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Zināmi Ziemassvētku atklātņu 
konkursa rezultāti

Daugavpils novada 
domes Lietu pārval-
des informācijas un 
sabiedrisko attiecību 
daļa sadarbībā ar no-
vada vizuālās māks-
las skolotāju metodis-
ko apvienību jau otro 
gadu pēc kārtas orga-
nizēja Ziemassvētku 
atklātņu konkursu. 
Konkursa galvenais 
mērķis ir rosināt sko-
lēnus apzināt Ziemas-
svētku un Jaunā gada 
tradīcijas un pilnvei-
dot prasmi saskatīt 
dabas pārvērtības zie-
mā, kā arī rast skolē-
niem iespēju kļūt par 
apsveikuma atklātnes 
zīmējumu autoriem.

Konkursanti varē-
ja izvēlēties vienu no 
trim piedāvātajām 
tēmām: „Sniegpārsli-
ņu balle”, „Reiz mežā 
dzima eglīte”, „Spoži 
Ziemassvētku zvaig-
zne mirdz”.

Konkurss norisinā-
jās divās kārtās. Kon-
kursa dalībnieki vei-
doja vizuālās mākslas 
darbus glezniecības 
vai grafi kas tehnikā 
uz A4 formāta lapas. 
Konkursā piedalījās 
novada skolu audzēk-
ņi no 13 izglītības ies-
tādēm. 1. konkursa 
kārta notika izglītības 
iestādēs, savukārt 
2.kārtai no skolām 
virzīti 42 autoru darbi.

2.decembrī noti-
ka konkursa žūrijas 
komisijas sēde, ku-
ras gaitā tika vērtē-
ta iesniegto darbu 
atbilstība tēmai un 
izstrādātā nolikuma 
prasībām, izpildījuma 
kvalitāte un oriģinali-
tāte. Žūrijas sastāvā: 
novada pašvaldības 
izpilddirektore Vanda 
Kezika, Daugavpils 
novada Kultūras pār-
valdes vadītāja Ināra 
Mukāne, noformēša-
nas māksliniece Olga 
Gžibovska, novada 
vizuālās mākslas 
skolotāju metodiskās 
apvienības vadītāja 
Ināra Ondzule, Izglītī-
bas pārvaldes galvenā 
speciāliste metodiķe 
Janita Zarakovska 
un Informācijas un 
sabiedrisko attiecību 
daļas vadītāja Kristī-
na Isate.

Lai Ziemassvētku laikā piepildās gaišākie sapņi 
un īstenojas klusākās vēlēšanās. 

Mieru sirdīs un prātos, 
veselību un mīlestību 2015.gada ceļā.

Daugavpils novada domes vārdā, priekšsēdētāja Janīna Jalinska

Žūrija nolēma atlasīt trīs darbus, 
kuri tiks izmantoti Ziemassvētku 
atklātnīšu veidošanai, apsveikumam 
novada avīzē un publikācijai 
novada domes mājas lapā www.
daugavpilsnovads.lv

Starp trīs labāko zīmēju autoriem 
bija Biķernieku pamatskolas 1.kla-
ses skolniece Alīna Gerasimova, kura 
uzzīmēja darbu „Ziemassvētki mežā”. 
Alīnas darbu varēs apskatīt pašval-
dības mājas lapā īsi pirms pašiem 
svētkiem. Pati Alīna atzīstas, ka Zie-
massvētki un Jaunais gads ir viņas 
mīļākie svētki, 8.janvārī viņa svin arī 
savu dzimšanas dienu. Ziemassvētku 
vecītim Alīna dāvanā ir lūgusi jaunu 
šallīti un svārkus. 

Avīzē ir iespējams aplūkot Vaboles 
vidusskolas 6. klases skolnieces Di-
ānas Brūveres darbu „Reiz mežā dzi-
ma eglīte”, skolotāja Anna Lazdāne, 
savukārt Ziemassvētku atklātnīšu 

 Informāciju sagatavoja: 
Olga Smane 

izgatavošanai tika izvēlēts Vaboles 
vidusskolas 6.klases skolnieka Raita 
Vuškāna darbs „Ziemassvētku zvaig-
znes mirdzums”, skolotāja Anna Laz-
dāne. Abi konkursa laureāti ir Vabo-
les vidusskolas audzēkņi, kas labprāt 
zīmē arī ārpus konkursiem. Diānai 
patīk zīmēt cilvēkus, dabu un dzīvnie-
kus. Raitis katru gadu Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā uzzīmē vairākus zī-
mējumus, doto darbiņu ir atlasījusi 
pati skolotāja Anna Lazdāne un savā 
izvēlē nav kļūdījusies. Raitis ir šī kon-
kursa laureāts jau otro reizi. Ko tieši 
Raivis šogad ir palūdzis Ziemassvētku 
vecītim, lai paliek visiem noslēpums 
un – lai sapņi piepildās! 
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Daugavpils novada domes lēmumi

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

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 avīzes tapšanā!

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
19.01. Daugavpils novada dome 10.00-12.00; 

14.00-18.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
12.01. Dubnas pagasta pārvalde 14.00-17.00
Aļona Annišiņeca
19.01.  Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
26.01. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Ingrīda Avdejeva
06.01. Višķu 2, Ambeļi, z/s „Kalni” telpās 09.00-12.00
20.01. Višķu 2, Ambeļi, z/s „Kalni” telpās 09.00-12.00
Jānis Belkovskis
05.01. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
19.01. Maļinovas pagasta pārvalde 16.00-18.00
Andrejs Bruns
12.01. Laucesas pagasta kultūras nams, c. 

Mirnijs 
09.00-12.00

20.01. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs, 
c. Laucesa

09.00-12.00

Jevgeņijs Gridasovs
12.01. SIA „LatTopo”, Valkas ielā 6a, 

Daugavpils  
16.00-18.00

26.01. Sventes pagasta pārvalde   17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
14.01. Medumu pagasta pārvalde  14.00-16.00
21.01. Tabores pagasta pārvalde  14.00-16.00
Roberts Jonāns
06.01. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
19.01. Raiņa ielā 20, Daugavpils 

(SIA „Irinkom”)
13.00-16.00

26.01. Raiņa ielā 20, Daugavpils 
(SIA „Irinkom”)

13.00-16.00

Edgars Kucins
07.01. Naujenes jaunatnes centrs, 

Daugavas ielā 34, c. Krauja
15.00-18.00

14.01. Naujenes jaunatnes centrs, 
Daugavas ielā 34, c. Krauja

16.00-18.00

Jānis Kudiņš
12.01. Daugavpils Universitāte, 

Vienības iela 13, 215.a kab
13.00-15.00

26.01. Daugavpils Universitāte, 
Vienības iela 13, 215.a kab

13.00-15.00

Juris Livčāns
12.01. Naujenes sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības centrs, 
c. Vecstropi    

16.00-18.00

Anita Miltiņa
12.01. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
19.01. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
05.01. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
12.01. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
16.01. Sventes vidusskola 16.00-18.00
27.01. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.01. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2014.gada 27.novembra sēdē pieņemti 27 lē-
mumi:
•	 Apstiprināja saistošos noteikumus 

„Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.
gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 
„Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils 
novada pašvaldībā””, „Grozījums Daugavpils 
novada domes 2010. gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils 
novadā”” un „Grozījums Daugavpils novada domes 
2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos 
Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību 
Daugavpils novada pašvaldībā””. Saistošie 
noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no VARAM 
stāsies spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas 
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils 
novada vēstis”.
•	 Apstiprināja noteikumus „Tirgus izpētes 

kārtība Daugavpils novada pašvaldībā”.
•	 Apstiprināja juridiskām un fi ziskām 

personām Vaboles pagasta teritorijā 
ūdensapgādes pakalpojumu tarifu EUR 1,26 
par 1 m3 patērētā aukstā ūdens (bez PVN) un 
kanalizācijas  pakalpojumu tarifu EUR 1,53 par 
1 m3  notekūdeņu (bez PVN).
•	 Piešķīra papildus fi nansējumu no novada 

domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  
Dubnas  pagasta pārvaldei EUR 4607 autobusa 
SETRA S 213 UL remontam.
•	 Apstiprināja  ELFLA projekta „Jauna 

sadzīves pakalpojuma – Sabiedriskās pirts 
izveide Višķu pagastā” pamatbudžeta ieņēmumu 
un izdevumu tāmi.
•	 Nolēma nodot no novada domes bilances 

Višķu pagasta pārvaldes bilancē, Višķu  
stadionam iegādātos pamatlīdzekļus ar bilances 
atlikušo vērtību EUR 18107,14.
•	 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības 

zemesgrāmatā uz 4 dzīvokļiem Naujenes pagastā.
•	 Piešķirt Naujenes pagasta pārvaldei 

EUR 3572,37 no dzīvokļa īpašuma Nr.1, Stacijas 
iela 3, Naujene un nekustamā īpašuma „Krasti”, 
Naujenes pagastā, atsavināšanas rezultātā 
gūtajiem pašvaldības budžetā līdzekļiem.
•	 Atzina 3 pašvaldības nekustamā īpašuma 

izsoles par nenotikušām.
•	 Apstiprināja 3 pašvaldības nekustamo 

īpašumu izsoles protokolus.

 Daugavpils novada piecos pagastos 
pasta pakalpojumi turpmāk tiks nodrošināti 

pārvaldes ēkā
Uzlabojot klientu ērtības, Daugavpils novada 

piecos pagastos pasta pakalpojumus turpmāk no-
drošinās pastnieks pagasta pārvaldes ēkā. 

Klientu ērtību uzlabošanai no 2014.gada 1.de-
cembra, Daugavpils novada Kalkūnes, Medumu, 
Tabores, Salienas un Vecsalienas pagastā pasta 
pakalpojumu sniegšanu pagastu pārvaldes ēkās 
katru darbdienu nodrošinās uzņēmuma past-
nieks, kurš vislabāk pārzina vietējo iedzīvotāju 
pasta pakalpojumu izmantošanas paradumus. 
Līdz 2014.gada novembrim Daugavpils novada 
Kalkūnes, Medumu, Tabores, Salienas un Vec-
salienas pagasta iedzīvotāji pasta pakalpojumus 
varēja saņemt Latvijas Pasta pārvietojamajā 
pasta nodaļā, kas pakalpojumu sniegšanu no spe-
ciāli aprīkota uzņēmuma automobiļa nodrošināja 
vienu stundu katru darbdienu. Turpmāk iedzī-
votāji pasta pakalpojumus varēs saņemt katras 
minētās teritorijas pagasta pārvaldes ēkā, tādējā-
di Latvijas Pasts uzlabo klientu ērtības, jo pasta 
pakalpojumi būs pieejami iekštelpās. Informatīvi 
paziņojumi par izmaiņām izvietoti pie Kalkūnes, 
Medumu, Tabores, Salienas un Vecsalienas pa-
gastu pārvaldēm. 

Daugavpils novada Kalkūnes pagastā pasta 
pakalpojumi iedzīvotājiem turpmāk būs pie-
ejami katru darbdienu no plkst. 14.10 līdz 15 
Randenes ielā 5; Medumu pagasta iedzīvotā-
jiem – katru darbdienu no plkst. 13.30 līdz 14.30 
Alejas ielā 2; Tabores pagasta iedzīvotāji pas-
ta pakalpojumus turpmāk varēs saņemt kat-
ru dienu no plkst. 11.35 līdz 12.25 Oktobra ielā 
2a; Salienas pagasta iedzīvotāji – darbdienās no 
plkst.11 līdz 12 Centrāles ielā 24 un Vecsalienas 
pagasta iedzīvotājiem pasta pakalpojumi turp-
māk tiks nodrošināti katru darbdienu no plkst. 
10.20 līdz 11.20 Červonkas ciema Červonkas pilī.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietās pie past-
nieka iedzīvotājiem ir iespēja nosūtīt un saņemt 
iekšzemes un pārrobežu korespondenci (vēstules, 
bandroles, sīkpakas, pakas u.c.), apmaksāt komu-
nālos un citus rēķinus (Latvenergo, Latvijas gāze, 
Lattelecom, LMT, Tele2, Bite), veikt iemaksas 
Pasta norēķinu sistēmas kontā vai uz kredīties-
tādes kontu, abonēt presi, iegādāties pastmarkas 
un komercpreces.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma 
saņemšanu, iedzīvotājiem, kuru dzīvesvietas te-
ritorijā pasta pakalpojumus sniedz pastnieks, ir 
iespēja saņemt sūtījumu konkrētajā apkalpojoša-
jā pasta nodaļā vai pasta pakalpojumu sniegša-
nas vietā pie pastnieka, par to iepriekš informējot 
konkrēto nodaļu un norādot datumu, kurā klients 
vēlas saņemt pasta sūtījumu. Kalkūnes iedzīvo-
tājiem ir jāsazinās ar Daugavpils 1.pasta nodaļu 
pa tālruni 65422791, Medumu iedzīvotājiem – ar 
Demenes pasta nodaļu pa tālruni 65471851, savu-
kārt Tabores, Salienas un Vecsalienas iedzīvotā-
jiem jāsazinās ar Mirnij pasta nodaļu pa tālruni 
65400519. Par atsevišķu samaksu – € 2,82 – sūtī-
jums tiks piegādāts klienta dzīvesvietā. 

Papildu informācija:
Agija Tērauda
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67608506
Mob.: +371 28647396
E-pasts: agija.terauda@pasts.lv

2014.gada 11.decembra sēdē pieņemti 69 lē-
mumi:
•	 Apstiprināja  juridiskām un fi ziskām per-

sonām  Līksnas  pagasta teritorijā ūdensapgādes 
pakalpojumu tarifu (bez PVN) EUR 1,21 par 1 m3 
patērētā ūdens un kanalizācijas  pakalpojumu ta-
rifu (bez PVN) EUR 1,44 par 1 m3 notekūdeņu.
•	 Izveidoja komisiju ar lauksaimniecības 

zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai.
•	 Nolēma atbalstīt biedrības „Silenes stari-

ņi” piedalīšanos Latvijas vides aizsardzības fon-
da projektu konkursā ar projektu „Meklējot zaļo 
PET” un domes līdzfi nansējumu           EUR 1000.
•	 Atbalstīja biedrības „Līksnas jauniešu ko-

piena” projektu „Dosim telpām jaunu elpu”  Bori-
sa un Ināras Teterevu fondam ar domes līdzfi nan-
sējumu EUR 700.
•	 Nolēma piedalīties Latvijas - Lietuvas - 

Baltkrievijas pārrobežas sadarbības programmas 
projektā „Museum Gateway” ar novada domes ko-
pējām projekta izmaksām EUR 30000.
•	 Nolēma nodot no novada domes bilances 

Višķu pagasta pārvaldes bilancē projektā „Kom-
pleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai Špoģu mūzikas un mākslas skolā” 
iesaistītā nekustamā īpašuma būvdarbu izmak-
sas ar bilances vērtību EUR 156810,52.
•	 Nodeva Tabores pagasta pārvaldei ap-

saimniekošanā un lietošanā pašvaldības nekus-
tamā īpašuma objektus, kuru celtniecība veikta 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  
projekta “Estrādes celtniecība un teritorijas labie-
kārtošana Tabores pagasta Tabores ciema parka 
teritorijā” īstenošanas ietvaros.
•	 Piešķīra fi nansējumu no līdzekļiem ne-

paredzētiem gadījumiem  novada domei Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
projekta „Pārrobežu aizsargājamās dabas terito-
rijas „Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un 
priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pašval-
dībai”  priekšfi nansējumam  EUR 3970.
•	 Piešķīra no nekustamā īpašuma atsavi-

nāšanas rezultātā gūtajiem pašvaldības budže-
tā līdzekļiem: Salienas pagasta pārvaldei EUR 
656,53 - izmantos  dzīvojamās mājas „Turaidas” 
atjaunošanas darbiem, Kalupes pagasta pārval-
dei EUR 686,09 - elektroapgādes būvprojekta 
izstrādei Baltaču kapsētas kapličai, Dubnas pa-
gasta pārvaldei EUR 772,59 - izmantos teritorijas 

labiekārtošanas darbiem, Skrudalienas pagasta 
pārvaldei  EUR 94,74 - izmantos pagasta sabied-
riskās pirts jumta  remontam.
•	 Nodeva biedrībai „Dzidra straume” bez-

atlīdzības lietošanā  aktu zāles daļu Miera iela 
12, Skrudalienā, projekta „Sanākam un padarām, 
visiem prieku vairojam” aktivitāšu turpināšanai.
•	 Nolēma pārņemt neprivatizēto valsts dzī-

vokļa īpašumu Nr.7,  Komunālā ielā 108, Kalkūni, 
Kalkūnes  pagastā, novada pašvaldības īpašumā.
•	 Nolēma izbeigt atsavināšanas procesu uz 

4 pašvaldības nekustamajiem īpašumiem.
•	 Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalupes pagastā uz nomaksu. 
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv 
sadaļā „Publiskie dokumenti”.



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2014.gada 18.decembris 3

 Atbalstīts Daugavpils novada 
centrālās bibliotēkas dienesta  

Kultūras projekts „Augstvērtīga 
tulkotā un oriģinālliteratūra 

bibliotēkās”
Helēna Firsova
Daugavpils novada centrālās bibliotēkas dienesta galvenā speciāliste 
bibliotēku jautājumos

Daugavpils novada centrālās bibliotēkas  dienests piedalījās Latvijas 
Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izsludinātajā 
un Valsts Kultūrkapitāla fonda fi nansētajā Kultūras projektā „Augstvēr-
tīga tulkotā un oriģinālā literatūra bibliotēkās”. Projekta mērķis - sekmēt 
augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamī-
bu Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras 
klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starp-
niecību. Projekta konkursā tika iesniegti 74 projekti, no kuriem atbalstīti 
55 bibliotēku projekti. Daugavpils novada centrālās bibliotēkas  dienes-
ta  iesniegtais projekts „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra” tika 
atbalstīts. Novada pagastu bibliotēkās turpmāk būs pieejamas grāmatas 
no piešķirtajām divām oriģinālliteratūras kolekcijām. Kolekcijās iekļauti 
latviešu autoru - Leona Brieža, Andas Līces, Ineses Zanderes, Edvarta Vir-
zas, Imanta Ziedoņa, Ingas Ābeles, Pētera Brūvera, Noras Ikstenas u.c. 
darbi. Kolekcijās ietvertas arī vairākas klausāmgrāmatas - Ingas Gailes 
„Āda”, Ulda Bērziņa „Izņemts no skolas”, Māra Bērziņa „Gūtenmorgens”. 
Mazos lasītājus iepriecinās izdevniecības „Liels un Mazs” izdotās dzejas 
bilžu grāmatiņu sērijas BIKIBUKS grāmatas. Pagastu bibliotēku lieto-
tājiem izglītības un mācību procesā noderēs monogrāfi jas par izcilajiem 
latviešu māksliniekiem: Rūdolfu Pērli, Kārli Melnbārzdi, Jani Rozentālu, 
Vilhelmu Purvīti, Kārli Padegu un zinātnisku rakstu krājumi par Imantu 
Ziedoni un Rūdolfu Blaumani. Kolekcijās iekļauta arī augstvērtīga tulkotā 
daiļliteratūra.  Projektā iegūtās grāmatas būs iespēja izmantot ikvienam  
novada bibliotēku lietotājam.

 Ekspluatācijā pieņemta Vaboles vidusskolas sākumskolas ēka 
Daugavpils novadā noslēdzies projekts „Vaboles vidusskolas sākumskolas 

ēkas renovācija”. Renovācija notikusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
projekta „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana 
un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana” ietvaros. Projekta 
kopējais fi nansējums sastāda 483 416,93 EUR. Būvniecības darbus veica 
pilnsabiedrība „Vanpro un Nordserviss”. Ēkas pieņemšana ekspluatācijā 
notika 9.decembrī. 

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, tehniskajiem noteikumiem un re-
novācijas programmu skolas ēkā tika veikta ārsienu siltināšana, jumta se-
guma maiņa, iegādātas mēbeles, veikta telpu daļēja pārplānošana, jaunu 
starpsienu izbūve, ārsienu nostiprināšana, 1.stāva grīdu siltināšana, 1. un 
2.stāva jaunu grīdas segumu ierīkošana, durvju bloku nomaiņa, jaunu logu 
bloku uzstādīšana, jaunu ieejas durvju bloku uzstādīšana, telpu kosmētis-
kais remonts un daudzi citi darbi. 

Katlu telpā uzstādīti fi rmas „Grandeg” (Latvija) divi granulu apkures 
ūdenssildāmie katli ar jaudu 40 kW katrs. Ēka tiek apkurināta ar kokskai-
du granulām. 

Iepriekšējais ēkas remonts tika veikts tālajā 1994.gadā, stāsta Vaboles 
vidusskolas direktore Elita Skrupska. „Tas gaidīšanas laiks uz renovāciju 
bija tiešām ļoti, ļoti ilgs, toties tagad, darbiem noslēdzoties, sajūta ir fan-
tastiska! Ir liels gandarījums par kvalitatīvi un raiti paveikto darbu un par 
acīmredzamo rezultātu.”

Vaboles vidusskolas sākumskolas ēkas „Mazajā skolā” atrodas ēdnīcas 
telpas, divas pirmsskolas grupa telpas un sākumskolas kabineti. Tepat at-
rodas arī meiteņu mājturības kabinets, logopēda un medmāsas kabineti. Uz 
doto brīdi šajā ēkā mācās 27 bērni. 

„Šī gada izskaņā mums ir skaista un pamatota cerība uz to, ka tuvākajā 
nākotnē renovāciju piedzīvos arī Vaboles vidusskolas ēka, jo jau šobrīd tiek 
veikts ēkas energoaudits, tiek spriests arī par jauno siltināšanas projektu. 
Gribas, lai abas ēkas ir secīgi sakārtotas un izskatās vienlīdz skaisti”, tā 
bilst skolas direktore.

Ūdenssaimniecības attīstība Maļinovas ciemā

Maļinovas pagasta teritorijā tiek realizēts projekts „Ūdenssaim-
niecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas 
ciemā” (projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/139).

2013.gada 24.septembrī tika noslēgta vienošanās ar sadarbības iestādi 
Centrālo fi nanšu un līgumu aģentūru – CFLA Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/139/113. Projekta realizācijas laiks ir 16 mēneši.

Fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Projekta fi nansējums: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 

500 000,00.
Atbalsta summa - ERAF līdzfi nansējums 85% no attiecināmajām izmak-

sām, nepārsniedzot EUR 425 000,00.
Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvaldes fi nansējums 

- 15% no attiecināmajām izmaksām - EUR 75 000,00.
Galvenie projekta mērķi ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, vides 

piesārņojuma samazināšana, ūdenstilpju eitrofi kācijas riska samazināšana,  
ūdens un energoresursu resursu racionāla izmantošana.

2014.gada 25.aprīlī tika izsludināts atklāts konkurss iepirkumam Būv-
darbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada 
Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā”, (Id.Nr.MPP2014/3), kur saskaņā ar 

iepirkuma nolikuma prasībām tika izvēlēts saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums, atbilstošs visiem iepirkuma norises kritērijiem.

Atklāta konkursa iepirkumā, savus piedāvājumus iesniedza pieci pre-
tendenti, un 2014.gada 17.jūlijā tika publicēts paziņojums par iepirkuma 
rezultātiem Iepirkuma uzraudzības mājas lapā www.iub.gov.lv, kur par uz-
varētāju iepirkumā tika atzīts pretendents – Personu apvienība „UNL-K”, 
vadošais biedrs SIA „Nordserviss”, kurš iesniedza saimnieciski visizdevīgā-
ko piedāvājumu - 500 392,60 eiro (pieci simti tūkstoši trīs simti deviņdesmit 
divi eiro, 60 centi). Sūdzības no pretendentiem Iepirkumu uzraudzības biro-
jā netika iesniegtas, un 2014.gada 5.augustā tika noslēgts iepirkuma līgums 
ar pilnsabiedrību „UNL-K”.

Triju mēnešu laikā kopš projekta uzsākšanas brīža ir paveikts liels darbs. 
Ir uzsākta attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, nomainīts žogs un izveidoti 
celiņi attīrīšanas iekārtu teritorijā. 

Ir paveikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pašteces kanalizācijas tīklu 
izbūve. Uzstādītas septiņas kanalizācijas akas, kuras tiks savienotas savā 
starpā ar NAI bloku jeb biobloku.

Ir izbūvēti maģistrālie ūdensvada tīkli Rēzeknes ielā un gar valsts autoce-
ļu A13 Daugavpils – Rēzekne, kā arī Līvānu māju rajonā. 

Kopējais izbūvēto maģistrālo tīklu garums sastāda 3000m, bet pašteces 
kanalizācijas tīklu garums - 1300 m Rēzeknes ielā. 

Novembrī ir uzbūvēti 20 atzari jeb pieslēgumi Līvānu māju rajonā – Sko-
las, Alejas un Dārza ielās, kā arī trīs kanalizācijas sūkņu stacijas. Ir izveido-
ti ūdensvadu un kanalizācijas caurdūrumi gar un zem valsts autoceļa A13, 
kā arī Līvānu māju rajonā, kur kopējais apjoms sastāda 2000 m.

Daugavpils novada uzņēmēji 
dibina kontaktus 

ar Mazpolijas reģiona uzņēmējiem

Ar Latgales plānošanas reģiona atbalstu Norvēģijas fi nanšu instrumenta līdz-
fi nansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 
starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestā-
dēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās 
attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros no šī gada 2.decembra līdz 4.decembrim 
Daugavpils novada pārtikas un kokapstrādes uzņēmumiem tika dota iespēja 
meklēt sadarbības partnerus Polijā, Mazpolijas reģionā, dodoties tirdzniecības 
misijā. Braucienā tika pārstāvēti tādi novada uzņēmumi kā SIA „Eko paipalas” 
no Sventes pagasta, SIA „Trevors” no Kalkūnes pagasta un SIA „Vels 2” no Vec-
salienas pagasta.   

Tirdzniecības misija tika organizēta ar mērķi popularizēt vietējo produkciju un 
radīt tai jaunu noieta tirgu caur sadarbības veicināšanu. 

Tirdzniecības misijas pirmā diena norisinājās Krakovas aviācijas muzejā, kur tā 
tika atklāta ar semināru par biznesa vidi Mazpolijas reģionā, par nozīmīgākajiem 
ekonomikas attīstības rādītājiem un potenciālajiem sadarbības virzieniem. Otra-
jā pasākuma daļā notika tīklošana, kuras laikā dalībniekiem bija iespēja prezen-
tēt savus uzņēmumus un pārrunāt sadarbības iespējas uzņēmēju kontaktbiržā. 
Vizītes darba kārtībā tika apmeklēti Mazpolijas reģiona uzņēmumi, kas darbojas 
kokapstrādes, pārtikas ražošanas, bioloģiskās lauksaimniecības, kā arī pārtikas 
un rūpniecības preču vairumtirdzniecības jomās. 

Transporta (autobusa) un viesnīcas izdevumi tika segti no projekta „Reģionā-
lās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu 
izstrāde” līdzekļiem. 

Teksts: Olga Smane

Informāciju sagatavoja: Jāzeps Krukovskis
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Višķu pagasta senioru deju kopa “Magones” nosvin pirmo piecgadi
Santa Matisāne 
Višķu pagasta sabiedriskā centra vadītāja

29.novembrī Daugavpils novada Kultūras centrā Latgales senioru deju 
kopas pulcējās, lai sveiktu Višķu pagasta senioru deju kopu “Magones” 5 
gadu jubilejā. Silti vēlējumi izskanēja pirmajai piecgadei veltītajā koncertā 
“Ik mirklis ir tā vērts…”.

Senioru deju kopa “Magones” savu oficiālo darbību uzsāka 2009.gadā, kad 
iestājās Latvijas senioru deju apvienībā. Sākumā kolektīvā darbojās devi-
ņas dejotājas, tomēr ar laiku to skaits pieauga un kolektīvā dotajā brīdī dar-
bojas 16 dalībnieces. Šo piecu gadu laikā kolektīvs ir piedalījies 91 koncertā, 
izdejojis 65 dejas, piedalījies dažādos projektos un festivālos Vācijā, Polijā, 
iesaistījās Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmā “Cilvēku 
ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā ar kultūras atbalstu. Jaun-
rade – mana cerība”. Kolektīva moto skan tā: “Kustība – tā ir dzīvība, kas 
notur mūs šajā pasaulē!”. To attaisno aktīvā kolektīva darbība, ciemošanās 
citu novadu pasākumos, ikgadēja dalība Latvijas senioru deju festivālos un 
skatēs. Deju kopas vadītāja, Marija Šaršune, ir sporta skolotāja, kas pavi-
sam nesen pārtrauca pedagoga darbu, tomēr kolektīva vadībā ir redzams 
pedagoģiskais piegājiens, ilgu gadu pieredze un neatlaidīga sportista mērķ-
tiecība. 

Kolektīvu ieradās sveikt deju kopas no visas Latgales – Vārkavas novada 
senioru deju kopas “Dzīves virpulis” un “Odziņas”, Preiļu senioru deju kopa 
“Brūklenājs”, Bebrenes senioru deju kopa “Rudzupuķes”, Rēzeknes senio-
ru deju kopa “Zelta atvasara”, Andrupenes senioru deju kopa “Veldzītes”, 
kā arī Dvietes senioru deju kopa “Saulespuķes”. Koncerta dalībnieki dāvāja 
jubilārēm savas dejas, siltus vārdus, kā arī īpaši veidotu pērli, ko viņi sēja 
vienotās krellēs. Katra kolektīva pērle bija savā krāsā, tāpēc nesa savu īpa-
šo nozīmi, veselību, attīrīšanos, maigumu, sievišķību, mīlestību un enerģiju.

Ar svinīgu runu deju kopu uzrunāja Daugavpils novada domes priekšsē-
dētāja Janīna Jalinska, izpilddirektore Vanda Kezika, kā arī Kultūras pār-
valdes vadītāja Ināra Mukāne, kas vēlēja kolektīvam ar tik pat lielu degsmi 
turpināt savu aktīvo darbošanos. Tāpat kolektīvu ieradās sveikt Naujenes 
Mūzikas un mākslas skolas direktors Spodris Kačāns, kas ir daudzu gadu 
sadarbības partneris un ir palīdzējis kolektīvam apliecināt sevi ne tikai Lat-
vijas mērogā, bet arī ārpus tā. Višķu pagasta darba kolektīvs pasniedza deju 
kopai Goda rakstu, caur kuru pateicās par aktīvu un radošu darbošanos, de-
ju kultūras attīstību Višķu pagastā, kā arī pagasta pozitīvā tēla veidošanu 
novada, Latvijas un starptautiskā mēroga pasākumos un projektos.

Deju kopa “Magones” izsaka lielu pateicību visiem tiem, kas viņas ir at-
balstījuši šo piecu gadu garumā un iedvesmo uz turpmākajiem panāku-
miem. Paldies Daugavpils novada domei un Višķu pagasta pārvaldei par 
finansiālo un daudzreiz arī morālo atbalstu, kā arī visiem tuviniekiem par 
pacietību un labiem vārdiem.

Jaunieši var bez maksas iegūt 
profesiju

Sākusies ziemas uzņemšana 30 profesionālās izglītības iestādēs 
visā Latvijā, kas piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem 
bez maksas apgūt kādu no 62 profesijām Jauniešu garantijas pro-
jekta ietvaros. Mācības ilgs 1 vai 1,5 gadu, pieejama arī stipendija 
no 70 līdz 115 eiro mēnesī.

Prasības jaunietim:
•	 vecums - 17 - 29 gadi (ieskaitot);
•	 pabeigta 9. vai 12. klase;
•	 ar vai bez iepriekš iegūtās kvalifikācijas;
•	 gadu pirms uzņemšanas nav iegūta profesionālā kvalifikācija.

Mācību programmām var pieteikties arī tie jaunieši, kas ir reģistrējušies 
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji. 
Dokumentus izglītības iestādēs var iesniegt no 1. decembra. 1,5 gada 
programmās mācības sākas jau 2015. gada 12. janvārī, bet 1 gada 
programmās – 23. februārī.

Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību programmas?
- Var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī.
- Iespēja iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to 

paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba 
tirgū, piemēram, autovadītāja apliecību.

- Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz 
kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni (līdz 71 
eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības 
pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Jauniešiem ir iespēja apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu stila speciā-
lista, apdares darbu strādnieka, vizuālās reklāmas noformētāja, kuģa pavā-
ra, zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, interjera dizaina speciālista, dator-
sistēmu tehniķa un citas profesijas. 

Vairāk par profesijām, uzņemšanas laikiem un nosacījumiem: 
www.niid.lv.

Papildu informācija par projektu pieejama: www.viaa.gov.lv sadaļā ”VIAA 
īstenotie projekti”.

Profesionālā izglītība ir ieguldījums Tavā nākotnē, ko finansē Eiropas Sa-
vienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 
neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas 
ietvaros” 2. kārtas projekts (identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2).

Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu.

ASV bruņoto spēku pārstāvju vizīte 
Daugavpils novadā 

8.decembrī Daugavpils novadā ASV vēstniecības civili – militārās sa-
darbības programmas ietvaros viesojās ASV bruņoto spēku pārstāvji, lai 
apspriestu humānās civilās sadarbības projektus. Projektu mērķis ir no-
drošināt praksi ASV un Latvijas militārajiem inženieriem, risinot valsts 
pamatvajadzības. 

Tiek plānots, ka ASV militārie inženieri gūs praksi, renovējot Naujenes 
bērnu nama vidējās grupas telpas.

Civilās sadarbības programmas ietvaros tiek īstenoti dažādi projekti, palī-
dzot dažādu valstu valsts iestādēm. Šis civili-militārās sadarbības projekts 
ir interesants ar to, ka vietējais uzņēmums nodrošinās visus darbam ne-
pieciešamos materiālus, piederumus, darba rīkus, aprīkojumu, loģistisko 
atbalstu, objekta darba drošības kontroli, kvalitātes uzraudzību/kontroli, 
darba organizāciju, savukārt darbus uzņēmuma vadībā veiks Latvijas un 
ASV bruņoto spēku militārie inženieri. Plānots, ka darbi sāksies jau nāka-
mā gada vasarā. 

Amerikas Savienoto Valstu (ASV) vēstniecības Aizsardzības sadarbības 
biroja projektu vadītāja Gunita Migliniece: “Līdzīgi projekti tiek realizēti 
dažādās valstīs Eiropā, piemēram, Bulgārijā, Ungārijā, Rumānijā, Moldā-
vijā. Dažās valstīs ir atšķirīgs fokuss uz dažādām programmām, piemēram, 
citās valstīs tiek celtas skolas, bērnu nami, savukārt citviet – notiek dažādi 
veselības veicināšanas pasākumi.” Aizsardzības sadarbības birojs Latvijā ir 
realizējis jau vairākus projektus, tajā skaitā sadarbojoties ar Ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. 

2009. gadā Aizsardzības sadarbības birojs Latvijā veica 3 projektus, to-
starp arī lifta izveidošanu sociālās aprūpes centrā „Kalkūni”. 

Civili-militāro sadarbības projektu finansējums ir pieejams tikai tādos 
apstākļos, ja projektā tiek iesaistīti militārie inženieri. Šāda veida pieredze 
viņiem palīdz attīstīt iemaņas un prasmes. Projektā no ASV puses būs ie-
saistīti militārie inženieri, kuri savā civilajā darbā nodarbojas ar celtniecī-
bas darbiem, ir inženieri, arhitekti. 

Čārlzs Pauers (Charles Powers) - Nacionālās Gvardes virspavēlniecības 
pārstāvis no Vašingtonas (ASV): “Projektu finansē ASV bruņoto spēku virs-
pavēlniecība Eiropā. Projekta ietvaros mēs šeit esam ieradušies, lai sadar-
botos ar vietējo sabiedrību, un tieši šīs programmas galvenais mērķis ir 
veidot sadarbību starp abu valstu bruņoto spēku militārajiem inženieriem. 
Mēs sadarbosimies ar vietējiem uzņēmumiem, pirmkārt, dodot viņiem ie-
spēju piedalīties konkursā, nodrošinot nepieciešamos materiālus un kvali-
tātes uzraudzību.” 

Šie projekti parāda ciešo sadarbību starp abu valstu valdībām un militā-
rajiem dienestiem, bet šīs sadarbības augļus bauda Latvijas iedzīvotāji. Tā 
kā programma notiek vietās ārpus galvaspilsētas, šīs programmas tālejo-
šais efekts parāda ASV labo gribu, sniedzot palīdzību arī grūti pieejamos 
rajonos.

Pēc viesošanās Daugavpils novada domē pārstāvji devās uz Medumu pa-
gastu un Naujenes bērnu namu, lai klātienē apspriestu turpmāko projekta 
gaitu. 

Teksts: Olga Smane 
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 Ļubasts - Dabas liegums, Natura 2000 teritorija

Ļubasts jeb Ļūbasts ir sekls, aizaugošs ezers Daugavpils novada Līksnas pa-
gastā. Daudzi Daugavpils novada iedzīvotāji zinās, ka Ļubasts ir viens no tiem 
ezeriem, kas pavasaros mēdz pārplūst un tad ūdens ienāk arī vasarnīcu ciematā, 
kas padomju varas gados uzcelts ezera krastā. Visi gan nav dzirdējuši, ka ar 
Daugavas plūdmaiņām saistītais palieņu ezers ir arī nozīmīga un vērtīga īpaši 
aizsargājama dabas teritorija - dabas liegums „Ļubasts”, kas vienlaikus ir arī 
Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija (Natura 2000). 
Dabas lieguma robežās ietverts pats Ļubasta ezers, ezera slīkšņas un neliela, 
slapjiem mežiem klāta teritorija ap ezeru.

Dabas vērtības. 
Pati nozīmīgākā dabas vērtība dabas liegumā ir putni. Pavasarī un vasarā 

skaļais putnu tirgus dzirdams jau pa gabalu – trokšņaini sakliedzas kaijveidīgo 
putnu kolonijas iemītnieki. Liegums sākotnēji veidots melnā zīriņa aizsardzībai, 
tomēr konstatētas arī citas aizsargājamās putnu sugas, kopumā 27: baltspārnu 
zīriņš, niedru lija, lielais un mazais ķīris, baltmugurdzenis, gugatnis, ormanītis, 
lielais un mazais dumpis, brūnā čakste un citi. Pašlaik pētījumi apliecina, ka 
teritorijā sastopamas retas un  aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas, arī su-
gas, kas aizsargājamas Eiropas Savienības līmenī: spilgtā purvuspāre, skabiosu 
pļavraibenis, platā airvabole. 

Pats ezers ir Eiropas Savienības līmenī aizsargājama dzīvotne jeb biotops - 
eitrofs ezers ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, ap ezeru sastopami 
aizsargājamie staignāju meži.

Melnais zīriņš (Chlidonias niger) Foto: Gaidis Grandāns
Populācijas lielums Latvijā: 2118 – 3842 pāru. 
Šie nelielie kaijveidīgie putni ligzdo kolonijās, seklos, ar virsūdens augāju 

bagātos ezeros, dīķos, reizēm pat pēc platības ļoti nelielās ūdenstilpēs, bez 
klaja ūdens. Pirmās ziņas par melno zīriņu ligzdošanu Ļubasta ezerā ievācis 
Jānis Baltvilks, kurš 1967. gadā konstatējis ap 50 ligzdojošus pārus. Lielā-
kais zināmais ligzdojošo pāru skaits ir zināms no 2003. gada vērtējuma, kad 
Ļubasta ezerā ligzdoja ap 100 pāru melno zīriņu. 2014. gadā ezerā ligzdoja ap 
10 melno zīriņu pāru. Ligzdojošo pāru skaits ezerā mainīgs, vidējais skaita 
vērtējums 40 – 70 pāri.

Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucoptera) Foto: Gaidis Grandāns
Skaits Latvijā gadu no gada ievērojami svārstās, atsevišķos gados, iespē-

jams, neligzdo vispār. Latvijas ligzdojošās populācijas skaita vērtējums ir ti-
kai 50 - 500 pāri. 2014. gadā Ļubasta ezerā bija viena no ļoti nedaudzajām 
šīs sugas ligzdošanas kolonijām Latvijā. Ļubasta ezerā šis putns konstatēts 
1980. – 1984. gadā, kad atsevišķus putnus ezerā novērojis Vilnis Skuja. Re-
gulāri ligzdo vismaz kopš 2008. gada, un pēdējos gados ligzdojošo baltspārnu 
zīriņu skaits pārsniedz melno zīriņu skaitu. 2014. gadā Ļubasta ezerā ligzdo-
ja ap 60 pāru baltspārnu zīriņu.

Ļubasta ezers 2014. gadā Foto: Māris Nitcis

Ļubasta ezers 1980. gada maijā Foto: Vilnis Skuja

Ļubasta ezers 1939. gadā (no: Sporta žurnāls „Mednieks un makšķer-
nieks” Nr. 8) Foto: V.Laveniekovs

Aculiecinieku stāsti, atmiņas un senāku laiku fotogrāfi jas un kartes liecina, 
ka pagājušā gadsimta sākumā ezers ir bijis daudz lielāks, tā ūdens virsma at-
klāta. Daudz ir stāstu par bagātīgiem zivju lomiem Ļubastā. Diemžēl pašlaik 
izmainītā hidroloģiskā režīma dēļ (1967.gadā ezera līmenis tika pazemināts 
par 1m, ir veiktas arī citas izmaiņas) pēdējo gadu desmitu laikā ezers arvien 
vairāk aizaug, uzkrājas dūņas, un vasaras periodā tā vidējais dziļums ir tikai 
0,75 m.

Laika posmā no 1980.gada līdz 2014.gadam ezera spoguļa laukums ir sa-
mazinājies no 59ha līdz 27ha. Arī pašlaik ezers turpina strauji aizaugt, jo tas 
tiek pastiprināti piesārņots, kā arī vasaras mazūdens periodos tā caurtece ir 
nepietiekama.

Dabas aizsardzības plāns lieguma saglabāšanai.
Lai saglabātu dabas liegumu, noskaidrotu hidroloģiskā režīma izmaiņu ie-

meslus, kā arī ieplānotu un vēlāk veiktu pasākumus ezera saglabāšanai un 
piesārņojuma novēršanai, Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Daugavpils 
novada domi īsteno Latvijas vides aizsardzības fonda fi nansētu projektu „Da-
bas aizsardzības plāna izstrāde un ieviešanas uzsākšana dabas liegumam „Ļu-
basts” (Nr. 1-08/172/2014). Pats galvenais projekta rezultāts būs  dabas aizsar-
dzības plāns lieguma teritorijai. Dabas aizsardzības plāna mērķis ir saskaņot 
atšķirīgas intereses: dabas aizsardzības prasības, iedzīvotāju vajadzības, re-
ģiona ilgtspējības attīstības iespējas, tomēr vienlaikus jānodrošina teritorijas 
dabas vērtību saglabāšanu un labvēlīgu aizsardzības statusu īpaši aizsargā-
jamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem. Dabas aizsardzības plānā 
sniegto informāciju būs iespējams izmantot, izstrādājot un Ministru kabinetā 
apstiprinot aizsargājamās teritorijas individuālos aizsardzības un izmantoša-
nas noteikumus, teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, kā arī apsaim-
niekojot aizsargājamo teritoriju. 

Iespēja piedalīties.
Projektā ieplānota tikšanās ar vasarnīcu ciemata iedzīvotājiem un dabas aiz-

sardzības plāna sabiedriskā apspriešana, kuru laikā ikviens varētu iepazīties 
ar sugu un biotopu izpētes, hidroloģiskos uzmērījumu un grunts izpētes rezul-
tātiem, kā arī izteikt savu viedokli par sagatavotajiem priekšlikumiem dabas 
lieguma saglabāšanai. 

Ar plāna izstrādātājiem var sazināties: projekta asistente Daina Lakša, 
epasts daina.laksa@biology.lv, telefons 25426738

Ezera hidroloģija.
  Ļubasts ir apmēram 59 ha liels palieņu ezers, kurā ūdens līmenis ir sais-

tīts ar Daugavas un mazo upju plūdmaiņām. Pēdējo gadu desmitu laikā ezers 
arvien vairāk aizaug, uzkrājas dūņas, un vasaras periodā tā vidējais dziļums 
ir tikai apmēram pusmetrs.  Ezeru apdraud cilvēka radītas ietekmes – hidro-
loģiskā režīma izmaiņas neveiksmīgas grāvju sistēmas un ceļu uzbērumu bez 
caurtekām dēļ. Blakus esošais Ļubasta vasarnīcu ciemats pavasaros ievēroja-
mi applūst un ezerā nonāk piesārņojums – notekūdeņi, kas visvairāk ieskalojas 
ezerā pavasaros. Viss kopā tas rada apdraudējumu nozīmīgas aizsargājamās 
dabas teritorijas saglabāšanai. 

Nākošajā numurā lasiet informāciju par Ļubasta ezera hidroloģiskā stāvokļa 
izpēti un tuvējās apkārtnes grunts īpatnību pētījumu.

Informāciju sagatavoja: Daiga Zviedrāne Latvijas vides aizsardzības fonda fi nansētā projekta „Dabas aizsardzības plāna izstrāde un ieviešanas uzsāk-
šana dabas liegumam „Ļubasts”” (Projekta reģ. Nr. 1-08/172/2014) ietvaros.
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I e p a z ī š a n ā s  a r  d e p u t ā t u
vienalga, kāda kolektīvā tu strādā. 
Šeit ir normāla darba atmosfēra. 

Pastāstiet par savu ģimeni, lū-
dzu.

Vīrs Pjotrs ir zemnieku saimniecī-
bas „Kalni” īpašnieks. Dēls Vadims 
dzīvo Daugavpilī, bet Ambeļos nodar-
bojas ar graudkopību. Viņš pabeidza 
Daugavpils Universitātes Sporta no-
daļu, bija Latvijas čempions vieglat-
lētikā - sprintā, piedalījās Jaunatnes 
Olimpiskajās spēlēs Pekinā. Taču sā-
ka palīdzēt tēvam un sāka nodarbo-
ties ar zemi – viņam tā ir sirds lieta. 
Uzvarēja pirmā izglītība – vispirms 
viņš pabeidza mehanizācijas nodaļu 
tehnikumā. Meita Viktorija mācās 
Špoģu vidusskolā un pagaidām vēl 
nav izlēmusi, kur ies tālāk. Mazdē-
lam ir 8 gadi un viņš arī nodarbojas 
ar sportu – ar futbolu. Pateicoties 
mazdēlam, mēs visi spēlējam futbo-
lu. Kad viņš atbrauc ciemos, es stāvu 
vārtos.

No kādas ģimenes Jūs nākat?
Tēvs bija kultūras darbinieks. 

Mamma bija mājsaimniece un audzi-
nāja trīs meitas. Tēvam ļoti gribējās, 
lai es mācītos mūziku un atdeva ma-
ni mūzikas skolā. Vecāki ieaudzinā-
ja mīlestību pret dabu, savu dzimto 
pusi, laukiem, cilvēkiem. Vecāki bija 
stingri, pieradināja pie darba – ravē-
jām dārzu, kasījām un vācām sienu, 
slaucām govis, un, tā kā mēs bijām 
tikai meitas, iemācīja arī strādāt ar 
dakšām, art ar zirgu. Ieaudzināja 
labvēlību, izpalīdzību, dzīvesprieku, 
optimismu, savstarpējo cieņu – tas 
viss ļoti palīdz dzīvē. Es atceros no 
bērnības, ka mēs ļoti draudzīgi dzī-
vojām savā starpā kaimiņos – mums 
bija viena aka un viena pirts uz pie-
cām mājām, vienmēr viens otram 
palīdzējām. Un savus bērnus arī ar 
vīru mācām gan strādāt, gan cienīt 
vienam otru ģimenē.

Pastāstiet par savām darba gai-
tām. 

Piedzimu, izaugu un arī tagad dzī-
voju Ambeļos, mācījos Ambeļu pa-
matskolā, Špoģu vidusskolā, mācījos 
vokālajā mūzikas skolas nodaļā, tad 
Daugavpils pedagoģiskajā institūtā 
Filoloģijas fakultātē, nesen saņēmu 
vēl vienu diplomu – kad man bija 50 
gadi, pabeidzu TSI (Transporta un 
sakaru institūts). Sagribējās kaut ko 
dzīvē pamainīt, uzzināt kaut ko jau-
nu. Sākumā bijis ļoti bail, domāju, ka 
nepavilkšu, taču izrādījās, ka viss ir 
labi un viss sanāca, un es tagad esmu 
transporta loģistikas speciāliste ar 
zināšanām ekonomikas novirzienā. 
Visas zināšanas tagad izmantoju sa-
vā zemnieku saimniecībā, darbā, gan 
grāmatvedībā – paplašināju savu re-
dzesloku arī šajā nozarē. 

Pirmā darba vieta bija arī Ambeļos 
– strādāju Ambeļu pamatskolā par 
pionieru vadītāju, vēlāk ilgāku lai-
ku strādāju Ambeļos par bērnudārza 
vadītāju. Pārmaiņu laikā palika maz 
bērnu un bērnudārzu aizvēra, nācās 
uzsākt individuālo darbību. Dibi-
nājām savu fi rmu - zemnieku saim-
niecību „Kalni”, kur es strādāju par 
direktori rīkotāju. Vīrs ar dēlu sāka 
vairāk nodarboties ar zemkopību un 
es nodibināju savu fi rmu (IK) „Kalna-
voti” un nodarbojos tajā gan ar lauk-
saimniecību, gan ar tirdzniecību.

Un nebija vēlmes aizbraukt no 
Ambeļiem?

Pat prātā neienāca.
Vai Jums ir kāds sapnis?
Kādreiz es sapņoju aizbraukt uz 

Kanāriju salām un es aizbraucu. Ta-

pensionāriem un maznodrošinātiem. 
Tas, ka kļuvu par novada deputāti, 

bija negaidīts pavērsiens. Man pie-
zvanīja Janīna Kursīte. Es viņu ap-
sveicu ar ievēlēšanu Saeimā, un tad, 
kad viņa mani apsveica, es nevarēju 
saprast – ar ko. Man tas pat prātā 
neienāca līdz tam brīdim.  

Strādājot domē, gribu ja ne atgriezt 
cilvēkus uz mūsu pagastu, tad vis-
maz noturēt tos, kas ir palikuši. Strā-
dāt tā, lai jaunatnei būtu interesanti 
šeit atgriezties, strādāt, maksāt no-
dokļus, tad arī pagasts plauks. Gri-
bas, lai cilvēkam būtu omulīgi, labi 
un patīkami dzīvot pagastā, atgriez-
ties atpakaļ, lai šeit būtu kaut kāds 
iztikas avots.

Kad tikko ienācāt politikā, ne-
bija vilšanās sajūtas?

Nē. Domē ir ļoti patīkama, labvēlī-
ga un mājīga atmosfēra. Jāsaka, ka 
Janīnai Jalinskai izdevies kolektīvu 
saliedēt. Nav nekādas dziļās opozīci-
jas, komanda ir vienota – jautājumu 
tiek risināti kopīgi. Nav nekādu stre-
su – strādāt ir patīkami.

Strādājot domē, biežāk pētu li-
kumdošanu, lai būtu lietas kursā. 
Jautājumus izskatām nopietnus, un 
gatavojoties, sēžu un pētu, iedziļinos 
tajos.

Kā reaģēja ģimene?
Ar sapratni, palīdz, nepieciešamī-

bas gadījumā uzņemas mājas dar-
bus.

Kādas sfēras Daugavpils nova-
dā, Jūsuprāt, ir prioritārās?

Uzskatu, ka vairāk uzmanības ir 
jāveltī cilvēkam, jaunatnei un pa-
šiem neaizsargātākiem – pensionā-
riem, viņu problēmām. Aizpagāju-
šajā gadā, piemēram, bija viens ļoti 
drausmīgs gadījums, kad cilvēks 
ziemā salauza kāju un netīrīto ceļu 
dēļ nevarēja nekur tikt, un pie viņa 
nevarēja tikt klāt. Uzskatu, ka ir jā-
padomā par cilvēku un jābūt mazliet 
tuvāk cilvēkam, jātīra arī mazos ce-
ļus laiku pa laikam. Arī ar malku jā-
palīdz. Varbūt varētu reorganizēt tā 
saucamo simtlatnieku darbu lietas 
labā. Es negribu teikt, ka nekas ne-
tiek darīts. Nāk un palīdz pensionā-
riem, bet tomēr ir kaut kā šis darbs 
jāsabalansē. Es bieži saskaros tieši 
ar šiem jautājumiem – tā ir mana 
darba specifi ka, cilvēkiem ir mans 
telefona numurs.

Ļoti svarīgs jautājums – ceļi. Vei-
cināt uzņēmējdarbību, mudināt jau-
natni atvērt jaunus uzņēmumus. 
Pašvaldībai ir arī jāsadarbojas ar 
zemniekiem, lopkopjiem, lai katrs 
nebūtu savā čauliņā – darīt darbus 
kopā.

Jūs atbalstāt „simtlatnieku” 
programmu?

Tā ir vienīgā dzīves iztika tiem, 
kam liktenis pagriezis muguru. Va-
jag cilvēkiem palīdzēt, jo laukos 
strādāt nav kur. Cik tad vajag dar-
binieku fermās, piemēram? Darbam 
ar tehniku ir vajadzīgi vairāki cilvē-
ki, bet ko darīt sievietei? Kā uzturēt 
bērnus, kā dzīvot pašai? 

Pārsvarā deputāti ir vīrieši. 
Vai Jums, kā sievietei, ir smagi 
strādāt par deputāti?

Sievietei ir mājas darbi, kaut gan 
vīrietim arī savi darbi mājās ir. Do-
māju, ka ir vienādi – gan sievietei, 
gan vīrietim. Mājās atbalsta. Pie tam 
sievietei strādāt vīriešu kolektīvā ir 
vieglāk, nekā tīri sieviešu kolektīvā. 
Kaut gan, kad ir labvēlīga atmosfē-
ra un pats esi pozitīvi noskaņots, tad 

Daugavpils novada domes sēdē 
13.novembrī domes deputātu sastā-
vā notika izmaiņas – deputātes Janī-
nas Kursītes, kura tika ievēlēta domē 
no „Latgales partijas” un tagad ir XII 
Saeimas deputāte, vietā domē strādā 
Ingrīda Avdejeva, kurai pašvaldību 
vēlēšanās „Latgales partijas” sarakstā 
ir 3.vieta. Jau ir pagājis mēnesis kopš 
deputāta darba gaitu uzsākšanas. 
Līdz ar to rubrikā „Iepazīšanās ar de-
putātu” piedāvājam interviju ar Dau-
gavpils novada domes jauno deputāti, 
Ambeļu pagasta iedzīvotāju, zemnieku 
saimniecības „Kalni” direktori rīkotā-
ju, fi rmas (IK) „Kalnavoti” īpašnieci, 
divu bērnu māti un viena mazbērna 
omīti Ingrīdu Avdejevu. Viņa novada 
deputāta amatā ir pirmo reizi – ir bi-
jusi Ambeļu pagasta deputāte divus 
sasaukumus. Novada domē Ingrīda 
strādā divās komitejās – Finanšu un 
Izglītības, kultūras un sporta jautāju-
mu komitejā.

Nu jau apritēja mēnesis – noti-
ka 3 domes sēdes. Kādas sajūtas?

Sākumā viss ir jauns. Kaut arī 
biju Ambeļu pagasta deputāte, bet 
pagasts paliek pagasts - šeit viss ir 
lielāks, ir lielāka atbildības sajūta, 
pieauga atbildība cilvēku priekšā, 
jo viņi gaidīs rezultātus, gaidīs sa-
vu lūgumu izpildīšanu. Sava darba 
specifi kas dēļ es ļoti daudz saskaros 
ar cilvēkiem, es zinu gandrīz visu 
Ambeļu pagasta iedzīvotāju vēlmes, 
problēmas. Manas dzīves moto – ja 
vari ko mainīt, dari to. Un mums ir 
daudz kas jāmaina. Paliek tukši lau-
ki – ar katastrofi sku ātrumu. Cilvēku 
nav – viena māja pamesta, otrā, tre-
šā... Aizbrauc jaunatne. Ļoti sāpīgs 
pagastā ir apgaismojuma jautājums.

Mums ir ļoti pretimnākošs pagasta 
vadītājs Sandris Kusiņš, ļoti komu-
nikabls cilvēks. Domāju, ka mēs sa-
strādāsimies un kaut ko kopā mēģi-
nāsim lietas labā darīt. Pagastā jau 
ir daudz kas izdarīts – atvērta ļoti 
jauka un skaista pludmalīte, labie-
kārtots avots. Ir bērnu laukumiņš, 
atvērta Ambeļu skreine. Mums ir ļo-
ti skaists parks, ko savulaik veidoja 
dārznieks Jānis Rubenis. 

Kā ienācāt politikā? Ar kādu 
mērķi balotējāties novada domē?

Arī šajā sfērā Kad Janīna Kursīte 
ielūdza „Latgales partijā”, es, aiz-
braucot uz Rēzeknē notikušo semi-
nāru, piekritu. Mērķis bija – palīdzēt 
cilvēkiem uzlabot savu dzīves vidi. 
Politiskās pieredzes man nav daudz 
– pēdējos divos sasaukumos pildīju 
pagasta deputātes pienākumus.

Arī šajā sfērā darbojos pēc princi-
pa - ja vari ko mainīt, dari to. Kas 
ir manās spējās, ko varu izdarīt, ko 
spēšu izdarīt, to arī darīšu. Jūtu at-
bildību cilvēku priekšā, centīšos risi-
nāt sociālos jautājumus, lai palīdzēt 

Ar Ingrīdu Avdejevu sarunājās
 Irina Jegorova. 

gad gribu uz Maurīciju salām (smai-
da – autora piezīme). Ja nopietni, tad 
gribu, lai būtu laba veselība un ilgus 
gadus būt noderīgai cilvēkiem, ģime-
nei, bērniem un mazbērniem.

Pēc dabas man ļoti patīk ceļot, uz-
zināt kaut ko jaunu, sazināties ar cil-
vēkiem, būt kopā ar jaunatni – esmu 
ļoti komunikabla. Manas dzīves mo-
to, kā jau teicu,- „ja vari ko mainīt, 
dari to”. Un mums ir daudz kas mai-
nāms. Izprast, palīdzēt, nākt pretī 
cilvēkiem. 

Jums patīk gatavot ēdienus?
Jā, gatavot patīk, it sevišķi tad, 

kad visi sabrauc kopā. Kad sākas 
Ziemassvētku laiks, ar mazdēlu 
vienmēr cepam piparkūkas. Visiem 
garšo saceptā vistiņa. Kā to gatavot, 
mācīju savus kolēģus. Vistiņu sarīvē-
jam ar adžiku, zem ādiņas sabāžam 
ķiploka daiviņas un lai pastāv kādu 
laiciņu. Uz pannas izbērt kilogramu 
sāls un nolikt uz tās vistu un cept. 
Kad paliek brūna, uztriept uz tās 
majonēzi un vēl nedaudz pacept.

Tikai sālīšana un konservēšana – 
nav mana nodarbe. Es vāru ievārīju-
mus un saldēju ogas un dārzeņus. 

Kur Jūs smeļaties enerģiju?
No dabas, no zemītes. Atbraucot 

mājās, aizeju pie puķītēm, pie ezera, 
strādāju dārzā, klausos mūziku. Pa-
tīk pastaigāties un vērot mūsu skais-
to dabu, ceļot. Izmantoju ēteriskās 
eļļas – gan veselībai, gan labsajūtai 
– palīdz relaksēties. Es vispār nelie-
toju nekādas ķīmijas, medicīniskos 
preparātus – veselīgi ēdieni, zāļu tē-
jas, eļļas. Kad nāk rudens, man ļo-
ti gribās zīmēt – mans tētis ļoti labi 
zīmēja.

Mūsu ģimenei ļoti patīk ceļot, un ik 
gadu, oktobrī-novembrī obligāti kaut 
kur braucam.

Kādas aizraušanās padara Jū-
su dzīvi krāšņāku?

Dziedu tautas dziesmas „Speigā”, 
ļoti patīk adīt – adu gan džemperus, 
gan zeķītes – it īpaši ziemā, jo ir vai-
rāk laika. Apsēžos pie kamīna un 
adu. Aizraujos ar psiholoģiju.

Vai nebija gadījumi, kad Jūs 
apturēja un sodīja ceļu policija?

Man īpaši nepatīk braukt pie stū-
res, taču operativitātei tas ir nepie-
ciešams. Policija nav apturējusi ne 
reizes. Es ļoti kārtīgi braucu. Kur 
ir ātrumu ierobežojošā zīme 50, es 
braucu ar ātrumu 50 km stundā. 

Vai visi bērnības sapņi ir pie-
pildījušies? Ja būtu tāda iespēja, 
ko Jūs savā dzīvē mainītu? 

Es gribēju kļūt par juristi, taču 
tēva vārds bija likums (viņš pateica 
„Es gribu tevi redzēt uz skatuves”), 
un es aizgāju mācīties mūziku. Bet 
es nenožēloju. Esmu diplomētā ope-
ras dziedātāja. Biju vinnējusi arī 
konkursos.

Domāju, ka dzīvē neko negribētu 
mainīt.

Ar ko Jūs lepojaties Daugav-
pils novadā?

Mums ļoti daudz skaistu vietu, jau-
ki cilvēki. Lepojos ar mūsu Ambeļu 
iedzīvotāju Vitu Rūtiņu, Daugavpils 
novada domes Attīstības nodaļas va-
dītāju. Viņa raksta daudz projektus, 
lai mūsu novads kļūtu vēl krāšņāks 
un pievilcīgāks. Un vēl viņa ir ļoti 
labs un patīkams cilvēks. Ir pasāku-
mi, ar ko varam lepoties, piemēram, 
„Augšdaugava”, ir arī vēsturiskas 
vietas - tādas kā Berķenele.
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Jauktais koris „Latgale” (diriģente Anita Zarāne) svinēja savu 50 gadu jubile-
ju. Daudzi klātesošie novēlēja korim „dzīvot” līdz 100, skanēt cauri gadiem un 
vienot neskaitāmas latgaliešu paaudzes.

Notika viens no nozīmīgākajiem akordeona mūzikas pasākumiem - XII Starp-
tautiskais mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu akordeonistu - solistu kon-
kurss „Naujene 2014”. 

Rakstu un zīmju dažādībā jau 20 – to reizi izskanēja Starptautiskais tautas 
mākslas festivāls „Augšdaugava 2014”. 

Pēc divu gadu pārtraukuma skatītājus un dalībniekus atkal priecēja lielākais 
mūsdienu latgaliešu mūzikas festivāls “Muzykys Skrytuļs”. Šis nekomerciālais 
pasākums notika jau piekto reizi. 

Ar vērienīgu gadatirgu noslēdzās Daugavpils novada dienas 2014, pulcējot 
amatniekus, zemniekus un mājražotājus ne tikai no novada, bet arī no visas 
Latgales. 

Ekspluatācijā tika pieņemta pirmā no astoņām renovētajām novada skolām – 
Salienas vidusskola. 

Balva „Gada cilvēks 2014” tika piešķirta 4 novadniekiem, Novada domes Atzi-
nības rakstus saņēma 21 novadnieks. 

Ekspluatācijā tika nodota Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”, 
kurā 11 mēnešu garumā tika veikta ēkas, katlu mājas un iekšējo inženiertīklu 
rekonstrukcija. 
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sagatavošanās darbu. Strādāju viens, bez orgkomite-
jas, bet visu paspēju. Pirms visām sacensībām visu 
pārbaudu pats, parasti jau iepriekšējā dienā, lai sa-
censību dienā vairs nebūtu nekādi misēkļi. 

Pastāstiet nedaudz par jaunajiem sportis-
tiem. Tādu ir daudz?

Šo gadu laikā ir piedzīvoti daudzi panākumi. Aug-
stākie sasniegumi mums ir svarbumbu celšanas 
sportā. Otro gadu pēc kārtas jaunatnes komanda ir 
izcīnījusi pirmo vietu sešu posmu Republikas kausa 
kopvērtējumā, juniori otro gadu ir otrie. Nevienā citā 
sporta veidā mums tādu panākumu nav. Arī pieau-
gušo konkurencē mums ir daudz uzvaru. Manuprāt, 
sekmīgi strādā novada sporta skola, par ko pirmām 
kārtām liecina mūsu jaunatnes sasniegumi. 2014.
gadā Eiropas un Pasaules čempionātos jauniešiem ir 
piecas medaļas, junioriem – 2, pieaugušajiem – 3, ve-
terāniem – 25. Es domāju, ka jaunā maiņa aug, ir arī 
pēc kā tiekties. Lielākie panākumi starp junioriem 
bija Edgara Pavlovska 2011.gada Pasaules čempio-
nātā Ņujorkā (ASV) izcīnītā zelta medaļa junioriem 
svarbumbu celšanā  garajā ciklā, 2012.gadā Andrejs 
Matvejevs arī izcīnīja zelta medaļu junioriem garajā 
ciklā. Ja ņemam kopā jauniešus, juniorus, pieaugu-
šos un veterānus, tad stabili Republikā esam šajā 
sporta veidā pirmie. 

Gada laikā notiek tik daudzi sporta pasāku-
mi, notikumi, sacensības un ne jau tikai nova-
da un valsts mērogā...

Tā jau ir. Nedēļas beigās sievai vienmēr ir aktuāls 
jautājums, būšu es brīvdienās mājās vai nebūšu. Bet 
organizatora spējas, kuras ieguvu, dienējot armijā, 
man ļoti labi ir noderējušas, jo gadu nodienēju par at-
brīvoto  komjaunatnes  komitejas  sekretāru.  Ārzem-
ju braucienos uz Pasaules un Eiropas čempionātiem 
tiek sūtīti paši labākie novada sportisti un tikai tie, 
kas ir pirmie Republikas sacensībās. Tas ceļš ir ļoti 
smags, bet ir tādi sportisti, kas tiek. Par piemēru va-
ru nosaukt šī gada Pasaules čempionātu svarbumbu 
celšanā Hamburgā, kur bija dalībnieki no 35 pasau-
les valstīm, mūsu sportisti Iļja Jakovļevs un Andrejs 
Matvejevs  izcīnīja bronzas godalgas junioru konku-
rencē un  vīriešiem  šī  gada  Eiropas  čempionāta  2  
bronzas  medaļu  ieguvējs   Edgars Pavlovskis izcīnīja 
4. un 7. vietu  divcīņā un  garajā  ciklā 16  dalībnieku 
konkurencē.  Ja ņem vērā to, ka uz šāda mēroga sa-
censībām tiek sūtīti tikai paši stiprāki, tie, kas cīnās 
par medaļām, tas ir ļoti liels panākums. Arī mūsu 
veterānus  uz Eiropas un Pasaules  čempionātiem 
sūtam  tikai  tajos  sporta  veidos, kur  zinām, ka tie 
atgriezīsies atpakaļ ar medaļām. Arī saimniekot pa 
šiem gadiem esmu iemācījies, jo nauda ir jāekonomē, 
ir daudz sporta veidu un daudzi sportisti ir jāatbals-
ta. 

Kas pa šiem gadiem visvairāk ir palicis atmi-
ņā? Kādi cilvēki vai notikumi? 

Daugavpils rajons nekad nav bijis ziemas sporta 
veidu rajons, bet bija patīkami laikā, kad Latvija 
iegāja Olimpiskajā saimē un 1992.gadā Albervilā 
(Francija) notika Ziemas Olimpiskās spēles, no mūsu 
rajona, Pilskalnes pagasta, piedalīties tajās brauca 
kamaniņu braucējs, rajona stipendiāts un 10 kārtē-
jāis Republikas čempions Agris Elerts, kurš arī pēc 
2 gadiem pārstāvēja rajonu Ziemas Olimpiskajās 
spēlēs Lillehammerē (Norvēģija) Republikas izla-
ses komandas sastāvā. Ar to mēs lepojamies. 2009.
gadā sporta meistara normatīvu izpildīja Sventes 
vidusskolas absolvents, šederietis Jānis Zabarovs-
kis, kurš tajā gadā izcīnīja rajona  vēsturē  pirmās 2 
medaļas Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā un 
divas ceturtās vietas Pasaules čempionātā Tallinā. 
Noteikti atmiņā paliks arī „Gada cilvēks 2011” nomi-
nācijā „Sports” - Edgars Pavlovskis un viņa skaistās 
uzvaras. Arī rajona futbola komandas „Ilūkste” un  
„Zibens zemessardze”, kas trīs reizes bija izcīnījusi 
pirmās līgas čempiona titulu. Ilgi paliks nepārspēts 
arī sasniegums volejbolā, novada sieviešu volejbola 
komandas izcīnītā sudraba godalga Latvijas 2. vasa-
ras Olimpiādē.

Vai kādi kuriozi šo gadu laikā arī ir gadīju-
šies?  

Kad uz pirmajām Republikas Pašvaldību darbinie-
ku sporta spēlēm mūsu novadnieks Aivars Rasčevs-
kis aizbrauca un, pirmo reizi startējot šautriņu me-
šanā, kļuva par Republikas čempionu. Pēc tam ilgi 
trenējās, bet medaļas tā arī netika izcīnītas. 

Kā ir ar sporta darba organizatoriem nova-
dā? Vai tie pilda savas funkcijas? 

Sporta darba organizatori jau bija gan kolhozu, gan 
sovhozu laikos. Tie bija tie pirmie iedīgļi. Pēc tam kā-
du laiku to nebija, bet pēc  Atmodas laikiem  Daugav-
pils rajona lielākajos  pagastos  tika  pieņemti  darbā  
pirmie  pagastu  sporta  darba organizatori. Dota-
jā brīdī ar  dažādu  darba  slodzi novada pagastos   
mums ir 18 sporta darba organizatori, un tas tika pa-
nākts, pateicoties novada domes iepriekšējā deputā-
tu sasaukumam, atsaucoties uz manu priekšlikumu. 
Jo, protams, šādi cilvēki pagastos ir vajadzīgi. Uzreiz 
ir manāma lielāka aktivitāte arī iedzīvotāju vidū. Jo, 

Katru pirmdienu, jau vairāku gadu garumā, tā 
saucamās novada domes darbinieku plānošanas lai-
kā, var dzirdēt Sporta nodaļas vadītāja Eduarda Li-
hovecka atskaiti par nedēļas garumā un bieži vien 
arī brīvdienās notikušajām sacensībām un novada 
sportistu gūtajām uzvarām. Eduards Lihoveckis no-
vadā ir labi pazīstams kā ilggadējs Sporta nodaļas 
vadītājs, vairāku sacensību galvenais tiesnesis un 
vienkārši labs cilvēks, kurš nevienam savam kolēģim 
nepaiet garām bez smaida un sirsnīga rokasspiedie-
na. Eduarda dzīves moto ir vienmēr iet uz priekšu, 
uz jaunām uzvarām, neatstājot uz rītdienu to, ko var 
paveikt šodien. Neatlaidība un skaidrais ceļš uz no-
sprausto mērķi ir Eduarda Lihovecka darbības pa-
matā. Šogad Eduards aiziet pelnītā atpūtā, aiz sevis 
atstājot augsti paceltu latiņu un dodot ceļu jaunajiem 
speciālistiem. 

Dzimtā puse, bērnība, vecāki...
Esmu dzimis Ilūkstes pilsētā, arī visa bērnība ir 

pagājusi tai pus Daugavas. Tēvs bija strādnieks, no 
16 gadu vecuma strādāja Koha vilnas kārstuvē, arī 
kara laikā un līdz  pensijai. Tajos laikos tās bija ļoti 
pieprasītas un strādāja lielos apjomos. Ģimenē augu 
kopā ar diviem brāļiem, vecākais brālis pēc vidussko-
las aizgāja mācīties uz toreiz vēl Dvinskas kara aviā-
cijas tehnisko skolu un bija par virsnieku Padomju 
armijā. Māte bija mājsaimniece. Māja mums bija 
Proletāriešu ielā, 50 m attālumā no tās bija upe, pie 
kuras pagāja visi mani bērnības gadi. Agri iemācījā-
mies peldēt, un, stājoties Institūtā, bija jāizpilda arī 
normatīvi peldēšanā. Vairākus gadus es biju arī rajo-
na čempions peldēšanā brasā. Bērnība visu laiku bija 
saistīta ar sportu. Turpat uz ielas bija iekārtots fut-
bola laukums, un tikai pašā vakarā mamma vai tētis 
ar žagaru jau dzina mūs mājās. Smejas. Arī vieglat-
lētika mums visiem tīri labi nāca pie sirds. Sanācām 
visi kopā un skrējām krosu. Tās bija sava veida mūsu 
pirmās sacensības, jo bijām vēl pavisam mazi, pirms 
skolas vecuma. Pirmo reizi man sacensībās vinnējot 
saņēmu  balvu - brošūru par tomātu audzēšanu. 

Bet tomātus Jūs audzēt toreiz nesākāt?
Nē, taču tomātus mēs audzējam tagad. Bet to grā-

matiņu lasīja mans tēvs, kurš ļoti mīlēja dārzkopības 
darbus – potēja ābelītes, uz  vienas  ābeles  bija  pat  
piecas dažādas  škirnes  āboli.  

Kur pagāja skolas gadi un kur tika gūta pir-
mā darba pieredze? 

Iestājos un pabeidzu Ilūkstes 1.vidusskolu, pēcāk 
nepilnus divus gadus mācījos Daugavpils medicīnas 
skolā par feldšeri. 1967.gada novembrī mani iesauca 
Padomju armijā, dienēju tālajos Austrumos. Dienēt 
bija smagi, dzīves apstākļi nebija no labākajiem, bet 
pa to laiku esmu guvis rūdījumu visam savam mū-
žam. Atgriežoties no armijas, man uzreiz piedāvāja 
darbu par instruktoru metodiķi Ilūkstes sadzīves pa-
kalpojumu kombinātā. Tā, no 1970. gada janvāra sā-
kās mana darba dzīve. Kopš tā laika gan mans darbs, 
gan arī brīvais laiks ir saistīts ar sportu. Tā kā es biju 
sporta metodiķis, kombināta komandu sastāvā  arī 
pašam vajadzēja piedalīties rajona sacensībās, kur  
tika  izcīnītas arī  pirmās  medaļas.  No  skolas lai-
kiem palika  atmiņā vienas  no  skolas  sacensībām.
Ilūkstes  1.vidusskolas vieglatlētikas  čempionātā  
bez  treniņiem  izcīnīju 1. vietu  skriešanā 100, 200 
un 400 m  distancēs, visus sporta skolas audzēkņus 
atstājot aiz sevis. Un tā, 1971.gadā, nokārtojot visus 
iestājeksāmenus uz visaugstāko balli, es iestājos Lat-
vijas Valsts Fiziskās kultūras institūtā. Tajā gadā 
tradicionālajā Republikas  „Cīņas” kausa  vieglatlēti-
kas zonālajās  sacensībās,  startējot rajona izlases ko-
mandas sastāvā, izpildīju pirmo sporta klasi sprinta 
disciplīnā. 1972.gadā manus panākumus pamanīja 
Daugavpils rajona   sporta biedrībā „Vārpa” un paņē-
ma darbā par instruktoru. Tā, lūk, sākās mana lielā 
sporta dzīve. Tajā laikā bija 13 sovhozi, 13 kolhozi, 22 
organizācijas. Tās visas organizēja spartakiādes, va-
jadzēja rakstīt statistiskās atskaites. Rudens mēne-
šos viss darba galds bija ar atskaitēm, visam bija jā-
sakrīt. Rajona sporta centrs tolaik bija Ilūkstē, jo tur 
bija rajona sporta skola, BSB „Vārpa” rajona  pado-
me un rajona stadions. Sportojot gan par kombināta 
komandām, gan rajona izlasē, tika izcīnītas  medaļas 
gan Republikas Lauku sporta spēlēs, Sadzīves pa-
kalpojumu ministrijas spartakiādēs un rajona  čem-
pionātos.  1980.gadā aizgāja „Vārpas” priekšsēdētājs 
Jānis Bukacinskis, un es pus gadu  biju par vietas 
izpildītāju.  Rudenī BSB „Vārpa „  Daugavpils  rajona  
padomes  atskaišu  vēlēšanu  konferencē  vienbalsīgi  
es tiku ievēlēts par priekšsēdētāju. Tā jau 35 gadus 
es vadu sporta dzīvi Daugavpils rajonā un novadā. 
Pēc BSB „Vārpa”  reorganizācijas no 1993.gada strā-
dāju par rajona  apvienības  „Sports” priekšsēdētāju 
un pēc rajonu  reorganizācijas no 2009.  gada  par  
novada Sporta  nodaļas  vadītāju. 

Saka jau, ka visu paspēt un izdarīt nav iespē-
jams, bet Jūs šķiet spējat visu. Kā tiek sarindo-
tas prioritātes?

Protams, jautājumu vienmēr ir daudz, un katrs 
sporta notikums, pasākums, sacensības prasa lielu 

Eduards Lihoveckis: „Mīlestība uz sportu mani pavada jau 45 gadu garumā”

atceros, kad vēl bijušajā Daugavpils rajonā Pašvaldī-
bu darbinieku sporta spēlēs piedalījās labi ja 12-14 
pagasti no  rajona  26  pagastiem , tad šogad Silenē 
notikušajās pagastu 2. sporta spēlēs piedalījās 17  no  
19  novada  pagastiem. Tā kā aktivitāte mums ir au-
gusi. Palīdz arī konkurss „Sporta laureāts”, ko orga-
nizējam katru gadu. Konkursā tiek atsevišķi vērtēti 
arī pagasti un to sporta darba organizācija. Neviens 
jau negrib palikt pēdējais. 

Sportā jau vienmēr visi grib būt pirmie!  
Jā, tā ir! Tas nav karavīrs, kas negrib kļūt par ģe-

nerāli.
Daudzas novada mēroga sporta sacensības 

un konkursi ir Jūsu iedibināti. Pastāstiet ne-
daudz par tiem. 

1994.gadā notika pirmās Daugavpils rajona zem-
nieku sporta spēles, kas tolaik vēl tika organizētas 
trijās zonās. Un nākamajā gadā tika organizētas 
pirmās Skolotāju sporta spēles. Tajā pat gadā noti-
ka pirmie rajona invalīdu sporta svētki, tagad tie ir 
sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Visās 
šajās sporta spēlēs tika organizētas sacensības 12 – 
15 sporta veidos. Ja tās bija zemnieku sporta spēles, 
tad notika sacensības zāles pļaušanā, azaida gala 
klāšana, dalībnieki bija ģērbti tautas tērpos. Tas viss 
tika organizēts, lai iekustinātu cilvēkus pagastos, tas 
mums sanāca un sanāk vēl arī šobaltdien. Uz kat-
riem šiem svētkiem cilvēki brauc ar lielu entuzias-
mu, ar vēlēšanos piedalīties un uzvarēt. Esmu šajos 
sporta svētkos visus gadus bijis  galvenais tiesnesis. 
Un komandu sporta spēlēs ir daudz lielāka aktivitā-
te. Man ir patiess prieks par mūsu sportistu gūtajām 
uzvarām Republikas un pasaules mēroga sacensībās, 
bet vislielākais prieks ir par novada sporta bāzēm. 
Pirmo sporta zāli cēlām pēc Atmodas laikiem, uzcē-
lām Vabolē, Zemgales vidusskolā, vēlāk arī jaunajā 
Nīcgales pamatskolā. Un pēdējā tagad būs Lāču pa-
matskolas sporta zāle, ko nupat, nupat nodos eks-
pluatācijā. Liels prieks ir par nesen renovēto Višķu 
stadionu, jo laika gaitā viņš bija nolietojies, 70 – to 
gadu sākumā būvēto gumijas-bitumena skrejceliņu 
kalpošanas laiks ir 4-6 gadi, bet stadions nokalpoja 
mums visus 40 gadus. Londonas Olimpisko spēļu 
dalībnieks Dmitrijs Jurķevičs, kas pie mums jaunajā 
stadionā trenējās, atzina, ka skrejceliņš ir viens no 
labākajiem Eiropā. Novada vēsturē, protams, paliek 
izcīnītās medaļas un godalgas, bet uzceltās sporta 
bāzes ir mūsu vislielākais ieguvums. Tā ir paliekoša 
vērtība. Bērniem un jaunatnei gribu novēlēt mazāk 
sēdēt pie datoriem, televizoriem, bet pievērsties spor-
tam un fi ziskām  aktivitātēm.. Jaunajiem sportistiem 
gribu novēlēt, lai turpina krāt medaļas, pilnveidojot 
sevi un nesot novada vārdu plašajā pasaulē. Sports 
attīsta daudzas  dzīvē nepieciešamās  iemaņas un 
prasmes, attīsta fi ziskās  īpašības un vairo katra  ve-
selību. 

Kam vēlaties pateikt paldies par kopā nostrā-
dātiem gadiem? 

Viens pats es neko nevarētu paveikt, tikai kopā ar 
citiem. Pateicoties treneriem un sabiedriskajiem tre-
neriem, sportistiem, kas izcīnīja medaļas, tagadējiem 
veterāniem, visām sporta spēļu komandām. Paldies 
par atbalstu un pretimnākšanu rajona un novada 
vadībai, Janīnai Jalinskai, Vandai Kezikai. Visiem, 
visiem, ar ko sadarbojos – skolotājiem, sporta skolas 
treneriem.  

Jau daudzus gadus Eduarda mājas ir Ilūkstes no-
vada Pilskalnes pagastā, kur viņam ir savs dārzs 
un dīķis, kurā tiek makšķerētas zivis un liela zemes 
platība, kas ir jāsakopj. Eduards atzīstas, ka mīļākā  
puķe  ir  dālija, un kādreiz viņa dārzā auga ap 200 
dāliju stādu. Eduarda plānos ir atkal pēc pārtrauku-
ma atgriezties mednieku un makšķernieku rindās 
un beidzot arī atpūsties.  

Ar Eduardu Lihovecki sarunājās Olga Smane. 
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Nikolajs Poltavecs: „Vislielākā vērtība un lepnums ir mūsu iedzīvotāji” 
Medumu pagasts izvietojies Latvijas dienvidaus-

trumos, Daugavpils novada dienvidu daļā un robe-
žojas ar Ilūkstes novadu, Sventes, Kalkūnes, Lauce-
ses un Demenes pagastu, kā arī ar Lietuvu. Pagasta 
centrs - Medumi. Attālums līdz Daugavpilij 17 km, 
līdz Rīgai – aptuveni 250 km. Lielākās apdzīvotās 
vietas: Ilga, Juneļi, Medumi. Medumu pagasta te-
ritorijā ir 24 ezeri. Pirmo reizi Medumi dokumentos 
tika pieminēti 1702.gadā. XX gs. sākumā Medumi 
bija Pēterburgas un Maskavas augstāko aprindu at-
pūtas vieta, te ciemojās arī pazīstamais rakstnieks 
K.Čukovskis. XX gs. 30. gados Medumos dzīvoja 
Latvijas armijas ģenerālis Andrejs Auzāns, kurš ak-
tīvi piedalījās novada sabiedriskajā dzīvē. Medumu 
pagastā ir arī dzimusi Olimpiskā čempione basket-
bolā Uļjana Semjonova. No 2001.gada par Medumu 
pagasta vadītāju strādā Nikolajs Poltavecs.

Kur ir Jūsu dzimtā puse, kādas spilgtākās 
atmiņas par bērnību, vecākiem, mājām?

Esmu dzimis Dobelē, daudzbērnu ģimenē – mēs 
bijām 4 bērni un es – pats jaunākais. Vecāki mūs 
audzināja stingrībā, pieradināja pie darba no agras 
bērnības, mācīja mīlēt zemi. Tēvs bija stingrs: ja kas 
nebija tā, kā vajag, pietika ar vienu viņa skatienu. 
Mamma labsirdīga, savus bērnus mīloša sieviete. 
Man ir vecākais brālis un divas māsas. Bērnībā, kā 
jau visi puikas, spēlēju futbolu, vizinājos ar velo-
sipēdu, bet vasarā brīvajā laikā no ravēšanas dar-
biem, peldējos. Tas bija jautrs un bezrūpīgs laiks.

Mācījos Dobeles rajona Kroņaucē, A. Brigaderes 
astoņgadīgajā skolā. Man ļoti patika ģeogrāfi ja, 
vācu valodas stundas, apmeklēju kora un sarīko-
juma deju pulciņus. Atceros visus skolotājus, taču 
vissirsnīgākās atmiņas ir saistītas ar vācu valodas 
skolotāju Annu Meirāni un dziedāšanas skolotāju 
Osvaldu Frīdbergu, kura iemācīja mani mīlēt kla-
sisko mūziku.

Kad radās pirmās domas par nākotnes pro-
fesijas izvēli? Kur studējāt?

Pēc astoņgadīgās skolas absolvēšanas 1968.ga-
dā bija jālemj, kur turpināt mācības. Iespēju bija 
daudz, piemēram, Rīgā, kur varēja apgūt jebkuru 
profesiju vai turpināt mācības vidusskolā. Taču 
kādu dienu tēvs atnesa avīzi ar sludinājumu par 
audzēkņu uzņemšanu Višķu tehnikumā, un man 
sagribējās romantikas – aizbraukt tālāk no mājām 
nepazīstamā vietā. Vēl, kad mācījos skolā Latvijas 
ģeogrāfi ju, mani vilināja Latgale un Daugavpils. 
Man likās, ka tas ir tik tālu! Tuvu mājai, pie Baus-
kas, bija tāds pats tehnikums Saulainē, bet mēs ar 
tēvu aizbraucām uz Višķiem apskatīt. Skaista daba 
– ezeri, pauguri, meži, vecticībnieku būvju savdabī-
gums – mani apbūra. Tādu skatu Zemgalē nav. Kad 
tēvs vaicāja, vai es palieku, atbildēju, ka jā.

Višķu tehnikumā sāku apgūt agronoma profesi-
ju. Tolaik tā bija liela mācību iestāde – ap 760 au-
dzēkņu, 3 grupas agronomijas nodaļā un 6 grupas 
lauksaimniecības mehanizācijas nodaļā. Atceros 
pasniedzējus Ņinu un Edmundu Lukjanovus, Hel-
mu Hansoni, Margaritu Ārensi, Dzintru Stepuli, 
Ainu Bernāni u.c.

Kur bija pirmā darba vieta?
Pēc tehnikuma izgāju „dzīves skolu” armijā. Die-

nēju Ziemeļos, pie kosmodroma „Pļesecka”, un man 
ir palikuši atmiņā milzum lieli odu mākoņi, baltās 
naktis, spēcīgi sali, ziemeļblāzma un uzlidojošās ra-
ķetes troksnis.

Vēl dienējot armijā, nolēmu iestāties Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijā, un 1974.gadā sāku 
mācīties Agronomijas fakultātē. Tā tolaik bija ļoti 
prestiža augstskola – Rastrelli pils, mūsdienīga un 
skaista pilsēta Jelgava, laimīgie studiju gadi. Aka-
dēmijā iepazinos ar dzīvesbiedri, apprecējāmies un 
pēc akadēmijas atbraucām uz Latgali.

Mani pieņēma darbā Sventē par padomju saim-
niecības „Daugava” galveno agronomu. Tagad pēc 
daudziem gadiem saprotu, ka tā bija kļūda – bez 
darba pieredzes iet strādāt tik atbildīgā amatā. No 
sākuma bija ļoti grūti. Darbs sākās 7.00 un beidzās 
vēlu vakarā, praktiski bez brīvdienām no aprī-
ļa, kad sākās sējas darbi, un līdz novembrim, kad 
beidzās kāpostu ražas novākšana. Bērnus gandrīz 
neredzēju. Kad gāju projām, viņi vēl gulēja, kad at-
griezos – jau gulēja. 

Kā Jūs nokļuvāt Medumos?
Uz Medumiem pārbraucām 80. gadu beigās. 

Mums jau bija divi bērni, bet dzīvojām mēs 1,5 ista-
bas dzīvoklītī. Medumos man piedāvāja labākus sa-
dzīves apstākļus un mēs pārbraucām. Šeit es guvu 
daudzveidīgu darba pieredzi – strādāju būvniecībā 
par meistaru, par paju sabiedrības priekšsēdētāja 
vietnieku, lauku konsultantu un SIA „Polis” direk-
toru, kas labi strādāja cūkgaļas ražošanas nozarē, 
taču, kad sāka valstī ievest cūkgaļu no Polijas un 
Dānijas, tā kļuva nerentabla. No 2000.gada kādu 

laiku biju bezdarbnieks un piedalījos dažādos va-
kanču konkursos, kā rezultātā tiku pieņemts darbā 
sanitārajā inspekcijā un strādāju uz robežas. 2001.
gadā piedalījos vēlēšanās, un mani ievēlēja par Me-
dumu pagasta padomes priekšsēdētāju.

Pastāstiet par savu ģimeni. Kas Jūs atbal-
sta?

Man ir divi bērni. Dēlam ir 35 gadi, viņš ir ab-
solvējis RTU, ar ģimeni dzīvo Rīgā, strādā datordi-
zaina nozarē, par ko sapņoja no bērnības, audzina 
meitiņu. Meita dzīvo Daugavpilī un arī audzina 
meitiņu. Sieva Lidija strādā Medumu pagastā par 
nodokļu inspektoru. Ģimenē mācījām bērnus mīlēt 
dabu, būt strādīgiem, kārtīgiem, cienīt vecākus cil-
vēkus – visu to, ko savulaik mums iemācīja mūsu 
vecāki. Mācījām pret cilvēkiem izturēties tā, kā to 
sagaidām no citiem paši. Tas ir mūsu dzīves stils. 
Mums tagad ir sava māja, un mēs, kā agronomi ļoti 
aizraujamies ar teritorijas labiekārtošanu, mums ir 
daudz dažādu stādījumu. Uz Latgali mēs atbrau-
cām tāpēc, ka Lidija nāk no Ilūkstes un gribēja dzī-
vot tuvāk mammai. Ja nebūtu tā, tad es strādātu 
padomju saimniecībā „Kroņauce” Dobeles rajonā. 
Par tādu pavērsienu nenožēloju. Mēs kopā atpūša-
mies pie dabas, braukājām pa Latviju.

Kādi ir galvenie Jūsu darbības principi? 
Dzīves moto?

Galvenais mans princips – strādāt pagasta iedzī-
votāju labā, pievilcīgas vides veidošana un medu-
miešu, uzņēmēju, viesu un tūristu dzīves kvalitātes 
uzlabošana, Medumu puses dabas bagātību aizsar-
gāšana un vairošana, svarīgo nodarbinātības, izglī-
tības, veselības jautājumu risināšana. Un galvenais 
– nekad neapstāties, būt informētam un nepalaist 
garām ko svarīgu pagasta attīstībai.

Kādas ir prioritātes pašreizējā darbā? Kas ir 
paveikts un kas vēl tiek plānots? 

Par prioritāro savā darbā uzskatu ūdenssaimnie-
cības un kanalizācijas sistēmas attīstību un rekons-
trukciju, komunālās saimniecības attīstību, izglītī-
bas, kultūras un sporta bāzes pilnveidošanu, parka 
teritorijas labiekārtošanu, pagasta ceļu sakārtoša-
nu un uzturēšanu. Prioritārā, protams, ir pagasta 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, labvēlīgās 
vides uzņēmējdarbības attīstībai radīšana, lai cilvē-
ki paliktu dzīvot un strādāt savā dzimtenē.

Palika atmiņā 2001.gadā realizētais projekts, kad 
paņēmām 40 000 latu lielu kredītu un renovējām 
pagastmāju un Tautas namu. Tad renovējām ārsie-
nas, ieejas, veicām pilnu pagastmājas iekštelpu re-
montu un Tautas nama zāles remontu, kas atradās 
ļoti sliktā tehniskajā stāvoklī. Bija arī vēlāk daudz 
lielu un interesantu projektu, taču tas bija pirmais.

Kamēr strādāju pagastā, pateicoties saliedētam 
kolektīva darbam un Daugavpils novada pašval-
dības atbalstam, tika realizēti ERAF fi nansētā 
ūdenssaimniecības attīstības Medumu ciemā pro-
jekta I un II kārta. Kā rezultātā 5 gadu laikā Medu-
mos pilnībā renovēta vecā ūdensapgādes sistēma: 
izbūvēts un rekonstruēts ūdensvada tīkls 5410 m 
garumā, uzbūvēta pašteces kanalizācija – 3550 m, 
un spiedkanalizācija -1037 m, uzstādītas 6 kanali-
zācijas sūkņu stacijas; renovēts ūdenstornis, uzstā-
dītas jaunas, Dānijā ražotas ūdens atdzelžošanas 
iekārtas ar jaudu 12 kubikmetri stundā. Tagad 95% 
iedzīvotājiem un Medumu internātskolai ir pieeja-
mi centralizēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. 
2004. un 2009. gadā apguvām „SAPARD” un Lauku 
atbalsta dienesta programmas līdzekļus – rekons-
truējām asfalta segumu Medumu ielās un grants 
ceļus. Sadarbībā ar biedrībām „Medumu cerība” un 
„Medumu ezers” izveidojām jauniešu centru, lab-

Nosaukšu zemnieku saimniecības: „Vitiņi” (Antoni-
da un Leopolds Belinski), „Strazdi” (Lūcija un Alek-
sandrs Kuzņecovi), „Audēji” (Vilija un Jurijs Guļ-
binski), „Alkšņi” (Ņina un Pjotrs Latočki), „Bērziņi” 
(Ligija un Aleksejs Petraconki) un daudzi citi, kas 
nodarbojas ar piena un gaļas ražošanu, apstrādā 
zemi un kopj savas piemājas teritorijas. Priecē, ka 
Medumos tiek veidota jauna logu un durvju ražot-
ne, attīstās kokapstrāde SIA „Sters”, tūrisma pakal-
pojumus piedāvā viesu mājas ООО „Kurcums” un 
„Saulesstari”, iedzīvotājus apkalpo ООО „TIKKA” 
un IK „Griezes” veikali.

Lepojamies ar krāšņu Medumu pagasta dabu – 
mežiem, ezeriem, ar Medumu ciema un parka skais-
tumu. Es iemīlējos šajā zemē kā savā dzimtenē.

Kādas problēmas nākas risināt? Kādi ir ak-
tuālākie jautājumi, ar kuriem nāk iedzīvotāji?

Problēmas pārsvarā ir sociālās, kas saistīts ar bez-
darbu. Mūsu iedzīvotāji strādā divās skolās, pagasta 
pārvaldē. Daugavpils tuvums arī mazina bezdarbu, 
taču neatrisina visas problēmas. Situāciju palīdzētu 
uzlabot nodokļu likumdošanas reforma un dzims-
tības jautājumu risināšana. Ļoti iepriecina tas, ka 
mūsu pagastā tagad dzīvo divas jaunas ģimenes ar 
bērniem. Daudzi zvana un interesējas par iespēju 
nopirkt nekustamo īpašumu. Cerams, ka tas palī-
dzēs saglabāt skolēnu skaitu Medumu pamatskolā. 
Diemžēl ir vēl tā saucamās riska ģimenes, ar kurām 
rīkojam pārrunas, cenšamies palīdzēt iekārtoties 
darbā. Iedzīvotājus visvairāk uztrauc jautājumi, 
kas skar nodarbinātību, izglītību, veselības aprūpi, 
infrastruktūras attīstību un ceļu stāvokli. 

Kādas tradīcijas pastāv pagastā jau vairā-
kus gadu desmitus?

Nu jau 10 gadus mēs svinam pagasta dienu. Jo 
2004.gadā mēs apstiprinājām lēmumu par pagas-
ta ģerboni un karogu. Ik gadu vasarā Medumu 
parkā tiek rīkoti jaunatnes svētki un, protams, - 
Ziemsvētku un Jaungada pasākumi Tautas namā 
pieaugušajiem un bērniem. Katru gadu 4.maijā tiek 
rīkots skrējiens pa ciemata ielām, kas ir veltīts Lat-
vijas Republikas neatkarības atjaunošanai. 

Tuvojas svētki - ko Jūs gribētu novēlēt pa-
gasta iedzīvotājiem?

Labu veselību, labklājību, mieru, prieku un sav-
starpējo saprašanās ģimenē, veiksmīgu visu uzde-
vumu un problēmu atrisināšanu. Un pats svarīgā-
kais – lielas un stipras ģimenes.

iekārtojām Medumu 
parku par summu ap 
30000 eiro u.c.

Par ko pagastā 
ir vislielākais lep-
nums?

Vislielākā vērtība un 
lepnums ir mūsu ie-
dzīvotāji. Lepojamies 
ar mūsu zemniekiem, 
kuri grūtajos apstāk-
ļos pelna iztiku, attīsta 
savas saimniecības un 
neļauj laukiem aizaugt. 
Diemžēl mūsu pagas-
ta lauki ir pauguraini, 
augsne akmeņaina un 
neauglīga – tikai 26 
punkti. Saimniekot nav 
viegli. Visa cieņa tiem 
zemniekiem, kuri ne-
baidās no grūtībām un 
veiksmīgi saimnieko. 
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Labāko Latvijas brīvprātīgo pulkā – arī mūsu novadnieki
valstī. Svinībās piedalījās arī Daugavpils novada 
jaunatnes lietu speciāliste Oļesja Ņikitina, kuru 
balvai „Gada brīvprātīgais 2014” izvirzīja Naujenes 
pagasta biedrība “Sieviešu klubs “Šarms”” un De-
menes pagasta iedzīvotājs Vladislavs Šmeišs, kuru 
balvai nominēja Demenes pagasta jauniešu biedrī-
ba „Demenes Stariņi”.

Vladislavs saņēma pateicības rakstu par brīvprā-
tīgā darba kustības un jaunatnes darba popularizē-
šanu Daugavpils novadā, savukārt Olesja Ņikitina 
tika apbalvota ar Atzinības rakstu par brīvprātī-
gā darba kustības attīstību Latgales reģionā un 
ir iekļuvusi Latgales Top 10 brīvprātīgo sarakstā. 
Naujeniete Oļesja Nikitina ir jauniešu biedrības 
“Esam kopā” valdes priekšsēdētaja. Viņa aktīvi pie-
dalās ne tikai biedrības rīkotajos, bet arī pagasta un 
novada pasākumos. Oļesja Ņikitina vairākkārt tika 
apbalvota ar Pateicības un Atzinības rakstiem par 
aktīvu iesaistīšanos Naujenes pagasta sabiedriska-
jā dzīvē un ieguldījumu Naujenes pagasta tēla popu-
larizēšanā. Šopavasar „Meža un dārza dienu” ietva-
ros Oļesjas Ņikitinas vadībā tika organizēta talka 
Naujenes pagasta Ceļinieku ciemata meža sakop-
šanai. Šogad Naujenes pagasta biedrība «Sieviešu 
klubs “Šarms”” realizēja Latvijas vides aizsardzības 
fonda atbalstīto projektu “Krāsojamās uzziņu grā-
matas bērniem “Izkrāso Naujeni!” izdošana”. Oļesja 
Ņikitina aktīvi piedalījās projekta realizācijā. Viņas 
uzdevums bija sagatavot (uzzīmēt) krāsojamās grā-
matas ilustrācijas. Projekta rezultātā tika izdota 
krāsojamā uzziņu grāmata bērniem, kas popula-
rizē Daugavpils novada, Naujenes pagasta dabu, 

vēsturi un kultūrvēsturiskos objektus. Grāmatas 
prezentācijas pasākums notika šī gada 7.novembrī. 
Demenietis Vladislavs Šmeišs darbojas kā brīvprā-
tīgais sporta sfērā. Demenes pagasts ir viens no lie-
lākajiem pagastiem Daugavpils novadā. Iedzīvotāju 
skaits ir 1700 cilvēki, no tiem 300 bērni un jaunieši, 
no kuriem Demenes ciematā dzīvo 78 bērni līdz 18 
gadu vecumam. Ciemata attālums no pilsētas ir 18 
kilometri, un pagasta iedzīvotājiem nav iespējas iz-
mantot Daugavpils pilsētas pieejamās sporta zāles.
Demenes kultūras namā, realizējot LAD projektu 
„Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnvei-
došana bērniem un jauniešiem Demenes pagastā”, 
ir pielāgota un izremontēta trenažieru telpa. 2014. 
gada vasarā Vladislavs Šmeišs organizēja bērnu un 
jauniešu sporta interešu grupu, kuras dalībnieki 
līdz šim brīdim 3 reizes nedēļā aktīvi darbojas tre-
nažieru zālē. Rudenī sporta grupai pievienojas arī 
pieaugušie, un tagad grupā ir jau 30 cilvēki. Gluži 
kā Oļesja, Vladislavs par šo darbu nesaņem nekādu 
algu, un demenieši ir pārliecināti, ka viņš ir pelnījis 
balvu „Gada brīvprātīgais 2014”. Vladislavs par šo 
darbu nesaņem nekādu algu, bet ir ļoti priecīgs, ka 
var palīdzēt bērniem un jauniešiem nodarboties ar 
sportu. Vladislavs ar savu darbu un personīgu pie-
mēru motivē jauniešus lietderīgi pavadīt savu brīvo 
laiku un domāt par savu veselību . 

Apsveicam mūsu Daugavpils novada Brīvprātī-
gos!

Informāciju sagatavoja: Olga Smane

5. decembrī, starptautiskajā Brīvprātīgo dienā, 
Rīgā notika labāko brīvprātīgo godināšana „Gada 
brīvprātīgais 2014”. 

Svinīgā atmosfērā, Rīgas Stradiņa Universitātes 
aulā, tika godināti cilvēki, kuri ar savu aktīvo dar-
bu palīdz citiem, veicinot brīvprātīgā darba kustību 

Daugavpils novada intelektuālā 
spēle Locikos

6.decembrī Naujenes kultūras centra telpās notika kārtējā Daugavpils no-
vada jaunatnes intelektuālā spēle, ko organizēja pagājušās spēles uzvarētāji 
– Maļinovas pagasta jaunieši. 

Kopumā tika pārstāvēti 8 pagasti: Līksnas, Biķernieku, Naujenes, Ta-
bores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas un Medumu. Jaunieši bija 
noskaņoti pozitīvi un centās precīzi un pareizi atbildēt uz vadītāju uzdo-
tajiem jautājumiem. Jautājumi nebija no vieglajiem, tāpēc jauniešiem va-
jadzēja izmantot visas savas zināšanas un intuīciju, lai uzrakstītu pareizo 
atbildi. Maļinovas pagasta jaunieši sagatavoja nelielu pārsteiguma priekš-
nesumu- skaistu Ziemassvētku dziesmu.

Pēc 36 uzdotiem jautājumiem mēs ar prieku paziņojām šīs spēles uzvarē-
tājus. Un tie ir:

1. vieta – Medumu pagasta jaunieši 
2. vieta – Tabores pagasta jaunieši 
3. vieta – Skrudalienas pagasta jaunieši

Izsakām lielu pateicību visiem dalībniekiem par jauku spēli. Īpašu paldies 
sakām jaunatnes lietu koordinatorei  Maļinovas pagastā Jeļenai Vasilje-
vai   un  Maļinovas pagasta jauniešiem  par spēles organizēšanu!

Tiekamies 2015. gadā Medumu pagastā,  lai izspēlētu kārtējo Daugavpils 
novada intelektuālo spēli!

Novada svarbumbu cēlāji 
Pasaules čempionātā 

izcīnījuši četras medaļas
Eduards Lihoveckis
Sporta nodaļas vadītājs 

Daugavpils novada veterāni Naujenes pagasta svarbumbu cēlāji Alfreds Ko-
kins un Jurijs Kapasovs, startējot Pasaules čempionātā svarbumbu celšanā 
Hamburgā, izcīnījuši divas sudraba un divas bronzas medaļas.

No 22. līdz 24. novembrim Hamburgā (Vācija) notika Pasaules veterānu čem-
pionāts svarbumbu celšanā. Kopumā Pasaules čempionātā piedalījās rekord-
liels sportistu skaits – 161 sportists no 16 valstīm.

No Latvijas sacensībās piedalījās 6 sportisti, kur tika izcīnītas un uz Latvi-
ju atvestas 10 visu veidu kaluma medaļas. Vislabāk veicās Vasīlijam Giņko 
(Ventspils), kurš kļuva par Pasaules čempionu. Par Pasaules vicečempioniem 
kļuva Daugavpils novada Naujenes pagasta svarbumbu cēlāji Alfreds Kokins 
un Jurijs Kapasovs garajā ciklā, bet divcīņā novada titulētie veterāni izcīnīja 
bronzas godalgas.

 Mūžībā aizgājuši     
Ambeļu  pagastā

Frišenfelds Haralds (1938.g.)
Biķernieku  pagastā

Daņilovs Aleksandrs (1986g.)
Demenes pagastā

Veļičko Viktors (1936.g.)
Pastejeva Ņina (1928.g.)

Dubnas pagastā
Žukovecs Jurijs (1950.g.)
Sergejevs Pāvels (1943.g.)

Kalkūnes pagastā
Ananičs Vladimirs (1954.g.)
Korotkihs Pjotrs (1921.g.)

Ruļuka Valentīna (1958.g.)
Kalupes pagastā

Janoviča Jadviga (1934.g.)
Laucesas pagastā 

Širokins Trofi ms (1949.g.)
Medumu pagastā

Vanaga Valentīna (1932.g.)

Naujenes pagastā
Pilāne Eleonora (1920.g.)

Ivančukova Lidija (1939.g.)0.
Salienas pagastā 

Prudāne Tekla (1927.g.)
Skrudalienas pagastā

Korotkova Akuļina (1932.g.)
Sventes pagastā

Rucina Aleksandra (1945.g.)
Muravjovs Iļja (1921.g.)

Tabores pagastā
Suhorukova Tatjana (1946.g.)
Bankovska Feodosija (1940.g.)

Čumiks Lavrentijs (1949.g.)
Višķu pagastā

Bogdanova Klavdija (1954.g.)

No Latvijas sportistiem sudraba medaļu izcīnīja Māris Rubulis (Vecumnieki), 
bet 3.vietas ieguva Sergejs Arbuzovs (Rugāji), Imants Ločmelis (Talsi). Pateico-
ties šiem   panākumiem , Latvijas veterānu komanda izcīnīja 3.vietu Pasaules 
veterānu čempionātā komandu kopvērtējumā.

Republikas veterānu izlases komanda pateicas Daugavpils novada domei par 
atbalstu un brauciena organizēšanu uz Pasaules čempionātu Hamburgā. 
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Nosaukti veiksmīgākie novada jaunie tūrisma produkti
Daugavpils novada tūrisma gada seminārā, kas notika 26.novembrī mo-

telī „Garden”, tika apbalvoti konkursa „Veiksmīgākais jaunais tūrisma pro-
dukts 2014” uzvarētāji.

Šis jau ir otrais gads, kad Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TA-
KA” kopā ar Daugavpils novada tūrisma jomas pārstāvjiem atskatījās uz 
aizvadīto tūrisma sezonu Daugavpils novadā.

Seminārs ļāva novērtēt aizvadītās sezonas raksturojošos rādītājus, veik-
smes un jaunatklāsmes. Dalībniekiem bija iespēja iegūt informāciju par 
aģentūras „TAKA” paveikto un Daugavpils novada tūrisma tendencēm, par 
Daugavpils novada kultūras mantojuma daļas vadītājas Brigitas Madelānes 
redzējumu tūrisma jomā, gan par Latgales attīstības aģentūras paveikta-
jām aktivitātēm Latgalē. Praktiskajā semināra daļā lielākā tūrisma portāla 
„Travelnews” direktors Aivars Mackevičs pavēstīja par tūrisma produktu 
mārketinga iespējām sociālajos tīklos.

Seminārā Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” direktors 
Rolands Gradkovskis sniedza ieskatu aģentūras 2015. gada plānos. Jauna-
jā gadā aģentūra plāno piedalīties tūrisma izstādēs, veidot jaunus tūrisma 
maršrutu piedāvājumus, kā līdzorganizatori iesaistīties Vislatvijas ūdens 
tūristu saieta „Lielais plosts” organizēšanā un piesaistīt Eiropas Savienības 
fi nanses tūrisma jomas aktivitātēm un apmācībām tūrisma pakalpojuma 
sniedzējiem. Kā viena no svarīgākajām „TAKAS” funkcijām ir popularizēt 
Višķu estrādi un stadionu, tāpēc ir plānoti vairāki lieli nozīmīgi pasākumi. 
Tāpat kā iepriekšējā gadā vasaras sezonā katra mēneša pēdējā piektdienā 
tiks rīkoti tematiskie koncerti un balles. Tiek plānots piedāvāt tūristiem 
Lielās Līgo brīvdienas pavadīt Daugavpils novadā, izbaudot Daugavpils 
novada dabu, kultūru un tradīcijas vairākos novada pagastos ar lielo Līgo 
noslēguma pasākumu Višķu estrādē.

Semināra noslēgumā tika izteiktas pateicības un apbalvoti konkursa 
„Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2014” dalībnieki. Konkursā pie-
dalījās gan mazāk zināmi tūrisma produkti, gan arī tādi, kas jau guvuši 
tūristu ievērību.

Nominācijā „Zaļais dabas tūrisms”:
- Pateicība par piedalīšanos Ludmilai Lekenai, konkursa pieteikums 

„Latvijas skolēnu un ārzemju dalībnieku pasākumi Latvijas mežā 
svešvalodās”;

- Pateicība par piedalīšanos Jānim Kudiņam, konkursa pieteikums 
„Arheoloģiskais ceļš”;

-  augstākais novērtējums Aleksandram Ivanovam, konkursa 
pieteikums ”Izdzīvošanas skola”.

pietikumus „Naujenes meža parks”;
- Pateicība par piedalīšanos Ambeļu pagasta pārvaldei, konkursa 

pietikums „Ambeļu brīvā laika pavadīšanas un sporta centrs”;
- augstākais novērtējums biedrībai „Višķu attīstībai”, konkursa 

pieteikums „Laivu un peldlīdzekļu noma”.
Nominācijā „Kultūras tūrisms”:

- augstākais novērtējums biedrībai „Jubra”, konkursa pieteikums 
„Latgales tradīciju un prasmju māja „Ambeļu skreine””.

 Nominācijā „Tūrisma gada mītne 2014”:
- augstākais novērtējums SIA “Hokeja klubs Stalkers”, konkursa 

pieteikums „Motelis „Garden””.

Veiksmīgu, aktīvu un jaunatklāsmēm pilnu mums visiem nākamo 
tūrisma 2015. gadu!

Informāciju sagatavoja Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA”Nominācijā „Aktīvais un piedzīvojumu tūrisms”:
- Pateicība par piedalīšanos SIA ”Hokeja klubs Stalkers”, konkursa 

Daugavpils novada svarbumbu cēlāji izcīna bronzas medaļas 
Pasaules čempionātā

Eduards Lihoveckis
Sporta nodaļas vadītājs 

No 20. līdz 23. novembrim Hamburgā, Vācija, notika Pasaules čempionāts 
svarbumbu celšanā junioriem un pieaugušajiem. Kopumā Pasaules čempionā-
tā piedalījās rekordliels sportistu skaits – vairāk kā 500 sportisti no 33 valstīm.

No Latvijas sacensībās piedalījās 12 sportisti - 7 juniori, kuri izcīnīja 7 meda-
ļas, un 5 pieaugušie.

Latviešu juniori startēja ar 32 kg smagām svarbumbām un izcīnīja Pasau-
les komandu kopvērtējumā 2.vietu, piekāpjoties vienīgi spēcīgajiem Krievijas 
sportistiem. Republikas junioru izlases komandas sastāvā sekmīgi startēja arī 
divi novada sportisti, Daugavpils celtnieku profesionālas vidusskolas audzēkņi 
Andrejs Matvejevs no Lauceses pagasta un Iļja Jakovļevs no Biķernieku pagas-
ta, kuri ieguva bronzas medaļas  garajā ciklā un ceturtās vietas divcīņā, izcīnot 
vērtīgus ieskaites punktus Republikas izlases komandai. 

Pieaugušie sportisti no Latvijas šogad diemžēl nespēja izcīnīt nevienu me-
daļu, kas izskaidrojams ne tikai ar ļoti augstu konkurenci, bet arī ar kopējo 
komandu stratēģiju, saskaņā ar kuru pieaugušajā grupā atkārtoti startēja 
daži mūsu juniori. Tomēr dažādās svaru kategorijās mūsu sportisti līdz pēdējai 
sekundei cīnījās par medaļām. Rezultātā 4.vietas izcīnīja - Andrejs Makuha 
(Jelgava), Jānis Dokāns (Rugāji), mūsu novada  sportists no Lauceses pagasta 
Edgars Pavlovskis un Māris Rubulis (Vecumnieki). Kā arī Latvijas pieaugušie 
svarbumbu cēlāji piedalījās stafetē, kur spēja izcīnīt augsto 4.vietu. Pateico-
ties daudzajām 4.vietām, komandu kopvērtējumā Latvijas sportisti arī izcīnīja 
4.vietu. Jāatzīmē, ka Edgars Pavlovskis startēja svara kategorija līdz 78 kg, 
kur 16 sportistu konkurencē izcīnīja 4. vietu divcīņā un 7. vietu garajā ciklā. 
Novada svarbumbu cēlāju profesionālu sagatavošanu sacensībām nodrošināja 
novada izlases komandas treneris Ivans Gaļašs.

Latvijas izlase pateicas vietējām pašvaldībām, sporta organizācijām un spon-
soriem, kas padarīja iespējamu sportistu dalību šajās prestižajās sacensībās – 
Rīgas domei, Jelgavas pilsētas pašvaldībai, Daugavpils novada domei, Jēkab-
pils pilsētas pašvaldībai, Vecumnieku novada pašvaldībai, RTU Sporta klubam 
un Akciju sabiedrībai „Ventspils Grain Terminal”.
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Ziemassvētku un Jaungada pasākumi novadā
Pasākums Datums Laiks Vieta

Konkurss “Rotājam māju Ziemassvētkiem” 15.-22.12. Medumu ciems
Jaungada svētki pirmsskolas vecuma bērniem 19.12. 9.30 Biķernieku bibliotēka 
Pasākums „ Vilks un septiņi kazlēniņi” 
Pasākums „ Kā lācītis sagaidīja Ziemassvētkus
Pasākums „Ciemos pie burvja” 

19.12.
22.12.
23.12.

9.45
9.45
9.45

Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde

Egles iedegšanas pasākums “Dziesmu egle” 19.12. 16.00 Maļinovas pagasta laukums
Dubnas pagasta “Rūķu egles” iedegšana 19.12. 15.00 Dubnas ciems
Ziemassvētku pasākums 19.12. 10.00

12.25
Lāču pamatskola

Naujenes pamatskola
Pirmsskolas vizuālās mākslas konkurss “Bērni gaida Ziemassvētkus” 20.-25.12. Novada izglītības pārvalde
Ziemassvētku labdarības koncerts 20.12. 14.00 Kafejnīca „Virāža”, Līksnas pagasts
Tematiskā pēcpusdiena “Tējas vakars Ziemassvētkos”  20.12. 14.00 Kalupes pagasta bibliotēka
Jauktā kora „ Latgale” koncerts 21.12. 10.00 Ev.Luteriska baznīca, Daugavpils
Vaboles pagasta konkurss-skate „ Uz 2015.gada sliekšņa” 22.12.-28.12. Vaboles pagasts

Literatūras izstāde „Balti nāca Ziemassvētki” 22.12.-31.12. Biķernieku bibliotēka 
Pagasta lielās egles iedegšana 22.12. 15.00 Vaboles pagasta laukums
Radošā darbnīca “Ziemassvētku dekori” 22.12. 15.00 Demenes kultūras nams
Jaungada eglīte bērniem „Salaveča kļūda” 22.12. 11.00 Naujenes KC
Literārā spēle bērniem “Ziemas brīnums” 22.12. 15.00 Sventes pagasta bibliotēka
Vientuļo senioru un cilvēku ar īpašam vajadzībām Ziemassvētku 
apsveikums

22.12. 11.00 Maļinovas pagasts

Ziemassvētku eglīte bērniem 23.12. 12.00 Kalupes pagasta pārvalde
Ziemassvētku eglīte bērniem 23.12. 12.00 Biķernieku KN
Atpūtas vakars “Pie Ziemassvētku eglītes” (Ieeja 2,- EUR) 25.12. 21.00 Ambeļu KN 
Groziņballe “Ar Ziemassvētku liesmiņu sirdī” 25.12. 20.00 Dubnas kultūras nams
Ziemassvētku vakarēšana 25.12. 20.00 Silenes kultūras nams
Ziemassvētku masku karnevāls. Spēlē grupa „Zenīts” 25.12. 21.00 Kafejnīca „Virāža”, Līksnas pagasts
Vecgada pasākums bērniem 25.12. 11.00 Laucesas KN
Ziemassvētku atpūtas vakars 25.12. 20.00 Laucesas KN
Ziemassvētku pasākums 25.12. 20.00 Červonkas pils klubs
Ziemassvētku pasākums bērniem 26.12. 12.00 Līksnas kultūras nams
Ziemassvētku pasākums jauniešiem 26.12. 19.00 Maļinovas saieta nams
Jaungada pasākums bērniem “Jaunais gads pasakainajā mežā” 26.12. 10.30. Demenes kultūras nams
Jaungada eglīte pagasta iedzīvotājiem 27.12. 20.00 Maļinovas saieta nams
Tematiskā diskotēka “Ziemassvētki” 27.12. 21.00 Červonkas pils klubs
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem „Ziemassvētki mežā” 27.12. 17.00 Nīcgales tautas nams
Jaungada pasākums bērniem “Dāvanu maiss” 27.12. 12.00 Ambeļu KN
Jaungada karnevāls „Pārvērtību vakars” 27.12. 21.00 Demenes KN
Svētku eglīte bērniem 27.12. 11.00 Kalkūnes pagasta pārvaldes aktu zāle
Vecgada pasākums bērniem 27.12. 11.00 Sabiedriskais centrs „Laucesa”
Normunda Rutuļa koncerts un Jaungada groziņballe „Lecam pa vecam, le-
cam pa jaunam…” ar “Dvinskas muzikantiem” (Dalības maksa 2,50 EUR)

27.12. 19.00 Naujenes KC

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem “Ciemos pie Mazā 
prinča”

27.12. 10.00 Višķu pagasta sabiedriskais centrs

Ziemassvētku atpūtas vakars  27.12. 19.00 Sabiedriskais centrs „Laucesa”
Koncerts kopā ar duetu „Sandra” 27.12. 15.00 Višķu pagasta sabiedriskais centrs
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem ”Ziemassvētki mežā” 27.12. 12.00 Nīcgales TN
Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 28.12. 12.00 Vaboles KN
Pasākums bērniem „Reiz mežā dzima eglīte…” 28.12. 13.00 Silavišķu bibliotēka
Ziemassvētku pasākums bērniem „Rūķīša dāvanu maiss” 29.12. 11.00 Dubnas KN
Jaungada eglīte bērniem 29.12. 14.30 Maļinovas saieta nams 
Ziemassvētku pēcpusdiena jauniešiem 29.12. 15.00 Medumu pagasta jauniešu centrs 
Erudītu konkurss „Lielais gudrinieks” 29.12. 15.00 Maļinovas saieta nams
Jaungada bērnu rīts 29.12. 13.00 Silenes KN
Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 29.12. 12.00 Sventes TN
Ziemassvētku pasākums 29.12. 11.30 Tabores pamatskola 
Ziemassvētku diskotēka 29.12. 18.00 Tabores pamatskola
Bērnu Jaungada rīts 29.12. 10.00 Červonkas pils klubs
Ziemassvētku pasākums pagasta iedzīvotājiem 30.12. 18.00 Kalupes pagasta pārvalde
Vecgada balle ar grupu „Zenīts” 30.12. 21.00 Vaboles KN
Eglīte bērniem “Ziemassvētku brīnumi” 30.12. 11.00 Medumu Tautas nams 
Vecgada pasākums 30.12. 19.00 Salienas KN
Pasākums “Vecgadu pavadot” 31.12. 21.00 Sventes TN
Jaungada diskotēka 01.01. 01.00 Maļinovas saieta nams
Jaungada nakts karnevāls  (Dalības maksa 1,50 EUR) 01.01. 01.00 Naujenes KC

Jaungada karnevāls   (Ieeja 1,- EUR) 01.01. 01.00 Ambeļu KN
Jaungada nakts diskotēka 01.01. 01.00 Silenes KN

Dzimtsarakstu nodaļa svētku brīvdienās strādās dežūrrežīmā (izņemot 25. un31. decembri)
Tālruņi: 29875125, 29877122, 26302417

Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa novēl lasītājiem gaišus svētkus. Nākamais avīzes numurs iznāks 2015. gada 29. janvārī. 


