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Berķenelē uzbūra ainas no Raiņa bērnības

Turpinot Raiņa jubilejas gada nori-
ses, Raiņa mājā Berķenelē notika pa-
sākuma cikla “Vai atmini mani? Rai-
nis” Otrā aina ar nosaukumu“..manas 
bērnības atmiņas saule”.

11.septembrī Berķenelē izskanēja 
muzikāls brīvdabas uzvedums “...at-
miņās iegāju te…”, kurā  piedalījās 
Daugavpils novada amatiermākslas 
kolektīvi, Daugavpils Latviešu kultū-
ras centra vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs „Saime”, Rēzeknes postfolklo-
ras grupa „Rikši”, Dramaturgu teātra 
trupa un ugunsšova grupa Ello&Co.

Atmiņu uzvedums sākās ar impro-
vizētām 19.gs. tirgus ainām: šeit va-
rēja sastapt amatniekus, cirka māks-
liniekus, muzikantus, čiģānietes un 
gorodovoju. Katram apmeklētājam 
bija iespēja piedalīties kādā atrakcijā, 
iegādāties sev nepieciešamo preci vai 
“uzņemt bildi” 19.gadsimta fotostudi-
jā.

Uzveduma jeb mistērijas darbība 
turpinājās pie Berķeneles pusmuižas, 

kur tika rādītas ainas no mazā Jāņa 
Pliekšāna dzīves. Uzveduma laikā 
skatītāji nokļuva laikos, kad lielais 
Rainis vēl bija mazais Žaniņš un uz 
visu raudzījās pirmo reizi; laikos, kad 
viss redzētais, piedzīvotais un izjus-
tais nākamajam dzejniekam varēja 
kalpot par iedvesmu radošajai fantā-
zijai un dzejai.

Scenārija autore Alda Krastiņa par 
uzveduma “..atmiņās iegāju te” ie-
dvesmas avotu nosauc tādas Raiņa 
lugas kā “Pūt, vējiņi”, “Spēlēju, danco-
ju”, ”Krauklītis” un “Zelta zirgs”.

Uzveduma režisors Ivars Brakovs-
kis par uzvedumu saka: “Mums šķita, 
ka tas, ko Rainis ir rakstījis darbos, 
ļoti cieši sasaucas ar to, kas notiek 
šodien pie mums. Izrāde ir par mums 
pašiem. Ja cilvēki ieskatītos paši sevī, 
tad padomātu, kāda ir cilvēces sūtība, 
jo mēs esam aizgājuši ļoti tālu no cil-
vēciskām lietām, cilvēciskām attiecī-
bām, vienkāršībām”.

Berķeneles radošā grupa saka pal-

Raiņa jubilejas noskaņās noslēdzies konkurss „Zelta sietiņš”
10. septembrī Raiņa mājā Berķe-

nelē notika skatuves runas konkurss 
„Zelta sietiņš”. Konkurss ieguvis īpa-
šu popularitāti ne tikai novadā, bet 
arī ārpus tā, jo dalībnieku skaitu ik 
gadu kuplina arī skolēni no citiem no-
vadiem un pilsētām. Šogad konkursā 
piedalījās 65 Latgales novadu un pil-
sētu skolu 2.–12. klašu audzēkņi no 
Daugavpils, Jēkabpils, Jersikas, Ag-
lonas, Indras, Krāslavas, Izvaltas u.c. 
Konkurss „Zelta sietiņš” novadā tiek 
organizēts ar mērķi skolu jaunatnes 
vidū veidot izpratni par izcilām lat-
viešu kultūras vērtībām, saistīt tās 
ar Raiņa dzīves un daiļrades sakņoju-
mu mūsu novadā. Konkursu organizē 
Daugavpils novada Kultūras pārvalde.
Šogad, pateicoties konkursantu lie-
lajam skaitam, laika ekonomijas no-
lūkos, konkurss notika pa grupām 
paralēli atsevišķās telpās un konkur-
santus vērtēja divas žūrijas koman-
das. Īpaša uzmanība tika pievērsta 

literārā materiāla tēmas un satura 
atklāsmei, priekšnesuma izpildījuma 
mākslinieciskajai meistarībai, valodas 
kultūrai un literārā materiāla izvēlei.
Konkursa laureāti tika apbalvoti ar 
konkursa speciālo balvu “Zelta sie-
tiņš”, kuru šogad darinājusi māks-
liniece Mairita Folkmane. Pārējie 
dalībnieki apbalvoti ar Kultūras pār-
valdes pateicības rakstiem un grā-
matu dāvinājumiem. Par grāmatu 
dāvinājumu pateicamies sponsoriem - 
izdevniecībai «The White Book». Tika 
pasniegtas arī veicināšanas balvas 
tiem dalībniekiem, kuriem pavisam 
nedaudz trūka līdz laureāta statusam. 
Paldies tika teikts arī žūrijas pār-
stāvjiem, kuriem tika dāvātas 
M.Folkmanes darinātās krūzes. 

Laureāti: 
2.-4. klašu grupā - Dagnija Poļakevi-

ča (Aglonas vidusskola, 3. klase); 
5.-9. klašu grupā - Evita Tentere 

(Jersikas pamatskola, 5. klase); Olga Smane 

10.-12. klašu grupā - Lelde Vītola (Jē-
kabpils Valsts ģimnāzija, 10. klase). 

dies visiem Raiņa dzimšanas dienas 
svinību organizētājiem un dalībnie-
kiem, kā arī pasākuma atbalstītājiem 
- Daugavpils novada Kultūras pārval-
dei, izdevniecībai  “The White Book”  

un Valsts Kultūrkapitāla fondam.

Raiņa māja Berķenelē

Olga Smane
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Daugavpils novada domes lēmumi

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 10 010 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011.gada 1.marta

Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

I Z S O L E S

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
12.10. Skrudalienas pagasta pārvalde  13.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
26.10. Biķernieku pagasta pārvalde 14.00-16.00
Daina Amosova 
01.10. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
08.10. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Ingrīda Avdejeva
13.10. z/s „Kalni”, Višķu 2, Ambeļi 09.00-12.00
27.10. z/s „Kalni”, Višķu 2, Ambeļi 09.00-12.00
Jānis Belkovskis
05.10. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
26.10. Biķernieku pagasta pārvalde 13.00-15.00
Andrejs Bruns

12.10. Laucesas pagasta kultūras nams, 
c. Mirnijs 09.00-12.00

20.10. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs, 
c. Laucesa 09.00-12.00

Jevgeņijs Gridasovs

12.10. Valkas ielā 6a, Daugavpils, 
„Saskaņas” birojs 16.00-18.00

Valērijs Hrapāns
06.10. Salienas pagasta pārvalde    09.00-11.00
20.10. Vecsalienas pagasta pārvalde    09.00-11.00
Roberts Jonāns
06.10. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
05.10. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
19.10. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
Edgars Kucins

07.10. Daugavas iela 34, Kraujas c. 
Jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs 15.00-18.00

14.10. Daugavas iela 34, Kraujas c. 
Jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

05.10. Daugavpils Universitāte, 
Vienības iela 13, 215.a kab 13.00-15.00

19.10. Daugavpils Universitāte, 
Vienības iela 13, 215.a kab 13.00-15.00

Juris Livčāns
12.10. Salienas pagasta pārvalde 09.00-10.30

19.10.
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centrs, Naujenes pagasts, 
c.Vecstropi

16.00-18.00

Anita Miltiņa
05.10. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
19.10. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
05.10. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
12.10. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
09.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00
27.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.10. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

27.augusta sēdē pieņemti 33 lēmumi:
• Izsludināja konkursu „Labākā Daugavpils 

novada tūristu mītne 2015”, apstiprināja konkursa 
nolikumu un konkursa komisijas sastāvu.

• Nolēma uzsākt  Daugavpils novada vispā-
rējās izglītības iestāžu 5.-7. klašu skolēnu ēdināša-
nu no 2015. gada 1. septembra, paredzot vienam 
skolēnam EUR 0,85 dienā, kā arī noteica, ka 3.-4. 
klašu skolēnu ēdināšana no 2015.gada 1.septembra 
netiek fi nansēta no Daugavpils novada pašvaldības 
budžeta.

• Nolēma uzsākt Daugavpils novada pašval-
dības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi 
Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils 
novads, un apstiprināja tā ieņēmumu un izdevumu 
tāmi.

• Nodeva Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūras „Višķi” apsaimniekošanā un lietošanā 
būvi (dienesta viesnīcu)  un tai  funkcionāli nepie-
ciešamo zemes vienības   daļu, kas atrodas „10”, Viš-
ķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads.  

• Tika veikti grozījumi Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūras „Višķi” nolikumā  un maksas 
pakalpojumu cenrādī, kurš papildināts ar maksu 
par  dienesta viesnīcas īres maksu (Malnavas ko-
ledžas izglītojamiem, kuri mācās no valsts budžeta 
fi nansētajās izglītības programmās) EUR 1,71 bez 
PVN (par 1 vietu mēnesī), pārējiem Malnavas kole-
džas izglītojamiem EUR 8,00 bez PVN (par 1 vietu 
mēnesī), izmitināšanas maksa par maksa par 1 (vie-
nu) vietu diennaktī EUR 5,36 bez PVN.

•  Atļāva atsavināt 2 Daugavpils novada paš-
valdības nekustamos īpašumus Kalupes un Maļino-
vas pagastā.

• Nolēma pārdot 3 nekustamos īpašumus Bi-
ķernieku, Kalupes un Maļinovas pagastā.

• Nolēma pārdot izsolē nekustamo īpašumu 
Kalupes pagastā un apstiprināja izsoles noteiku-
mus. 
10.septembra sēdē pieņemti 49 lēmumi:

• Apstiprināja saistošo noteikumus „Grozī-
jums Daugavpils novada domes 2010.gada 25.feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par mazno-
drošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Daugavpils novadā”.

• Veica izmaiņas Daugavpils novada domes 
Medību koordinācijas komisijas sastāvā.

• Nodeva Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūra „Višķi” apsaimniekošanā un lietošanā  6 
būves un tām  funkcionāli nepieciešamās zemes vie-
nību daļas.  

• Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām paredzētās mērķdotācijas sadali 2015.gada 
septembrim-decembrim.

• Nolēma uzdot Špoģu vidusskolas ēdnīcai 
nodrošināt Malnavas koledžas izglītības program-
mu īstenošanas vietas „Višķi” audzēkņu ēdināšanu, 
nosakot  maksu par pusdienām 1,00 euro dienā.

• Atļāva biedrībai „Tūrisma klubs „Snieg-
pulksnīte”” rīkot Daugavpils novada Sventes pagas-
tā  kalnu divriteņu sacensības „Daugavpils novada 
MTB maratons” 2015.gada 20.septembrī.

• Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldī-
bas autoceļu fonda līdzekļu sadales ceļu ikdienas 
uzturēšanas  precizēto plānu  2015.gadam .

• Grozīja Daugavpils novada domes 2015.
gada 30.aprīļa lēmumu Nr. 319 “Par ASV Virspa-
vēlniecības Eiropā fi nansētā projekta “Naujenes 
bērnu nama vidējās grupas vienkāršota renovācija” 
realizēšanu” un 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr. 
558  “Par papildus fi nansējuma piešķiršanu ASV 
Virspavēlniecības Eiropā fi nansētā projekta 

• “Naujenes bērnu nama vidējās grupas vien-
kāršota renovācija” realizēšanai” Naujenes bērnu 
namā””.

• Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldī-
bas aģentūras “Višķi” Višķu tehnikuma ciema die-
nesta viesnīcas un mācību korpusa ieņēmumu un 
izdevumu tāmi.

• Nolēma ņemt no Valsts kases īstermiņa 
aizņēmumu pašvaldības aģentūra „Višķi” kurinā-
mā iegādei 2015./2016.gada apkures sezonas uzsāk-
šanai EUR 55 514,00 apmērā un Tabores pagasta 
pārvaldei aizņēmumu EUR 62208,13 apmērā jauna 
autobusa iegādei.

• Atļāva atsavināt  Daugavpils novada paš-
valdības nekustamo īpašumu Mazā Strādnieku iela 
7Ak-4, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads.

• Nolēma izbeigt atsavināšanas procesu uz 
pašvaldības dzīvokļa īpašumu  Nr. 8, Centrāles iela 
23, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads.

• Nolēma pārdot izsolē nekustamo īpašumu 
„Biķernieki”, Biķernieku pagastā un apstiprināja 
izsoles noteikumus.
24.septembra sēdē pieņemti 45 lēmumi:

• Apstiprināja saistošo noteikumus „Grozī-
jumi Daugavpils novada domes 2015.gada 12.feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Daugavpils no-
vada pašvaldības budžets 2015.gadam””.

• Apstiprināja ar 2015.gada 1.septembri 
Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu iz-
maksas uz vienu skolēnu (audzēkni) gadā pamata, 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs un pirmsskolas 
izglītības iestādēs.

• Izdeva noteikumus „Kārtība, kādā tiek 
piešķirta kompensācija mācību izdevumu segšanai 
Daugavpils novada pašvaldības iestādes amatper-
sonai (darbiniekam)”.

• Nodeva Malnavas koledžai bezatlīdzības 
lietošanā uz profesionālās izglītības programmu 
realizācijas laiku  piecas būves un divas zemes vie-
nības. 

• Noteica EUR 1,43 apmērā par viena pa-
raksta apliecinājumu saistībā ar parakstu vākšanu 
par likumprojektu vai Satversmes grozījumu pro-
jektu ierosinājumu, vai par ierosinājumu rīkot tau-
tas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

• Apstiprināja kritērijus Daugavpils novada 
pašvaldības dalībai Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

• Veica grozījumu Daugavpils novada domes 
2015. gada 30. jūlija lēmumā Nr. 623  „Par  būv-
projekta izstrādes uzsākšanu Līksnas pagasta pār-
valdes administratīvās  ēkas pārbūvei”, kur tika 

veiktas izmaiņas žūrijas komisijas metu vērtēšanai 
sastāvā.

• Piešķīra līdzekļus no nekustamā īpašuma 
atsavināšanas rezultātā gūtajiem pašvaldības bu-
džetā līdzekļiem: Kalkūnes pagasta pārvaldei EUR 
1263,00 – izmantos dzīvojamā fonda neizīrēto dzī-
vokļu remontdarbiem, Dubnas pagasta pārvalei 
EUR 169,40 – izmantos atkritumu apsaimniekoša-
nas ārkārtas situācijas darbiem, Līksnas pagasta 
pārvaldei EUR 1586,62 – izmantos Muižas parka 
inventāra atjaunošanai, Višķu pagasta pārvaldei 
par diviem īpašumiem kopā EUR 6800,52 – izman-
tos Višķu pagasta teritoriju labiekārtošanas dar-
biem un Ambeļu pagasta pārvalei EUR  1051,92  
- izmantos Ambeļu pagasta  ielu apgaismojuma re-
montdarbiem.

• Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu izīrētajam 
pašvaldības divistabu dzīvoklim Nr.2, kas atrodas 
„Markova 4 A”, Markova, Naujenes pagasts.

• Nolēma pārdot uz nomaksu pašvaldības 
īpašumu „Ieviņas”, Līksnas pagastā.

• Apstiprināja izsoles protokolus 3 pašvaldī-
bas nekustamajiem īpašumiem Kalkūnes, Biķer-
nieku pagastā.

• Atzina par nenotikušām 3 izsoles pašvaldī-
bas nekustamajiem īpašumiem Demenes, Maļino-
vas un Sventes pagastā.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapas sadaļā „Publiskie doku-
menti”.

2015. gada 6. oktobrī plkst. 9:00 Daugavpils 
novada domē, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība „Kurmīši” ar kadastra 
apzīmējumu 4462 002 0372   2.32 ha platībā, kas 
atrodas Kalupes pagasta teritorijā, apdzīvoto vie-
tu Baltmuiža, Bibeliški un Cegaļne tuvumā, lauk-
saimniecībā izmantojamo zemju apvidū. Objekts 
atrodas ~ 1.8 km attālumā no Kalupes ciemata un 
apmēram ~ 22 km attālumā no Daugavpils pilsē-
tas robežas.  

Objekta sākotnējā cena –  EUR 2300.00. 
Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas 

Publiskās personas mantas atsavināšanas liku-
ma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties 
izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicē-
šanas Latvijas Republikas ofi ciālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis” (līdz 2015. gada 2. oktobrim) 
Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pilī,12.kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu euro 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi) un 
nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekusta-
mā īpašuma sākumcenas.

2015.gada 11. novembrī plkst. 9:00 Daugav-
pils novada domē, tiek pārdots nekustamais īpa-
šums „Biķernieki”, kas sastāv no zemes vienības  
0.12 ha platībā un ēkas (veikals) 58.8 m2 platībā 
un kas atrodas Daugavpils novada, Biķernieku 
pagastā, Biķernieku ciemata teritorijā. Objekts 
atrodas viendzīvokļu dzīvojamo māju apbūves 
teritorijā, maģistra ceļa mala. Atrodas ~ 6.8 km 
attālumā no Naujenes ciemata un ~ 15.8 km attā-
lumā no Daugavpils pilsētas robežas. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 1580.00.
Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var ie-

pazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģis-
trēties līdz 2015. gada 7. novembrim  plkst. 15.00 
Daugavpils novada domē 12. kabinetā (darbdie-
nās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 
2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmē-
rā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. 
Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā 
Daugavpils novada domes(reģ. Nr. 90009117568) 
norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  

Tālr. uzziņām:  654 76739, 29412676, 
Biķernieku pagasta pārvaldē 654 71503; 

28735652, Kalupes pagasta pārvaldē  65407490, 
29175448.

No š.g. 21.septembra līdz 20.oktobrim no-
tiek pieteikšanās uz nomas tiesību rakstisko iz-
soli īpašumam Skolas ielā 19, Nīcgale, Nīcgales 
pagasts, Daugavpils novads. Nomas tiesību ob-
jekts- nedzīvojamā ēka un 2 palīgēkas. Sākotnē-
jā nomas maksa ir 47.01 euro mēnesī (bez PVN). 
Sīkāka informācija mājaslapā www.daugavpil-
snovads.lv sadaļā “Pašvaldība pārdod/iznomā” -> 
”Nomas tiesību izsoles” .
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Daugavpils novada dome noslēdza sadarbības līgumu ar Glubokojas rajonu
Daugavpils novada dome noslēdza 

sadarbības līgumu ar Glubokojas ra-
jonu (Baltkrievija) ar mērķi nostipri-
nāt savstarpēji izdevīgas sociāleko-
nomiskās saites un darba pieredzes 
apmaiņu starp abu pašvaldību teri-
torijas iedzīvotājiem un pašvaldības 
iestādēm. Sadarbība paredz sekmēt 
dažādu kopīgu projektu realizēšanu 
ekonomiskajā, sociālajā un kultūras 
jomā, kā arī attīstīt tiešu kontaktu 
stiprināšanu starp uzņēmumiem un 
iestādēm, kas atrodas pašvaldību te-
ritorijās. Tāpat līgumā ir noteikts, ka 
tiks attīstīta sadarbība starp kultūras 
iestādēm, nevalstiskajām organizāci-
jām, biedrībām, kultūras un mākslas 
kolektīviem. 

Līgumu parakstīja Daugavpils 
novada pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezika un Glubokojas rajona 
Deputātu padomes priekšsēdētāja Ga-
ļina Unukoviča. Līguma parakstīšanā 

piedalījās arī Baltkrievijas Ģenerāl-
konsuls Vladimirs Kļimovs.

G.Unokoviča atzīmēja, ka Sadarbī-
bas līgums ar Daugavpils novadu bija 
loģisks solis, jo jau līdz šim pašvaldī-
bas cieši sadarbojās Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas pierobežas pašvaldī-
bu asociācijā “Ezeru zeme”, iepazīstot 
reģionu īpatnības un veidojot kopīgus 
sadarbības projektus. 

Jāatzīmē, ka Daugavpils novadu  
divu dienu vizītē apmeklēja ne tikai 
Glubokajas, bet arī Šarkovščinas un 
Braslavas rajonu delegācijas. Vizītes 
laikā viesi no Baltkrievijas apmeklē-
ja izstādi “Uzņēmēju dienas Latgalē 
2015”, iepazinās ar Naujenes un Viš-
ķu pagastu, kā arī piedalījās Daugav-
pils novada dienu gadatirgū.

 Elza Timšāne

Moldovas pārstāvji pārņem pozitīvos piemērus un aizgūst inovatīvas idejas 
8. septembrī Daugavpils novadā no-

slēdzās Moldovas Republikas Jedinec 
rajona un pilsētas pašvaldību delegā-
cijas divu dienu vizīte. Vizītes laikā 
delegācijas pārstāvji apmeklēja vai-
rākas novada zemnieku saimniecības, 
uzņēmumus, kā arī Sventes, Nauje-
nes un Višķu pagastus. 

2014.gada decembrī tika parakstīta 
vienošanās par Daugavpils novada 
pašvaldības sadarbību ar Moldovas 
Republikas Jedinec rajona padomi re-
ģionālās attīstības jomā. Vienošanās 
paredz nostiprināt labas kaimiņattie-
cības, radot nepieciešamos apstākļus 
tālākai tirdzniecības un ekonomiskās, 
zinātniski tehniskās un kultūras sa-
darbības attīstībai. 

Jedinec ir pilsēta Moldovas Zieme-
ļos. Teritoriāli tā ir mazāka par Dau-
gavpils novadu, taču iedzīvotāju skai-
ta ziņā daudz blīvāka. 

Jedinec pilsētas mērs Konstantīns 
Kožokars: „Esam pamanījuši, ka Dau-
gavpils novadā cilvēki vairāk dzīvo 
nomaļus, savukārt pie mums viss ir 
daudz kompaktāk. Viens no mūsu 
delegācijas pārstāvjiem ir bijušais Je-
dinecas rajona priekšsēdētājs, kas ļoti 
labi pārzina tieši rajonu, tagad viņš 
vada ūdenssaimniecības uzņēmumu. 
Rajonā iedzīvotāju skaits jau ir pāri 
86 000.” 

Kā skaidroja delegācijas pārstāvis, 
Jedinec pilsētas mērs Konstantīns 
Kožokars, vizītes mērķis ir veicināt 
abu valstu sadarbību, pārņemt pozi-
tīvos piemērus un aizgūt inovatīvas 

idejas pašvaldību darbā. Būtiska ir arī 
Eiropas Savienības loma. 

„Jūs jau esat Eiropas Savienībā, mēs 
vēl tikai speram pirmos soļus. Esam 
apstiprinājuši ES asociācijas līgumu, 
tagad ir jāsakārto arī vairāki nosacīju-
mi likumdošanas jomā. Eiropa cenšas 
mūsu valstu starpā saskaņot sadarbī-
bas iespējas, tieši tāpēc ne tikai mēs 
pašlaik atrodamies Latvijā, bet arī ci-
tas delegācijas no Moldovas. Vienoša-
nās par sadarbību mums ir parakstīta 
arī ar Rēzeknes novadu, bet, kas attie-
cas tieši uz Daugavpils novadu, tad tai 
ir parakstīta vienošanās ar Jedinecas 
rajona pašvaldību. Mēs meklējam da-
žādus saskarsmes ceļus, tāpēc mūsu 
vidū ir divi uzņēmēji un fi nanšu spe-
ciālists, lai vispusīgi izvērtētu jau cie-
šākas sadarbības jomas un iespējas. 
Savukārt es, kā pilsētas mērs, intere-
sējos par visu kopumā. Mūsu nodoms 
ir iepazīt jūs, virzīt sevi tuvāk Eiropai 
un arī Eiropu tuvāk mums. Moldovā 
ir ļoti izteikta politiskā cīņa starp Rie-
tumiem un Austrumiem. Vieni redz, 
ka laba ir Eiropa un slikta Krievija, 
citi atkal otrādi. Kaut kādā ziņā šīs 
partnerattiecības audzina arī mūs, kā 
vadītājus”, tā mēra kungs.  

Delegācijas pārstāvji bija izvēlēju-
šies apmeklēt arī vairākas novada 
katlu mājas, iestādes, tostarp skolas, 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestā-
di, uzņēmumus SIA „Eka Paipalas” 
un „Naujenes pakalpojumu serviss”, 
biostaciju „Skrudaliena”, kā arī Špoģu 
estrādi un stadionu.  

Mēra kungs arī bilda, cik svarīgi ir 
dibināt kontaktus tieši ekonomikas 
jomā. Jedinecā pavisam nesen tika at-
klāts industriālais parks un liels ābo-
lu pārstrādes uzņēmums, tagad tiek 
meklēti investori no Latvijas lauk-
saimniecības produkcijas pārstrādes 
jomā. 

Blakus jau iezīmētām sadarbības 
jomām Konstantīns Kožukars neizslē-
dza arī turpmāku sadarbību kultūras, 
izglītības, veselības, fi ziskās audzinā-
šanas un sporta jomā, kā arī nacionālo 
biedrību mijiedarbību. Kultūras jomā 
vienošanās ietvaros paredzēta sav-
starpēja dalība festivālos, izstādēs un 
gadatirgos. 

Parakstītā vienošanās un arī vizīte 

ir lieliska iespēju izzināšana abpusē-
jas izdevības nolūkos kopēju uzņēmu-
mu, fi liāļu un pārstāvniecību izveido-
šanai, kā arī darba materiālo resursu 
efektīvai izmantošanai un preču tir-
gus nodrošināšanai ar produkciju.

Kopumā Latvijā sadarbības veici-
nāšanas nolūkos vairākās pilsētās 
viesojas ap 30 Moldovas delegāciju 
pārstāvji. Pēc viesošanās Daugavpils 
novadā dotās delegācijas pārstāvji ar 
ofi ciālo vizīti apmeklēja Rēzeknes no-
vadu.

Olga Smane

Sniegs atbalstu pašvaldību vietējās nozīmes grantēto ceļu uzlabošanai
Lauku atbalsta programmas 2014. 

- 2020. gadam pasākums “Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos”  paredz sniegt at-
balstu pašvaldību vietējās nozīmes 
grantēto ceļu uzlabošanai. Noteiku-
mi paredz atbalstīt pašvaldības lau-
ku ceļu izbūvi un pārbūvi, atbilstoši 
teritorijas attīstības plānošanas do-
kumentiem un noteiktajām prioritā-
tēm. Prioritāri atbalstīs tos grants 
ceļus, kas ļauj veicināt lauksaimnie-
cības uzņēmējdarbības konkurētspē-
ju attiecīgajā teritorijā, lai nodroši-
nātu efektīvāku ceļa infrastruktūras 
attīstību un ievērotu vietējo uzņēmē-
ju intereses. 

Šajā pasākumā Daugavpils nova-
da pašvaldībai ir paredzēts publis-
kais fi nansējums 4 milj.eiro apmērā, 
kurš jāapgūst līdz 2019.gada 1.de-
cembrim. 

Pamatojoties uz 2015. gada 28. 
augusta Ministru kabineta noteiku-

miem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Sa-
vienības atbalsta piešķiršanas kār-
tība pasākumā «Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku ap-
vidos» atklātu projektu iesniegumu 
konkursu veidā”, Daugavpils novada 
domes sēdē tika apstiprināti pašval-
dības ceļu atlases kritēriji pasāku-
ma īstenošanai un nosacījumi ceļu 
sarindošanai prioritārā secībā.

Pirms projekta iesniegšanas Lau-
ku atbalsta dienestā, grants ceļi tiks 
izvērtēti atbilstoši apstiprinātajiem 
atlases kritērijiem. Noteicošie ceļu 
izvērtēšanā būs šādi kritēriji:

• Ekonomiski aktīvo vienību 
skaits, proti lauksaimniecisko uzņē-
mumu (uzņēmēju), kā arī ar to dar-
bību tieši saistīto uzņēmumu skaits, 
kuru komerctransports doto ceļu iz-
manto ikdienā; 

• Lauksaimniecības zemju 
platība, piekļuve kurām tiek nodro-
šināta izmantojot doto ceļu (pagasta 

mērogā); 
• Lauksaimniecības dzīvnieku 

skaits, kuru ikdienas apkalpošanai 
un no tiem iegūto produktu trans-
portēšanai tiek izmantots dotais 
ceļš; 

• Uzņēmumu skaits, kuri ne-
nodarbojas ar lauksaimniecības pro-
dukcijas ražošanu un pārstrādi, bet 
izmanto ceļu savas ikdienas darbī-
bas veikšanai. 

Tiks arī vērtēts, vai dotais ceļš ir 
svarīgs publisko pakalpojumu un 
skolēnu pārvadājumu nodrošināša-
nai. Svarīgs kritērijs, kurš noteiks 
ceļu sarindošanu prioritārā secībā 
būs ceļa tehniskais stāvokļa novēr-
tējums. Ja ceļa tehniskais stāvoklis 
tiks novērtēts kā slikts, tas nozīmē, 
ka šis ceļš iegūs augstāku prioritāti. 

Plānots, ka, atbilstoši noteiktajiem 
atlases kritērijiem, izvirzītie paš-
valdības grants ceļi, no 2015.gada 
14.oktobra līdz 23.oktobrim tiks iz-

vērtēti un apspriesti sapulcēs ar  vie-
tējiem uzņēmējiem. 

Novada dome aicina vietējos uzņē-
mējus un ik vienu interesentu  aktīvi 
iesaistīties šajās sapulcēs un sekot 
aktuālajai informācijai par sapulču 
norises vietu un laiku Daugavpils 
novada domes mājas lapā www.dau-
gavpilsnovads.lv un pagastu pārval-
žu mājas lapās. 

Sīkāka informācija par atlases 
kritērijiem un pašvaldības grants 
ceļiem pieejama www.daugavpilsno-
vads.lv sadaļā “Jaunumi” – “Projek-
tu īstenošana”

Aicinām uzņēmējus un iedzīvotā-
jus iepazīties ar pašvaldības grants 
ceļiem un atlases kritērijiem, kā 
arī  līdz 2015.gada 12.oktobrim at-
tiecīgajā pagasta pārvaldē iesniegt 
priekšlikumus par ceļu atbilstību 
apstiprinātajiem kritērijiem.

Vita Rūtiņa
Attīstības nodaļas vadītāja 
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Slāvu tradīciju garā atklāta 
Slutišķu vecticībnieku lauku sēta

 Krāšņi, slāvu kultūras garā, tika 
atklāta Slutišķu vecticībnieku lauku 
sēta, kura, pēc vērienīgā ES fi nansētā 
restaurācijas projekta, ieguvusi jau-
nus vaibstus, saglabājot kultūrvēstu-
riskā mantojuma klātbūtnes efektu. 

Maļutkinas-Judovkas vecticībnieku 
draudzes garīgā tēva Joana Žilko vadī-
bā tika iesvētīta atjaunotā lauku sēta. 
Pēc vecticībnieku paražām, pirms ie-
nākšanas mājās, viesi tika cienāti ar 
sālsmaizi. Sekojot tradīcijām, pret cil-
vēku ļaunumu un zibens spērieniem 
mājas pagalmā Starptautiskās uzņē-
mēju – vecticībnieku ģildes priekšsē-
dētājs Aleksandrs Ivanovs un ģildes 
locekļi Valērijs Mihejevs un Vasilisa 
Pudovkina iestādīja pīlādzi. Lai mājas 
saimnieki dzīvotu pārticībā, ēkas stū-
rī būvniecības fi rmas SIA “VANPRO” 
priekšsēdētājs Andrejs Sergejevs un 
arhitekts Laimonis Šmits (SIA “Arhi-
tekta L.Šmita darbnīca”) ieraka pāris 
monētas, graudus un vilnas kušķi. Ar 
skaistām dziesmām pasākumu krāš-
ņoja Ambeļu Kultūras nama kolektīvs 
“Romaška” un Naujenes Novadpētnie-
cības muzeja darbinieki ar izspēlētām 
sadzīves ainiņām. 

Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 

Mukāne un Naujenes Novadpētniecī-
bas muzeja direktore Evita Kusiņa – 
Koļesņika pasniedza ziedus un īpašās 
Slutišķu ievārījuma burciņas visiem, 
kuri ieguldījuši darbu projekta tapša-
nā. Savukārt kupls viesu pulks sveica 
mājas saimniekus, dāvājot noderīgas 
lietas muzeja vajadzībām. 

Andžela Spiridonova, kura ieprecē-
jusies Slutišķos, arī turpmāk laipni 
sagaidīs ekskursantus, lai iepazīstinā-
tu ar vecticībnieku vēsturi, kultūru un 
jauno ekspozīciju “Zirgvilkmes dar-
barīki Daugavpils novadā”. “Es pati 
esmu dzīvojusi līdzīgā vecticībnieku 
mājā – daudzus no priekšmetiem, kas 
šeit atrodas, es esmu redzējusi savā 
bērnībā un zinu, kā ar tiem rīkoties. 
Šodien svētku diena ir ne tikai vecti-
cībniekiem, bet arī muzeja darbinie-
kiem. Jaunajās telpās laipni gaidīsim 
apmeklētājus, lai pārsteigtu un, iespē-
jams, radītu nostaļģiju pēc bērnības 
un vecvecākiem,” tā A.Spiridonova. 

“Slutišķu sādžas mantojums ir ļoti 
trausls, tāpēc šī vieta mums vienmēr 
ir bijusi dienas kārtībā. Ieraugot brī-
nišķīgo iespēju startēt Lauku Atbal-
sta dienesta programmas konkursā 
“Lauku mantojuma saglabāšana un 
atjaunošana”, mēs uzreiz sapratām, 
ka Slutišķi tam ir ļoti atbilstoša vieta. 
Vecticībnieku kultūra ir bagātīgi pār-
stāvēta Daugavpils novadā ar lūgša-
nu namiem, mājām un iedzīvotājiem. 
Šodien šī vieta ir kļuvusi par vecti-
cībnieku kultūras centru - to novērtē 
gan šīs kopienas pārstāvji, gan visa 
sabiedrība. Es ceru, ka šī vieta kļūst 
par mīlestības un cieņas vietu gan tū-
ristiem no Latvijas, gan no visas pa-
saules,” atzīmē I.Mukāne.

Elza Timšāne

Olga Kuzmina

Slutišķu sādžā atjaunota 
vecticībnieku mājas vēsturiskā 

apbūve

Pabeigta projekta Nr.13-
03-L32300-000027 „Vecticībnieku 
vēsturiskās apbūves atjaunošana un 
lauksaimniecības kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana Slutišķu sā-
džā” izpilde. Finansējuma saņēmējs: 
Daugavpils novada Kultūras pārval-
de. Projekta kopējais fi nansējums sa-
stādīja 216 564.29 eiro (ar PVN).

Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2007.-2013. gadam 
pasākums „Lauku mantojuma sagla-
bāšana un atjaunošana”. 

Atbalsta: Zemkopības ministrija un 
Lauku atbalsta dienests, kā arī Dau-
gavpils novada dome.

2014.gadā Daugavpils novada Kul-
tūras pārvaldē tika uzsākta Eiropas 
Lauksaimniecības fonda  lauku attīs-
tībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2007.-2013. gadam 
pasākuma „Lauku mantojuma sa-
glabāšana un atjaunošana” projekta 
„Vecticībnieku vēsturiskās apbūves 
atjaunošana un lauksaimniecības kul-
tūrvēsturiskā mantojuma saglabāša-
na Slutišķu sādžā”  īstenošana.

Projekta mērķis ir Naujenes No-
vadpētniecības muzeja ekspozīcijas 
„Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” 
ēku renovācija un jaunas ekspozīci-
jas ‘Zemkopības darbarīki Daugavpils 
novadā 20. gadsimta 1.pusē’ izveide. 
Slutišķu vecticībnieku lauku sēta ir 
vienīgais šāda veida muzeja objekts 
Latvijā, kas atrodas autentiskā ap-
dzīvotā sādžā un kur apmeklētāji 
var iepazīties ar unikāliem Latgales 
vecticībnieku garīgās un sadzīves 
kultūras materiāliem. Ekspozīcijas 
ēkas ir tautas būvniecības paraugi ar 
daudzām dekoratīvām koka detaļām, 
logu apmaļu un slēģu rotājumiem, ār-
durvju vērtņu veidojumiem. Vairākas 
Slutišķu sētas būves, ēku koka deta-
ļas bija nolietojušās un pat zudušas, 
tāpēc ELFLA projekta ietvaros vis-
pirms tika organizēts iepirkums par 
tehniskā projekta izstrādi un objekta 
vēsturisko izpēti. Pasūtījuma izpildī-
tājs – SIA „Arhitekta L.Šmita darbnī-
ca” veica padziļinātu Slutišķu sētas 
kultūrvēsturisko inventarizāciju un 
arhitektoniski māksliniecisko izpēti. 
Zudušās saimniecības ēkas tika at-
jaunotas, vadoties pēc fotogrāfi jām un 
citiem vēstures avotiem, saglabājušās 
kūts akmens sienas un grīda tika res-
taurētas. Dzīvojamajā mājā, kas bija 
vislabāk saglabājusies, tika veikti no-
zīmīgi būvniecības un restaurācijas 
darbi - jumta seguma, logu, grīdu, guļ-
būves vainagu nomaiņa, durvju, logu 
apmaļu, mājas dekoratīvo elementu 
atjaunošana, pagraba remonts. Lab-
iekārtošanas projektā tika atjaunots 
vēsturiskais slēgtais pagalms ar koka 
žogu un vārtiem.  Pagalmā izrakta 
aka ar svērteni. Ārpus vēsturiskā pa-

galma izveidota teritorija apmeklētā-
ju vajadzībām ar nelielu automašīnu 
stāvvietu un tualeti.

SIA „VANPRO” veica būvniecības 
darbus, pielietojot tautas celtniecības 
prasmes un tradicionālos materiā-
lus. Siltumizolācijai tika izmantotas 
sūnas, savukārt mitruma izolācijai – 
bērza tāss.

Jaunās ekspozīcijas iekārtošanai 
tika veikta 16 muzeja priekšmetu 
restaurācija un 12 jaunu priekšmetu 
izgatavošana, izvietoti informācijas 
stendi.

Arhitekts Laimonis Šmits īpaši uz-
sver Slutišķu sādžas kultūrvēsturiskā 
mantojuma klātbūtnes nozīmi projek-
ta izstrādes procesā: „Slutišķu sādžas 
ģeogrāfi skā atrašanās vieta ir unikāla 
pati par sevi – dabas, kultūras un ar-
hitektūras sinerģija projektu padara 
īpašu. Sādža, kas vēsturiski ir bijusi 
tik nozīmīga vecticībnieku kopienai, 
tagad veic kultūrvēsturisko misiju  
un mums, projekta izpildītājiem, ir 
brīnišķīga iespēja skatīt augsto koka 
amatnieku meistarību un mācīties no 
tās”.

Projektēšana - SIA „Arhitekta 
L.Šmita darbnīca”  

Būvdarbu izpildītājs   - SIA  „VAN-
PRO”

Apakšuzņēmēji:
Jumta, žoga izgatavošana un uzstā-

dīšana   -    SIA  „RH Būve”
Logu, durvju restaurācija, fasādes 

kokgriezuma rotājumi   SIA  „FAR 
LUX”

Logu  izgatavošana   SIA  „Peter”
Guļbaļķu  sagatavošana   SIA „MD 

Eko Hause”
Eksponātu restaurācija, muzeja  

priekšmetu un   stendu izgatavošana   
- SIA  „R.REN”

Ināra Mukāne
Kultūras pārvaldes vadītāja
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Nīcgalē tapis futbola laukums

Daudzus gadus nīcgalieši sapņoja 
par atpūtas centra izveidi, un šovasar 
sapnis kļuva par īstenību. Pateicoties 
projektu konkursam „Latvijas Mobi-
lais Telefons Latvijai”, esam tikuši pie 
sava futbola laukuma ar visu inventā-
ru. Esam iegādājušies futbola lauku-
ma aprīkojumu: vārtus, bumbas, ves-
tes, zālāju laukumu līniju marķieri, kā 
arī futbola laukuma karogus. Lieliski 
bija tas, ka dažāda vecuma kopienas 
iedzīvotāji paši ļoti aktīvi iesaistījās 
futbola laukuma izveidē.

Projekta „Veselīga dzīvesveida po-
pularizēšana Nīcgales kopienā” mēr-
ķis - popularizēt veselīgu un aktīvu 
dzīvesveidu, iesaistot iedzīvotājus 
futbola laukuma izveidē, ir sasniegts 
godam. Tālāk Nīcgales pagasta pār-
valde, komunālais dienests, zemnieki 
un citi iedzīvotāji gatavi tālāk veidot 
sen domāto atpūtas centru – stadionu, 
hokeja laukumu un estrādi. Šāda teri-

torijas labiekārtošana sekmēs dažādu 
paaudžu cilvēku veselīgu dzīvesveidu 
un visas kopienas ilgtspējīgu attīstību.

14.septembrī Nīcgales pagasta ie-
dzīvotāji, skolēni, vecāki un LMT pār-
stāve Edīte Faibuševiča svinīgi atklā-
ja jauno futbola laukumu. Par godu 
šim priecīgajam notikumam Nīcgales 
pamatskolas skolēni sarīkoja nelie-
lu koncertu ar dejām un dziesmām. 
Tika pasniegtas pateicības visiem at-
balstītājiem. Pēc svinīgās daļas tika 
organizēta futbola spēle, kurā piedalī-
jās skolēni un viņu vecāki. Spēlē tika 
izmantoti jaunie sporta piederumi 
– bumba un krekliņi. Šoreiz uzvarēja 
draudzība, turpmāk Nīcgales futbolis-
tiem novēlam godalgotas vietas!

Antija Vēvere 
Projekta koordinatore 

Līksnas Muižas parku rotā jauns 
Mīlestības koks

jaunlaulātie varēs iekārt savu atslē-
dziņu, tādā veidā simboliski uz mūžu 
saslēdzot kopā savas sirdis. Mīlestības 
koku svinīgi atklāt palīdzēja un savas 
sirdis uz mūžu saslēdza četri pāri – 
divi pāri, kas nupat bija mijuši gredze-
nus, zelta un sudraba kāzu gaviļnieki. 

Objektā izveidotas vairāk kā 
tūkstotis vietu, kur iekārt atslēdziņas. 
Visas atslēdziņas, kuras atradās veca-
jā kokā, tika iestrādātas jaunā objekta 
stumbrā. Tika konstatēts, ka vecākā 
atslēdziņa iepriekšējo koku rotāja no 
2008. gada. Objektu radījis metāl-
mākslinieks Valērijs Konstantinovs. 
Mīlestības koka izmaksas ir 1950 eiro.

Mākslinieks Valērijs Konstantinovs 
atklāj, ka viņam bija liela interese 
piedalīties šī projekta realizācijā, jo 
objekts bija pirmais darbs, kurš tika 
veidots mākslinieka jaunajā darbnīcā.

Projekta īstenotāji saka lielu paldies 
visiem atbalstītājiem, kuri palīdzēja 
uzvarēt projektu konkursā un iegūt 
iespēju Līksnas Muižas parku rotāt ar 
šo dabas objektu!

Sanita Pinupe
 Projekta koordinatore

Andris Teivāns, Evita Dzalbe

Projekta ietvaros notika sanāksme par inovācijām sociālajā darbā

Uzsākot jauno rudens sezonu, Dau-
gavpils novadā notika Latvijas Paš-
valdību savienības (LPS) realizētā  
projekta “Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību veiktspējas uz-
labošana” T2-1 apakštīkla sanāksme 
par inovācijām sociālajā darbā, sociālo 
pakalpojumu jomā un veselības aprū-
pes veicināšanā pašvaldības konku-
rētspējas uzlabošanai. Projekts tiek 
īstenots, izmantojot vairāk kā 2 mil-
jonu eiro piešķīrumu no Norvēģijas 
fi nanšu instrumenta programmas.

Kā norādīja projekta vadītāja Ligi-
ta Pudža, projekta mērķis ir palīdzēt 

pašvaldībām kļūt zinošākām, prasmī-
gākām, pieņemt gudrākus lēmumus 
un sniegt labākus pakalpojumus savu 
pašvaldību iedzīvotājiem. Projekta ie-
tvaros paredzēta pašvaldību pieredzes 
un labās prakses apmaiņa, kā arī vie-
notas datu bāzes izveide. „Atšķirībā no 
pārējām valstī esošajām datu bāzēm 
un informācijas sistēmām, mūsu vēl-
me šeit ir iekļaut arī tādus datus, kas 
būs ne tikai novadu, bet arī pagastu 
griezumā. Dati būs tādos segmentos 
un tādos mērogos, kas varbūt nav pie-
ejami citās valstiska līmeņa datu bā-
zēs,” norādīja projekta vadītāja, LPS 

padomniece ārējo sakaru jautājumos 
Ligita Pudža.  

Sanāksmē Daugavpils novadā pie-
dalījās pārstāvji no 18 Latvijas paš-
valdībām.

Pirmajā sanāksmes dienā tika dis-
kutēts par pašvaldības lomu veselības 
infrastruktūras attīstībā lauku vidē, 
kā arī pašvaldības un valsts institū-
ciju sadarbības iespēju izmantošanu 
personām ar garīgās attīstības trau-
cējumiem sociālo pakalpojumu snieg-
šanā. Sanāksmes dalībnieki iepazinās 
ar Daugavpils novada Sociālā dienes-
ta darbību, kā arī viesojās VSAC “Lat-
gale” fi liālē “Kalkūni” un apmeklēja 

Līksnas pagastu.
Sanāksmes otrā diena tika veltī-

ta jautājumiem par sociālo darbu un 
veselības aprūpi stratēģiskās vadības 
procesā. Semināru vadīja LPS vecā-
kais padomnieks, projekta vadošais 
eksperts Māris Pūķis.

Projekts turpināsies līdz nākamā 
gada aprīlim.

Elza Timšāne 

18. septembrī biedrība “Līksnas jau-
niešu kopiena” Līksnas Muižas parkā 
ar svinīgu pasākumu atklāja SIA 
“Latvijas Mobilais telefons” (LMT) 
atbalstītā projekta “Mīlestības koks 
– vieta, kur satiekas laimes mirkļi!” 
objektu.

Pateicoties LMT atbalstam, Līksnas 
parkā uzstādīts jauns dizaina objekts 
- Mīlestības koks, kurā kāzu dienā 
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Špoģos atklāts pirmais naudas 
bankomāts 

“Šo brīdi mēs gaidījām 13 gadus” – 
tā par Špoģu ciemā pirmo Daugavpils 
novadā uzstādīto bankomātu saka 
Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jā-
nis Proms. Klātesot Daugavpils no-
vada domes vadībai, Swedbank un 
Latvijas Pašvaldību Savienības pār-
stāvjiem, Elvi veikala telpās tika at-
klāts otrais no 15 bankomātiem, ko 
Swedbank apņēmusies uzstādīt Latvi-
jas novados, kuros šobrīd nav neviena 
bankomāta. 

Gada sākumā Swedbank publis-
koja tās izstrādāto Latvijas reģionu 
attīstības programmu un noslēdza 
sadarbības memorandu ar Latvijas 
Pašvaldību savienību par fi nanšu pa-
kalpojumu pieejamības paplašinā-
šanu Latvijas reģionos. Saskaņā ar 
parakstīto memorandu, Swedbanka 
apņēmusies paplašināt bankas fi zisko 
pieejamību.

Bankomāta atrašanās par labu Špo-

rot ceļu uz tuvākajiem bankomātiem 
Aglonā, Preiļos vai Daugavpilī. “Ie-
dzīvotāji jaunumu par bankomātu 
uztvēra ļoti emocionāli. Daudzi iedzī-
votāji nāca pie manis un pateicās, ka 
vairs nav nekur jābrauc un ērti var 
izņemt naudu,” tā J.Proms. “Es do-
māju, ka izvēlētā vieta ir ļoti ērta arī 
garāmbraucējiem un ciemiņiem, kuri 
apmeklē pasākumus Višķu estrādē 
un stadionā. Bankomāts sniegs iegu-
vumu arī mūsu zemniekiem, kuri ved 
savu preci uz tirdziņu – jo pieejamāka 
būs nauda, jo lielāka pirktspēja.”

Swedbank bankomāts turpmāk at-
radīsies veikala “Elvi”, Špoģos, Šose-
jas ielā 2, telpās, un būs pieejams lai-
kā no plkst. 8:00-22:00 (svētdienās no 
plkst. 9:00 – 21:00).

Elza Timšāne

Kristīna Isate

Noslēdzies projekts 
“Mācies, radi un dari Naujenē!”

Biedrība “Sieviešu klubs “Šarms” 
ar Borisa un Ināras Teterevu fonda 
atbalstu īstenoja projektu “Mācies, 
radi un dari Naujenē!” Nr. 5.2./2014.-
36. Projekta mērķis  bija izveidot 
“Naujenes pagasta sieviešu kultū-
ras aktivitāšu atbalsta grupu, kas 
veicinās Naujenes pagasta sieviešu 
aktīvas dzīves pozīcijas veidošanos, 
pašizglītošanos, attīstīs sieviešu ra-
došās spējas, stiprinās sieviešu sa-
biedrisko aktivitāti, palielinās Nau-
jenes pagasta iedzīvotāju aktivitāti 
sabiedrisko pasākumu apmeklēšanā 
un to kvalitātes paaugstināšanu.”

Projekts tika realizēts laika posmā 
no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 
31.augustam.

Rezultātā projekta ietvaros Nauje-
nes pagastā tika izveidota “Naujenes 
pagasta sieviešu kultūras aktivitāšu 
atbalsta grupa” (14 sievietes), kas 
veicināja sieviešu aktīvu dzīves pozī-
ciju, pašizglītošanos, attīstīja sievie-
šu radošās spējas, stiprināja sieviešu 
sabiedrisko aktivitāti, nodrošināja 
Naujenes pagasta pasākumu kva-
litātes paaugstināšanu, tie kļuva 
spilgtāki, krāsaināki, jautrāki, ar 
izglītojošu ievirzi un kuri piesaistīja 
vairāk apmeklētāju, īpaši bērnus un 
jauniešus, kas nodrošināja lielāku 
pagasta iedzīvotāju iesaisti Nauje-
nes pagasta sabiedriskajā un kultū-
ras dzīvē.

Naujenes pagasta 130 sievietes no 
maznodrošinātām ģimenēm apguva 
jaunās prasmes mīksto rotaļlietu iz-
gatavošanā, skrapbukingā un ziepju 
izgatavošanā - radošu darbnīcu 12 
nodarbībās sievietes iegūtās pras-
mes izmantoja gan sevis pilnveido-
šanai, gan arī ģimenes labklājības 
celšanai.

Tika organizētas astoņas prasmju 
apmaiņas darbnīcas, kurās pieda-
lījās 99 Naujenes pagasta sievietes 
un vecāki ar bērniem, kuri apguva 
dekupāžas, pērļošanas, sveču lieša-
nas un fi lcēšanas pamatprasmes, 

kas veicināja sieviešu pašizglītību 
un bērnu brīvā laika lietderīgu pa-
vadīšanu.

Ir izveidota masku - kostīmu ko-
lekcija, kura sastāv no 12 kostī-
miem (Gliemezis Naujis, meitenīte 
Jene, lapsa, lācis, vilks, aita, cālis, 
sniegbaltīte, salavecis, eglīte, elfu 
puika un elfu meitene) un kolekcija 
tika izmantota 42 Naujenes pagas-
ta un Daugavpils novada kultūras 
un sporta aktivitātēs projekta īste-
nošanas laikā, ko apmeklēja vairāk 
nekā 3917 cilvēku. Tagad Naujenes 
pagasta iedzīvotājiem ir savs talis-
mans – gliemezis Naujis un meite-
nīte Jene, kuri popularizē Naujenes 
pagastu.

Kopā projekta “ Mācies, radi un 
dari Naujenē!” īstenošanas laikā 
tika organizētas 75 aktivitātes, ko 
apmeklēja 6975 cilvēki. Projekta ak-
tivitātes notika ne tikai visā Nauje-
nes pagasta teritorijā - Kraujas, Vec-
stropu, Naujenes, Lociku, Slutišķu 
ciemos, bet arī Medumu, Demenes 
pagastā un Daugavpils pilsētā.

Tika iegādāta tehnika radošo darb-
nīcu organizēšanai un projekta reali-
zēšanas nodrošināšanai - šujmašīna, 
Sizzix Big Shot formu izgriešanas 
un reljefu izspiešanas mašīna, pa-
pīra griezējs, elektriskā plītiņa, 
multi-universālo trauku komplekts, 
dators un printeris. Šī tehnika tika 
izmantota projekta ietvaros un arī 
tiks izmantota turpmāk biedrības 
darbības nodrošināšanai un radošo 
darbnīcu organizēšanai.

Projekta realizācijas laikā sieviešu 
klubs “Šarms” aktīvi sadarbojās ar 
Daugavpils novada Kultūras pārval-
di, Naujenes pagasta pārvaldi, Nau-
jenes Tautas bibliotēku, Naujenes 
kultūras centru, Naujenes pirms-
skolas izglītības iestādi “Rūķītis”, 
Naujenes Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centru, Naujenes 
bērnu namu, Naujenes jaunatnes 
iniciatīvas un sporta centru, Lāču 
pamatskolu, Naujenes pamatskolu, 
biedrību “Bruņinieks”, Daugavpils 
un Ilūkstes novada partnerību ”Kai-
miņi”, studiju “3 karotes medus”, 
Jauniešu biedrību “Esam kopā”, 
Demenes pagasta kultūras centru, 
Daugavpils 22. pirmsskolas izglītī-
bas iestādi. Paldies sadarbības part-
neriem par aktīvu un radošu sadar-
bību!

Projekta kopējās izmaksas sastā-
dīja EUR 5131, no kurām Borisa un 
Ināras Teterevu fonda granta sum-
mu sastādīja EUR 4640, jeb 90% no 
kopējām attiecināmajām izmaksām. 
Projekts realizēts saskaņā ar apstip-
rinātajām projekta aktivitātēm.

Diāna Čiževska
projekta vadītāja

Paziņoti Swedbank Svētku 
skolotāju stipendiju ieguvēji 

Dziesmu un deju svētki ir nacio-
nālās identitātes, valstiskuma un 
kultūras vērtību simbols. Atbilstoši 
laika garam, tie stiprinājuši tautas 
pašapziņu un iedvesmojuši nākamās 
paaudzes veidot labāku Latviju.

To pilnībā apzināmies, kad kļūs-
tam pieauguši. Un saprotam, ka 
skolotājs, kurš mācījis mūzikas tak-
tis vai deju soļus, patiesībā nodevis 
milzīgu kultūras bagātību – unikālu 
un autentisku pamatu nākotnes iz-
augsmei.

Atbalstot Dziesmu un deju svētku 
tradīcijas, ir pasniegtas Swedbank 
Svētku skolotāju stipendijas. Stipen-

diātu vidū arī divas Daugavpils no-
vada deju kolektīvu vadītājas – Dau-
gavpils deju apriņķa deju kolektīvu 
virsvadītāja, Tautas deju ansambļa 
„Līksme” vadītāja Aija Daugele un 
Vaboles vidusskolas TDK „Aisma” 
vadītāja Anita Šalkovska. Šīs skolo-
tājas dejotāji nosaukuši par īpašām, 
jo tās visus apkārtējos aizrauj ar 
savu enerģiju un dzīvesprieku. 

Svētku skolotāju stipendijām tika 
saņemti 745 pieteikumi no visas 
Latvijas. Visvairāk pieteikumu tika 
saņemts no Vidzemes reģiona, tam 
sekoja Rīga, Zemgale, Latgale un 
Kurzeme.

ģu ciemam tika izvēlē-
ta, jo tas ir visblīvāk 
apdzīvotais novada 
attīstības centrs, kas 
atrodas vistālāk no 
Daugavpils pilsētas. 
Tā kā Daugavpils no-
vads ir teritoriāli liels 
– 19 pagasti – vaja-
dzība pēc bankomā-
tiem ir akūta arī citos 
pagastos. Swedbank 
klientu apkalpošanas 
pārvaldes Ārrīgas re-
ģiona vadītājs Mār-
tiņš Drusts gan lielas 
cerības nedod, norā-
dot, ka šobrīd primā-
rais ir, lai katrā nova-
dā būtu vismaz viens 
bankomāts. Galvenais 
šķērslis ir banku vēla-
mais naudas apgrozī-
jums. 

Līdz šim višķānieši, 
līdzīgi kā citi novada 
iedzīvotāji, varēja iz-
ņemt nelielu naudas 
summu veikalā, vai 
arī bija spiesti mē-
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Laucesas pagasta svētkos atzīmēja bibliotēkas darbības 70 gadu jubileju
13. septembrī Laucesas pagasts 

svinēja 3. pagasta svētkus. Svētku 
galvenā vaininiece bija Laucesas pa-
gasta bibliotēka, kura atzīmēja savas 
darbības 70 gadu jubileju. Svinīgs 
koncerts notika sabiedriskā centra 
“Laucesa” laukumā. Koncertā pie-
dalījās pašmāju kolektīvi: vokālais 
ansamblis “Prieks”, senioru vokālais 
ansamblis “Harmonija”, deju studi-
ja “D&D” un ciemiņi no Daugavpils 
- dzejnieks Anatolijs Gallers un Dau-
gavpils Baltkrievu kultūrizglītības 
biedrības “Uzdim” kolektīvs “Prale-
ski” vadītāja Anastasija Mališeva). 

Koncerta laikā apsveikuma vārdus 
teica bijusī pagasta padomes priekš-
sēdētāja Ināra Pomjalova, Birznie-
ku pamatskolas kolektīvs, Kalkūnes 
pagasta bibliotēkas vadītāja Tatjana 
Bučele un Daugavpils novada centrā-
lās bibliotēkas dienesta galvenā spe-
ciāliste bibliotēku jautājumos Helēna 
Firsova. Novēlējumus teica arī bijusī 
bibliotēkas vadītāja Veronika Širina, 
kura bibliotēkā nostrādāja 45 gadus. 
Visiem viesiem un goda lasītājiem 
tika uzdāvināts laimes pakavs un 
2016. gada kalendārs.

Šogad bērni varēja iztrakoties pie-

Nosvinēta Medumu pagasta 314.gadadiena
12. septembrī krāšņi, skanīgi un 

jautri tika nosvinēta Medumu pa-
gasta 314. gadadiena. Svētku svi-
nīgā atklāšana sākās ar Medumu 
pamatskolas popgrupas “Pozitīvs” 
(mākslinieciskā vadītāja Nataļja 
Ogurcova) uzstāšanos, kurai sekoja 
pagasta pārvaldes vadītāja Nikola-
ja Poltaveca apsveikums un novēlē-
jumi visiem klātesošajiem.

Pozitīvu noskaņojumu un ener-
ģijas lādiņu pirms iesaistīšanās 
sporta aktivitātēs dāvāja Medumu 
pamatskolas marionešu teātris ar 
dzīvīgu uzvedumu “Putnu deja” 
(mākslinieciskā vadītāja Nataļja 
Ogurcova). 

Sporta aktivitātes sākās gan ar 
pieaugušo, gan ar bērnu velobrau-
cienu. Tai pat laikā ikviens varēja 
pārbaudīt savu veiklību, izturību 
un precizitāti tādās disciplīnās kā 
bumbas mešana grozā, lecamaukla, 
šautriņu mešana un svarbumbu cel-
šana. Pēc nelielas iesildīšanās sākās 
arī svētku koncerts, kurā uzstājās 
Lietuvas pilsētas Visaginas kultū-
ras centra kolektīvi: poļu ansamblis 
“Tumelianka” (mākslinieciskā vadī-
tāja Svetlana Mikelskaite) un deju 

kolektīvs “Rodničok” (mākslinie-
ciskā vadītāja Gaļina Hutorskihs). 
Koncerta laikā pagasta iedzīvotāji 
un viesi klausījās un dziedāja līdzi 
poļu nacionālās dziesmas, baudī-
ja iespaidīgu un izteiksmīgu dejas 
mākslu. Koncerta noslēgumā tika 
pasniegtas pateicības un apbalvoti 
pagasta aktīvākie iedzīvotāji: Ma-
rija Pukinska, Nataļja Ogurcova, 
Loču ģimene, Natalia Saltsevich, 
Jevgeņija Kaļinčuka, Leons Miku-
lans, Artūrs Dvoreckis, Nikolajs 
Zubrovs, Ēriks Surmovičs. 

Pasākumu laikā bija apskatāmas 
divu talantīgu fotogrāfu - Valērijas 
Kožemjakinas un Jeļenas Gavriļen-
kovas izstādes. Svētku mazākie da-
lībnieki labprāt piedalījās radošajās 
darbnīcās - apgleznoja sejas, spēlē-
ja tvisteru un memo, izklaidējās uz 
piepūšamām atrakcijām un baudīja 
gardu cukurvati. 

Jauniešu biedrība “Medumu Cerī-
ba” aktīvi iesaistījās svētku organi-
zēšanā, piedaloties radošajās darb-
nīcās un fotoizstādē, uzstājoties ar 
komisku ainu koncertā, veidojot 
bukletu par dzimtā pagasta vēstu-
riskajām vietām. Tas viss liecināja 

pūšamajās atrakcijās un iesaistīties 
radošajās darbnīcās. Bērniem iepa-
tikās darbs ar koka iededzināšanas 
aparātiem un gleznu veidošana no 
putraimiem un zirņiem.

Tika organizēts vietējo ražotā-
ju tirdziņš, kurā piedalījās Gavri-
ils Semjonovs, Irēna Baļa, Ludmila 
Kvetkovska un Tatjana Abramenko. 
Tika piedāvāti piena produkti, augli, 
medus, bulciņas un rotas no dabīgā 
akmens.Ikviens varēja apskatīt foto-
izstādi “Bibliotēka agrāk un tagad”, 
vietējās iedzīvotājas Marinas Žalne-
rčikas gleznu izstādi un Lūcijas Bru-

nes darbu izstādi. Pēc koncerta visus 
dalībniekus un svētku viesus gaidīja 
cienasts, kas tika pagatavots turpat 
uz atklātās uguns. Varīti kartupeļi ar 
sēņu, gaļas mērci un svaigo kāpostu 
salātiem garšoja visiem. Pateicamies 
par gardu cienastu Janīnai Oboļevičai.  
Paldies par atbalstu Laucesas pagas-
ta pārvaldei un Daugavpils novada 
domei.

Viktorija Kvetkovska 
Laucesas pagasta bibliotēkas 

vadītāja

Inga Haževska
Medumu pagasta 

Tautas nama vadītāja

par biedrības nepārtrauktu, mērķ-
tiecīgu darbību un ievērojamu ie-
guldījumu pasākuma rīkošanā. 

Pateicamies sporta aktivitāšu or-
ganizētājam Aleksejam Korotkovam 
un radošo darbnīcu organizētājai 
Diānai Mikulanei. Pateicamies par 
atbalstu Daugavpils novada domei.
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Gadatirgus - rudens dāvana novadam un pilsētai
No 7. līdz 19. septembrim norisinā-

jās tradicionālās Daugavpils novada 
dienas, divu nedēļu garumā pulcējot 
pagastu iedzīvotājus uz izstādēm, 
meistardarbnīcām, sporta aktivitā-
tēm, konkursiem, vides objektu at-
klāšanu un atvērto durvju dienām 
pie uzņēmējiem. Šādu iespēju šogad 
piedāvāja Kalupe, Nīcgale, Līksna 
un Vabole, paturpinot pērnajā gadā 
aizsākto pagastu dižošanās tradīciju. 
Svētku kulminācija notika 19. sep-
tembrī ar krāšņo Novada dienu gada-
tirgu. 

Gadatirgus tika atklāts ar priekš-
sēdētājas Janīnas Jalinskas uzrunu, 
klātesot sadarbības pašvaldību pār-
stāvjiem no Baltkrievijas, pilsētas do-
mes priekšsēdētājam Jānim Lāčplē-
sim un Latgales plānošanas reģiona 
Attīstības Padomes priekšsēdētājai 
Alīnai Gendelei. 

Sadarbības pašvaldību pārstāvji no 
Baltkrievijas teica savus sveicienus 
un laba vēlējumus. 

Šarkovščinas izpildkomitejas 
priekšsēdētājs Nikolajs Bogovičs: 
„Daugavpils novads ir vilinošs. Mēs 
jūtamies te kā savās mājās. Te dzīvo 
pretimnākoši, atsaucīgi un draudzīgi 
cilvēki. Ar lielu gandarījumu vienmēr 
piekrītam kopējiem sadarbības pasā-
kumiem un priecājamies jūs sagaidīt 
mūsu zemē. Mēs piedalāmies arī Lie-
lā musturdeķa veidošanas akcijā un 
esam atveduši līdzi nelielu ieguldīju-
mu tajā. Tas ļaus mums sajusties vēl 
tuvākiem.”  

Glubokoje rajona Deputātu pado-
mes priekšsēdētāja Gaļina Unuko-
viča: „Esam patiesi laimīgi būt šeit. 
Vakar mēs parakstījām sadarbības 
līgumu ar mērķi stiprināt draudzīgas 
saites mūsu reģionu attīstības labā. 
Daugavpils novads ir viens no skaistā-
kajiem Latvijā – ar bagātu vēsturi un 
tradīcijām. Un lielākais novada lep-
nums ir tā mērķtiecīgie un aktīvie ie-
dzīvotāji. Mēs esam laimīgi, ka mūsu 
reģionus vieno veiksmīga sadarbība, 
kuras laikā rodam abpusēju pieredzes 
apmaiņu kultūras jomā.”

Svētku lielkoncertu iesāka četru pa-
gastu radošie kolektīvi un dalībnieki 
no lielās Daugavpils novada pagastu 
saimes, kas šogad tika īpaši cildināti. 
Kalupes, Nīcgales, Līksnas un Vabo-
les pagastiem šogad tika veltīta arī 
fotogrāfi ju izstāde, caur kuru novada 
dienu apmeklētāji varēja ielūkoties 
šo četru pagastu tuvplānos. Savukārt 
fotoizstādē „Mežos, upēs, ezeros” ap-
meklētāji varēja apskatīt dižākos pa-
gastu sēņotājus un zvejniekos ar ma-
zākiem un lielākiem lomiem. 

Pēc pagastu piesātinātās kultū-
ras programmas, kuras laikā dižojās 
vairāki pašdarbības kolektīvi, savus 
sniegumu rādīja Glubokoje rajona 
folkloras tautas teātris „Tereška”, 
Šarkovščinas rajona Kultūras centra 
Tautas mūzikas ansamblis „Spadči-
na” un Tihovsku ģimenes ansamblis. 

Vietējie Daugavpils novada ražotāji, 
kā arī tirgotāji un amatu meistari no 
citiem Latvijas novadiem pārsteidza 
apmeklētājus ar daudzveidīgo pro-
dukciju - tie prezentēja un pārdeva 
medu, maizi, gaļu, sieru, dārzeņus, 
dekoratīvos stādus, izstrādājumus no 
koka, tekstila, keramikas un lina, adī-
jumus, kūpinājumus, mājas vīnu, tē-
jas, pinumus, grāmatas un suvenīrus.

Visas dienas garumā notika sko-
lēnu, jauniešu un muzeju radošās 
darbnīcas, kurās labprāt iesaistī-
jās gadatirgus apmeklētāji. Mazāko 
apmeklētāju vidū ieprasīta bija arī 
ugunsdzēsības tehnikas un speciālā 
aprīkojuma demonstrācija. 

Nogaršot Lauku gardumu ielas 
ēdienus varēja ikviens, kas iegādājās 
preces no Daugavpils novada tirgotāja 
ne mazāk kā 3 eiro vērtībā. Gardumu 
iela šogad tika bagātināta ar tādiem 
ēdieniem kā guļbešnieki, rudens sa-
lāti, lauku soļanka, kartupeļu pankū-

kas, speķis, pīrādziņi, plātsmaizes, 
un, protams, visu iemīļotā ozolzīļu ka-
fi ja. Savukārt, šefpavāri un pagastu 
pārstāvji šo dažādo gardumu degus-
tētājiem un izgaršotājiem savus ēdie-
nus pasniedza kreatīvi un ar izdomu, 
dekorējot galdus atbilstoši gadatirgus 
stilam un tematikai.

Mazpulku kolektīvi, kas ik gadu 
priecē gadatirgus apmeklētājus ar 
savu produkciju, arī šogad nepalika 
bez uzmanības. Ar prieku jāatzīmē, 
ka novada mazpulku saimei šogad ir 
pievienojies arī Biķernieku pamatsko-
las mazpulks. 

Pilsētniece Valentīna Lauce Novada 
dienas apmeklē jau kopš 2010.gada 
un ir aktīva pircēja arī šogad. 

„Esmu pie Demenes pagasta zem-
nieka nopirkusi ķiplokus un pie Al-
berta Mendriķa – ābolus. Man te ļoti 
patīk, gribētos šādus svētkus biežāk 
– vismaz reizi mēnesī. Patīk arī kul-
tūras programma. Tāda zolīda estrā-
de un ir arī soliņi, kur var apsēsties 
gados vecāki cilvēki. Tā ir vienreizēja 
iespēja cilvēkiem satikties un labi pa-
vadīt laiku”, tā Valentīna. 

Arī zemnieku saimniecības „Sēlija” 
īpašnieks Alberts Mendriķis par pir-
cēju skaitu nesūdzas, ir pārdots viss, 
kas tika atvests. 

„Rudens ir ražas vākšanas laiks. 
Pirms Novada dienām ir darbs un ga-
datirgus ir svētki. Un daudzi cilvēki 
jau nāk ne tikai nopirkt, bet arī paska-
tīties. Arī man pašam patīk skatīties, 
ko mani kolēģi ir atveduši, kā viņiem 
sokas. Arī par iknedēļas zemnieku va-
kara tirdziņu pilsētā cilvēkiem ir la-
bas atsauksmes”, stāsta Alberts. 

Bitenieki Pāvels un Sabīna Bara-
novski Novada dienās piedalās pirmo 
gadu.   

„Pārdodam medu, propolisu, ziemā 
tirgosim bišu maizi. Mūsu produkci-
ja ir ekoloģiski tīra. Bites dzīvo koka 
mājiņās un ziemā tiek barotas tikai ar 
bioloģisko sīrupu, arī siltinām ar dabī-
giem materiāliem”, tā saimnieki. 

Zemnieku saimniecības „Mežrozes” 
īpašnieks Aivars Friliņš no Demenes 
pagasta uz gadatirgu ir atbraucis 
pirmo reizi, lai prezentētu malku un 
zāģmateriālus, pārdotu medu, maizi, 
smalkmaizītes, mežrozīšu tēju, kas 
ir saimniecības zīmols. Saimniecību 
1996. gadā dibinājis Eduards Friliņš. 

„Nākotnē mēs piedāvāsim dažādas 
zāļu tējas. Pamatdarbība saimniecībā 
ir mežsaimniecības pakalpojumi meža 
īpašniekiem – meža taksācija, cirsmu 
stigošana un vērtēšana, kokmateriā-
lu ražošana. Mēģinām sākt celt arī 
guļbūves. Ja runājam par gadatirgu, 
tad šodien ļoti labi tika pārdota mājas 
maize, smalkmaizītes un medus”, tā 
Aivars. 

Eiropas sadarbības dienas ietva-
ros Daugavpils novada dome kopā 
ar Daugavpils reģionālo slimnīcu ai-
cināja sievietes izmantot iespēju un 
veikt valsts apmaksātu mamogrāfi jas 
izmeklējumu jeb skrīningu. Šī profi -
laktiskā pārbaude ir nepieciešama, lai 
atklātu krūts vēzi tā agrīnajā stadijā. 
Blakus mobilajam mamogrāfam dar-
bojās pārrobežu programmas projektā 
iesaistīto novada feldšeru telts, kur 
apmeklētājiem noteica asinsspiedie-
nu, pārbaudīja cukura līmeni asinīs, 
palīdzēja noskaidrot, vai nedraud lie-
kais svars.  

Aija Cimoška no Kalkūnes pagasta 
iespēju pārbaudīt savu veselību uz-
skata par ļoti vērtīgu un aicina to da-
rīt arī citus. 

Projekta vadītāja Līga Upeniece 
stāsta, ka kopā projekta realizāci-
jas gaitā izmeklējumus ir veikušas 
167 000 sieviešu Latvijā, Lietuvā un 
Baltkrievijā. Un šis cipars neiekļauj 
tikai mamogrāfi skos izmeklējumus, 
bet arī asins pārbaudes, kuras nosa-
ka, vai sievietei ir risks pārmantot 
vēzi. „Atsaucība visās valstīs bija ļoti 
liela, jo visi izmeklējumi bija bez mak-

sas, ko cilvēki ļoti labprāt arī izman-
toja.”

Novada dienu ietvaros šo iespēju 
izmantoja 33 sievietes, tostarp 18 sie-
vietes ar taloniem. Feldšeru teltī pie-
dāvātās procedūras izgāja 198 cilvēki, 
pārsvarā pārbaudot cukura līmeni 
asinīs. 

Atzīmējot Eiropas sadarbības die-
nu, noritēja arī citi Daugavpils nova-
da domes īstenoto projektu pasākumi 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerī-
bas instrumenta Latvijas - Lietuvas 
- Baltkrievijas pārrobežas sadarbības 
programmas 2007.-2013.gadam ie-
tvaros, tostarp izstāde “Zili zaļā ga-
lerija”, kas tapusi Latvijas - Lietuvas 
Baltkrievijas pārrobežas sadarbības 
programmas 2007 - 2013. gadam Ei-

ropas kaimiņattiecību un partnerī-
bas instrumenta projekta “Pārrobe-
žu aizsargājamās dabas teritorijas 
„Augšdaugava - Braslavas ezeri” iz-
veide un priekšnoteikumu radīšana 
tās integrētai pārvaldībai” ietvaros, 
kā arī Braslavas rajona Kultūras 
nama (Baltkrievija) tautas teātra „Po-
kers” izrāde un pārrobežu basketbola 
turnīrs. 

Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne: „Svētki bija ļoti piesātināti. 
Novada dienas ir kļuvušas par sa-
darbības platformu, kas ir satikšanās 
vieta dažādām idejām un projektiem, 
kur tiekas pārdevēji un pircēji. Kultū-
ras programma bija lieliska! Šis pa-
sākums tika nominēts kā Eiropas sa-
darbības diena pārrobežu sadarbības 
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programmas ietvaros, 
pateicoties kurai svētku 
koncertu kuplināja ko-
lektīvi no Baltkrievijas. 
Es domāju, ka Daugav-
pils novads kārtējo reizi 
ir apliecinājis, cik stipri 
esam – ar savām tradī-
cijām, ražotājiem un uz-
ņēmējiem. Mums ir, ko 
rādīt gan pašiem sev, gan 
tuvākajiem kaimiņiem, 
gan pasaulei.”

Novada dienu ietvaros 
notika arī sacensības vai-
rākās sporta disciplīnās 
– strītbolā, basketbola 
sola metienos, baļķa un 
šautriņu mešanā, kā arī 
svarbumbu celšanā. Īpa-
ši pieprasīta šogad bija 
arī klints siena. Katrā no 
disciplīnām tika nosaukti 
veiksmīgākie dalībnieki, 
kuriem piešķirti diplomi.

Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska ikvie-
nam Daugavpils nova-
da tirgotājam pasniedza 
Pateicības rakstus par 
ikdienas darbu, atbalstu 
un piedalīšanos Novada 
dienu norisēs. Bez sirsnī-
ga „paldies” nepalika arī 
Novada mazpulcēni un 
pagastu pārvaldes, kas 
papildināja gadatirgu ar 
savām gardajām ēdienu 
virtuvēm.

Svētku izskaņā nova-
da domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska un paš-
valdības izpilddirektore 
Vanda Kezika dalījās ie-
spaidiem un izteica savu 
vērtējumu.  

Janīna Jalinska: „Šo-
gad svētki tiešām ir iz-
devušies, jo novada uzņē-
mēji ir sabraukuši kuplā 
skaitā. Daudz ir arī pircē-
ju. Varbūt mēs cerējām, 
ka būs vairāk lauksaim-
nieciskās produkcijas, 
taču katrs no tirgotājiem 
ir izvēlējies prezentēt un 
pārdot to, kas ir izaudzēts 
un darināts viņu saim-
niecībās. Arī mūsu ciemi-
ņi, sadarbības pārstāvji 
no Baltkrievijas, ir sajūs-
mā par gadatirgu un gar-
dumu ielu. Tas kopskatā 
radījis ļoti labu iespaidu 
par mums un mūsu no-
vadu.” 

Vanda Kezika: „Šogad 
novada dienās patiešām 
bija ļoti interesanta prog-
ramma. Liels ieguvums ir 
tas, ka pilsētas iedzīvotā-
ji ar lielu interesi svētkus 
apmeklē, kā arī piedalās 
mūsu organizētajās eks-
kursijās. Liels paldies 
visiem, kas šos svētkus 
sarūpēja – pagastu pār-
valdēm par gardumu ielu 
un kultūras programmu, 
tirgotājiem, kas atveda 
savu produkciju un uzņē-
mējiem, kas sarūpēja šo 
rudens dāvanu pilsētas 
iedzīvotājiem. Prieks, ka 
ir izdevies arī parādīt ES 
realizēto projektu rezul-
tātus, tai skaitā piedāvāt 
mamogrāfa pakalpoju-
mus. Paldies arī svētku 
atbalstītājiem.”

Olga Smane

Elza Timšāne, 
Olga Kuzmina
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Sventes pagasta svētkos sumināja čaklākos ceļmalu kopējus
5.septembrī Sventes pagasts svinē-

ja pagasta svētkus. Svētku vadmotīvs 
bija ceļš. Ceļš, kas katram ir ejams no 
rīta līdz vakaram. Ceļš, kas var būt 
gan plats un gluds, gan šaurs un lī-
kumains kā taciņa. Savs ceļš ir ejams 
katram no mums, veicot ikdienas gai-
tas. Šovasar Sventes ceļi un celiņi tika 
izbraukti, iemūžināti fotogrāfi jās un 
novērtēti. 

Svētku diena sākās ar dievkalpojumu 
Sventes Romas katoļu baznīcā. Svētki 
tika atklāti, un Alejas laukumā pie 
estrādes mastā tika pacelts pagasta 
karogs. Rīts bija lietains, tāpēc sporta 
aktivitātes norisinājās Sventes vidus-
skolas sporta zālē. Tās bija dažādas - 
gan ģimenes volejbols, gan basketbola 
soda metieni, gan šautriņu mešana, 
gan riepu cīņa, gan sitieni pa futbola 
vārtiem. Aktīvākie sporta sacensību 
dalībnieki bija Rokjānu, Meinertu un 
Golovecku ģimenes, jaunieši - Veroni-
ka Putro, Dainis Maculevičs, Regīna 
Anisjko, Inga Mukāne, kā arī daudzi 
citi Sventes pagasta iedzīvotāji. Ap 
pusdienlaiku lietus mākoņi izklīda un 
sporta veidu uzvarētājus apbalvoja 
Alejas laukumā.

Pēcpusdienā Alejas laukumā va-
rēja apskatīt fotogrāfi ju izstādi “Ceļš 
uz mājām”. Tajā varēja aplūkot, kā 
sakoptas ceļmalas visā pagasta teri-
torijā. Pagasta liepu aleja tika rotāta 
ar interešu grupas “Sventes pērlītes” 
rokdarbiem, kuri iezīmēja idejas “Ceļš 
uz mājām” tematiku.

Laukumā darbojās radošā darbnīca 
“Dejojošās tautumeitas”, kuras vadīja 
Sventes vidusskolas skolotāja Aija Sa-
veļjeva ar čaklajām palīdzēm. 

Bija organizēts vietējo senioru tir-
dziņš, kurā piedalījās Helēna Pila-
ce, Janīna Ignatoviča, Vilhelmīna 
Patrina,Veronika Meinarte, Anastas-
ija Gernate, Gaļina Maslova un An-
toņina Pilace. Tika piedāvāti gan paš-

taisīti suvenīri, gan adījumi, gan augļi 
un piena produkti.

Bērni varēja iztrakoties piepūšama-
jās atrakcijās. 

Vakarpusē svētku dalībniekus gai-
dīja cienasts. Grūbu biezputra garšoja 
visiem, pat tiem, kas savās mājās to 
neēd.

Svētku noslēgumā izskanēja kon-
certs. Tas sākās ar dziesmu “Veltījums 
Sventei”. Pašmāju kolektīvi uzstājās 
ar Ričarda Petaško teikas “Par Egļu 
kalnu” iestudējumu. Svētku dalībnie-
kus ar savu uzstāšanos iepriecināja 
ciemiņi - Poļu kultūras centra kolek-
tīva “Kukulečka” dalībnieki, kuri gan 
dziedāja, gan dejoja. 

Koncerta laikā Sventes pagasta 
pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska 
sveica visus svētkos, pateicās par lie-
lo darbu, ko iedzīvotāji ieguldīja ceļu 
sakārtošanā un uzturēšanā, kā arī pa-
sniedza 20 dāvanu kartes, 52 pateicī-
bas un suvenīrus čaklākajiem ceļmalu 
kopējiem. 

Brigita Vasiļevska pateicās arī Poļu 
kultūras centra kolektīvam „Kukuleč-
ka” un tā vadītājai Žannai Stankevi-
čai par aizraujošu un sirsnīgu uzstā-
šanos, kā arī interešu grupas “Sventes 
pērlītes” dalībniecēm par liepu alejas 
rotāšanu un svētku tirdziņa organizē-
šanu.

Pateicamies sporta aktivitāšu or-
ganizētājam Raimondam Mukānam, 
radošās darbnīcas organizētājai Aijai 
Saveļjevai, estrādes un Alejas lauku-
ma noformētājam Staņislavam Pi-
lacim, z/s “Upenes” īpašniekam Vik-
toram Drozdovskim, kurš sarūpēja 
augļus svētku dalībniekiem.

Paldies par atbalstu Daugavpils no-
vada domei. 

Viktors Petaško 
Sventes Tautas nama vadītājs 

Pirmajā Daugavpils novada MTB maratonā piedalījās 127 dalībnieki 
20. septembrī Sventē notika pir-

mās riteņbraukšanas sacensības 
“Daugavpils novada MTB mara-
tons”. Sacensībās startēja 127 ri-
teņbraucēji no dažādām Latvijas un 
Lietuvas pilsētām un novadiem.

Sacensību dalībnieki atkarībā no 
vecuma grupas veica pusmaratona 
(19 km) vai maratona (38 km) garas 
distances un Tautas brauciena dis-
tanci (5 km). Tautas braucienā pie-
dalījās 21 riteņbraucējs, pusmara-
tona distanci veica 49 riteņbraucējs 
(14 sievietes un 35 vīrieši) un mara-
tona distanci – 57 riteņbraucēji.

Sacensību idejas pamatā ir popu-
larizēt riteņbraukšanu un velospor-
tu, kā aktīvas atpūtas un veselību 

veicinošu sporta veidu, popularizēt 
velosipēdu kā videi un cilvēkam 
draudzīgu transportlīdzekli un vei-
cināt interesantu un veselīgu brīvā 
laika pavadīšanu Daugavpils nova-
dā.

Riteņbraukšanas sacensības 
„Daugavpils novada MTB mara-
tons” organizēja biedrība “Jubra” 
sadarbībā ar  Tūrisma klubu “Snieg-
balstīte” un Daugavpils novada paš-
valdību.

Daugavpils novada MTB mara-
tons tika īstenots projekta “LMT 
Latvijai” ietvaros.

Viktorija Kozlovska

Oļegs Frīds
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Apstiprināja viena skolēna izmaksas
Domes sēdē deputāti tika iepazīsti-

nāti ar pirmsskolu un vispārējo izglī-
tības iestāžu izdevumu tāmi vienam 
audzēknim. Šādas tāmes tiek aktuali-
zētas jaunā mācību gada sākumā, kad 
kļūst zināms izglītības iestāžu sko-
lēnu skaits. Šādi aprēķini vajadzīgi, 
lai veiktu savstarpējos norēķinus ar 
citām pašvaldībām. 

Skolēnu skaits novadā, salīdzinot ar 
pagājušo mācību gadu, ir sarucis, līdz 
ar to palielinājušās izmaksas uz vienu 
skolēnu. Kā liecina aprēķini, skolēnu 
izmaksas skolās ir ļoti dažādas, nereti 
tās atšķiras pat trīskārši. 

Vismazāk skolēnu uzturēšana mē-
nesī izmaksā vidusskolās:  Sventes 
vidusskolā  - EUR 49.85,  Špoģu vsk.- 
EUR 58.8, Salienas vsk.- EUR  71.65, 
Zemgales vsk.- EUR 75.39 un Vaboles 
vsk. - EUR 88.06.  

Dārgāka skolēnu uzturēšana ir pa-
matskolās –  vismazākās izmaksas 
uz vienu skolēnu ir Lāču pamatskolai 
- EUR 85.39, Biķernieku psk. - EUR 
94.7, Tabores psk. - EUR 94.79, sa-
vukārt krietni vairāk  Randenes psk. 

- EUR 118.51, Kalupes psk. -  EUR 
137.75, Medumu psk. - EUR 134.86, 
Nīcgales psk. - EUR 142.59, Silenes 
psk. - EUR 154.33 un Skrudalienas 
psk. - EUR  164.07.

Pirmskolu izglītības iestāžu audzēk-
ņu uzturēšana  Naujenes PII “Rūķī-
tis “ ir EUR  131.58 un  Nīcgales PII 
“Sprīdītis” - EUR 246.79. 

Kā pastāstīja Finanšu pārvaldes 
Budžeta un ieņēmumu daļas vadītājs 
Jānis Vanags, joprojām pašvaldību 
savstarpējos norēķinos Daugavpils 
novada pašvaldībai ir jāmaksā vairāk, 
nekā tā pati saņem pretī.  2014.gadā 
Daugavpils novads par savu bērnu iz-
glītošanu citu pašvaldību skolās mak-
sāja EUR 629 000, šogad summa jau 
pieaugusi līdz EUR 772 500. Turpretī, 
citas pašvaldības Daugavpils pašval-
dības budžetā pērn ieskaitīja EUR 
325 000, šogad plānoti EUR 220 000. 

Elza Timšāne

Daugavpils novada izglītojamo 
skaits arvien sarūk

Šogad Daugavpils novada skolās 
1.septembrī mācību gaitas uzsāka 141 
pirmklasnieks, kas ir identisks pa-
gājušā gada ciparam, novada domes 
sēdē informēja Daugavpils novada Iz-
glītības pārvaldes vadītāja Irēna Bu-
laša. Pirmo gadu Daugavpils novadā 
nebūs pirmās klases Medumu, Ran-
denes un Tabores pamatskolā. Šogad 
10. klasē mācības turpinās 75 skolēni, 
kas ir par 10 skolēniem mazāk nekā 
pagājušajā gadā. 10.-12.klasē mācās 
199 skolēni. Piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu skaits ir 232, kas ir par 69 bēr-
niem mazāk kā pērn. 

Daugavpils novadā jaunajā mācību 
gadā skolu apmeklē 1594 skolēni, kas, 
savukārt, salīdzinājumā ar iepriek-
šējo gadu ir par 26 mazāk. Latviešu 
plūsmā mācās 57% skolēni, pārējie 
iegūst izglītību bilingvālā izglītības 
programmā. Novadā arvien daudz ir 
mazo skolu. Vairāk par 100 skolēniem 
mācās visās novada vidusskolās un di-
vās pamatskolās – Lāču (111) un Nau-
jenes (114). Vislielākā skola audzēkņu 
skaita ziņā ir Špoģu vidusskola (321), 
tai seko Sventes vidusskola (192), 

kurā mācās arī 78 neklātienes grupu 
audzēkņi un Zemgales vidusskola ar 
144 izglītojamiem. 

Turpinās arī integrēšanas process 
vispārizglītojošās skolās bērniem ar 
īpašām vajadzībām. Deviņas no seš-
padsmit skolām īsteno speciālās izglī-
tības programmas.

Runājot par pedagoģisko sastāvu, 
jāatzīmē, ka kadri ir nokomplektēti – 
novada skolās strādā 360 pedagogi, to 
pulkā arī 9 jaunie speciālisti. 15% no 
viņiem strādā vairākās skolās – tas 
attiecas uz tādiem priekšmetiem kā 
mājturība, sports un mūzika. Šajos 
priekšmetos nav iespējams nodrošināt 
skolotāju ar pilnu slodzi vienā skolā. 
25 skolotājiem ir nepilna slodze un 
viņi strādā tikai vienā skolā. Skolās 
vēl joprojām ir logopēdu trūkums. 

Skolas ir pilnībā nodrošinātas ar 
mācību līdzekļiem un mācību grāma-
tām. Skolas forma šogad ir ieviesta 
Salienas vidusskolā, kā arī Lāču un 
Biķernieku pamatskolās. 

Olga Smane

Mazpulcēni palīdz attīstīties 
Daugavpils novadam

Daugavpils novada domes pārstāvji 
un lielākās bērnu un jauniešu orga-
nizācijas “Latvijas Mazpulki” bied-
ri 15.septembrī diskutēja par to, kā 
Daugavpils novada mazpulki var pa-
līdzēt savam novadam attīstīties. Šī 
bija pirmā no astoņām reģionālajām 
diskusijām projekta “Augsim savam 
novadam” ietvaros.

Diskusijā piedalījās Daugavpils no-
vadaa domes priekšsēdētāja vietnieks 
Arvīds Kucins, tautsaimniecības ko-
mitejas priekšsēdētājs Aivars Ras-
čevskis, Daugavpils novada Izglītības 
pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša un 
interešu izglītības metodiķe Jolanta 
Urbāne, Naujenes pagasta pārval-
des vadītāja Ināra Miglāne,  Salienas 
pagasta pārvaldes pārstāve Oksana 
Parfjonova, novada skolu direktori, 
mazpulku vadītāji un mazpulcēni no 
Kalupes, Naujenes, Višķu, Salienas 
un Biķernieku pagastiem, kā arī Maz-
pulku padomes priekšsēdētāja Randa 
Medne un biedrības brīvprātīgie.  

Pasākuma dalībnieki bija priecīgi 
par sadarbību un iespēju kopīgi - maz-
pulcēniem un lēmumu pieņēmējiem - 
spriest par sava novada attīstību. Jau-
nieši uzzināja, kā domē tiek pieņemti 
lēmumi, un to, ka arī viņi kā jaunieši 
var sniegt savus ierosinājumus un 
panākt, ka viņu idejas tiek ieviestas 
dzīvē. Savukārt lēmumu pieņēmēji 
atzinīgi vērtēja mazpulcēnu līdz šim 
paveikto savos pagastos - ar mazpul-
cēnu palīdzību ir sakoptas teritorijas, 
iestādīti meži, veikti vietēji labdarī-
bas projekti, ieviests videi draudzīgs 
dzīvesveids, veikta novada vēstures 
izpēte, veidotas jauniešu darba iema-
ņas, attīstīta prasme sadarboties un 
citi labumi. 

Diskusijas dalībnieki nonāca pie at-
ziņām, ka iesaistīšanās mazpulkā vai 
līdzīgā jaunatnes organizācijā ir iegu-
vums gan pašam bērnam, gan savam 
pagastam, gan arī novadam. Lēmumu 
pieņēmēji un eksperti atzina, ka nova-

dā mazpulkiem palīdz attīstīties iek-
šēja novada koordinācija, mazpulku 
popularizēšana un pieredzes apmaiņa 
dažādos līmeņos. Šie un citi ierosinā-
jumi tiks virzīti tālāk apspriešanai 
projekta noslēguma konferencē Rīgā 
nākamā gada februārī, kad diskusijās 
iesaistīties arī citas pašvaldības un 
valsts līmeņa lēmumu pieņēmēji. 

Zane Šteinberga
Biedrības ‘’Latvijas Mazpulki’’

projektu un mediju koordinatore 

10 novada jaunieši ieguvuši 
Vītola fonda stipendijas

670 studenti no visiem Latvijas no-
vadiem studē ar Vītolu fonda admi-
nistrētajām stipendijām 2015./2016.
mācību gadā.

Jauna mācību gada sākums ir arī 
brīdis, kad prieks un cerības tik dau-
dzu cilvēku acīs liecina, ka Vītolu fon-
dam ir pamatots iemesls lepoties ar 
1906 stipendiātiem, kas 13 gadu laikā 
jau ieguvuši augstāko izglītību. Šogad 
ar 189 ziedotāju stipendijām studē 
670 stipendiāti. Stipendijās plānots 
izmaksāt 1 045 000  eiro. Vītolu fonds 
administrē 23 uzņēmumu, 15 fondu, 
15 organizāciju un 139 privātpersonu 
stipendijas. Godinot ziedotājus, Vītolu 
fonds stipendijas sauc ziedotāju vār-
dā. 

Daļa no stipendijām ir īpaša, jo tās 
dibinātas no bijušo stipendiātu  ziedo-
jumiem - viņi beiguši studijas, tikko 
sākuši darba gaitas, daži vēl mācās 
rezidentūrā vai maģistratūrā. Ar savu 
vēlmi palīdzēt tiem, kuriem tas šobrīd 
nepieciešams, jaunieši apliecina, ka 
no saviem ziedotājiem mācījušies, ka 
tikai daloties cilvēks kļūst bagātāks. 

No Daugavpils un Ilūkstes nova-
diem šajā mācību gadā ar Vītolu 
fonda administrētajām stipendijām 

studēs 28 jaunieši, to vidū ir 10 jau-
nie stipendiāti, kas septembrī uzsāk 
studijas. No Daugavpils novada – Aļo-
na Jefi mova (SIA „Apsīte” stipendija), 
Jekaterina Vilimane (Danske Bank 
stipendija), Lāsma Ignatāne (Drau-
gu stipendija), Jūlija Emīlija Drozda 
(ERGO stipendija), Darja Troškova 
(SEB klientu stipendija), Arita Meže-
nika un Veronika Romaļska (Zvejnie-
ku ģimenes stipendija). 

No Ilūkstes novada – Elīna Purvins-
ka (Zvejnieku ģimenes stipendija), 
Santa Krasauska (Edvīna Samuļa sti-
pendija) un Karīna Sičeva (Māmulītes 
stipendija).

Kopš Vītolu fonda dibināšanas 13 
gadu laikā no Daugavpils un Ilūkstes 
novadiem ar stipendijas atbalstu stu-
dējuši 99 jaunieši. Vītolu fonds dibi-
nāts 2002.gadā ar mērķi stipendiju 
veidā atbalstīt centīgus, spējīgus, bet 
maznodrošinātus jauniešus izglītības 
iegūšanā. 

Pieteikšanās 2016./2017. mācību 
gada stipendijām sāksies 2016.gada 
15.janvārī un ilgs līdz 1.martam.

Projekts „Augsim savam novadam” ir 
Eiropas Savienības programmas Eras-
mus+ fi nansēts projekts, kuru īsteno 
biedrība „Latvijas Mazpulki” laikā no 
2015.gada 1.septembra līdz 2016.gada 
1.martam. 

Šis projekts tika fi nansēts ar Eiropas 
Komisijas atbalstu. Šī publikācija [pazi-
ņojums] atspoguļo vienīgi autora uzska-
tus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību 
par tajā ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.

Elza Timšāne
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Daugavpils novada dienu ietvaros 
tika aizvadīta ekskursija

12. septembrī Daugavpils novada 
pašvaldību aģentūra „TAKA” Dau-
gavpils novada dienu ietvaros organi-
zēja ekskursiju uz četriem Daugavpils 
novada pagastiem – Līksnu, Nīcgali, 
Kalupi un Vaboli.

Pieteikšanās ekskursijai tika orga-
nizēta iepriekš un organizatori saņē-
ma lielu atsaucību – vien pāris dienu 
laikā tika nokomplektēts pilns trīs-
desmitvietīgs autobuss. Diemžēl nā-
cās atteikt vairākiem interesentiem, 
jo vietu skaits bija ierobežots.

Ekskursantiem bija lieliska iespē-
ja Līksnas pagastā izmēģināt savu 
meistarību spriguļu sišanā, apmeklēt 
Līksnas dabas parku, kur cienāja ar 
zivju zupu, kā arī apskatīt Līksnas 
Romas katoļu draudzes Vissvētākās 
Jēzus sirds baznīcu. Nīcgales pagas-
tā ekskursantus pie Nīcgales Lielā 
akmens sagaidīja folkloras kopa ar 
saviem skanīgajiem dziedājumiem un 
cienastiem. Visiem bija iespēja dabūt 
skaistas, neaizmirstamas bildes uz 
Latvijas lielākā akmens.

Ekskursija turpinājās pie Kalupes 
pagasta senlietu kolekcionāra Valen-

tīna Kukļa, kur saimnieks aizrautīgi 
stāstīja par savu kolekciju un tās tap-
šanas vēsturi. Mājputnu un mājdzīv-
nieku mini zoodārzā varēja apskatīt 
kuplo putnu saimniecību, sākot no 
vistām un beidzot ar pāviem un strau-
siem, kā arī trušiem. Kalupes pagasta 
apskate beidzās ar  Kalupes Vissvētā-
kā Altāra Sakramenta Romas katoļu 
baznīcas apskati, kur viesus sagaidīja 
baznīcas priesteris.

Visbeidzot ceļš turpinājās uz Va-
boles pagastu, kur viesus savā saim-
niecībā sagaidīja Varis Vilcāns. 
Saimnieks nodarbojas ar dažādiem 
izstrādājumiem no koka, pats sevi 
viņš dēvē „par dīvaino lietu meistaru”. 
Ekskursanti varēja iemēģināt roku 
paša meistara darināto loku šaušanā. 

Skrindu dzimtas muzejā ciemiņus 
sagaidīja tās saimniece Anna Lazdāne 
ar stāstījumu par Skrindu dzimtu un 
muzeja apskati. Ekskursija noslēdzās 
ar Latgales kulināro šedevru  - komu 
degustāciju un pastaigu pa Vaboles 
parku.

Pašvaldības aģentūra „TAKA”

Ar “Menueta” dziesmām noslēdzās 
Višķu estrādes muzikālā vasara 

Muzikālā vasara Višķu estrādē 
bija bagāta skanīgiem muzikāliem 
notikumiem. Lai izdejotos līdz rītaus-
mai vai izbaudītu skanīgas dziesmas 
koncertos, ikviens varēja atrast savai 
gaumei piemērotāko muzikālo pava-
dījumu.

Jau otro gadu visu vasaru Višķu 
estrādē, katra mēneša nogalē, notika 
koncerti ar Latgalē un Latvijā popu-
lārām grupām un izpildītājiem, kas 
deva iespēju izbaudīt kvalitatīvu mū-
ziku un izballēties līdz saules lēktam 
vienā no skaistākajām Latvijas brīv-
dabas skatuvēm.  Īpašu skanējumu 
piedod estrādes teritorijas reljefs, kas 
bija veidots speciāli koncertiem un 
koru skatēm. Skatītāji ir novērtējuši 
arī sakopto vidi apkārt un smilšaino 
Luknas ezera pludmali, kas atrodas 
tikai dažu soļu attālumā no estrādes. 
Šādu salikumu var salīdzināt vienīgi 
ar slaveno Dzintaru koncertzāli. Tra-
dicionāli visi koncerti noslēdzās ar 
zaļumballi, kas notika uz lielā deju 
plača, kas savas izcilās īpašības visā 
pilnībā atklāja šogad Latgales deju 
svētkos, kad laukumā vienlaicīgi de-
joja vairāki simti dalībnieku, bet ko-
pumā izdejoja tūkstoši.

29. maijā muzikālo vasaru iegrie-
za jauno mūziķu festivāls „Pagrabu 
dziesmas zem zvaigznēm”, kurā ar 
savu sniegumu dalījās jauniešu gru-
pa “Mažors”, “LS Process”, “Saintor-
ment” ar solisti Agati Jermaļonoku, 
“SOLITE”, “Padod Stīgu” un “Spa-
cing”.  Jauno mūziķu festivāls izcēlās 
ar savu augsto kvalitatīvo sniegumu.

23. jūnijā lustējāmies Līgo pasā-
kumā „Trejdeviņas burvestības Līgo 
naktī” ar iemīļotiem izpildītājiem 
- „Stage On”, „Rožupes vīri”, „Dvins-
kas muzikanti”, Ēriks Gruzniņš, 
duets „Inga un Normunds”, Dainis 
Skutelis, „Puncuļu ģimene”, un ar ci-
tiem interesantiem priekšnesumiem, 
pārsteigumiem un burvestībām. Līgo 
nakts svinētāji tika aicināti nodegus-
tēt Daugavpils novada mājražoto alu 
un sieru. Neskatoties uz lietaino lai-
ku, Višķu estrāde pulcēja vairāk kā 
tūkstoti līgotāju no tuvākām un tā-
lākām malām. Turklāt šogad pirms 
koncertprogrammas Višķu stadio-
nā notika starptautisks maratona 
posms 50 un 100 km distancēs, kas 
pulcēja dalībniekus no vairākām pa-
saules valstīm.

31. jūlijā ikviens vasaras baudītājs 
tika aicināts uz koncertu ar Ēriku 
Gruzniņu un uz lustēšanos ar DJ 
Normundu.

Muzikālās vasaras izskaņā - 28. 
augustā - notika 80-to gadu mūzikas 
festivāls „Saldie 80tie” ar Latvijā le-
ģendāro grupu „Menuets”, kurā bija 
iespējams dzirdēt visiem zināmas un 
iemīļotas 80-to gadu dziesmas un tā 
laika izpildītāju kompozīcijas dzīvajā 
skanējumā. Tika izdziedātas popu-
lārākās dziesmas no grupas reper-

tuāra - „Dziesma, ar ko Tu sāksies”, 
„Viņi dejoja vienu vasaru”, „Alvas 
zaldātiņi” un citas, kā arī dziesmas 
no kinofi lmām un multfi lmām – „Ak 
Johans, Johans”, „Bimini”. Koncertu 
iesildīja grupa „Dvinskas muzikanti” 
ar savām populārākajām dziesmām, 
tai skaitā tām, kas šobrīd piedalās 
Šlāģeraptaujā –„ Dzymtō puse”, gan 
arī ar jau tautā iemīļotām dziesmām 
– „Hei, brōļ latgalīt”.

Pēc koncerta zaļumballi piepildīja 
ar 80-to gadu hītiem Latgalē pazīs-
tamais DJ Normunds, kas pārējai 
Latvijas publikai vairāk ir pazīstams 
kā dueta „Inga un Normunds” izpildī-
tājs. Normunds ir dīdžejs, kas ir licis 
diskotēkas tālajos 80-jos un liek arī 
šobrīd jaunatnei, līdz ar to labi izprot 
publikas vēlmes un vairākas reizes 
nācās paziņot, ka skan pēdējā šīs va-
saras dziesma uz Višķu estrādes deju 
plača.

Bez aģentūras TAKA organizēta-
jiem pasākumiem, Višķu estrādes un 
stadiona kompleksā notika arī vairā-
ku lielu organizāciju sporta spēles. 
Maija beigās vairāku dienu garumā 
sporta spēles organizēja Nacionālie 
bruņotie spēki. Sporta spēles sākās 
ar nelielu parādi un pūtēju orķes-
tra defi lē šovu. Noslēdzās pasākums 
ar dalībnieku apbalvošanu un balli. 
Pēc liela pārtraukuma stadionā tika 
iedegta olimpiskā lāpa, kas ar savu 
uguni priecēja spēļu dalībniekus un 
viesus.

Vasaras mēnešos sporta spēles sa-
viem darbiniekiem organizēja Han-
sa-fl ex, Latvijas mērnieku biedrība 
un ugunsdzēsēji. Latvijas mērnieku 
biedrība savas sporta spēles izvēlējās 
organizēt kopā ar pagasta svētkiem, 
kas bija abpusēji izdevīgi, sniedzot ie-
spēju izveidot svētkus krāšņākus un 
saturīgākus.

Bez izklaides pasākumiem, visas 
sezonas garumā, notika gan treniņi, 
gan republikas mēroga sacensības 
vieglatlētikā, futbolā, basketbolā, 
strītbolā, pludmales volejbolā. Spor-
tisti, muzikanti, pasākumu organi-
zētāji un atpūtnieki augstu novērtēja 
labo kompleksa kvalitāti, tā materiā-
li tehnisko bāzi un sadarbību ar dar-
biniekiem.

Paldies visiem, kas nāca uz muzi-
kālajiem un sporta pasākumiem! Tik-
simies muzikālās vasaras pasākumos 
Višķu pagasta estrādē nākamgad!

Muzikālo vasaru Višķu estrādē at-
balsta: Daugavpils novada dome, Viš-
ķu pagasta pārvalde, viesnīca “Lat-
gola”, Tirdzniecības centrs „SOLO”, 
portāls LAKUGA, veikalu tīkls 
„ELVI”, Daugavpils Universitāte un 
“Aldaris”.

Pašvaldības aģentūra „TAKA”

Kalupē notika 
Amatu meistaru diena 

Daugavpils novada dienu ietvaros, 
9.septembrī, Kalupes pagasta pār-
valdes zālē tika atklāta iedzīvotāju 
- amata meistaru darbu izstāde: Ini-
tas Ivdras un Sanitas Cirses adījumi, 
tamborējumi un rotaslietas, Riharda 
Seiļa fotogrāfi jas un fotopiederumi, 
kas šodien nu jau vēsture, Andžel-
las Nartišas apgleznoto akmentiņu 
kolekcija, Jura Baloža maketi, glie-
meži un kukaiņi. Katrs izstādei pie-
dāvātais darbs uzmeistarots ar īpa-
šu rūpību, prasmi un sirds siltumu.
Pasākuma laikā tika piedāvātas arī 
dažādas meistardarbnīcas. Rotaslietu 
izgatavošanas, adīšanas un tamborē-
šanas darbnīcas vadīja Inita Ivdra un 
Sanita Cirse. Priecē tas, ka nomaļus 

nestāv arī jaunā paaudze. Ar atzinību 
jāatzīmē Initas Ivdras mācekle Laura 
Kukle, kura blakus savai skolotājai 
rādīja iegūtās zināšanas un prasmes. 
Bērnu vidū popularitāti guva Andžel-
las Nartišas akmeņu apgleznošanas 
darbnīca. Neskaitāmi jautājumi par 
foto piederumiem un fotografēšanu 
tika uzdoti Rihardam Seilim. Monika 
Lipšāne piedāvāja no auduma atliku-
miem uzšūt priekšautiņus un tašas. 
Laukā uz ugunskura Lidija Seile mā-
cīja siera vārīšanas un siešanas māks-
lu.

Monika Lipšāne
Kultūras menedžere
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RAŽOTS DAUGAVPILS NOVADĀ
Maļinovā tapusi biokosmētikas ražotne

Maļinovas pagastā tapusi ražotne, 
kurā iecerēts ražot biokosmētiku, ku-
ras pamatizejviela būs medus. SIA  
“Latvijas Bio” nodarbojas ar biolo-
ģisko biškopību, apsaimniekojot ap 
10000 bišu saimes 20 dravās. Tā kā 
saimniecība izvietojusies sešos Dau-
gavpils novada pagastos, būvēt ražot-
ni Maļinovā bija izdevīgi tās ģeogrāfi s-
kās lokācijas dēļ. 

Daugavpils novada Būvvaldes pie-
ņemšanas komisija apskatīja ražotnes 
telpas un iepazinās ar uzņēmuma ra-
žošanas plāniem. Ražotnē atradīsies 
noliktava, kurā medus rāmīši turēsies 
konstantā temperatūrā. Tāpat būs 
medus apstrādes daļa, kurā automati-
zēti tiks veikta medus atvākošana un 
sviešana. Tālāk medus tiks novirzīts 
uz pārtikas telpām medus produktu 
fasēšanai vai uz pārstrādi biokosmē-
tikā. Tā kā iekārtu jaudas ir sabalan-
sētas ar uzņēmuma saražotā medus 
apjomu, aptuveni 80 000 kg sezonā,  
pagaidām uzņēmums neplāno iepirkt 
medu no citām saimniecībām. SIA 
“Latvijas Bio” galvenokārt orientēsies 
uz Latvijas tirgu, ar perspektīvu nā-
kotnē uzsākt arī eksportēšanu. 

Ražotne tapusi, pateicoties Eiropas 
Savienības fi nansiālajam atbalstam. 
Kopējās investīcijas projektā ir 350 
000 EUR, no tiem 140 000 EUR ir ES 
līdzfi nansējums. “Vēlamies tikt pie 
galaprodukta ar augstāku pievieno-
to vērtību, kuras pamatā būs mūsu 
pašu saražotais medus,” neslēpj SIA 

“Latvijas Bio” valdes priekšsēdētājs 
Andis Andruško. “Šobrīd jau ir izstrā-
dāta receptūra šampūnam, skurbjiem 
un pirts ziedēm.”  Aktīvi tiek domāts 
par inovatīviem medus pārtikas pro-
duktiem –uzņēmējs nevēlas apstāties 
tikai pie tradicionālajiem riekstiem 
un augļiem medū. Produkti tiks ser-
tifi cēti kā dabīgi un bioloģiski, lai tos 
veiksmīgāk varētu pārdot gan iekšē-
jam, gan ārējam tirgum. 

Ražotnē plānots nodarbināt  6 līdz 
8 darbiniekus. Kā atklāja A. Andruš-
ko, kosmētikas speciālistu Latvijā, 
īpaši Latgalē, trūkst, turklāt lielākā 
daļa ir pirmspensijas vecumā. Tā kā 
uzņēmējs vēlas pēc iespējas vairāk 
nodarbināt vietējos iedzīvotājus, tiks 
meklētas iespējas apmācīt darbinie-
kus tepat uz vietas. Biokosmētikas re-
ceptūras uz līguma pamata izstrādās 
pieredzējusi speciāliste no Valmieras, 
savukārt ražotni vadīs speciālists pār-
tikas ražošanā, laboratorijā darbosies 
ķīmiķis. 

Ražotnes būvniecības darbus veica 
ģenerāluzņēmējs SIA “Cander būve”. 
Tuvākajā laikā ir plānots pabeigt te-
ritorijas labiekārtošanu un apzaļumo-
šanu, lai jau šajā sezonā varētu uzsākt 
ražošanu. 

A.Andruško pateicās arī Daugavpils 
novada pašvaldībai un LADAM par 
sniegto atbalstu.

 Elza Timšāne

Vabolē aitas audzē gan peļņai, gan pašu priekam
Daugavpils novada dienu ietva-

ros Vaboles pagastā tika organizē-
ta atvērto durvju diena pie Vaboles 
aitkopjiem, kurā piedalījās sešgad-
nieku grupas bērni no Vaboles vi-
dusskolas. 

Bērnus laipni sagaidīja Lūcija Gri-
bovska un Jānis Kucins ar dēlu Arni 
Kucinu. Lai gan katrs saimnieko 
savā saimniecībā, aitu ganāmpulks 
kopā sanāk kupls -   150 Latvijas 
tumšgalves. Kā pastāstīja aitkopji, 
sprogaiņu audzēšana tika uzsākta 
ar trim aitām pirms piecpadsmit 
gadiem. Par labu aitkopībai tika no-
lemts, aprēķinot, ka tas prasa mazā-
kus ieguldījumus, nekā, piemēram, 
cūkkopība.  150 galvām ganībās pie-
tiek ar 20 ha – tā kā pašu īpašumā ir 
13 ha, pārējais tiek nomāts. Tik pla-
šam ganāmpulkam ziemai sarūpēti 
ap 300-400 siena ruļļu un 200 ruļļu 
skābsiena. 

“Mēs esam lauksaimniecības ko-
operatīva “Latvijas aita” biedri, kas 
ļoti atvieglo mūsu dzīvi. Apvienoties 
ir izdevīgi – mēs audzējam, savukārt 
kooperatīvs rūpējas par izaudzēto 
aitu eksportēšanu uz Nīderlandi. 

Mums nav jātērē laiks, lai meklē-
tu noieta tirgu,” ieguvumus atklāj 
L.Gribovska. “Tāpat mums palīdz 
vilnu cērpšanā – reizi gadā ar elek-
triskajām dzirklēm vienas dienas 
laikā nocērpjam visu ganāmpulku. 
Par vilnas tālāko pārstrādi gan jā-
domā pašiem. Vilna vairs reti kuru 
interesē, par nemazgātu vilnu mak-
sā tikai ap 30 centiem  kilogramā,” 
stāsta saimnieki. 

Savukārt ciemojoties pie z/s “Zī-
lītes” saimnieces Veronikas Stikā-
nes, kundze atzīst, ka aitas tur, 
galvenokārt, savam priekam. “Tā 
jau nav aitkopība, tas ir hobijs,” tā 
V.Stikāne. “Atstāju sev 20 aitas, lai 
būtu ar ko parunāties. Katrai no vi-
ņām ir savs vārds, katra ir ar savu 
raksturu.” 

“Zinu, ka tuvāk Rīgai aitas gaļa ir 
augstā vērtē, te  šī gaļa ir mazāk po-
pulāra. Pie manis arī nereti atbrauc 
rīdzinieki un nopērk gaļu. Jēra gaļa 
ir īpaši veselīga un ekoloģiska. Dau-
dzi baidās no specifi skās piegaršas, 
tomēr tāda gandrīz nav jūtama jau-
najiem jēriem. Manā ģimenē ir iecie-
nīts jēra gaļas šašliks, zupas, gaļas 

sautējumi,” neslēpa V.Stikāne. 
Arī z/s “Zīlītes” saimniece apstipri-

na, ka vilna vairs nav peļņas iegūša-
nas veids. “Es pati no vilnas dzijas 
gribētu pamēģināt šūt segas, bet ne-
kur nevaru atrast lielās kārstuves,” 
tā aitkope. 

Ekskursijas noslēgumā bērni atzi-
na, ka bija ļoti interesanti tuvumā 
redzēt aitiņas, jo lielākajai daļai 
mājās tādas netiek audzētas. 

 Elza Timšāne
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„Atvasara Juzefovā” pulcēja 11 folkloras kopas

13. septembrī Daugavpils novada 
Naujenes pagasta Juzefovas parkā nu 
jau ceturto reizi izskanēja folkloras 
kopu sadziedāšanās pasākums „At-
vasara Juzefovā”, kas šogad noritēja 
starptautiskā folkloras festivāla „Bal-
tica” atskaņās. 

Sadziedāšanās svētki sākās ar Svē-
to Misi Jezupovas Sv. Pētera un Pā-
vila Romas katoļu baznīcā, pēc kuras 
kolektīvu dalībnieki pulcējās Juzefo-
vas parkā uz radošajām izdarībām 
– kabaču zaptes vārīšanu ar pavārīti 
Regīnu Prohovsku, klūgu pīšanu ar 
Višķu amatnieku ciema meistarēm, 
loka šaušanu ar kokamatnieku Vari 
Vilcānu un gāzbetona ķirbja veidoša-
nu ar meistaru Valdi Grebežu. Kāds 
no dalībniekiem šajā laikā labprātāk 
apskatīja Naujenes Novadpētniecības 
muzeja piedāvātās ekspozīcijas un iz-
stādes, cits - vienkārši baudīja saulai-
no laiku patīkamā sabiedrībā. 

Pasākuma turpinājumā uz impro-
vizētās skatuves – Juzefovas muižas 
pamatiem – omulīgā un mājīgā at-
mosfērā, par ko jāpateicas pasākuma 
namamātei Ingai Zeilei, izskanēja 
koncerts. Sadziedāšanās svētku da-
lībniekus sveica Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalins-
ka un viņas novēlētais „lai latgaliešu 
dziesmas aizskan līdz pat Juzefovas 
muižas parka koku galotnēm”, šķiet,  
ir piepildījies. Vienpadsmit kolektī-
vi no vairākiem novadiem dalījās ar 
sava novada, dzimtās vietas manto-
jumu – dziesmām, dančiem, stāstiem, 
anekdotēm. Dziesmās tika izdziedā-
tas dažādas sadzīves tēmas – kāzas, 
talkas, Latgales meitu darba tikums, 
vecākās paaudzes dziedātāji deva pa-
domus demogrāfi skās situācijas uzla-
bošanai. Raitiem soļiem Juzefovā tika 
izdejoti „Rozā danči”, „Latgaliešu rok-
enrols” un citi lustīgi deju gabali. 

Koncerta noslēgumā pateicībā par 

piedalīšanos pasākumā katrs kolek-
tīvs saņēma Latgales reģiona attīstī-
bas aģentūras, Valsts kultūrkapitāla 
fonda un AS „Latvijas valsts meži” 
atbalstītā projekta “Folkloras kopu 
sadziedāšanās pasākuma „Atvasara 
Juzefovā”, vēsturiskā Juzefovas mui-
žas parka un folkloras kopu atpazīsta-
mības veicināšana un popularizēšana” 
ietvaros tapušās kolektīvu vizītkartes 
un brošūras par vēsturisko Juzefovas 
muižas parku, folkloras kopu sadzie-
dāšanās pasākumu „Atvasara Juz-
efovā” un folkloras kopām, kuras tika 
izveidotas ar mērķi piesaistīt jaunus 
dalībniekus un veicināt vēsturiskā 
Juzefovas muižas parka un folkloras 
kopu sadziedāšanās pasākuma „Atva-
sara Juzefova” atpazīstamību Latga-
les reģionā un Latvijā.

Kolektīvi saņēma arī Juzefovas ābo-
lu vīnu, kurš tika darināts no iepriek-
šējā gadā spiestās ābolu sulas un īpa-
šo Juzefovas kabaču zapti, kura tika 
pagatavota turpat Juzefovas parkā no 
līdzi atvestajiem kabačiem.

Pasākuma noslēgumā visi baudī-
ja īpašo kabaču zupu un līdzatvestos 
gardumus – kabaču pankūkas, kaba-
ču ikrus, kabaču torti un daudzus ci-
tus ēdienus, kuru receptes pamatā ir 
kabacis. 

Par piedalīšanos pasākumā un 
Juzefovas parka pieskandināšanu ar 
skanīgām dziesmām pasākuma rīko-
tāji pateicas Daugavpils novada ko-
lektīviem - Naujenes kultūras centra 
folkloras kopai „Rūžeņa” (vad. I. Zei-
le), Dubnas pagasta folkloras kopai 
„Atzola” (vad. M. Umbraško), Ambeļu 
kultūras nama folkloras kopai „Spei-
ga” (vad. I. Skutele), Vaboles etnogrā-
fi skajam ansamblim „Vabaļis” (vad. A. 
Uškāns), Daugavpils novada kultūras 
centra folkloras kopai „Dyrbyni” (vad. 
A. Briška), Daugavpils LKC folklo-
ras kopai „Dzīsme” (vad. L. Vaivode), 

Krāslavas novada kolektīviem - Ūdrī-
šu pagasta folkloras kopai „Rudzuta-
ka” (vad. A. Tuče), Izvaltas folkloras 
kopai „Izvoltīši” (vad. A. Leikuma), Iz-
valtas folkloras kopai „Mozī latgalīši” 
(vad. S. Stivriņa), Vārkavas novada 
folkloras kopai „Vecvārkava” (vad. R. 
Kairāns) un Ilūkstes novada Bebrenes 
pagasta folkloras kopai „Ritam” (vad. 
R. Kalvāne).

Naujenes kultūras centra kolek-
tīvs pateicas Regīnai Prohovskai, Va-
rim Vilcānam, Valdim Grebežam un 
Višķu amatnieku ciema meistarēm, 
Naujenes novadpētniecības muzeja 

vadītājai Evitai Kusiņai-Koļesnikai, 
Naujenes pagasta pārvaldes vadītājai 
Inārai Miglānei un darbiniekiem par 
atbalstu un veiksmīgu sadarbību!

Par fi nansiālu atbalstu pateicamies 
Latgales reģiona attīstības aģentū-
rai, Valsts kultūrkapitāla fondam, 
A/S Latvijas valsts meži, Daugavpils 
novada domei un Naujenes pagasta 
pārvaldei.  

Uz tikšanos Juzefovā nākamgad!

               
Olga Kuzmina

Naujenes kultūras centra vadītāja

Kazimira Skrindas piemiņai veltītie pasākumi Vaboles pagastā
18. septembra pēcpusdienā visi va-

bolieši un citi interesenti tika aicinā-
ti uz Skrindu dzimtas muzeja rīkoto 
pasākumu Vaboles kultūras namā, 
kur notika izcilā Latgales atmodas 
darbinieka, priestera un publicista 
Kazimira Skrindas 140 gadu jubilejas 
pasākums. Pasākuma laikā klātesošie 
varēja piedalīties arī novadnieka un 
mākslinieka J. Svenča grāmatas „Die-
nas pie Daugavas” atvēršanas svētkos. 
Visiem pasākuma dalībniekiem bija 
iespēja doties uz Skrindu dzimtas mu-
zeju, kur tika atklāta izstāde „Dorbs 
ir myusu svētība un zinība ir myusu 
spāks” (K.Skrinda). Izstāde tapusi ar 
Kultūras ministrijas fi nansējuma at-
balstu. 

K. Skrindas 140 gadu jubilejas un 
J. Svenča grāmatas atvēršanas svēt-
ku pasākuma ietvaros klātesošos ar 
skaistiem skaņdarbiem un muzikā-
liem sveicieniem priecēja Špoģu Mū-
zikas un mākslas skolas audzēknes 
V. Ļebedjoka un J. Zeila, skolotāja V. 
Petrova, kā arī Vaboles vidusskolas fol-
kloras kopa „Kanči” (vadītāja E. Kursi-
ša). Izcilo Daugavpils novada Skrindu 
dzimtu klātesošajiem palīdzēja atcerē-
ties un godināt arhitekte un novadpēt-
niece Ģertrūde Rasnače un Daugavpils 
Universitātes profesore, Mutvārdu 
vēstures centra vadītāja Irēna Salenie-
ce. Ņemot vērā to, ka no 1908. - 1917.
gadam K.Skrinda bija „Drywa” redak-
tors, tad pasākuma ietvaros tika dots 
vārds arī mūsdienu Latgales nozīmī-
gākā laikraksta „Latgales Laiks” re-
daktorei, savā ziņa K.Skrinda kolēģei, 
Zigrīdai Somei.

K.Skrinda Latgales kultūras vēs-
turē ir pazīstamas arī kā literāts un 
publicists. Tāpēc par godu K.Skrindas 
piemiņai un J.Svenča grāmatas at-
vēršanas svētkiem, līdz ar 1.septem-
bri, sadarbībā ar Vaboles vidusskolu, 
tika izsludināts skolēnu radošo darbu 
konkurss „Par ko es rakstītu, ja būtu 
grāmatas autors...”. Skrindu dzimtas 
muzejā tika iesniegti visu 5. – 10.kl. 
skolēnu radošie darbi. Darbus vērtē-
ja muzeja speciālisti kopā ar Vaboles 
amatierteātra režisori, Vaboles pagas-
ta pārvaldes vadītāju Ainu Pabērzi. Arī 
šodien mēs lepojamies ar cilvēkiem, 
kuri par spīti tehniskajam laikmetam,  
raksta un izdot grāmatas, tāpēc pasā-
kuma gaitā tika vērtas Jāņa Svenča 
grāmatas „Dienas pie Daugavas” lap-
puses un apbalvoti Vaboles vidussko-
las skolēni par veiksmīgu piedalīšanos 
radošo darbu konkursā. Par labāko 
darbu autoriem tika atzīti Mārtiņš 
Bruņenieks (6.kl.), Viktorija Skrinda 
(5.kl.) un Antra Bruņiniece (10.kl.).

Klātesošos uzrunāja un paldies 
māksliniekam Jānim Svenčam, Lat-
gales Kultūras centra izdevniecības 
dibinātājam un vadītājam Jānim Elks-
nim un pasākuma organizatoriem par 
ieguldīto darbu teica Daugavpils nova-
da Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne. 

Latgales Kultūras centra izdevniecī-
bas dibinātājs un vadītājs Jānis Elks-
nis pastāstīja, ka labprāt sadarbojas ar 
mākslinieku un priecājas gan par viņa 
mākslas darbiem, gan noformētajām 
grāmatām. Skrindu dzimtas muzejs 
saņēma dāvinājumā vairākas nozīmī-

gas grāmatas, ar kurām varēs iepazī-
ties arī muzeja apmeklētāji. Pasākumā 
J.Svenču pārstāvēja krustdēls Vitālijs 
Svenčs, kurš sirsnīgi pateicās māksli-
nieka vārdā visiem klātesošajiem un 
nolasīja J. Svenča veltījumu pasākuma 
dalībniekiem.

Pasākuma turpinājumā klātesošie 
viesi tika cienāti ar lielu K.Skrindas 
dzimšanas dienas torti un pēcāk – ai-
cināti arī uz Skrindu dzimtas muzeju, 
izstādes „Dorbs ir myusu svētība un 
zinība ir myusu spāks” atklāšanu. Iz-
stāde tapusi ar Kultūras ministrijas 
fi nansējumu projekta „Nacionālā mu-
zeju krājuma uzturēšanas un ekspo-
nēšanas iespēju nodrošināšana Skrin-
du dzimtas muzejā” ietvaros. Izstādes 
atklāšanā apmeklētājus priecēja Dau-
gavpils novada Kultūras mantojuma 
nodaļas vadītāja Brigita Madalāne ar 
muzikālo sveicienu.

Pasākuma izskaņā viesiem bija ie-
spēja baudīt zāļu tēju un tradicionālo 
latgaliešu ēdienu - putraimu biezput-
ru.

Skrindu dzimtas muzeja kolektīvs 
par atbalstu pasākuma organizēšanā 
pateicas Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldei un tās vadītājai I.Mukānei, 
Ilūkstes novada Sarkanā Krusta no-
daļai, Vaboles pagasta pārvaldei, Va-
boles vidusskolai un Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolai par skolēnu saga-
tavošanu un sniegto atbalstu pasāku-
ma organizēšanā, paldies Valentīnai 
Skrindai, Anitai Vaivodei un zemnieku 
saimniecībai “Rosmes”.

Ilze Ozoliņa
Skrindu dzimtas muzeja

 vecākā speciāliste 
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Aizvadītas “Uzņēmēju Dienas Latgalē 2015”
18. un 19. septembrī vienlaicīgi ar 

Daugavpils novada dienām Daugav-
pils Olimpiskajā centrā un tā teritorijā 
norisinājās reģionāla izstāde - gadatir-
gus “Uzņēmēju dienas Latgalē 2015”, 
ko organizēja Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamera sadarbībā ar 
Latgales plānošanas reģionu. 

Daugavpils novada ražotāju kopējā 
stendā piedalījās un novadu pārstā-
vēja četri Daugavpils novada uzņē-
mumi: SIA „EKA paipalas”, SIA „Gre-
en PIK Lat”, A/S „Latgales Bekons” 
un SIA „Žabo”. Kā piektais pārstāvis 
Daugavpils novada kopējā stendā bija 
pašvaldības aģentūra „TAKA” , kura 
prezentēja Višķu estrādes un stadiona 
kompleksu, kā arī dažādos Daugavpils 
novada tūrisma objektu un mītņu pie-
dāvājumus. 

Aptaujājot uzņēmējus, uzņēmēji at-
zīst, ka jūtas ļoti pateicīgi pašvaldībai 

par fi nansiālo atbalstu dalībai izstādē 
un atzīst to par vienu no veiksmīgā-
kajiem šāda veida pasākumiem Lat-
gales reģionā. Pašvaldības atbalsts 
dalībai izstādē ir pierādījies kā viens 
no praktiskākajiem un efektīvākajiem 
veidiem, kā atbalstīt un veicināt vietē-
jo uzņēmējdarbību, sniegt uzņēmējam 
platformu kontaktu dibināšanai un 
produktu virzīšanai tirgū. 

Reģionālas izstādes ir arī vieta, kur 
reģionu iedzīvotāji iepazīst vietējos ra-
žotājus un tiek aicināti uz saprātīgu 
protekcionismu - atbalstīt vietējo ražo-
tāju, izvēloties vietējo, tādējādi sagla-
bājot darba vietas savā ciemā, pilsētā, 
reģionā un valstī kopumā. 

Pateicību izsakām Daugavpils no-
vada kultūras centra deju ansamblim 
„Līksme” par latgaliski krāšņo kultū-
ras programmu.

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagasts

Skromans Leonards (1944.g.)
Dubnas pagastā 

Akmans Staņislavs (1955.g.)
Kazaks Nikolajs (1960.g.)

Kalupes pagastā 
Morozova Antoņina (1939.g.)
Pankovs Nikolajs (1951.g.)

Laucesas pagastā 
Poliščuks Anatolijs (1952.g.)

Naujenes pagastā
Frolovs Oļegs (1968.g.)

Veliks Staņislavs (1923.g.)
Salienas pagastā

Hlomova Vera (1930.g.)
Ivbulis Eduards (1954.g.)

Skrudalienas pagastā
Konošonoka Aleksandra (1935.g.)

Tabores pagastā
Ivanova Vera (1935.g.)

Sarane Valentīna (1961.g.)
Vecsalienas pagastā 

Doroščonoka Ņina (1932.g.)

Višķu pagastā
Bisters Jānis (1928.g.)

Timpere Jeļena (1925.g.)
Kivriņš Jurijs (1972.g.)
Gude Leonora (1928.g.)

Novada mājražotāji prezentēja produkciju izstādē „Riga Food 2015” 
Jau trešo gadu ar Zemkopības minis-

trijas atbalstu Daugavpils novada māj-
ražotāji un mazie ražotāji piedalījās 
izstādē „Riga Food 2015”, kas no 2. līdz 
5. septembrim norisinājās BT1 izstāžu 
hallē, Ķīpsalā, Rīgā. Daugavpils nova-
du pārstāvēja 9 dalībnieki no Vaboles, 
Sventes, Skrudalienas, Līksnas un De-
menes pagastiem.

Šī ir Baltijā lielākā pārtikas ražotāju 
izstāde. Viena no iespējām, ko šī izstā-
de piedāvā, ir veicināt savu atpazīsta-
mību un realizēt produkciju, bet vēl jo 
svarīgāka ir iespēja dibināt kontaktus 
ar produkcijas izplatītājiem, rast jau-
nus tirdzniecības kanālus vai lojālus 
pircējus. Kā katru gadu, izstāde norisi-
nās 2 hallēs. Lielajā hallē, neizbraucot 
nekur tālu, pārtikas mājražotājiem un 
mazajiem ražotājiem bija iespēja iepa-
zīties ar jaunākās paaudzes modernu 
profesionālās ražošanas aprīkojumu. 
Paralēli visam norisinājās tīklošanās 
pasākumi un dažādi konkursi, kuros 
dažādās nominācijās bija iespēja sa-
censties par labākā ražotāja titulu. 
Aktīvi sevi prezentēja profesionālās iz-
glītības iestādes no visas Latvijas, ku-
rās piedalās paši audzēkņi, pārsteidzot 
apmeklētājus ar savu kulināro izdomu 
un atraktīviem priekšnesumiem. 

Pēc mūsu novada dalībnieku vār-

diem, izstādes apmeklētāju interese 
bija milzīga - dalībniekiem nācies strā-
dāt saspringtā grafi kā, bez atelpas brī-
žiem, lai iepazīstinātu patērētājus ar 
Daugavpils novada labumiem, nodro-
šinātu degustācijas un tirgotu.  

Šis bija pirmais gads, kad dalībnieki 
bija tik kuplā skaitā un darbojās 
vienotajā stendā „Ražots Daugavpils 
novadā”. Dalība Daugavpils novada 
mājražotājiem bija bez maksas – mak-
su par tirdzniecības vietu izstādē se-
dza Zemkopības ministrija, savukārt 
stendu noformējumu un koordinēšanu 
nodrošināja Daugavpils novada dome.

Iepriecina pieaugošā Daugavpils no-
vada uzņēmēju aktivitāte. Ir gandarī-
jums, ka iepriekšējo gadu dalībnieki 
ne tikai aktīvi tirgo, tīklojas un rīko 
degustācijas, bet arī aktīvi mācās no 
pārējiem, pilnveidojot produkcijas pa-
sniegšanas kultūru, iepakojumu un 
paplašinot sortimentu. 

Lai jauniegūtie kontakti un atpa-
zīstamība kalpo lielākam produkcijas 
noietam un aicinām eksperimentēt ar 
inovatīvām idejām un gatavoties 2016. 
gada septembra izstādei! 

Jāzeps Krukovskis
Projektu daļas 

projektu koordinators

Zemkopības ministrs tikās ar novada zemniekiem un uzņēmējiem 
Daugavpils novadā viesojās Zemko-

pības ministrs Jānis Dūklavs. Vīzītes 
laikā ministrs apmeklēja uzņēmumu 
SIA “Eka paipalas”, atklāja izstādi 
“Uzņēmēju dienas Latgalē” un tikās ar 
novada zemniekiem. 

Ministrs, apskatot SIA “Eka pai-
palas” ražotni Sventes pagastā, un 
sarunājoties ar uzņēmuma vadību  – 
ražošanas direktoru Borisu Mureviču 
un komercdirektoru Vasīliju Petro-
vu, atzina, ka iespaids par redzēto ir 
ļoti pozitīvs. “Uzņēmuma ražošanas 
potenciāls jau pārsniedz Latgales re-
ģiona mērogus – šī nozare Latvijā vēl 
ir maz attīstīta, tāpēc viņiem ir lielas 
perspektīvas. Šobrīd ir tikai jānostabi-
lizējas pēc pēdējā laika sarežģījumiem 
un lielajiem fi nansiālajiem zaudēju-
miem, kas skāruši uzņēmumu,” no-
rādīja J.Dūklavs. “Viss tiek darīts ļoti 
profesionālā līmenī, ar augstu pārtikas 
drošības un kvalitātes līmeni. Man pa-
tīk, ka abi puiši ir iniciatīvas bagāti un 
viņiem jau ir konkrēti plāni par tālāko 
attīstību. Lai viņiem veicas!” 

Pēc ražotnes apmeklējuma,Dūklava 
kungs, paužot atbalstu Latgales uzņē-

mējiem, atklāja Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras rīkoto izstādi 
“Uzņēmēju Dienas Latgalē ”. Vizīte 
noslēdzās Daugavpils novada domē ar 
ministra, domes vadības un zemnieku 
tikšanos, lai pārrunātu sasāpējušos 
jautājumus, īpaši  par situāciju piena 
lopkopībā. Zemnieki izklāstīja savu 
pieredzi par situāciju savās saimniecī-
bās, ieteica problēmu risinājumus un 
uzklausīja ministra viedokli par turp-
māko rīcību sarežģītajos laikos, kad 
Krievijas embargo un piena pārstrā-
dātāju cenas nes pienkopjiem  zaudē-
jumus.

Zemkopības ministrs uzsvēra, ka 
pienkopji atrodas neapskaužamā situ-
ācijā, tomēr jāņem vērā, ka katram pa-
šam ir jāizvērtē savs ganāmpulka lie-
lums un, iespējams, ir jāpārorientējas 
uz citu nozari. Diemžēl, valsts nevar 
dotēt bezgalīgi, turklāt tai nav tiesību 
iejaukties biznesā, nosakot vienotu pie-
na cenu. “Mums ir vairāk kā 45 piena 
pārstrādātāju, kas maksā ļoti dažādi 
- no 19 līdz pat 45 centiem par litru,” 
tā J.Dūklavs. “Piena pārstrādātāju uz-
devums ir meklēt jaunus noieta tirgus. 

Pēc Krievijas tirgus aizvēršanas ir at-
rastas 19 jaunas eksporta valstis, bet, 
jāņem vērā, ka tie nav lieli apjomi un 
jaunu tirgu atrašana nenotiek tik ātri.” 

Noslēdzot tikšanos, Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētāja Janīna 

Jalinska pateicās ministram par vizīti, 
īpašu paldies sakot par sniegto palī-
dzību, nosargājot iespēju Višķos apgūt  
profesionālo izglītību. 

Elza Timšāne

Jāzeps Krukovskis 
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A P S V E I C A M

Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturībubērniņu audzināšanā!

Novadā dz imuši: 
Ambeļu pagastā 

Emīls Aleksejevs (31.augustā)
Biķernieku pagastā

Edvards Ekimans (17.septembrī)
Demenes pagastā

Diāna Magrina (14.augustā)
Dubnas pagastā

Nikita Poļačonoks (24.augustā)
Milēna Piļāne (24.augustā)

Maļinovas pagastā 
Artjoms Arhipovs (26.augustā)

Naujenes pagastā
Dmitrijs Ivanovs (18.augustā)

Jolanta Romanovska (21.augustā)
Jans Markovičs (19.augustā)
Gļebs Pukins (21.augustā)

Marianna Amosova (26.augustā)
Leonīds Kuhta  (21.augustā )

Margarita Orlova (25.augustā)
Estēlija Derjabo  (8.septembrī)

Nīcgales pagastā
Roberts Jožs (13.septembrī)

Tabores pagastā 
Ratibors Fatičevs (12.septembrī)

Salienas pagastā 
Daniela Gribute (24.augustā)

Aleksandrs Avlasins (27.augustā)
Skrudalienas pagastā 

Jaroslavs Trofi movs (15.septembrī)
Sventes pagastā 

Ksenija Ņikitina (20.septembrī)
Vaboles pagastā 

Reinis Skrinda (20.augustā)

Sveicam jaunlaulātos!
  Jeļenu Makņu un Artjomu Radionovu
 Alīnu Kononoviču un Andri Baluli
 Marinu Rogovu un Antonu Bojarunecu
 Beāti Subatoviču un Jevgēniju Hrapunovu
 Inesi Sutāni un Artūru Baltmani
 Oksanu Vaņkovu un Staņislavu Vorslavu
 Tatjanu Karpovu un Ruslanu Platonovu
 Viktoriju Barilo un Andreju Lavrinoviču
 Diānu Matešu un Jāni Kudiņu
 Jevgēniju Orlovu un Sergeju Trofi movu
 Olgu Lakomko un Sandi Ulpi
 Anastasiju Latišonoku un Jevgeņiju Ščedrovu
 Aļesju Lazdāni un Leonīdu Kučinski
 Valēriju Linkeviču un Iļju Petrovu
 Irinu Nikolajevu un Ivanu Gridņovu
 Marinu Staņeviču un Alekseju Ivļevu
 Jevgeņiju Kuzņecovu un Artūru Servilo
 Viktoriju Lazdovsku un Aleksandru Revinu
 Ludmilu Zadorožnaju un Staņislavu Lukašuku
 Jevgeņiju Kočmarjovu un Romanu Jefi movu
 Jeļenu Vīksnu un Juriju Saričevu
 Jeļenu Paļčevsku un Dmitriju Peršinu

Līdz 15.oktobrim piesaki 
kandidātu novada domes 

apbalvojumiem 

Turpmāk, redzot  simbolu pie raksta,  
sižetu par notikumu meklē 

www.daugavpilsnovads.lv sadaļā “Video arhīvs”.

Cienī jamie seniori ! 
lai jūsu sirdīs vienmēr mirdz gaiša saule, 

vairojas veselība, ģimenes labklājība, 
ik uz soļa pavada labs noskaņojums, 

tuvinieku rūpes un mīlestība.

domes vārdā, 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska 

dārgie skolotāji!
paldies par jūsu neatsveramo ieguldījumu, 

par sirdsdegsmi, par uzticību skolotāja arodam, 
kas kā skolēna labākais ceļvedis rosina, 

atklāj un mudina arvien jauniem sasniegumiem. 
lai pietiek spēka, izturības un uzņēmības!

domes vārdā, 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska 

Rudens ekskursijas skolēnu grupām
Rudens un ābolu sezonā Daugavpils 

novada pašvaldības aģentūra „TAKA” 
skolēniem un skolotājiem piedāvā in-
teresantus maršrutus - „Ābolu garšas 
ceļš” un „Pie seno amatu meistariem”.

„Ābolu garšas ceļš”
Izbaudīt ābolu garšu, iemalkot ābo-

lu sulu, nogaršot kādu smaržīgu ābolu 
kūku, debessmannu vai ceptus ābolus. 
Tās ir tikai dažas lietas, ko var darīt, 
izbraucot šo maršrutu. 

Maršruta sākums ir kokaudzētavā 
Sēlija, kuras īpašnieka Alberta Men-
driķa aizrautīgais stāstījums ir par 
ābola mūžu no stāda kopšanas līdz 
ābolu ražai. Ekskursija pa ābeļdārzu, 
ābolu noliktavām, pārstrādes cehiem 
un gatavās produkcijas degustācija. 

Maršruts turpinās Raiņa mājā Ber-
ķenelē, kur jau dzejnieka bērnībā 
bija stādīts ābeļdārzs. Arī mūsdienās 
Berķeneles pusmuižā ir daudz ābe-
ļu. Bērni varēs iesaistīties radošajā 
darbnīcā un savām rokām izgatavot 
ko interesantu, vai nu tās būs ābolu 
ziepītes vai arī pašcepti āboli. Pēc eks-
kursijas pa ābeļdārzu un Raiņa bērnu 
dienu māju, muzeja darbinieki aicinās 
pie tradicionālā latgaliešu galda, kurā 
goda vietā būs ābolu ēdieni un dzērie-
ni — ābolu pīrāgs, debesmanna, cepti 
āboli un ābolu sula.

„Pie seno amatu meistariem”
Maršruts aizraus ar savu latgalisko 

kultūras tradīciju un amatu saglabā-
šanu, kas sākas ar ekskursiju Skrin-
du dzimtas muzejā Vaboles pagastā 
un iepazīšanos pie lielā saimes galda, 
klausoties stāstījumu par maizītes 

tapšanas procesu, nogaršojot pašceptu 
maizi ar zāļu tēju.

Kad būs izbaudītas pirmās garšas, 
profesionāla audēja Dace Teivāne aici-
nās jūs izmēģināt savas prasmes jostu 
aušanā.

Maršruta turpinājumā dīvaino lietu 
meistara Vara Vilcāna darbnīcā varē-
siet apskatīt kokapstrādes darbu tap-
šanas procesu, izmēģināt roku šauša-
nā ar kādu no pagatavotajiem lokiem 
vai arbaletiem un novērot meistara 
darbu nelielā smēdē dažādu metāla 
kalumu izgatavošanā.

Pie dravnieces Agneses Sitnikas va-
rēsiet dzirdēt stāstu par medus tapša-
nas procesu un ielūkoties stikla spie-
tā, vērojot bišu rosīšanos. Neizpaliks 
arī svaiga medus un citu bišu produk-
tu degustēšana.

Pie mājražotāja Jāzepa Mukāna būs 
iespēja atklāt sulīgu mājas kūpināju-
mu noslēpumu un omulīgā nojumē no-
degustēt gan liesumiņu, gan speķīti, 
kas taisīti pēc senču receptēm, kā arī 
būs iespēja uzzināt, kā top guļbūves 
pēc senču metodes. 

Maršruta noslēgumā tiks piedāvā-
ta vakarēšana un tradicionālā vietējā 
produkta - komu (kļocku) vārīšana un 
degustēšana. 

Visos maršruta posmos ir iespēja 
iegādāties amatnieku un mājražotāju 
produkciju.

Ja rodas interese, lūgums griezties 
pie mums - Daugavpils novada paš-
valdības aģentūra „TAKA”, Rīgas ielā 
2, Daugavpils; e-pasts taka@dnd.lv
Tel. +371 29431360 vai  371 26467137

Tuvojoties 18.novembrim, Daugav-
pils novada dome vēlas apzināt un īpa-
ši sumināt tos cilvēkus, kuri ir pelnījuši 
atzinību par ieguldījumu novada attīs-
tībā, pašvaldības un valsts pārvaldes 
darbā, veselības aizsardzībā, kultūrā, 
izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uz-
ņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā 
darbā. 

Līdz š.g. 15.oktobrim aicinām izvirzīt 
pretendentus, kuri ir cienīgi tikt ap-
balvoti ar Atzinības rakstu vai balvu 
„Gada cilvēks”. Pilna informācija par 
pretendentu pieteikšanas kārtību at-
rodama nolikumā par Daugavpils no-
vada domes apbalvojumiem. Nolikums 

pieejams mājas lapā www.daugavpil-
snovads.lv un pagastu pārvaldēs.

Tiesības pieteikt kandidātus ir Dau-
gavpils novada domes deputātiem, 
iedzīvotājiem (ne mazāk kā 5 pilnga-
dīgas personas), iestāžu un kapitāl-
sabiedrību vadītājiem, reģistrētām 
nevalstiskajām organizācijām un pro-
fesionālajām asociācijām. 

Pieteikumus adresēt Daugavpils no-
vada domes Apbalvošanas komisijai, 
iesniedzot papīra veidā Daugavpils 
novada domes personāla daļā (28.kab., 
Rīgas iela 2, Daugavpils) un elektro-
niski uz e-pastu jolita.zubcova@dnd.lv. 
Uzziņām - t.65476834.


