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Izskanēja Daugavpils novada 14.Grāmatu svētki Naujenē

Naujenes pagasta Lociku ciemā  7. 
augustā norisinājās Daugavpils nova-
da 14. Grāmatu svētki, Naujenes pa-
gastā tie notika jau ceturto reizi.

Svētku apmeklētājiem bija iespēja 
piedalīties dažādās aktivitātēs: disku-
tēt ar Izglītības un zinātnes ministri 
Mārīti Seili, diskusijas tēma - „Kas 
ir laba izglītība? ”, tikties  ar rakst-
niekiem un dzejniekiem, iegādāties 
jaunākās grāmatas par izdevniecības 
cenām un piedalīties jaunāko grāma-
tu izlozē “Veiksmīgais pircējs”.  Ko-
mercizstādē piedalījās izdevniecības 
Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, 
Nordik, Avots,  Divpadsmit, Latvijas 

grāmata, Privetik u.c.  Apsveicam iz-
lozes “ Veiksmīgais pircējs” un akcijas 
“Esi aktīvs!” uzvarētājus!

Grāmatu svētku  laikā  klātesošie 
varēja satikt Naujenes pagasta talis-
manus - Gliemezi Nauji (Jūlija Serge-
jeva), meitenīti Jeni (Irina Sergejeva) 
ar saviem draugiem Lapsu (Marija 
Luzko),  Lāci (Jūlija Lizunova) un 
Vilku (Valērija Ļeonova). Kostīmus 
nodrošināja biedrība “Sieviešu klubs 
“Šarms”” projekta “Mācies radi un 
dari Naujenē!” ietvaros, ko fi nansē-
ja Borisa un Ināras Teterevu fonds. 
Sieviešu klubs „Šarms” organizēja vēl 
divas aktivitātes -  radošo darbnīcu 
„Izkrāso Naujeni” un dekoratīvo ka-
rodziņu fabriku ”Ziedu dārzā bites 
san ...”.

Grāmatu svētku apmeklētāji varēja 
apskatīt mākslinieces Anitas Karpen-
ko gleznu izstādi „Latgales ainava”, 
Amatnieku sadarbības biedrības  iz-
stādi „ Manu lellīti sauc Lolīte ”,  pie-
dalīties lielā musturdeķa veidošanā, 
papildināt „Tautas atmiņu lādi”, izga-
tavot savu bitīti Valda Grebeža rado-
šajā darbnīcā „Zum, zum, bites zum 
...”. 

Pieaugušie tikās ar rakstnieci Moni-
ku Zīli, rakstnieku Staņislavu Ružānu 
un grāmatas  „Kas es esmu?” autoru, 
eksprezidentu Valdi Zatleru.

Arī bērni un jaunieši radoši, sportis-
ki un lietderīgi pavadīja savu laiku, 
piedaloties akcijā „Esi aktīvs” un ap-
meklējot dažādas aktivitātes un vācot 

žetonus.
Bērni, kuriem grāmatas ir mīļas, iz-

mantoja iespēju vaigu vaigā satikt ie-
mīļotos grāmatu autorus – pirmssko-
las vecuma bērni kopā ar mākslinieci 
Melāniju Vilku zīmējumos atdzīvināja 
burtus un ciparus, sākumskolas vecu-
ma bērni piedalījās dzejas stundā ar 
Uldi Ausekli, savukārt pamatskolas 
vecuma bērni tikās ar grāmatu auto-
ri Vitu Štelmaheri un viņas uzticamo 
čau-čau šķirnes suni Rafī, kurš ir arī 
vairāku grāmatu titulvaronis. 

Lielu interesi izraisīja tikšanās ar 
bērnu žurnāla „Privetik” redaktoriem 
un radošā darbnīca „Izkrāso Naujeni”. 
Visi darbnīcas dalībnieki par piemiņu 
saņēma krāsojamo grāmatu ”Izkrā-
so Naujeni!”.  Bērni aktīvi apmeklēja 
sejas apgleznošanas darbnīcu „ Brīnu-
mainās sejiņas”,  dekoratīvo karodzi-
ņu fabriku ”Ziedu dārzā bites san ...” 
un piepūšamās atrakcijas.

Sportiskākie apmeklētāji darbojās  
Daugavpils Zemessardzes 34. Artilēri-
jas bataljona  un Naujenes jaunatnes 
iniciatīvu un sporta centra aktivitātēs.

Visas Daugavpils novada pagasta  
bibliotēkas saņēma dāvanu kartes 
grāmatu iegādei.

Pateicamies visiem, vairāk kā 400 
pasākuma apmeklētājiem, kuri, ne-
skatoties uz karstumu, apmeklēja 
Grāmatu svētkus. 

Paldies sakām Izglītības un zināt-
nes ministrei Mārītei Seilei, Latvi-
jas Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrības priekšsēdētājas viet-
niekam Edgaram Grigorjevam, Dau-
gavpils novada deputātam, Sventes 
vidusskolas direktoram Aleksandram 
Sibircevam, eksprezidentam Valdim 
Zatleram,  rakstniekiem Monikai Zīlei 
un Staņislavam Ružānam, mākslinie-
cei Melānijai Vilkai, dzejniekam Ul-
dim Auseklim, bērnu grāmatu autorei 
Vitai Štelmaherei.

Īpašs paldies Grāmatu svētku idejas 
autorei un Lauku bibliotēku atbalsta 
biedrības priekšsēdētājai Birutai Eglī-
tei un citiem Grāmatu svētku atbals-
tītājiem: Latvijas Valsts prezidentam 
Raimondam Vējonim, Latvijas Bērnu 
fondam, Jelgavas tipogrāfi jai,  Na-
cionāliem bruņotiem spēkiem, SIA 
Drukātava, SIA VESTA - LK, par-
tijai “Vienotība”, Valdim Zatleram, 
Artūram Baltam, Borisa un Ināras 
Teterevu fondam,  Daugavpils novada 
domei, Naujenes pagasta pārvaldei, 
Lāču pamatskolai, Naujenes kultū-
ras centram, kā arī sadarbības part-
neriem:  Sieviešu klubam “Šarms”, 
Naujenes pagasta jauniešu biedrībai 
“Esam kopā” un informatīviem atbals-
tītājiem:   „Latvijas Avīze”, “Daugav-
pils Novada Vēstis”, ”Latgales Laiks ”,  
www.naujene.lv,  www.daugavpilsno-
vads.lv.

Diāna Čiževska
Grāmatu svētku organizatore,

Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja

 Elza Timšāne

Novēlu skolotājiem daudz radošu ieceru un nerimstošu sparu tās īstenot, 
skolēniem - ar aizrautību apgūt jaunas zināšanas,
vecākiem - gandarījumu par bērnu sasniegumiem!

veiksmi un panākumus jaunajā  2015./2016. mācību gadā!

daugavpils novada domes vārdā, 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska
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Daugavpils novada domes lēmumi

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

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

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
14.09. Dubnas pagasta pārvalde 13.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins

Iedzīvotāju pieņemšanas nenotiks
Daina Amosova 
10.09. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
24.09. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Ingrīda Avdejeva
01.09. z/s „Kalni”, Višķu 2, Ambeļi 09.00-12.00
29.09. z/s „Kalni”, Višķu 2, Ambeļi 09.00-12.00
Jānis Belkovskis
07.09. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
21.09. Višķu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

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

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

Jevgeņijs Gridasovs

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

21.09. Laucesas pagasta pārvalde   16.00-18.00
Valērijs Hrapāns
08.09. Silenes c., SIA „Jums”    16.30-18.30
22.09. Valkas ielā 6a, Daugavpils   11.00-13.00
Roberts Jonāns
08.09. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
14.09. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
28.09. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
Edgars Kucins

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

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

Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns
14.09. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-17.30
28.09. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.00
Anita Miltiņa
07.09. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
21.09. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
01.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
07.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
11.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00
22.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.09. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

Par jauno deputāti kļūst Daina Amosova

Jau iepriekš vēstīts, ka deputāta mandātu pirms 
termiņa beigām nolika Aļona Annišineca („Saskaņas 
centrs”). Saskaņā ar Vēlēšanu komisijas datiem, 
kā nākamā deputāta kandidāte tika uzrunāta 
Daina Amosova, kura piekrita kļūt par deputāti. 
13.augusta domes sēdē Daugavpils novada domes 
priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins deputātu 
vārdā apsveica jauno kolēģi, novēlot veiksmi jaunā 
amata pienākumu pildīšanā.

D.Amosova atzina, ka sākumā šaubījusies vai kļūt 

par deputāti, tomēr partijas biedri esot pierunājuši 
nākt un strādāt vietējo iedzīvotāju un vēlētāju labā. 

D.Amosova ir kalkūniete,  beigusi Latvijas Valsts 
Fiziskās kultūras institūtu kā sporta skolotāja, 
līdzšinējā darba pieredze ir bijusi gan pirmss-
kolas izglītības iestādē, gan Bērnu bāreņu aprūpes 
centrā „Kalkūni” (tagadējā VSAC „Latgale” fi liāle 
„Kalkūni”), bet pēdējos 15 gadus strādā Daugavpils 
Logopēdiskajā internātpamatskolā. 

D.Amosova kā komitejas loceklis darbosies 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā 
un Sociālo un veselības jautājumu komitejā. 

“Protams, piedāvājums bija negaidīts,  bet priekšā 
vēl ir divi gadi un ir jāstrādā - tad jau redzēsim, cik 
daudz pagūšu izdarīt šajā sasaukumā. Man vienmēr 
ir gribējies palīdzēt iedzīvotājiem un cilvēkiem, kas 
nonākuši dažādās sarežģītās situācijās,” norāda 
D.Amosova. 

Elza Timšāne

 No septembra būs 
pieejama noma 
e-pakalpojumos

Šobrīd iedzīvotāji portālā www.epakalpojumi.lv 
aktīvi lieto nekustamā īpašuma nodokļa e-pakalpo-
jumus. No š.g. 1.septembra visi Daugavpils novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksātā-
ji varēs izmantot nomas e-pakalpojumus portālā 
www.epakalpojumi.lv. 

Portālā būs pieejami šādi ar nomu saistīti pakal-
pojumi:

1. “Mani nomas līgumi, rēķini, maksājumi”- 
pašvaldības nekustamā īpašuma nomniekiem iespē-
ja aplūkot savus nomas līgumus, rēķinus, maksāju-
mu, līguma konta stāvokļus (parādus, nokavējuma 
naudu, pārmaksu), veikt maksājumus tiešsaistē, kā 
arī pieteikties elektroniskai rēķinu saņemšanai;

2. Pašvaldības brīvo nomas objektu apskate, 
kas iedzīvotājiem ērtākā veidā nodrošinās pārska-
tāmu informāciju par interesējošiem nekustama-
jiem īpašumiem un to nomu;

3. “Pieteikšanās objekta nomai”- elektronisks 
pieteikums nekustamā īpašuma nomai.

Ilze Raščevska 

2015.gada 30.jūlija sēdē pieņemti 40 lēmumi:
• Izdeva saistošos noteikumus „Par Daugav-

pils novada domes 2013. gada 12. septembra saistošo 
noteikumu  Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
apmēra pieauguma ierobežojuma zemei piemēroša-
nu Daugavpils novada pašvaldībā” atzīšanu par spē-
ku zaudējušiem”, kuri stāsies spēkā nākamajā dienā 
pēc publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā 
„Daugavpils novada vēstis”.

• Nolēma organizēt no 07.09.2015. līdz 
19.09.2015. novada  dienas un gadatirgu un  izveido-
ja novada dienu  rīcības komisiju.

• Noteica uzturēšanas un apsaimniekošanas 
maksu 0,04 EUR/m2 dzīvojamā mājā „Maskališķi”,  
Tabores pagastā.

• Izveidoja novada Kultūras mantojuma ko-
misiju un apstiprināja komisijas nolikumu.

• Nolēma izbeigt pirms termiņa novada domes 
deputātes Aļonas Annišinecas pilnvaras sakarā ar 
viņas personisku rakstveida iesniegumu par pilnva-
ru nolikšanu.

• Izslēdza Vasilisu Pudovkinu no novada paš-
valdības tirdzniecības atļauju izsniegšanas un tirdz-
niecības vietu noteikšanas komisijas, dzīvokļu jautā-
jumu komisijas,  līdzfi nansējuma energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām pieteikumu pieņemšanas un atbilstības iz-
vērtēšanas komisijas un īpašuma atsavināšanas un 
nomas tiesību izsoles komisijas.

• Uzdeva Līksnas pagasta pārvaldei sadarbī-
bā  ar Kultūras pārvaldi un Būvvaldi organizēt Līks-
nas pagasta pārvaldes  administratīvās  ēkas pārbū-
ves  metu izgatavošanas konkursu un sagatavot šī 
konkursa norisei nepieciešamo dokumentāciju, kā 
arī izveidoja žūrijas komisiju metu vērtēšanai.

• Atļāva atsavināt 15 pašvaldības nekusta-
mos īpašumus Ambeļu, Biķernieku, Laucesas, Līks-
nas, Maļinovas, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, 
Sventes un Tabores pagastā.

• Nolēma pārdot 3 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Līksnas, Skrudalienas un Sventes pagas-
tā.

• Nolēma pārdot izsolē pašvaldības nekusta-
mo īpašumu „Opus”, Biķernieki, Biķernieku pagastā. 

• Atzina izsoli par nenotikušu uz pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Biķernieki”, Biķernieku pagas-
tā.

2015.gada 13.augusta sēdē pieņemti 55 lēmu-
mi:  

• Apstiprināja juridiskām un fi ziskām 
personām Kalupes pagasta teritorijā siltumenerģijas 
pakalpojumu tarifu 62,38 euro (bez PVN) par 1 
MWh, ūdensapgādes pakalpojumu tarifu  1,34 euro 
(bez PVN) par 1 m3 patērētā aukstā dzeramā ūdens 
un kanalizācijas pakalpojumu tarifu  1,34 euro (bez 
PVN) par 1 m3 notekūdeņu.

• Grozīja novada domes 27.06.2013. lēmumu 
Nr. 666 „Par Daugavpils novada domes pastāvīgo 
komiteju ievēlēšanu”: izslēdza no izglītības, kultūras 
un sporta jautājumu komitejas un sociālo un veselības 
jautājumu komitejas locekļiem Aļonu Annišinecu, 
deputātu no politisko partiju apvienības „Saskaņas 
centrs” un ievēlēja par šo komiteju locekli Dainu 
Amosovu, deputātu no politisko partiju apvienības 
„Saskaņas centrs”.

• Nolēma uzsākt lokālplānojuma izstrādi 
novada rūpnieciskās apbūves teritoriju precizēšanai, 

apstiprināja Attīstības nodaļas Plānošanas daļas 
vadītāju Olgu Lukaševiču par lokālplānojuma 
izstrādes vadītāju un lokālplānojuma izstrādes 
darba uzdevumu.

• Nolēma izslēgt no novada aizsargājamo 
kultūras mantojuma objektu saraksta objektu Nr.68 
„Pasta ceļa Varšava-Sanktpēterburga posms”.

• Nolēma reorganizēt ar 13.08.2015. Kalupes 
pagasta pārvaldes struktūrvienību bērnu un jauniešu 
dienas centru „Varavīksne” par multifunkcionālo 
centru „Varavīksne”. 

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 
61753,32 euro jauna autobusa iegādei Naujenes 
pagasta pārvaldes vajadzībām. 

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 
82615,88 euro SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS” pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi 
ES Kohēzijas fonda projekta „Daugavpils novada 
Randenes ciemata centralizētās siltumapgādes 
siltumtīklu būvniecība” īstenošanai .

• Nolēma sniegt galvojumu SIA „NAUJENES 
PAKALPOJUMU SERVISS” aizņēmumam ES 
Kohēzijas fonda projekta „Daugavpils novada 
Randenes ciemata centralizētās siltumapgādes 
siltumtīklu būvniecība” īstenošanai 51479,20 euro.

• Piešķīra papildus fi nansējumu no novada 
domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  
Biķernieku  pagasta pārvaldei 39683 euro Biķernieku 
pamatskolas teritorijas celiņu un laukumu 
atjaunošanas darbu apmaksai.

• Piešķīra Dubnas pagasta pārvaldei 
2561,10 euro nekustamā īpašuma „Melnalkšņi” 
atsavināšanas rezultātā gūtajiem novada pašvaldības 
budžetā līdzekļiem, kurus izmantos teritorijas 
labiekārtošanas darbiem zāles pļaujmašīnas iegādei 
un kapsētu koku zāģēšanai.

• Nolēma pārņemt no Laucesas pagasta 
pārvaldes valdījuma novada domes valdījumā ceļu 
„Krustceļi  – „Daugavpils putni“” un SIA „Cerva” 
izstrādātā tehniskā projekta „Daugavpils novada 
pašvaldības ceļa „Krustceļi – „Daugavpils putni“ 
(64-34) pārbūve”  dokumentāciju  ar bilances vērtību 
4821,85 euro ERAF projekta „Daugavpils novada 
pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās 
darbības attīstības sekmēšana” īstenošanai.

• Atļāva atsavināt Demenes pagasta pārvaldes 
īpašumā esošo traktoru MTZ-80L un traktora 
asinizācijas mucu VU 3, nosakot atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē.

• Apstiprināja 2 pašvaldības nekustamo 
īpašumu izsoles protokolus.

• Atļāva atsavināt 6 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Biķernieku, Demenes, Maļinovas un 
Kalkūnes pagastā.

• Nolēma pārdot 7 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Ambeļu, Biķernieku, Laucesas, Līksnas, 
Naujenes un Skrudalienas pagastā.

• Nolēma pārdot izsolē 6 pašvaldības 
nekustamos īpašumus Biķernieku, Demenes, 
Kalkūnes, Maļinovas un Sventes pagastā. 

• Atzina izsoli par nenotikušu uz pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Biķernieki”, Biķernieku 
pagastā. 

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.
lv sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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Noslēdzies ūdenssaimniecības 
attīstības projekts Maļinovas ciemā

Daugavpils novada Maļinovas pa-
gasta Maļinovas ciemā ir pabeiga 
projekta „Ūdenssaimniecības attīs-
tība Daugavpils novada Maļinovas 
pagasta Maļinovas ciemā” (projekta 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/139) 
realizācija. 2013.gada 24.septembrī 
bija noslēgta vienošanās ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru par ES 
fonda projekta īstenošanu un Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansēju-
ma piešķiršanu.

Galvenie projekta mērķi bija kva-
litatīvas dzīves vides nodrošināšana, 
vides piesārņojuma samazināšana, 
ūdenstilpju eitrofikācijas riska sama-
zināšana un ūdens un energoresursu 
resursu racionālā izmantošana.

Tika veikts atklātā konkursa iepir-
kums uz būvniecības darbiem, kura 
rezultātā par uzvarētāju tika atzīts 
pretendents – Personu apvienība 
„UNL-K”, vadošais biedrs SIA „No-
rdserviss”. Uzņēmējs, neskatoties uz 
to, ka neparedzēto laika apstākļu dēļ 
būvdarbi ziemā tika pārtraukti, veik-

smīgi veica visus nepieciešamos dar-
bus, un 2015. gada 10. jūlijā objekts 
tika pieņemts ekspluatācijā.

Projekta rezultātā Maļinovas ciemā 
tika rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 
no SIA „Valtek” teritorijas akas virzie-
nā uz Skolas ielu, gar Skolas, Alejas 
un Dārza ielu. Savukārt ūdensvada 
paplašināšana tika veikta no mājas 
„Fortūna” gar valsts autoceļu A13 
(Rēzeknes iela) līdz pieslēgumā esoša-
jiem tīkliem pie daudzdzīvokļu mājas 
Rēzeknes ielā 37 un no dzīvojamās 
mājas „Saulkalne” gar Rēzeknes ielu 
līdz pieslēguma vietai esošajiem re-
konstruējamiem tīkliem. 

Tāpat projekta laikā tika veikta no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) 
rekonstrukcija ar ražību 60m3/dnn, 
kā arī NAI palīgēkas renovācija. 

Projekta kopējās attiecināmās iz-
maksas ir EUR 500 000.00 (ar PVN), 
tai skaitā ERAF līdzfinansējums 85% 
no attiecināmajām izmaksām, nepār-
sniedzot EUR 425 000.00.

Randenes ciematā tiks būvēts 
jauna siltumtrase

Domes deputāti nolēma ņemt Valsts 
Kasē aizņēmumu 82615,99 euro ap-
mērā uz 15 gadiem SIA „Naujenes 
Pakalpojumu servisa”(SIA „NPS”) pa-
matkapitāla palielināšanai, ar mērķi 
nodrošināt pašvaldības līdzfinansē-
jumu Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda projektam „Daugavpils novada 
Randenes ciemata centralizētās sil-
tumapgādes siltumtīklu būvniecība” 
īstenošanai. 

Projekta mērķis ir divcauruļu sil-
tumtrases būvniecība 523.8m garā 
posmā, ar mērķi samazināt faktiskos 
siltumtrases zudumus, radot iespēju 
tādu pašu siltumenerģijas apjomu sa-
ražot ar mazākiem finanšu līdzekļiem. 

Projekta kopējās izmaksas ir 134 
095.08 EUR.

 „Visos mūsu objektos siltumtra-
ses jau ir nomainītas, vēl bija palicis 
Randenes ciemats Kalkūnes pagastā, 

kurā vēl padomju laikos būvētās četr-
cauruļu siltumtrases jau ir fiziski un 
morāli novecojošas,” pastāstīja SIA 
„NPS”  valdes loceklis Aivars Elks-
niņš.  „Ja šobrīd siltuma zudumi tra-
sēs ir vidēji 32%, realizējot projektu, 
ceram zudums samazināt līdz 10% - 
12% līmenim.”

Jaunā siltumtrase būvniecība tiks 
pabeigta līdz novembrim, pirms jau-
nās apkures sezonas uzsākšanas. 

Tiklīdz tiks atvērtas jaunās ES prog-
rammas,  SIA „NPS” iecerējuši startēt 
vēl ar diviem projektiem, lai sakār-
totu  divas katlu mājas Naujenes un 
Randenes ciematā. Mērķis  ir uzstādīt 
ar šķeldu kurināmos automātiskos 
apkures katlus, kas ļautu samazināt 
tarifa likmi uz darba spēka izmaksu 
rēķina. 

Elza Timšāne

Sanāksme par SIA “NPS” 
pakalpojumu tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisija 2015.gada 8.septembrī 
plkst.12:00 viesnīcas „DINABURG” 
konferenču zālē, Dobeles ielā 39, Dau-
gavpilī, rīkos uzklausīšanas sanāksmi 
par SIA „NPS” iesniegto ūdenssaim-
niecības pakalpojumu tarifu projektu 
Naujenes un Kalkūnes pagastā, Dau-
gavpils novadā (turpmāk – tarifu pro-
jekts).

Regulators uz uzklausīšanas sa-
nāksmi ir aicinājis SIA „NPS”  piln-
varoto pārstāvi, kas varēs komentēt 
iesniegto ūdenssaimniecības pakal-
pojumu tarifu projekta būtību un eko-
nomisko pamatojumu. Uzklausīšanas 
sanāksmes dalībniekiem tiks dota ie-
spēja uzdot jautājumus un izteikt sa-
vus priekšlikumus un ieteikumus par 
SIA „NPS” iesniegto ūdenssaimniecī-

bas pakalpojumu tarifu projektu.
Interesenti dalību sanāksmē var 

pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 
2015.gada 7.septembrim (kontakt-
persona Jānis Kravalis, t.67873192;  
janis.kravalis@sprk.gov.lv).           
Iepazīties ar SIA „NPS” iesniegto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu ta-
rifu projekta kopsavilkumu var Re-
gulatora mājaslapā http://www.sprk.
gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības 
līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/
Izsludinātās uzklausīšanas sanāks-
mes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīko-
ta valsts valodā, gadījumā, ja sanāks-
mes dalībniekam uzklausīšanas sa-
nāksmes laikā ir nepieciešams lietot 
kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt 
tulkojumu valsts valodā.

Izveidota Kultūras mantojuma 
komisija

Domes sēdē pieņemts lēmums iz-
veidot Daugavpils novada Kultūras 
mantojuma komisiju, kuras darbības 
mērķis būs sekmēt novada nekusta-
mā kultūras mantojuma objektu aiz-
sardzību un sagatavot priekšlikumus 
novada domei par Mantojuma objektu 
iekļaušanu Daugavpils novada aizsar-
gājamo kultūras mantojuma objektu 
sarakstā.

Komisijas uzdevumi būs sekmēt no-
vada Kultūras mantojuma aizsardzī-
bu, izvērtēt objektu īpašnieku iesnie-
gumus par plānotajiem būvdarbiem 
un citām saimnieciskajā darbībām, 
kā arī sniegt savus priekšlikumus par 
objektu iekļaušanu vai izsvītrošanu 
no aizsargājamo kultūras mantoju-
mu saraksta, ja objekts zaudējis savu 

vēsturisko, māksliniecisko, zinātnisko 
vai citādu vērtību.

Komisijas sastāvs apstiprināts uz 
diviem gadiem, tajā strādās septiņi 
locekļi - Daugavpils novada Kultū-
ras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne 
(komisijas priekšsēdētāja), Kultūras 
mantojuma daļas vadītāja Brigita 
Madelāne, Būvvaldes vadītāja Nansi-
ja Tamane, Attīstības nodaļas Plāno-
šanas daļas vadītāja Olga Lukaševiča, 
Naujenes Novadpētniecības muzeja 
direktore Evita Kusiņa – Koļesņika, 
Latgales pētniecības institūta direk-
tors dr.hist. Henrihs Soms, Zemgales 
vidusskolas vēstures skolotājs Jānis 
Briška. 

Elza Timšāne

2. septembrī CSP uzsāks 
tautas mikroskaitīšanu

2015. gada 2. septembrī Centrālā 
statistikas pārvalde uzsāks tautas 
mikroskaitīšanu, kuras mērķis ir no-
skaidrot, cik precīzi oficiālā statistika 
atspoguļo iedzīvotāju skaitu Latvijā, 
republikas nozīmes pilsētās un nova-
dos.

CSP ir atlasījusi 15 tūkstošus mā-
jokļu Latvijā, no tiem 268 Daugavpils 
novadā, un 2015. gada tautas mikro-
skaitīšanā noskaidros, cik pastāvīgo 
iedzīvotāju dzīvo šajos mājokļos. Ap-
taujā piedalās to mājokļu iedzīvotāji, 
kuri saņēmuši CSP vēstuli ar aicinā-
jumu piedalīties 2015. gada tautas 
mikroskaitīšanā.

No 2. septembra līdz 15. septem-
brim iedzīvotāji varēs aizpildīt aptau-
jas anketu elektroniski vietnē https://
eintervija.csb.gov.lv. Ja anketa netiks 
aizpildīta elektroniski, līdz 15. decem-
brim CSP intervētājs aptaujās mā-
jokļa iedzīvotājus telefonintervijā vai 
klātienē.

2015. gada sākumā Daugavpils no-
vadā dzīvoja 22 848 iedzīvotāji. Gada 
laikā iedzīvotāju skaits sarucis par 
2,8%, bet salīdzinājumā ar 2011. gadu 
Daugavpils novadā ir par 9,4% jeb 
2 371 iedzīvotājiem mazāk. Pērn no-
vadā piedzima 182 mazuļi – par 2,2% 

mazāk nekā 2013. gadā.
55% Daugavpils novada iedzīvotāju 

dzīvo individuālajās mājās, bet 37% 
– daudzdzīvokļu mājās. Līdz 1945. 
gadam būvētās mājās dzīvo 28% no-
vadnieku, 1946. – 1990. gadā būvētās 
mājās – 63% un pēc 1990. gada būvē-
tās mājās – 6%. Ūdensvads ir pieej-
ams 61% Daugavpils novada iedzīvo-
tāju, bet centrālapkure – 40%.

Daugavpils novadā 73% pastāvīgo 
iedzīvotāju mājās pārsvarā lieto krie-
vu valodu, bet 26% – latviešu valodu. 
10% iedzīvotāju ir augstākā izglītība 
(ieskaitot doktora grādu), bet 7% – ze-
māka par pamatizglītību.

Plašāka informācija par 2015. gada 
tautas mikroskaitīšanu pieejama viet-
nē csb.gov.lv/skaitisana

Tautas mikroskaitīšanas bezmak-
sas konsultatīvais tālrunis: 80000320

E-pasts: skaitisana@csb.gov.lv
Konsultantu darba laiks: no 2. sep-

tembra līdz 15. septembrim katru 
dienu no plkst. 8.30 līdz 20.00; no 16. 
septembra līdz 15. decembrim darb-
dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

No kultūras mantojuma objektu 
saraksta izslēgta koku aleja

Pamatojoties uz Daugavpils nova-
da teritorijas izmantošanas apbūves 
noteikumiem, VAS „Latvijas Valsts 
Ceļi” vēstuli un Daugavpils novada 
Kultūras mantojuma komisijas atzi-
numu, novada domes deputāti nolēma 
no Daugavpils novada aizsargājamo 
kultūras mantojuma objektu saraksta 
izslēgt objektu „Pasta ceļa Varšava – 
Sanktpēterburgas posms”. 

Objektā ietilpst koka aleja autoceļa 
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rē-
zekne – Daugavpils – Lietuvas robeža 
(Medumi) 2km posmā – no 144,70km 
līdz 146,70km. Aleja izveidota 20.gs. 
sākumā, apstādījumi papildināti 
20.gs. 50.-60.gados. Ceļa posms uz-
skatāms arī kā hidrobūve (dambis). 
Šobrīd koku alejā ir saglabājušies 220 
koki (180 liepas, 40 papeles), no tiem 
ar bojājumiem – 77 koki.

Kā deputātiem paskaidroja Kultū-
ras mantojuma komisijas priekšsē-
dētāja Ināra Mukāne, VAS „Latvijas 
Valsts Ceļi” lūdz aleju izslēgt no kul-
tūras mantojuma saraksta un atļaut 
koku likvidāciju, pamatojot to ar ceļu 
drošības audita atzinumu, no kura iz-
riet, ka no satiksmes drošības viedok-
ļa koku aleja ir bīstama, jo koku stum-
bri aizsedz ceļa zīmes. Turklāt, koku 

stumbri un lapotne rada tuneļa sajūtu 
un dienas laikā neveicina ceļa zīmju 
uztveri apkārtējā ainavā. 

Tā kā Kohēzijas fonda programmas 
ietvaros 2016.gadā plānots uzsākt 
valsts galvenā autoceļa A13 posma 
144,70-156,40 km pārbūvi, projekts 
paredz rakšanas darbus visā ceļa 
klātnes platumā – rakšanas darbu re-
zultātā neizbēgami tiks bojātas koku 
saknes. Negatīva Daugavpils novada 
domes lēmuma gadījumā, koku alejas 
posmā netiktu veikti paredzētie ceļa 
seguma pārbūves darbi ar Eiropas Sa-
vienības finansējumu un tiktu veikti 
tikai dilumkārtas atjaunošanas darbi 
par valsts budžeta līdzekļiem. Pēc ob-
jekta apsekošanas, Kultūras mantoju-
ma komisijas eksperti atzina, ka ceļa 
posms ir ar intensīvu satiksmi, bet ļoti 
sliktā stāvoklī, tāpēc ceļa pārbūves 
darbi un satiksmes drošība šajā ga-
dījumā ir sabiedrībai svarīgāki, nekā 
tās nedaudzās mantojuma vērtības, 
kas palikušas objektā. Likvidējot ko-
kus, trakta ceļa posms zaudē kultūr-
vēsturisko un ainavisko vērtību.

Elza Timšāne

Juris Uļjans
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Pagājuši jau 6 gadi, kopš Daugavpils novads ir iedibinājis 
tradīciju katru septembri rīkot Daugavpils novada dienas. 
Katru gadu tās izskan ar daudzveidīgiem pasākumiem pagas-
tos un, protams, krāšņo Novada dienu gadatirgu. Pagājuša-
jā gadā cildinājām pirmos četrus pagastus no lielās pagastu 
saimes - Demeni, Kalkūni, Medumus un Sventi. Šogad tur-
pināsim ar nākamajiem četriem – Kalupi, Līksnu, Nīcgali un 
Vaboli. 

Šajā avīzē sniegsim lasītājiem iespēju iezīsties ar šo pagastu 
vēsturi, cilvēkiem un notikumiem caur pagastā strādājošo cil-
vēku veidotajiem aprakstiem.

Savukārt, ikviens Novada dienu gadatirgus apmeklētājs va-
rēs aplūkot pagastus tuvplānā, skatot fotoizstādi Novada die-
nu noslēguma pasākumā, kas notiks 19.septembrī. 

Uz tikšanos Daugavpils novada dienās 2015! 

 KALUPES PAGASTS

Kalupes pagasts izvietojies Daugav-
pils novada ziemeļos – Latgales dien-
vidu daļā. Tas robežojas ar Daugavpils 
novada Maļinovas, Nīcgales, Vaboles, 
Dubnas un Līksnas pagastu, kā arī 
Vārkavas novadu. Kalupes pagasts 
izveidojies 1866. gadā pēc atdalīšanās 
no Līksnas pagasta. Domājams, ka 
nosaukumu pagastam devusi „Kolu-
pes” upe. Pagasta vēsturē liela nozīme 
bijusi ģeogrāfi skiem faktoriem: ūdens 
un zemes ceļiem, mežu masīviem. Vai-
rāku gadsimtu nepārtrauktie sakari 
ar slāvu tautām un valodām ir veici-
nājuši savu leksikas elementu iespie-
šanos vietējā sarunvalodas izloksnē, 
ar ko var iepazīties valodnieces, pro-
fesores Antoņinas Reķēnas (dz. Jur-
ģelāne) „Kalupes izloksnes vārdnīcā”. 
Valodniece dzimusi Kalupes pagastā, 
mācījusies Daugavpils apriņķa sko-
lās – ir habilitētā fi loloģijas doktore. 
Vārdnīcas autore atspoguļo pagasta 
vēsturiskos likteņus un iedzīvotāju 
sakarus ar kaimiņtautām.

Kalupes Vissvētākā Altāra Sakra-
menta Romas katoļu draudze iekļau-
jas Rīgas Metropolijas Rēzeknes - Ag-
lonas diecēzē. Draudzes priesteris 
ir Antons Aglonietis. Kalupes drau-
dzē ir ap 350 katoļticīgo, taču pēdējo 
gadu laikā, iedzīvotājiem izbraucot no 

valsts, to skaits ir samazinājies. Drau-
dze lepojas ar savu dievnamu, kas 
būvēts 1882.gadā no sarkaniem ķieģe-
ļiem, krustveida formā, bez torņiem, 
skārda jumtu un apaļu ģērbkamba-
ri presbitērija galā. Iekšpusē sienas 
mākslinieciski apgleznotas 1913. gadā 
pēc svēto rakstu sižetiem, kas mijas ar 
bagātu ornamentiku. Baznīcā ir trīs 
koka altāri. Centrālajā altārī atrodas 
Kristus statuja ar ciboriju rokās. Pie 
lielā altāra novietotas Sv. Franciska, 
Sv. Terēzes un Sv. Staņislava statu-
jas, kas iegādātas 1928. gadā Parīzē. 
Sānu altāros ir Dievmātes un ercenģe-
ļa Miķeļa fi gūras. Baznīcas ērģeles un 
Krivānu vecticībnieku lūgšanu nams 
iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā. 

Īpaši aizsargājams dabas pieminek-
lis pagastā ir Katrīnas II laikā stādītā 
Grancovas liepu aleja. Kalupes par-
kā (7,2 ha) vairāk kā 10 liepu atbilst 
valsts nozīmes dižkoku statusam. Ka-
lupes muižas parks ir vietējās nozīmes 
aizsargājams dabas objekts. Valsts 
nozīmes arheoloģijas piemineklis ir 
Ķīšu (Ķeišu) senkapi. Baltaču kapos 
uzstādīts piemineklis ar Svētās Ma-
rijas statuju prāvestam S. Beinarovi-
čam, kurš 47 gadus (1857-1890) bijis 
prāvests Kalupes draudzē un izveido-

jis pirmo draudzes skolu.
Uz 2015. gada 1. janvāri Kalupes 

pagasta administratīvā teritorija aiz-
ņem 118,9 kv.km ar kopējo zemes 
platību 11889,5 ha - Kalupes pagasta 
teritorijā atrodas Kalupes upe, kas ir 
Dubnas kreisā krasta pieteka. Pagas-
ta teritorijas rietumdaļā tek Dauga-
vas labā krasta pieteka - Jāņupe. Tā 
sākas no Baltezera un tek ziemeļrie-
tumu virzienā.

Pagasta teritorijā ir trīs ezeri – Ka-
lupes, Krivānu un Seiļu, kā arī samē-
rā daudz purvu, no kuriem lielākie ir 
Kalupes, Gerlaku, Plonišķu, Sleižu, 
Kuklišķu un Stivrišķu. Pagasta teri-
torijā ir nelielas māla, smilts un kūd-
ras atradnes. Lielākie kūdras krājumi 
ir Gerlaku purvā (kopplatība 368 ha). 
Lielākās apdzīvotās vietas ir Kalupe, 
Ķeiši, Baltmuiža un Bībelišķi.

Pēdējo gadu laikā īstenots Kalupes 
pamatskolas rekonstrukcijas projekts 
un divās kārtās - ES struktūrfondu 
projekts „Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpils novada Kalupes pagasta 
Kalupes ciemā”. Nākotnes ieceres ir 
Baltaču kapu kapličas celtniecība un 
Saieta nama renovācija.

Pagasta sabiedriskās dzīves neatņe-
mama sastāvdaļa ir nevalstiskās or-
ganizācijas – 132. Kalupes mazpulks, 
sieviešu klubs „Astras”, biedrība „Ka-
lupes kopienu atbalsta centrs „Vitrā-
ža”””, Mednieku biedrība „Kalupe”, 
biedrība „Lauku meija”. Iesaistoties 
projektā „Mēs kopā dzīvojam mūsu 
valstī”, tiek organizētas dažādas no-
darbības, kas veicina saliedētas vietē-
jās sabiedrības attīstību.

Par pagasta iedzīvotāju labklājī-
bu rūpējas Kalupes pagasta pārval-
des stuktūrvienības – komunālais 
dienests, multifunkcionālais centrs 
„Varavīksne”, Kalupes kultūras daļa, 
bibliotēka, sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centrs. Pagasta 
jaunieši aktīvi piedalās pašmāju un 
novada piedāvātajās aktivitātēs – sa-
lidojumos, semināros, radošajās darb-
nīcās, pieredzes apmaiņas braucienos, 

Sarkanā Krusta organizētajos pasā-
kumos. Gadu gaitā nostabilizējusies 
un attīstījusies stipra sporta bāze - iz-
veidotas sporta komandas futbola, ho-
keja un basketbola cienītājiem. 

Kalupes pagasta iedzīvotāju, arī 
ieceļotāju, galvenā nodarbošanās ir 
lauksaimniecība ar visvairāk attīstīto 
lauksaimniecības nozari – zemkopību, 
nedaudz mazāk arī lopkopību. Pagas-
ta lielākie uzņēmēji audzē graudus, 
gaļas liellopus, ražo piena produktus, 
nodarbojas ar biškopību. Z/s „Liepu-
kalns” audzē gaļas liellopus un grau-
dus, z/s „Egles” nodarbojas ar pien-
saimniecību, tiek audzēti gaļas lopi, 
attīstīts tūrisms (senlietu kolekcija), 
z/s „Eglītes” nodarbojas ar graudko-
pību, z/s „Dravas” – biškopību, z/s 
„Lazdiņi” tiek audzēti gaļas liellopi, 
attīstīta graudkopība, z/s „Ošusala” 
– graudkopība, z/s „Pļaviņas” – gaļas 
lopi. Īpaši priecē jauniešu uzņēmība 
un neatlaidība. Tiek reģistrētas aiz-
vien jaunas saimniecības: SIA „Jau-
nie Vecozoli” – nodarbojas ar gaļas 
liellopu un kaņepju audzēšanu, SIA 
„Čiploki” – ķiploku audzēšanu, SIA 
„EKO REBBIT” – graudkopību, SIA 
„KADIĶI” – ar graudkopību.

Z/s „Egles” saimnieks Valentīns 
Kuklis piedāvā iejusties senlaiku at-
mosfērā. Guļbaļķu klētiņā ierīkota 
privātkolekcija, kur apskatāmi gad-
simtiem seni lauksaimniecības darba-
rīki, zirglietas un pirmās mehanizētās 
iekārtas.

Atdzīvināts tradicionālais Kalupes 
Miķeļdienas gadatirgus, kas parasti 
tiek organizēts septembra pēdējā sest-
dienā. Tā pirmsākumi meklējami vēl 
pagājušajā gadsimtā. 

Pagastā dzīvo darbu mīloši cilvēki. 
Par ieguldīto darbu Kalupes izaugs-
mē un atpazīstamībā 2014. gadā, da-
žādās nominācijās, par godu Latvijas 
valsts gadadienai, tika apbalvoti 10 
aktīvākie pagasta iedzīvotāji. Pagasts 
lepojas ar saviem ļaudīm. 

Monika Lipšāne

 LĪKSNAS PAGASTS

Līksnas vārds pirmo reizi rakstos 
minēts 13. gadsimta sākumā, kad lat-
gaļu valdnieks Visvaldis 1230. gadā 
dāvināja kādu Daugavas salu un zemi 
pretī Līksnai Daugavgrīvas Cistercie-
šu klosterim. Livonijas ordeņvalsts 
laikā šeit valdīja Dinaburgas komturi. 
No 1677. gada Līksnas muiža ietilpa 
Infl antijas vaivadijas Daugavpils stā-
rastijā, vēlāk tā pārgāja Infl antijas 
vaivada Zīberga īpašumā.Pēc 1920. 
gada agrārās reformas Līksnas muižu 
sadalīja 254 jaunsaimniecībās. 

Līksnas centrs sācis veidoties 18. 
gadsimta beigās, kad grāfi  Plāteri Zī-

bergi apmēram 16 km no Daugavpils 
cietokšņa, Līksnas upes krastā lika 
pamatus savai muižai. Vienlaikus ar 
muižas celtniecību tika uzcelta arī 
pirmā Līksnas baznīca. Nākamajos 
gados ap Līksnas centru sāka veido-
ties arī citas muižas un rūpniecības 
uzņēmumi. Te minamas Ķirupes un 
Vaboles muižas. Tika uzcelta adatu 
fabrika, alus brūzis, krogs, dzirnavas, 
terpentīna fabrika, kūdras fabrika un 
kokzāģētava.

Līksnas pagastā savā laikā bijušas 
11 skolas. Liela nozīme bija Līksnas 
pārceltuvei, sevišķi nozīmīga tā kļu-

va ar jaunās Daugavpils rūpniecības 
attīstību un Līksnas adatu fabrikas 
darba uzsākšanu.

Līksna pamatoti lepojas ar neogo-
tiskā stilā veidoto Svētās Sirds katoļu 
baznīcu (celta 1903-1913.g), kas ir vie-
na no skaistākajām šī stila ēkām Lat-
vijā. Baznīcas siluets ir nozīmīgākā 
Daugavas ielejas ainavas dominante 
Koša ezera apkārtnē. 2001. gadā Līks-
nas baznīcā viesojās Velsas princis 
Čārlzs.

Līksnas pagastā ir dzīvojuši ievēro-
jami cilvēki. 

Emīlija Plātere (1806-1831) poļu, 
lietuviešu un baltkrievu nacionālā 
varone 11 gadus ir dzīvojusi Līksnas 
muižā. Dzimusi 1806. gadā Viļņā, 
meitene 9 gadu vecumā kopā ar māti 
pārcēlās uz dzīvi pie radiniekiem Zī-
bergiem-Plāteriem Līksnā. Tiek dē-
vēta arī par poļu Žannu D›Arku. Le-
ģendas par Emīliju Plāteri radās jau 
drīz pēc viņas nāves. Viņai veltīja dze-
joļus, drosmīgo jauno sievieti ataino-
ja gleznās, viņas portretu pat lika uz 
poļu naudas zīmēm. Emīliju Plāteri 
par savu nacionālo varoni sauc poļi, 
lietuvieši un baltkrievi. Mūsdienās 
Emīlijas Plāteres vārdā ir nosauktas 
daudzas skolas un ielas Varšavā un 

citās Polijas pilsētās, viņai ierīkotas 
vairākas piemiņas vietas Lietuvā. 

Pateicoties aktīvajiem Līksnas 
jauniešiem, 2007. gadā tika īstenots 
projekts un Līksnas muižas parkā 
tika atklāts piemiņas akmens, veltīts 
Polijas nacionālajai varonei. Plāksni 
iesvētīja Līksnas katoļu draudzes 
prāvests Fēlikss Šneveļs, to atklāja 
Polijas Republikas konsuls Bartošs 
Jablonskis. 

Eduards fon der Rops (1851-1939)- 
dzimis Līksnā. Romas katoļu baznī-
cas Tiraspoles (1902) un Viļņas (1903-
1907) bīskaps, Mogiļevas arhibīskaps 
(1917-1919), Krievijas Domes depu-
tāts (1906). 

Helena Laurinoviča-Pronevska 
(1898-1968) - latgaļu rakstniece, dzi-
musi 1898. gadā Līksnas pagasta 
Jaunušānos, mirusi 1968. gadā Ka-
lifornijā, ASV. Uzrakstījusi vairākas 
grāmatas latgaliešu valodā, kurās 
galvenokārt tika atspoguļota līksnie-
šu dzīve – „Grymstušōs saleņas”, „Pa-
sauļs līsmōs”.

Jāzeps Akilevičs (apbedīts Patmaļu 
kapos) un Tomašs Kosovskis (apbe-
dīts Līksnas baznīcas dārzā). 19. gs. 
Latgales garīgās literatūras un latga-
liešu gramatikas autori.  
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Līksnas pagasts ir viena no Daugav-

pils novada administratīvajām terito-
rijām. Pagasta platība ir 138,3 km2, 
pagastā dzīvo 1163 iedzīvotāji. Paš-
reizējās robežās pagasts funkcionē no 
1974. gada, apvienojot Aužguļānu un 
Nīcgales ciemu padomes. Pagasta te-
ritoriju šķērso Rīgas - Daugavpils šo-
seja un dzelzceļš. Vairāk nekā 30 km 
garumā pagasts robežojas ar Dauga-
vas upi, tā ir Rietumu robeža. Lielā-
kās apdzīvotās vietas ir Līksnas ciems 
un Vaikuļānu ciems.

Tā kā pagasts ainaviskā ziņā ir ļoti 
pievilcīgs, uz Līksnu brauc ciemiņi 
no visiem Latvijas novadiem. Pagasts 
aktīvi piedalās dažādos novada mēro-
ga konkursos. Esam ieguvuši nominā-
cijas konkursos ”Sakoptākais ciems 
2009” un ”Sakoptākais ciems 2013”. 
Savulaik pagasts piedalījās konkur-
sā „Sakoptākais Latvijas pagasts” 
un ieguva 1.vietu nominācijās „Par 
sociāli labvēlīgāko vidi” un „Lauku 
ceļu saimnieks”.  2011. gadā Līksnas 
pagasts ieguva balvu “Zelta grābek-
lis” kā labākais  Lielās talkas rīkotājs 
Latgales reģionā. 

Viena no pozitīvajām Līksnas ciema 
īpatnībām ir “zaļās zonas” teritorija 
ciema centrā – Muižas parka teri-
torija. Pateicoties pagasta sociālajai 
darbiniecei Elvīrai Vorošenai, algotā 
pagaidu darba strādnieki ir iesaistī-
ti Muižas parka veidošanā. Parks ir 
iecienīta vieta gan vietējiem iedzīvo-
tājiem, gan tūristiem. Apmeklētāju 

skaits ar katru gadu pieaug. Izvei-
dotas labiekārtotas atpūtas vietas, 
takas, bērnu laukums, uzstādītas šū-
poles, koka skulptūras un atjaunotas 
taciņas. Sākot no agra pavasara līdz 
vēlam rudenim, parku apmeklē sko-
lēnu, pensionāru un tūristu grupas 
no visas Latvijas, kā arī kāzinieki un 
ģimenes ar bērniem. Parkā notiek da-
žādi tematiskie pasākumi. Parks ir ie-
cienīta vieta arī kāzu viesu brīvā laika 
pavadīšanai, tāpēc parks ir iesaukts 
par Mīlestības parku. Teritorija ir ie-
kļauta tūrisma maršrutā, kas šķērso 
pagasta teritoriju un ir daļa no tūristu 
takām.

Līksnas pagasts allaž ir lepojies ar 
savu bagāto kultūras dzīvi. 2014. gadā 
jau piekto reizi ir izskanējis festivāls 
„Muzykys Skrytuļs”. Pirmo reizi tas 
notika 2005. gadā ar mērķi populari-
zēt latgalisko identitāti un sekmētu 
jaunu dziesmu radīšanu latgaliski.

Aktīvi darbojas kultūras nama 
amatiermākslas kolektīvi – VPDK 
„Daugaveņa” (vad. Vilma Tāraude), 
sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija” 
(vad. Jūlija Peceviča), amatierteātris 
„Maskas” (vad. Māris Korsiets), ak-
tīvo sieviešu apvienība „Saules taka” 
(vad. Silvija Sproģe), bērnu dramatis-
kais kolektīvs „Sprīdītis” (vad. Agne-
se Orbidāne) un duets “Padod stīgu”, 
kopā iesaistot 58 dalībniekus un pie-
daloties dažādos izbraukuma pasāku-
mos. Līksnas pagasta kultūras nama 
amatiermākslas kolektīvi skatēs iegu-

vuši Augstākā (VPDK “Daugaveņa”) 
un Pirmā (sieviešu vokālais ansamb-
lis “Elēģija) līmeņa pakāpes.

Iesaistoties Latgales plānošanas re-
ģiona projektā “Tematiskā biznesa at-
tīstīšana un Tematisko ciemu koman-
du iespēju paplašināšana Latgales un 
Radvilišķu reģionos”, kā arī sadarbo-
joties ar pagasta amatniekiem, tika iz-
veidots Līksnas Muižas parka ciems. 
Ciema apmeklētājiem tiek piedāvāts 
apmeklēt parku, iegādāties suvenī-
rus, organizēt meistardarbnīcas pie 
amatniekiem un atpūsties tuvākajās 
viesu mājās. Šādā veidā tiek populari-
zēts Līksnas Muižas parks, vietējā uz-
ņēmējdarbība un kultūras pasākumi.

Līksnas pagasts lepojas ar saviem 
uzņēmējiem. Pagasta uzņēmēji un 
zemnieku saimniecības - SIA „Kļavas 
V”, z/s „Reiņi”, z/s Spēkoņa”, z/s „Man-
tinieki”, z/s „Skaistas”, z/s „Liepziedi”, 
z/s „Ozoli”, z/s „Vaivari”, z/s „Lāčplēši”, 
z/s „Ceļtekas”, z/s “Pļaviņas” un citi 
ne tikai attīsta ražošanu, bet paspēj 
aktīvi iesaistīties dažādos pagasta un 
novada rīkotajos pasākumos, vasaras 
periodā labprāt atbalstot arī skolēnu 
nodarbinātības programmu.

2012. gada Līksnas pagastā SIA 
„Kļavas V” tika atklāts moderns piena 
ražošanas komplekss ar karuseļa tipa 
slaukšanas iekārtu divdesmit slauca-
majām govīm, kas ir viena no Latgalē 
lielākajām karuseļa tipa slaukšanas 
iekārtām. 

Līksnas pagastā  jau daudzus gadus 

saimnieko Agnese Sitnika, biškope un 
aitkope. Saimniece ir Daugavpils biš-
kopības biedrības vadītāja. Īstenojusi 
LEADER projektu „Mācību dravas 
izveide LBB Daugavpils nodaļas biš-
kopjiem”, kura rezultātā iegādāts mo-
derns aprīkojums bišu saimju dzīves 
izzināšanai. Agnese labprāt uzņem 
ciemiņus. Interesentiem  ir iespēja 
piedalīties medus sviešanas, kā arī 
bišu maizes sagatavošanas procesā, 
izjust saimnieku viesmīlību, svaiga 
medus un bišu maizes garšu, apskatīt 
daudzveidīgo biškopības inventāru, 
saņemt atbildes  uz daudzajiem biš-
kopju jautājumiem, kā arī iegādāties 
smaržīgā medus burciņu, fasētos zied-
putekšņus un bišu maizi. 

Pagastā prasmīgi saimnieko trīs 
brāļi Kudiņi - Aivars Kudiņš z/s „Man-
tinieki”, Vitālijs Kudiņš z/s „Skaistas” 
un Jānis Kudiņš piemājas saimnie-
cībā „Griezītes”. Viņu saimniecībās 
govis dod visvairāk piena, kā arī tiek 
audzēta augstvērtīga barība. „Bez in-
vestīcijām nevar ražot moderni”- saka 
brāļi, tāpēc tiek rakstīti projekti un 
piesaistīts ES fi nansējums.

Līksnas pagasts ir skaists un mīļš 
katrā gadalaikā. To rotā dabas skais-
tums, svētku tradīcijas un cilvēku 
darbs. 

Biruta Ozoliņa

VABOLES PAGASTS
Vaboles pirmsākumi meklējami 

19.gs. sākumā, kad pamatus savai 
muižai lika grāfs Boļeslavs Plāters - 
Zībergs. Kāds nostāsts vēsta par mui-
žas taurētāju, kas no mežā uzceltā 
torņa ar taures skaņām aicinājis ap-
kārtējo muižiņu īpašniekus uz medī-
bām, tādēļ Vaboles nosaukums varētu 
būt radies no poļu valodas ar nozīmi 
– ievilināt, aicināt...

Vaboles pagasts atrodas ziemeļaus-
trumos no Daugavpils, tas robežojas 
ar Daugavpils novada Līksnas, Kalu-
pes un Maļinovas pagastu. Vabole ir 
viens no jaunākajiem Daugavpils no-

NĪCGALES PAGASTS

Nīcgales pagasts kā Daugavpils no-
vada teritoriālā vienība ir izvietojies 
skaistā un izdevīgā vietā -200 km no 
Rīgas, mūsu likteņupes Daugavas 
krastā. Pirmo reizi Nīcgales vārds 
minēts 1254. gadā, kad, paklausī-
dams vācu ordeņa Livonijas mestra 
lūgumam, pāvests Inocents IV (1243 – 
1254) apstiprināja ordeņa tiesības uz 
Nīcgales pilīm un ciemiem. 

Nīcgale izveidojusies bijušās Nīc-
gales muižas teritorijā. Savulaik tā 
ietilpa latgaļu apdzīvotā Jersikas val-
stī, 13.gadsimtā novadu pakļāva Li-
vonijas orderis, 17.gadsimtā – Polija, 
18.gadsimtā – Krievija.

Nīcgales pagasts atrodas 33 km no 

novada centra – Daugavpils pilsētas. 
Ziemeļos un ziemeļaustrumos pagasts 
robežojas ar Līvānu novada Jersikas 
pagastu un Vārkavas novadu, dienvi-
dos - ar Kalupes un Līksnas pagastu. 
Gar rietumu robežu tek Latvijas lie-
lākā upe Daugava. Teritorijā atrodas 
Nīcgales kūdras purvs, ir māla iegu-
las, teritoriju šķērso dzelzceļa līnija 
Rīga – Daugavpils. 

Nīcgales pagasta platība - 9656,7 
ha, no tiem lauksaimniecībā izman-
tojamā zeme- 3368.5 ha, meži aizņem 
4693.6 ha jeb 48,58 % no pagasta kop-
platības, zem ūdeņiem - 437 ha. 

Pagasta centrs ir Nīcgales ciems ar 
kompaktu individuālo māju apbūvi, 

daudzdzīvokļu māju grupu, centrali-
zētu aukstā ūdens piegādi un kanali-
zācijas sistēmu, daļēji centralizētu sil-
tumenerģijas piegādi un pašvaldības 
apsaimniekoto infrastruktūru. Lielā-
kās apdzīvotās vietas Nīcgale, Somu-
gols, Dukurieši.

Nīcgales pagastā atrodas pagasta 
pārvalde, pamatskola, pirmskolas iz-
glītības iestāde, bibliotēka, pasta no-
daļa, divi veikali, feldšeru punkts un 
tautas nams, dzelzceļa stacija, darbo-
jas arī degvielas uzpildes stacija. Tā-
pat ir divas kapsētas – Nīcgales kap-
sēta un Jaunās sādžas kapi.

Tautas namā darbojas amatier-
teātris „Kvēlošās sirdis”, tautas deju 
kolektīvs „Lakši”, vokālais ansamblis 
„Dzirkstelītes”, līnijdeju grupa „Rodeo 
meitenes”, folkloras kopa „Neicgaļīši”. 
Sporta aktivitātes vada sporta orga-
nizators, savukārt jaunatni aktivizē 
jaunatnes lietu atbildīgais.

Tūrisma apskates vietas un objekti: 
Baznīca – Nīcgales Dievmātes dzim-
šanas Romas katoļu draudzes baznīca 
(1861. - 1863.g.), arhitektūras piemi-
neklis. Dievnams būvēts muižnieka 
H.Plātera - Zīberga ierosmē un veltīts 
Jaunavas Marijas dzimšanas godam. 
Nīcgales baznīca stipri cieta Pirmā 
pasaules kara laikā, vēlāk atjaunota. 
Neogotiskā interjera dekoratīvā apda-
re un iekārta tapusi 19.gs. 60. gados, 
centrālā altāra augšdaļa pārveidota 
1957. gadā. Baznīcas ērģeles uzstādī-
tas 1961. gadā.

Lielākais Latvijas dižakmens - Nīc-
gales Lielais akmens. Valsts aizsar-

dzībā kopš 1977. gada. Tas ir 3.5 m 
augsts, apkārtmērs sasniedz 31 m un 
virszemes tilpums 170 m³, atrodas 
Nīcgales mežu masīvā. Laukakmeni 
ieskauj lieli mežu masīvi, galvenokārt 
egļu vēris un damaksnis. Pie Lielā ak-
mens ierīkota lapene un ugunskura 
vieta tūristiem.

Buiviešu pilskalns - Vecie kapi. 
Nīcgales Vecajos kapos atrasts dzelzs 
šķēpa uzgalis un to tuvumā konsta-
tēta apmetne un senkapi, kas tautā 
saukti par Franču kapiem. 1998.gada 
12.-13.septembrī iekļauts Eiropas 
kultūras mantojuma dienās „Latvijas 
pilskalni”.

Nīcgales pagasta mežu teritorijā 
atrodas arī aizsargājamais ainavu ap-
vidus „Nīcgaļu meži”, aizsargājamie 
meža lakši, liepu audze, meža mācību 
taka u.c.

Nīcgales pagastā darbojas vairākas 
SIA un zemnieku saimniecības: SIA 
„Lafl ora” nodarbojas ar kūdras izstrā-
di Nīcgales purvā, SIA „Liana-NPG” ir 
kokapstrādes cehs, tāpat arī zemnie-
ku saimniecība „Sandra”, SIA „Jaun-
dīķi” un SIA „Lamari”, kā arī zemnie-
ku saimniecības „Ūsiņi”, „Kalnalejas” 
- specializējušās graudkopībā.

Lielākās zemnieku saimniecības, 
kuras nodarbojas ar piena lopkopī-
bu, ir „Dravnieki”, „Medņi”, „Bites”, 
„Liepas”, „Līdums”, tāpat A.Vikšeres, 
I.Meiles, G.Oroles, J.Keira piemājas 
saimniecības.

Inese Meile 

vada pagastiem - 1945.gadā Līksnas 
pagastā tika izveidota Osagola ciema 
padome, kas 1965.gadā pārdēvēta par 
Vaboles ciema padomi. 2009.gadā pa-
gasts kā teritoriāla vienība iekļauts 
Daugavpils novadā.

Pagasts atrodas Austrumlatvijas 
zemienes Jersikas līdzenumā. Aug-
stākais paugurs – Pilskolns (117,9 
m). Pagasta kopplatība ir 78 km2, 
meži aizņem 28 km2, ūdeņi 0,77 km2, 
tai skaitā upes- Auksteņa, Līksna, 
Olksna, Mazais Veipeits un Lielais 
Veipeits, Jāņupe un 9 ezeri: Vaboles, 
Dublinīku, Pelēča, Inikšu, Orbidānu, 

Sarkaņu, divi Brencišku ezeriņi, kā 
arī lielākais (48,5 ha) un skaistākais 
- Baltezers, kas ir iecienīta atpūtas 
vieta.  

Vaboles pagastam ir visai izdevīgs 
ģeogrāfi skais stāvoklis un ērta no-
kļūšana gan līdz Daugavpilij, gan Rī-
gai - teritoriju šķērso dzelzceļa līnija 
Rīga - Daugavpils, pagastā ir Vaboles 
dzelzceļa stacija. 

Pagasta centrs izvietojies lielākajā 
un skaistākajā ciemā, kur vienā pusē 
skatu priecē ieplakā dusošais Vaboles 
ezers, otrā - parka ieskautās, no mui-
žas laikiem saglabājušās un jaunuz-

celtās ēkas. Vaboles parks veidots kā 
ainavu jeb angļu stila grāfu Plāteru-
Zībergu muižas parks (19. gs.). Parka 
platība – 7,9 ha, tā teritorijā atrodama 
21 koku un krūmu suga – gan vietē-
jās, gan svešzemju, kuru lapotnes 
spoguļojas divos dīķos. Parka centrā 
ir lapegļu audze, kurai blakus atrodas 
parka lepnums - Lielais ozols. Austru-
mu daļā atrodas liepu aleja. Dendro-
loģisks retums ir Moltkes liepa, kas 
reti sastopama Latvijas parkos. Parkā 
atrodas arī labiekārtots atpūtas lau-
kums. Vēsturiskajās ēkās izvietojušās 
vairākas iestādes, taču daļa bijušās 
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Pašvaldība gatavojas budžeta 
grozījumiem

Pēc Daugavpils novada domes 
Finanšu pārvaldes datiem, Dau-
gavpils novada pašvaldības 2015. 
gada pamatbudžeta ieņēmumu 
izpilde līdz š.g. 1.jūlijam ir 11,7 
milj. eiro. Pirmajā pusgadā ieņē-
mumi pārsniedz tā paša perioda 
izdevumus par 592 tūkst. eiro, tajā 
skaitā pamatbudžeta finansiālais 
pārpalikums ir 8 tūkst. eiro. Pa-
matbudžeta izdevumi bijuši 11,1 
milj. eiro. 

Pamatbudžeta ieņēmumi pieau-
guši par 152 tūkst. eiro, salīdzinot 
ar 2014.gada pamatbudžeta tā 
paša perioda ieņēmumiem. Paš-
valdības budžeta nodokļu ieņēmu-
mi, salīdzinot ar iepriekšējā gada 
to pašu periodu, ir palielinājušies 
par 169 tūkst. eiro.  

Kopš šā gada 1. janvāra tika 
palielināta minimālā alga, līdz ar 
to iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
(IIN) ieņēmumi palielinājušies. 
Laikā no 1. janvāra līdz 1.jūlijam 
ieņēmumi no IIN bija 3,3 milj. 
eiro, tas ir par 0,1 milj. eiro vairāk 
nekā pērn. Nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumi par zemi, ēkām 
un būvēm līdz 1.jūlijam bija 778,5 
tūkst. eiro,  tas ir par 76,6 tūkst. 
eiro vairāk nekā pērn. Maksāju-
mos no valsts budžeta saņemti 6,5 
milj. eiro. 

Speciālā budžeta ieņēmumi, tai 
skaitā noteiktiem mērķiem iezī-
mēti ieņēmumi – 675,6 tūkst. eiro. 
Ieņēmumi tika novirzīti budžetā 
paredzēto programmu finansē-
šanai. Speciālā budžeta izdevu-
mi pirmajā pusgadā veido 180,6 
tūkst. eiro. 

Daugavpils novada pašvaldība 
2015.gada pirmajos sešos mēnešos 
ir saņēmusi dotāciju no  pašvaldī-
bu finanšu izlīdzināšanas fonda 
3 milj. eiro apmērā, kas sastāda 
48,93% no plānotā gada apjoma. 
Līdz š.g. 1.jūlijam izglītībai no-
virzīti 4,7 milj. eiro, sociālai aiz-
sardzībai – 1,3 milj., teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanai- 1,6 

milj., vides aizsardzībai – 116,9 
tūkst., ekonomiskai darbībai – 
320,5 tūkst., sportam un kultūrai 
– 876,2 tūkst.  

Investīciju programmas ietvaros 
tiek īstenotas ERAF aktivitātes 
„Ūdenssaimniecības infrastruk-
tūras attīstība apdzīvotās vietās 
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 
ūdenssaimniecības attīstības pro-
jekti Maļinovas un Sventes pagas-
tā. Turpinās darbi  pie projekta 
„Daugavpils novada pašvaldības 
ceļu un ielu rekonstrukciju saim-
nieciskās darbības attīstības sek-
mēšana”. Tiek īstenots ELFLA at-
balstītais projekts „Vecticībnieku 
vēsturiskās apbūves atjaunošana 
un lauksaimniecības kultūrvēs-
turiskā mantojuma saglabāšana 
Slutišķu sādžā”.

Daugavpils novada pašvaldī-
ba uzsākusi virkni pašvaldības 
investīciju projektus, kuri tiks 
finansēti no Valsts kases aizņē-
mumiem, kurus esam iesnieguši 
Finanšu ministrijas Pašvaldības 
aizņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomei 
izskatīšanai. Atbalsta gadījumā 
tiks grozīts pašvaldības budžets 
gan ieņēmumu, gan izdevumu sa-
daļā - īstenosim Špoģu vidusskolas 
ēkas fasādes vienkāršoto renovāci-
ju 100,6 tūkst. eiro apjomā, Višķu 
sociālās aprūpes centra ēkas at-
jaunošanu - 493,3 tūkst. eiro, Sile-
nes pamatskolas iekštelpu, katlu 
telpas un siltummezgla apkures 
iekārtu vienkāršoto atjaunošanu 
- 149,5 tūkst. eiro.   ELFLA atbals-
tītais projekts „Jauna sabiedriskā 
pakalpojuma - Sabiedriskās pirts 
izveide Višķu pagastā”- 40,2 tūkst. 
euro. 

Irēna Timšāne 
Finanšu pārvaldes vadītāja

Noslēdzies projekts „Kur laime mīt...”

Biedrība „Daugavpils lietišķo sievie-
šu klubs OLIVIA” sadarbībā ar Dau-
gavpils novada domi realizēja projektu 
„Kur laime mīt...”. No 3. līdz 9.augus-
tam tika organizēta bērnu nometne, 
kas bija pozitīvu emociju un garīgu 
vērtību bagātīga dāvana gan Latvijas, 
gan arī uz ārvalstīm no dzimtenes iz-
braukušu ģimeņu bērniem. Ārpussko-
las pasākumu programmā, vasaras no-
metnes Latvijas un diasporas bērniem, 
biedrība OLIVIA veiksmīgi realizē pro-
jektus jau trešo gadu.

Projekta mērķis bija emigrējušo ģi-
meņu bērnu tikšanās klātienē ar vien-
audžiem Latvijā, dalībnieku iesaistīša-
na latviešu valodas, kultūras, tradīciju 
iepazīšanā, kā arī nacionālās identitā-
tes stiprināšanā un piederības apziņas 
veicināšanā latviskajai kultūrtelpai. 
Biedrības OLIVIA un Daugavpils nova-
da domes kopīgās sadarbības rezultātā 
projektam pieteicās mērķa grupa atbil-
stoši projekta nosacījumiem. Projektā 
piedalījās 16 diasporas un 16 Latvijā 
dzīvojoši bērni un jaunieši vecumā no 
8 līdz 17 gadiem. Diasporas bērni bija 
no septiņām valstīm – Īrijas, Anglijas, 
Vācijas, Itālijas, Skotijas, Krievijas un 
Norvēģijas. Projektā no Latvijas pieda-
lījās 1 bērns no Rīgas, 1 no Salaspils 
un 14 bērni no Latgales reģiona. No-
metnes dalībnieki bija no 18 izglītības 
iestādēm.

Dalībnieki darbojās radošajās darb-
nīcās, nodarbībās apguva latviešu valo-
du, iepazina Latvijas dabas bagātības 
un latviešu tradīcijas. Nometnes laikā 
notika ekskursijas, tika apmeklētas ie-
vērojamas vietas Latvijā. Bērni atklā-
ja sev dzimtenes bagātības un cilvēku 
ieguldīto darbu vides un kultūras sa-
glabāšanā. Ceļojuma laikā dalībnieki 
apmeklēja vairākas pilsētas un pagas-
tus, uzzināja un pārliecinājās, ka viņu 
dzimtene ir unikāla vieta pasaulē un 
ka arī Latvijā dzīvo strādīgi un laimīgi 
cilvēki. Dalībnieki arī iepazina Aspazi-

jas bērnības aprakstus, kuros īpaši tiek 
godātas cilvēka gara vērtības un dzim-
tenes mīlestība. Ar projekta palīdzību 
tika dota iespēja bērniem integrēties. 
Bērni no Latvijas skolām ar atbildību 
korekti mācīja latviešu valodu diaspo-
ras bērniem, veicinot patriotismu un 
lepnumu par piederību Latvijai.

Projekta laikā katrs nometnes dalīb-
nieks par piedzīvoto, iepazīto un redzē-
to, kā arī par savām izjūtām, sadarbo-
joties ar bērniem no dažādām valstīm, 
veica ierakstus savā dienasgrāmatā 
„Laime Latvijā”. Bērni iepazinās ar 
interesantiem cilvēkiem, ieguva jau-
nus draugus. Īpašs gandarījums pro-
jekta realizētājām bija par to, ka pēc 
vairāku gadu prombūtnes no Latvijas 
emigrējušo ģimeņu bērni satikās un 
kopā pavadīja laiku ne tikai ar drau-
giem un bijušajiem skolasbiedriem, bet 
arī ar radiem Latvijā. Nometnes laikā 
valdīja labvēlīga vide gan starp Latvi-
jā dzīvojošajiem, gan no mītnes zemēm 
atbraukušajiem bērniem, kuri labprāt 
stāstīja par sevi, par savu dzīvesvietu, 
dalījās ar atmiņām par savu skolu un 
draugiem, ar aizrautību piedalījās or-
ganizētajās aktivitātēs un izteica cerī-
bu kādreiz atgriezties dzimtajās mājās.

Nometnes organizētāji veica milzīgu 
darbu, lai bērniem nometnē pavadī-
tais laiks būtu interesants un pozitīvu 
emociju bagāts. Pateicības vārdi jāteic 
nometnes radošajiem pedagoģiem - ide-
jām bagātajai darba komandai, kā arī 
svētīgās idejas atbalstītājiem, lai veici-
nātu reemigrācijas procesu Latvijā.
Projekts „Kur laime mīt...” (SIF Nr. 
2015.LV/SP/23) ir sagatavots ar SIF 
finansiālu atbalstu. Par publikācijas 
saturu atbild Daugavpils lietišķo sie-
viešu klubs “OLIVIA”.

Andžela Zubkovska
projekta vadītāja 

gadā iekārtots Skrindu dzimtas mu-
zejs, kas ir piemiņas vieta pirmajiem 
tautas atmodas darbiniekiem brāļiem 
Skrindām – Benediktam (1869–1947), 
Kazimiram (1875–1919) un Antonam 
(1881–1918). Pastāvīgā ekspozīcija 
stāsta par Skrindu dzimtas dzīvi un 
darbu. Skatāma arī ekspozīcija par 
Līksnas un Vaboles pagasta vēsturi 
un šodienu, kā arī vairāk nekā gad-
simtu vecas mēbeles un dažādi sadzī-
ves priekšmeti. Muzeja krājumā ir 20. 
gadsimta sākuma grāmatas, žurnāli, 
laikraksti un fotogrāfijas. 

Šajā ēkā izvietojusies arī Vaboles 
pagasta bibliotēka un pasta nodaļa. 
Vaboles ciemā atrodas arī SIA firmas 
„Antaris” veikals „Elvi”. Iedzīvotāju 
veselības aprūpi nodrošina Vaboles 
feldšerpunkts, kur ģimenes ārstei Ine-
sei Kudeiko ir otrā prakses vieta. Pa-

gājušajā gadā, pateicoties pārrobežu 
projektam, feldšerpunkts izremontēts 
un tajā nodrošināta vides pieejamība 
personām ar īpašām vajadzībām.

Vaboles pagastā galvenais uzņē-
mējdarbības veids ir lauksaimniecība, 
īpaši graudkopība, kur ražīgi strādā 
Valentīna Audzera p/s “Druviņi”, And-
ra Rodčenko z/s “Lapsukalns”, Andra 
Kucina z/s “Tūjiņas”, Ilmāra Malnača 
z/s „Ievas”; savukārt piena lopkopībā 
darbojas Staņislava Baika z/s  „Lat-
galīte”, Riharda Alika z/s „Rīts”. Savu 
īpašo nišu atradusi Ivetas Upenieces 
z/s „Jaunava”, kas bioloģiski audzē ga-
ļas liellopus, Aiņa Žilvinska z/s „Snie-
gi” specializējusies mežistrādē, sniedz 
ceļmalu kopšanas pakalpojumus, 
Vara Vilcāna z/s „Kļavas” papildno-
zare ir amatniecība. Veltas Upenieces 
frizētava „Stiliņš” rūpējas par vabo-
liešu un citu pastāvīgo klientu skais-
tumu; arvien lielāku popularitāti ie-
manto Aijas Dvinskas brīvdienu māja 
„Meža skuķi” ar sertificēta pirtnieka 
pakalpojumiem.

Vabole ir pagasts ar bagātām kultū-
ras tradīcijām. Vaboles kultūras namā 
darbojas 1959. gadā izveidotais jau-
niešu deju kolektīvs „Aisma” (vadītāja 
Anita Šalkovska), 1966. gadā dibinā-
tais amatierteātris „Nagaidama prīca” 
(vadītāja Aina Pabērza), kopš 2006. 
gada te ir jaunākais etnogrāfiskais 
ansamblis Latvijā „Vabaļis” (vadītājs 
Artūrs Uškāns). „Vabaļis” ne tikai 
kopj lokālās tradīcijas, bet arī rūpējas 
par to saglabāšanu nākamajām paau-
dzēm – pa šo laiku ar VKKF atbalstu 

izdoti divi mūzikas albumi – 2013.g. - 
„Pa celeņu”, 2014. g. – Dienvidlatgales 
tradicionālie garīgie dziedājumi „Lo-
bais reits”. Amatiermākslas kolektīvu 
darbībā balstās lielākie tradicionālie 
pasākumi - Vasarsvētku sadancis, 
kas tautas deju cienītājus priecē kopš 
1993. gada; Starptautiskais tautas 
muzikantu saiets sirsnīgi mājīgā gai-
sotnē notiek kopš 2004. gada; folkloras 
kopu saiets „Aizgavienī cīmūs braucu” 
vairāk kā 5 gadus pulcina tautas tra-
dīciju pārzinātājus. 

Pagasta teritorijā esošos ceļus rotā 
krucifiksi - katoliskās Latgales sim-
bols, kas vēsta par gadsimtiem senu 
tradīciju. Pirmās Latvijas brīvvalsts 
laikā (1920.-1940.) Vabolē bijuši 44 
krucifiksi, līdz mūsdienām saglabāju-
šies 29 ceļmalas krusti. 

Vaboles pagasta milzu vērtība ir tās 
cilvēki. Iniciatīvas bagātākie iedzī-
votāji izveidojuši biedrības un aktīvi 
tajās darbojas, īpaši jāpiemin Vaboles 
vidusskolas atbalsta biedrība „Savai 
skolai Vabolē”, jauniešu biedrība „Ļe-
petnīks”, kā arī biedrības „Baltezers 
D” un „Vabiča”. 

Uz XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem šogad no 
nelielās Vaboles vidusskolas aizbrau-
ca 4 kolektīvi – folkloras kopa „Kanči” 
un 3 deju kolektīvi. Tas liecina, ka Va-
bole stabili balstās tradīcijās un rau-
gās ar skatu nākotnē!

Aina Pabērza 

muižas apbūves elementu - pārvald-
nieka māja un klēts, vēl gaida savu 
atdzimšanu. 

Vaboles vidusskola (sākotnēji – Va-
boles pamatskola) darbojas no 1919. 
gada 20. novembra. Pirmsākumos tā 
bija izvietota bijušajā muižas pārvald-
nieka mājā, līdz skolas vajadzībām 
tika pārbūvēta muižas zirgu staļļa 
ēka. Skola gadu gaitā augusi un at-
tīstījusies- 1950.gadā tai bija pirmais 
vidusskolas izlaidums. Pašlaik Vabo-
les vidusskola izvietojusies trijās ēkās; 
īpaši gan skolēnus, gan visus Vaboles 
iedzīvotājus priecē 2014. gadā renovē-
tais sākumskolas korpuss. Vidusskolā 
ir labas iespējas izglītības pamatprog-
rammu apguvei, un te tiek realizētas 
vairākas interešu izglītības program-
mas, darbojas daudzi pulciņi. 

Vēl vienā no muižas ēkām 1996. 
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Maļinovas pagastā labiekārtoja 
ielu trenažierus

2015. gada 5. maijā biedrība Jau-
niešu klubs “Maļinki” parakstīja pro-
jekta finansēšanas līgumu ar Borisa 
un Ināras Teterevu fondu. Uz līguma 
pamata biedrībai tika piešķirts 3,944 
EUR finansējums projekta “Pietiek 
slinkot, nāc sportot!” īstenošanai, 427 
EUR līdzfinansējot Daugavpils nova-
da domei.

Projekts tiek īstenots ar mērķi 
ierīkot jaunu ielu vingrošanas lauku-
mu, radot atbilstošu vidi iedzīvotāju 
aktīvai atpūtai, kvalitatīvai brīvā 
laika pavadīšanai un veselīga 
dzīvesveida popularizēšanai. Projekta 
ietvaros ieplānots uzstādīt sešus āra 

trenažierus un iegādāties materiālus 
teritorijas labiekārtošanai. 

No 28. līdz 30.jūlijam  notika pirmie 
iepazīšanas treniņi gan bērniem, gan 
jauniešiem, ko vadīja maļinovietis 
Genādijs Šidlovskis. 8. augustā, pa-
gasta svētku ietvaros, notika oficiāls 
atklāšanas pasākums, kurā piedalījās 
profesionālie ielu vingrotāji no 
Daugavpils.

Projekta īstenošanas termiņš: 
01.05.2015.- 30.04.2016.

Kopējais piešķirtais finansējums: 
3,944 eiro.

Jūlija Andruškeviča

Skrudalienas pagasta jaunieši 
apguva iemaņas fotografēšanā

6.augustā Skrudalienas pagasta 
jaunieši prezentēja projekta “Iemūži-
ni savas atmiņas!” ietvaros gūtos pa-
nākumus. Projekta idejas īstenošanai 
jauniešu neformālā grupa “Mēs savam 
pagastam!” Daugavpils novada pro-
jektu konkursa jaunatnei “Uzlabosim 
savu ikdienu!” ietvaros saņēma finan-
sējumu 698 eiro apmērā.

un draudzīgā komandā. Gūtas iema-
ņas arī radoši darbojoties un pašiem 
darinot oriģinālus rāmīšus fotoizstādes 
dekorēšanai. 

Pasniedzot simboliskas dāvaniņas 
un pateicības rakstus, pasākuma laikā 
tika atzīmēti aktīvākie jaunieši: inte-
rešu pulciņa vadītājs Iļja Jakimovičs, 
Jeļena Andrule, Iveta Alehina, Adria-
na Bogatenko, Viktorija Ževņeroviča, 
Monika Hrapāne. Pateicības tika iz-
teiktas iedzīvotājiem, kas arī piedalījās 
fotoizstādē: Nadeždai Baranovskai, 
Oksanai Rumjancevai un Violetai Bol-
daveško.

Višķu pagasta jaunieši 
smēlās pieredzi Horvātijā

Višķu pagasta jauniešu biedrība 
VJCS piedalījās Horvātijā notiekošajā 
ERASMUS + jauniešu apmaiņas pro-
jektā „New Opportunities for Youth’’ 
(„Jaunas iespējas jauniešiem”). 

Projekta mērķis bija veicināt jaunie-
šu zināšanas un prasmes, kas saistī-
tas ar nodarbinātību un uzņēmējdar-
bību jauniešu vidū, paaugstinot viņu 
pārliecību par sevi, konkurētspēju un 
sociālo iekļaušanos.

Projekts norisinājās gleznaina-
jā Horvātijas pilsētā Požega un tajā 
piedalījās jaunieši no piecām valstīm 
- Latvijas, Horvātijas, Spānijas, Aus-
trijas un Čehijas. Latviju šajā projek-
tā pārstāvēja Višķu pagasta jauniešu 
biedrības VJCS pārstāvji Anna Sintija 
Ivanova, Linda Vingre, Reinis Jurge-
lāns, kā arī divi jaunatnes lietu spe-
ciālisti - Višķu pagasta jaunatnes lie-
tu atbildīgais Jānis Briška un Vaboles 
pagasta jaunatnes lietu atbildīgais 
Jānis Kuriga.

Jaunieši aktīvi piedalījās darba gru-

pās, kas bija saistītas ar uzņēmējdar-
bības jautājumiem, dalījās un guva 
jaunu pieredzi nodarbinātības sfērā, 
meklējot risinājumus  biežāk sastopa-
majām problēmām. 

Jaunieši godam pārstāvēja Latvi-
jas un Daugavpils novada vārdu, par 
ko liecina arī pēc Latvijas delegācijas 
prezentācijas sekojošie solījumi no 
citu valstu jauniešiem jau tuvākajā 
laikā apciemot mūsu novadu. 

Višķu pagasta jauniešu biedrība 
VJCS sirsnīgi pateicas par iespēju pie-
dalīties šajā lieliskajā projektā Dau-
gavpils novada domei, Višķu pagasta 
pārvaldei, kā arī Lietuvas partneror-
ganizācijai VŠĮ „Tarptautinis bendra-
darbiavimo centras“ un personīgi Pra-
nam Gataveckam.

Jānis Briška
Višķu pagasta jaunatnes lietu 

atbildīgais

Projekta noslēguma pasākumā, 
kuru vadīja Iveta Alehina, jaunieši vi-
sus klātesošos iepazīstināja ar projek-
ta ietvaros iegādāto fototehniku, kuru 
pielietojot, tika izveidota fotoizstāde 
“Skrudalienas pagasts manā skatīju-
mā!”. Fotoizstādē tika izvietotas arī ie-
dzīvotāju veidotās fotogrāfijas, kas vēl 
kādu laiku priecēs visus Skrudalienas 
pagasta apmeklētājus ar savu krāš-
ņumu un iemūžināto pagasta skatu 
burvību. Projekta laikā jaunieši mācī-
jās darboties ar iegādāto fotokameru, 
fotografēt pagastā notiekošos pasāku-
mus, apkopot iegūto fotomateriālu un 
informāciju krāšņās prezentācijās un 
publikācijās. Visu šo pieredzi jaunieši 
saņēma rīkotā interešu pulciņa “Skais-
tais fotogrāfijās” laikā. Savas iegūtās 
zināšanas labprāt prezentēja projekta 
noslēguma pasākumā, un bija ganda-
rīti par to, ka izdevās paveikt mūsu 
pagastam tik nozīmīgu darbu. Patei-
coties šim projektam, Skrudalienas 
pagastā paliks uzskatāmi vēsturiski 
materiāli, ko turpmāk varēs apskatīt 
arī mūsu bērni. Projekts nodrošinās 
iespēju arī turpmāk radīt krāšņas un 
uzskatāmas publikācijas, informatīvos 
materiālus un prezentācijas par no-
tiekošo pagastā, par pagasta jauniešu 
dzīvi un viņu aktivitātēm. 

Jaunieši atzina, ka ir guvuši lielu 
pieredzi ne tikai fotografēšanā un pre-
zentāciju veidošanā, bet arī projekta 
aktivitāšu organizēšanā un vadīšanā, 
pasākumu rīkošanā, savstarpējā ko-
munikācijā, jo bija jāstrādā saliedētā 

Projekta noslēguma pasākumā pie-
dalījās arī Daugavpils novada domes 
jaunatnes lietu speciāliste Oļesja Ņi-
kitina. Novērtējot jauniešu izveido-
to fotoizstādi, viņa atzina, ka nekad 
nebūtu pievērsusi uzmanību skais-
tajam dāboliņam pļavā, taču jaunie-
šiem izdevās to panākt ar fotogrāfi-
jām. Līdzīgas atsauksmes ir izteikuši 
vairāki fotoizstādes apmeklētāji, 
minot, ka nemaz nav iedomājušies, 
ka Skrudalienas pagastā ir tik daudz 
skaistu un pievilcīgu dabas stūrīšu, 
ko ikdienā nemaz nemani. Jaunieši to 
uztvēra kā ļoti pozitīvu vērtējumu, kas 
liecina par to, ka rīkotā interešu pul-
ciņa “Skaistais fotogrāfijās” mērķis ir 
sasniegts. 

Skrudalienas pagasta jauniešu ne-
formālā grupa “Mēs savam pagastam!” 
izsaka lielu pateicību Daugavpils nova-
da domei par finansiālo atbalstu, kas 
nodrošināja veiksmīgu projektā izvir-
zīto mērķu sasniegšanu. Pateicamies 
Skrudalienas pagasta pārvaldes jau-
natnes lietu atbildīgajai Jeļenai Hra-
pānei par palīdzību, sniedzot noderīgus 
padomus un morālu atbalstu jauniešu 
darbībā. Paldies Skrudalienas pagasta 
pārvaldei par sniegto atbalstu dalībai 
Daugavpils novada projektu konkursā 
jaunatnei “Uzlabosim savu ikdienu!”, 
kā arī par sniegtajām telpām projekta 
aktivitāšu rīkošanai. 

Arina Griškjāne 
projekta “Iemūžini savas atmiņas!” 

vadītāja 
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Ambeļu pagasta svētki aizritēja ceļojuma noskaņās
Ambeļu pagasta svētkos 1.augusta 

dienas garumā tika atklāta fotoizstā-
de, notika 2 koncerti, sporta aktivitā-
tes un jautra svētku ballīte. Ap pus-
dienlaiku lietus mākoņi izklīda, ļaujot 
ambeliešiem un viņu ciemiņiem bau-
dīt svētkus bez raizēm.

Šogad izvēlētā ceļojuma tēma aiz-
sākās jau agri no rīta, kad Ambeļu 
pagasta pārvaldes zālē uz Linarda 
Onzula fotogrāfi ju izstādes “Pasaule 
manā objektīvā” atklāšanu ieradās 
gan Linarda draugi un ģimene, gan  
aktīvākie pagasta iedzīvotāji. Krāš-
ņajos fotoattēlos varam aplūkot vai-
rāku Eiropas valstu pilsētas un lauku 
ainavas, bet īpaši daudz ir dažādu 
kalnu ainavu. Tas ir likumsakarīgi, 
jo Linards ir arī kaislīgs alpīnists un 
iemūžinājis fotogrāfi jās iekarotās vir-
sotnes. 

Ap pusdienlaiku ar čalām un mūzi-
ku piepildījās jaunās Ambeļu estrādes 
apkārtne. Pati estrāde uz šo laiku bija 
pārvērtusies par kuģi “PASAKA”, ar 
kuru ceļot bija ieradušies daudzi bēr-
nu un jauniešu kolektīvi, un kupls pul-
ciņš skatītāju. Visus sagaidīja Stjuar-
te (I.Skutele), Kapteinis (J.Suveizda), 
Kuģa mehāniķis (A.Borkovskis), kā 
arī divas kuģa Žurkas (A.Kuņko un 
N.Ivanova). Kā jau tas bieži gadās, 
žurku asie zobi bija sagrauzuši garšī-
go burtu P un tāpēc pasažieri nebija 
atraduši meklēto kuģi, kuram tagad 
bija nosaukums “ASAKA”. Lai labotu 
savas sastrādātās blēņas, Žurkām bija 
jāsameklē visi pasažieri, kas bija pie-
teikušies ceļojumam. Viens pēc otra 
uz klāja ieradās dažādu pasaku varo-
ņi un bērni, kas ar savām dziesmām 
un dejām pelnīja biļetes ceļojumam ar 
kuģi “PASAKA”. 

Liels paldies par lieliskajiem priekš-
nesumiem Ambeļu KN bērnu mo-
des deju kopai “O.K.DANCE” (vad. 
O.Kitajeva) un bērnu klubiņa vokā-
lajam ansamblim (vad. A.Borkovskis, 
I.Skutele), Biķernieku KN bērnu deju 
grupai “Smaids” (vad. I.Vasiļjeva), 
Dubnas KN vokālajam ansamblim 
“Uguntiņa” (vad. G.Pētersone) un deju 
grupai “Dance is my feeling” (vad. 
A.Zeile), Dvietes KN dziedošajām 
meitenēm Enijai un Amandai (vad. 
M.Setkovska), Maļinovas vokālajam 
ansamblim “Avenes” (vad. A.Ozoliņa), 

kā arī Skaistas TN bērnu deju grupai 
“Taurenīši” (vad. S.Vecele). 

Kamēr skatītāji baudīja priekš-
nesumus, Kapteinis paspēja izga-
tavot jaunu burtu nosaukumam un 
visi varējām doties ceļojumā ar kuģi 
“PASAKA”. Pirms tam gan kopā ar 
Sniegbaltīti (K.Mogiša) tika nodziedā-
ta dziesma “Pasakām vajag ticēt”, un 
visi devās braucienā uz Sporta zemi.

Par sportiskajām aktivitātēm un 
balvām veiksmīgākajiem rūpējās 
R.Rajeckis ar palīgiem. Kamēr vieni 
cīnījās par balvām, citi ar lielu intere-
si iepazinās ar fi tnesa centra “Intense 
Fitness” piedāvāto iespēju izmēģināt 
dažādus vingrojumus stājas veidoša-
nai un muskuļu nostiprināšanai.

Kamēr visi nodarbojās ar sportis-
kām aktivitātēm, čaklās saimnieces-  
E.Kusiņa un L.Munča ar palīgiem uz 
ugunskura vārīja zupu lielajā katlā. 
Kad sacensības beidzās, visi varēja 
spēcināties ar  garšīgo zupu, lai pietik-
tu izturības vēl arī svētku tālākajiem 
pasākumiem. 

Svinīgākais pagasta svētku brīdis 
pašā vakarā pulcināja apmeklētājus 
Ambeļu KN zālē. Pēc tradīcijas, svēt-
ku koncerta iesākumā Ambeļu pagas-
ta pārvaldes vadītājs S.Kusiņš sveica 
visus svētkos un pasniedza pateicības 
aktīvākajiem iedzīvotājiem par iegul-
dījumu pagasta dzīves dažādās jomās.

Šogad tika godināti vairāki cilvē-
ki par ieguldījumu pagasta teritorijā 
esošo kapsētu un baznīcu sakopšanā 
un labiekārtošanā – Aleksandrs un 
Antoņina Kuzini, Valentīna Kampā-
ne, Pēteris Gorenko. Pateicību par ak-
tīvu senioru dzīves organizēšanu un 
ilggadīgu darbošanos amatiermākslas 
kolektīvos saņēma Rita Matisāne, bet 
par atbildīgu brīvprātīgā darba veik-
šanu un ilggadīgu radošo darbību 
amatiermākslas kolektīvos tika godi-
nāta Viktorija Avdejeva.

Pēc svinīgā mirkļa visi klātesošie 
tika aicināti sadziedāties koncertā “Ar 
dziesmu ceļasomā”. Savas dziesmas 
par ceļojumiem un ar tiem saistītām 
lietām kopā uzdziedāt aicināja gan 
Ambeļu KN dziedātāji, gan ciemiņi 
no kaimiņpagastiem. Liels paldies par 
radošo sadarbību Ambeļu vokālā an-
sambļa “Kaprīze” (vad. A.Borkovskis) 
meitenēm V.Avdejevai un K.Mogišai, 

Ozoliņu ģimenes ansamblim, Līks-
nas skanīgajai dziedātājai S.Gipterei, 
Višķu pagasta vokālajam ansamblim 
“Anima Corde” (vad. A.Jermaļonoka) 
un Brāļiem Puncuļiem no Rēzeknes. 
Paldies arī jaukajiem koncerta skatī-
tājiem, kas aktīvi dziedāja līdzi.

Dziedāšana un dejošana kopā ar 
Brāļiem Puncuļiem turpinājās līdz rīt-
ausmai, kad ambeliši devās atpūsties, 
lai svētdien varētu piedalīties Sv.Misē  
Svētā Jura Romas katoļu baznīcā un  
kapusvētkos Ambeļu kapsētā.

Ambeļu pagasta svētki noritēja 
draudzīgā un sirsnīgā gaisotnē, par 
ko pateicība pienākas visiem pagasta 
darbiniekiem un brīvprātīgajiem pa-
līgiem, kas sagatavoja svētku norises 

vietas un realizēja ieplānotos pasā-
kumus. Milzīgs paldies bibliotekārei 
Zojai Rubenei par lielo ieguldījumu, 
veidojot pasākuma māksliniecisko no-
formējumu izcilā līmenī.

Pateicība par pasākumu iemūži-
nāšanu fotogrāfi jās pienākas brīv-
prātīgajiem fotogrāfi em – I.Onzulei, 
J.Putānam, K.Mogišai, R.Ozoliņam 
un D.Čāmānei, kas ar saviem personī-
gajiem fotoaparātiem ķēra pasākumu 
interesantākos mirkļus.

Paldies Daugavpils novada domei 
par pasākuma organizēšanai piešķir-
to fi nansējumu!

 Ingrīda Skutele 
Ambeļu KN vadītāja

Maļinovas pagasta svētki „Maizīt, mana bagātība”
8.augustā Maļinovas pagasta svēt-

ku diena iesākās ar dievkalpojumu 
Maļinovas Pravieša Elijas pareizticīgo 
dievnamā, vēlāk iedzīvotājus un cie-
miņus pulcējot pie saieta nama, kur 
varēja aplūkot foto izstādi „Maļinovas 
pagasta labības lauki…” un apska-
tīt interesantus putnubiedēkļus, kas 
„sargāja” šī gada labības ražu no put-
niem. 

Šī gada sporta svētkos tika atklāti 
ielu vingrošanas trenažieri, kuri uz-
stādīti projekta ietvaros ar Ināras un 
Borisa Teterevu fonda atbalstu. 

Bērni ņēma dalību radošajās darb-
nīcās - gatavoja kolāžas no graudiem 
un putraimiem, bija iespēja piedalī-
ties salmu matrača darināšanā, kā arī 
izmēģināt, cik laba gulēšana uz tā.

Ļoti pieprasīta bija vizināšanās ar 
zirgu un poniju - bērni labprāt rindā 
stājās atkārtoti. Tāpat bērni baudīja 
piepūšamās un ūdens bumbu atrak-
cijas un izmantoja iespēju iegādāties 
dažādu garšu cukurvates.

Svētku koncertā uzstājās „Līgavi-
ņas” no Skrudalienas pagasta, „Rjabi-
nuški” no Biķernieku pagasta,” „K.O. 

dance” no Ambeļu pagasta, dziedošā  
Ozoliņu ģimene, Maļinovas pagasta 
pašdarbības kolektīvi - vokālais kolek-
tīvs „Avenes”, „Ivuški”, deju kolektīvs 
„Druvāni”, bērnu vokālais ansamblis 
un dziedošā pašdarbniece Zoja Mar-
kelova.

Pašražoto produkciju degustēšanai 
piedāvāja mājražotāja I.Saņina - divu 
veidu pašceptu maizi, triju veidu mā-
jas sieru, sviestu, biezpienu un pienu. 

Cienastā varēja nobaudīt „Spēka 
putru” un SIA ”Cīši gords” Aglonas 
maizes muzejā ceptu maizi.

Lustīga dejošana zaļumballē turpi-
nājās līdz rīta gaismai.

Paldies pagasta svētku atbalstī-
tājiem – Daugavpils novada domei, 
biškopim Jānim Aleksejevam, SIA 
„Country Style”.

Paldies svētku dalībniekiem un or-
ganizatoriem par labi pavadītu dienu!

Elena Koļesnikova
Maļinovas pagasta 

saieta nama vadītāja 
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Demenes pagasts nosvinēja 120 gadu jubileju
8. augustā Demenē svinēja pagasta 

120 gadu jubilejas svētkus - “Pagasts 
– vakar, šodien, rīt”. Svētku laikā pa-
gasta iedzīvotājiem un ciemiņiem tika 
piedāvātas daudzveidīgas aktivitātes, 
kuru laikā varēja atcerēties vakardie-
nu, izbaudīt šodienu un iegūt spēku 
rītdienai.  

Svētki sākās ar dievkalpojumu De-
menes Romas katoļu baznīcā, kurā 
priesteris Vjačeslavs Rosļaks lūdzās 
par Demenes pagastu, par cilvēkiem, 
kas tajā dzīvo un strādā.  Pēc diev-
kalpojuma visi devās uz Demenes 
ciemata centru, kur  pie pagasta pār-
valdes ēkas notika svētku atklāšana. 
Visus klātesošos uzrunāja un sveica 
pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna 
Gadzāne. Pēc tam viesi tika aicināti 
apmeklēt fotogrāfiju izstādi “Demenes 
pagasta dzīves lapaspuses” un apska-
tīties videohroniku par Demenes pa-
gastu. Tad Demenes kultūras nama 
teātra pulciņa “Marija&Co” dalībnieki  
pastāstīja pasaku  par mūsdienu De-
menes pagastu. 

Demenes pagasta simbola- melnā 
stārķa – vadībā, visi tika aicināti do-
ties ceļojumā pa Demenes pagastu. Tā 
laikā varēja apmeklēt Demenes pa-
gasta lielākās apdzīvotās vietas. Kum-
buļos pasākuma dalībniekiem tika 
piedāvātas dažādas radošas darbnīcas 
un aktivitātes – varēja veidot auduma 
puķes, piemiņas medaļas un gleznas 
no pogām. Zemgales ciemā bija iespēja 
apmeklēt Valentīna Bicāna gleznu iz-
stādi un uzzināt par pagasta vēsturi, 
savukārt bērniem – apgleznot sejiņas.

Demenes ciemā, kā pagasta infra-
struktūras centrā, darbojās vietējo 
mājražotāju tirdziņš. Tāpat tika pie-
dāvāts daudzveidīgs sporta sacensību 
klāsts un galda spēles. Svētku dalīb-
nieki piedalījās  Demenes pagasta 
maketa izveidē, norādot savas dzīves-
vietas un rakstot novēlējumus. Bied-
rība “Briģenes ezers” piedāvāja ezerā 
vizināties ar motorlaivu, katamarānu 
un laivu. 

Pēc ceļojuma pa pagastu visi de-
vās uz Demenes kultūras namu, lai 
izbaudītu svētku koncertu “Lai skan 
Demenes pagasts!”, kur ar skaistām 
dziesmām un dejām uzstājās Deme-

nes kultūras nama vokālais ansamb-
lis „Aizturi elpu!”, Daugavpils Balt-
krievu kultūras centra deju kolektīvs 
“Ļanok”, Margarita Kostigova, Ale-
kesejs Gorbuls, Renāts Cvečkovskis, 
Vjačeslavs Savčenko un Jevģēnijs Se-
livanovs.

 Pasākuma laikā tika godināti arī 
vairāki cilvēki. Vladislavam  Logi-
novam tika pasniegta pateicība par 
godprātīgu un nozīmīgu ieguldījumu 
vēstures pētniecības darbā. Pateicība 
par ieguldīto darbu lauku attīstības 
veicināšanā Demenes pagastā, sekmī-
gu jauno tehnoloģiju ieviešanu un ap-
guvi, par augstu profesionālo prasmi 
tika pasniegta Tatjanai un Zigfrīdam 
Pliskiem, Tatjanai un Edgaram Veļi-
čko, Vandai Utānei, Ivanam Artimo-
vičam, Viktoram Puzānam, Aleksand-
ram Bleideram, Andrejam Pliskam. 

Pateicība par aktīvu darbību Deme-
nes pagasta pārvaldes sabiedriskās 
un kultūras dzīves attīstībā - Vladis-
lavam Šmeišam un Aleksejam Beļav-
skim.

Daudzbērnu ģimenes -  Tatjana un 
Vitālijs Tihomirovi, Svetlana un Alek-
sejs Ziļi, Ilona Baraškina un Vitālijs 
Griņevičs, Oksana Kolodinska un 
Pavēls Garkulis – saņēma pateicības 
par aktīvu darbību Demenes pagasta 
pārvaldes sabiedriskās un kultūras 
dzīves attīstībā, bērnu audzināšanā.

Pateicības par ilggadēju, godprātīgu 
un profesionālu darbu un nozīmīgu ie-
guldījumu medicīnas darba organizē-
šanā un pilnveidošanā  tika pasniegta 
Vitālijam Novickim, Annai Dedelei, 
Janīnai Pučinskai, Romualdai Jurki-
nai.

Svētku turpinājumā visus gaidīja 
Demenes Brīvprātīgās ugunsdzēsēju 
un glābēju biedrības pārstāvji, kuri 
parādīja dažus trikus un piedāvāja 
dažas ugunsdzēsības sacensības. Lau-
kumā pie Demenes kultūras nama 
kopīgi debesīs tika palaisti 120 hēlija 
baloni. Bērni baudīja piepūšamās at-
rakcijas, savukārt citus izklaidēja jau-
niešu mūzikas grupa „Breathe Today” 
no Daugavpils. Vakarā notika disko-
tēka. 

Pasākuma rīkotāji pateicas par 
atbalstu Daugavpils novada domei, 

Demenes pagasta pārvaldei, Borisa 
un Ināras Teterovu fondam, sieviešu 
klubam  “Šarms”, uzņēmumiem “BLI-
KO”, “FLAIŠ”,  z/s “LIEPAS”, biedrībai 
“Briģenes ezers” u.c. Paldies Demenes 
pagasta darbiniekiem un brīvprātīga-
jiem palīgiem, kas sagatavoja svētku 
norises vietas un realizēja ieplānotos 
pasākumus, pateicamies priesterim 
V.Rosļakam par novadīto Svēto Misi, 
pasākuma dalībniekiem par dalību, 

māksliniekiem – par uzstāšanos!
Pateicoties LMT un Daugavpils no-

vada rīkotājam projektu konkursam, 
biedrība „Demenes stariņi” iegādājās 
jaunu akustisko sistēmu, kas pirmo 
reizi tika izmantota Demenes pagasta 
svētkos un ļāva skanēt mūzikai.  

Olga Zaikovska
Demenes KN direktore

Višķu pagasta svētki noritēja literārās noskaņās
22.-23.augustā Višķu pagasts svi-

nēja pagasta svētkus, kas izskanēja 
zem nosaukuma „Rainis. Mīla. Bezga-
lība”.  2015.gads Latvijā ir veltīts izci-
lajiem dzejniekiem, rakstniekiem un 
vienkārši apbrīnojamām personībām 
Rainim un Aspazijai, tāpēc arī Višķu 
pagasta svētki izskanēja literārā no-
skaņā.

Saulainajā sestdienā Višķu pagas-
ta estrādē jau no pusdienlaika sākās 
sporta spēles, kur veiklākie un atjau-
tīgākie sacentās dažādās disciplīnās. 
Jaunākie pārbaudīja savu precizitāti 
riņķu mešanā uz konusiem, florbola 
metienos, futbola sitienos,  kā arī bez 
maksas varēja apmeklēt piepūšamās 
atrakcijas. Pludmales volejbolā par 
spēcīgākajiem tika atzīta komanda 
„Vanagi”, bet strītbolā  jau par daudz-
kārtējiem čempioniem kļuva koman-
da „X”. 

Sportiskajā noskaņā bija vieta arī 
radošai notij. Dienas garumā pasāku-
ma viesus priecēja Višķu, Ambeļu un 
Dubnas jauniešu veidotā brīvdabas 
foto izstāde „Latvija – tu esi skaista 
visos niekos, sīkumos”. Foto autori - 
Juta Valaine, Līga Kaigorodova, Ilze 
Rūtiņa, Santa Matisāne, Eduards 
Grebežs, Jūlija Geresimova, Agnese 
Jermaļonoka, iemūžināja skaistākos 
mirkļus no Latvijas dabas un spilgtā-
kās atmiņas no viņu dzīves. Paralēli 
visam, dalībnieki apmeklēja  radošo 
darbnīcu, kur Maijas Ķivlenieces un 
Annas Gundegas vadībā iedzīvotāji 
varēja veidot klūgu paklājiņus, kas 
lieliski palīdz pret muguras sāpēm. 

Dienas izskaņā Višķu pagasta ama-
tiermāklas kolektīvi un viesi no citiem 

pagastiem vienojās koncertā „Tālāk 
sniedzas bezgalība”. Koncertā pieda-
lījās Višķu pagasta senioru deju kopa 
„Magones”, kas kopā ar Preiļu novada 
kultūras centra senioru deju kolek-
tīvu „Brūklenājs” radīja nelielu deju 
svētku nostaļģiju, šo sajūtu papildi-
nāja arī Špoģu vidusskolas mazie un 
lielie dejotāji. Dubnas pagasta bērnu 
vokālais ansamblis, Ambeļu folkloras 
kopa „Speiga”, Skrudalienas pagasta 
sieviešu vokālais ansamblis „Līgavi-
ņas” un Višķu pagasta vokālais an-
samblis „LB+” iepazīstināja skatītājus 
ar dažādo dziesmu pasauli, kur izska-
nēja dziesmas par mīlestību, sapņiem, 
dzimteni, dabu un mūžīgo romanti-
ku. Īpašs paldies Višķu pagasta jau-
niešiem par priekšnesumiem. Puiši 
iejutās līgavaiņu lomās, meitenes sa-
rīkoja vētru, bet Agate Jermaļonoka, 
jauniešu vokālais ansamblis „Anima 
corde”(vad. Agate Jermaļonoka) un 
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 
instrumentālā grupa „Mažors”(vad. 
Viktors Ļeonovičs) ieskandināja es-
trādi.

Par godu piektajiem pagasta svēt-
kiem tika godināti Višķu pagasta ie-
dzīvotāji, kas ir popularizējuši Višķu 
pagasta vārdu novadā un valstī, ar 
teicamu darbu, aktīvu sabiedrisko 
darbību un nozīmīgu atbalstu pagas-
ta labā. Visi kandidāti tika izvēlēti 
ar iedzīvotāju palīdzību. Nominācijā 
„Gada darba rūķis” tika sveikta Li-
dija Skrinda, gada balvu nominācijā 
„Gada radošais prāts” saņēma Laura 
Bicāne, par atbalstu pagasta labā tika 
apbalvots A/S „Latgales bekons”, bet 
par mūža ieguldījumu pagasts patei-

cās Ainai Bernānei. Katram no Gada 
balvas ieguvējiem tika pasniegs amat-
nieka Valda Grebeža veidots zelta 
kurmītis. Svētku vakarā visus priecē-
ja grupa „Paldies par dejām”.

Nākošās dienas rītā Višķu pagasta 
svētki noslēdzās Sv. Jāņa Kristītā-
ja Romas katoļu baznīcā, kur notika 
svētku mise un garīgās mūzikas kon-
certs. Ar sirsnīgu un gaišu koncertu 
priecēja solisti Laura Gribuste, Agate 
Jermaļonoka, Andris Bižāns, ērģel-
niece Jacinta Ciganoviča un Bicānu 
ģimene. 

Višķu pagasts pateicas visiem, kas 
palīdzēja svētku tapšanas laikā – 
amatniekam Valdim Grebežam, pa-

sākuma noformētājai Agnesei Jerma-
ļonokai, jauniešu biedrībai „VJCS”, 
pasākuma vadītājām - Agatei Jerma-
ļonokai, Venerandai Zeilei un Santai 
Matisānei, skaņotājiem un tehniska-
jiem darbiniekiem, Valdim Zukulim, 
Andrim Zeilei, Jānim Briškam. Liels 
paldies pasākuma labvēļiem – Dau-
gavpils novada domei, Daugavpils no-
vada aģentūrai „TAKA”, Daugavpils 
teātrim, Mārītes foto kompānijai, Z/s 
„Ziediņi”, A/s „Cēsu alus”, biedrība 
„Lauku studija”.

Santa Matisāne
Višķu pagasta sabiedriskā centra 

vadītāja
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 Daugavpils novads tika pārstāvēts Dievmātes svētku procesijā Aglonā
14. un 15. augustā Aglonā norisinā-

jās Vissvētākās Jaunavas Marijas De-
besīs uzņemšanas svētki, pulcējot ap-
tuveni 120 000 ticīgo. Tautas Krusta 
ceļš jeb Dieva mīlestības ceļš ik gadu 
14. augusta vakarā Aglonas svētkos 
pulcē desmitiem tūkstošus cilvēku. 
Šogad Aglonas svētki īpaši tika veltīti 
ģimenēm. Arī Krusta ceļa laikā sanā-
kušās un sabraukušās ģimenes varēja 
stiprināt savu ticību un smelties garī-
gu spēku nākotnei. Krusta ceļu vadīja 
Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps 
Jānis Bulis.

Vissvētākās Jaunavas Marijas debe-
sīs uzņemšanas svētki ir vieni no gal-
venajiem katoļu Baznīcas svētkiem, 
kas tiek svinēti par godu Jaunavai 
Marijai, Jēzus Kristus Mātei. Evaņ-
ģēlijā šis notikums nav aprakstīts, bet 
baznīcas tradīcijā ir drošas liecības 
par šo faktu. Šajā dienā svinīgi diev-
kalpojumi notiek visās Latvijas katoļu 
baznīcās, taču galvenā uzmanība pie-
vērsta Aglonas bazilikai, kur atrodas 
Aglonas Brīnumdarītājas Dievmātes 

svētglezna. Šo svētku svinēšanu kā 
dogmu Romas pāvests Pijs IX paslu-
dināja tikai 1950.gada 1.novembrī, lai 
gan svētki svinēti sen.

15. augustā Aglonas svētkos pieda-
lījās valsts augstākās amatpersonas 
- Valsts prezidents Raimonds Vējonis, 
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūr-
niece un Ministru prezidente Laimdo-
ta Straujuma. Jau pulksten 7 bazilikā 
pie Dievmātes altāra notika rīta Svētā 
Mise, kam sekoja Svētā Mise jaunie-
šiem, iestiprināšana un Rožukronis 
pie pāvesta altāra. Savukārt pulksten 
12 sākas svētku galvenā Svētā Mise, 
Dievmātes litānija un euharistiskā 
procesija. Svinīgajā Svētajā misē uz-
runu teica apustuliskais nuncijs Bal-
tijas valstīs Pedro Lopess Kintana. 
Dievkalpojumu muzikāli bagātināja 
vairāku Latgales un Rīgas katoļu 
draudžu apvienotais koris, instru-
mentālais ansamblis Madaras Jauģie-
tes vadībā un pūtēju ansamblis. 

Euharistiskajā procesijā piedalījās 
arī Daugavpils novada domes vadība 

– domes priekšsēdētāja Janīna Jalins-
ka, izpilddirektores 1. vietniece Ināra 
Natarova un Kultūras pārvaldes vadī-
tāja Ināra Mukāne. 

Aglonas svētki noslēdzās ar vakara 
Svēto Misi pie Dievmātes altāra.

Olga Smane

Naujenes jaunieši aktīvi un lietderīgi pavadīja vasaru

Vasaras sākums sakrita ar LR Iz-
glītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras atbalstītā projekta “Jaunie-
šu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas 
iespēju pilnveidošana un popularizē-
šana Daugavpils novadā” pasākumu 
plāna aktīvo daļu. Atgādināsim, ka 
šo projektu realizē Daugavpils nova-
da dome sadarbībā ar Naujenes jau-
natnes iniciatīvas un sporta centra 
(NJISC) bērnu interešu klubu „Nauje-
ne”. Projekts ir veidots ar mērķi piln-
veidot NJISC apmeklētājiem brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, paplašinot 
centra darbību, kas ļaus apgūt jaunas 
iemaņas un prasmes un sekmēt jau-
niešu sadarbības iespējas.

Jau pirmajās brīvdienās, 30.maijā, 
Naujenes pagasta jaunieši ar lielu vēl-
mi piedalījās sakopšanas talkā. Tal-
kas laikā tika sakopta centra teritorija 
un telpas, lai sagatavotu tās labiekār-
tošanai un remontdarbiem. Jaunieši 
iznesa ārā liekās un vecās mēbeles, 
iztīrīja telpas, nomazgāja grīdu. Ap-
kārtējā teritorijā jaunieši labiekārtoja 
puķu dobes un celiņus, kā arī tika iz-
rakti vecie koki un krūmi, lai to vietā 
iestādītu jaunus. 

Jūnija pirmajā nedēļā noritēja „Tū-
risma nedēļa”. Kaut arī laika apstākļi 
jūnija sākumā bija ļoti slikti, „Tūris-
ma nedēļas” pasākumu laikā daba 
jauniešus lutināja.  3.jūnijā jaunieši 
piedalījās pārgājienā uz Dabas parku 
„Daugavas loki” (Naujenes pagasts, 
Slutišķu ciems). Pārgājiena laikā jau-
nieši nogāja gandrīz 10 kilometrus.  
Atpūtas vietā jaunieši paši gatavoja 
sev ēdienu uz ugunskura, spēlēja vo-
lejbolu, atpūtās telšu pilsētiņā. Dros-
mīgie pat peldējās upē. Viss tūrisma 
inventārs – teltis, guļammaisi, katls 
ēdienu pagatavošanai- bija iegādāts 
no projekta līdzekļiem. Brīvajā laikā 
jaunieši pastaigājas pa „Markovas 
taku”, kur uzzināja vai atcerējās sava 
dzimtā novada vēsturiskos datus. 

Šajā nedēļā jaunieši apmeklēja arī  
Naujenes novadpētniecības muzeju. 
Šo dienu jaunieši nosauca par „Kul-
tūrmantojuma dienu”. Muzejā jau-
niešiem iepazina novada un pagasta 
vēsturi, guva noderīgu informāciju 
par tās dabu, svarīgiem notikumiem, 
ievērojamiem cilvēkiem. Jaunieši iz-
mēģināja savus spēkus muzeja mul-
timediju centrā, kur uz interaktīva 

ekrāna un hologrāfi skā kuba bija 
piedāvāta jauniešiem dabas spēle, 
enciklopēdija par Naujenes pagasta 
dzīvniekiem, kā arī fi lmas par vēsturi 
un novadpētniecību. Jauniešiem ļoti 
iepatikās Naujenē dzimušās, franču 
mākslinieces Valentīnas Zeiles izstā-
de. Šīs nedēļas pasākumos piedalījās 
ap 20 jauniešiem.  

Jūnija otrajā nedēļā notika „Zaļā ne-
dēļa”. Šo nedēļu jaunieši nosauca par 
„Apzaļumošanas un labiekārtošanas 
nedēļu”. Nedēļas laikā tika sakopta 
un labiekārtota jauniešu centra ap-
kārtējā teritorija – pateicoties projek-
ta fi nansējumam, uzstādīti soliņi un 
iestādīti koku stādi. „Zaļās nedēļas” 
pasākumos biji iesaistīti ap 25 jaunie-
šiem.  

Jūnija pēdējā nedēļā notika „Māks-
las nedēļa”. Tās ietvaros notika centra 
sienu apgleznošana, telpu dekorēša-
na.  

Ar Naujenes Mūzikas un mākslas 
skolas pedagoga Māra Suseja vadību, 
projekta dalībnieki iemiesoja savas 
idejas uz jauniešu centra sienām, iz-
mantojot grafi ti tehniku. Visi strādāja 
ar entuziasmu, lielu vēlmi un interesi. 

Tāpat mākslas nedēļās ietvaros 
jauniešiem bija iespēja piedalīties 
dažādās radošās darbnīcās. Katrs 
dalībnieks varēja izvēlēties radošo 
darbnīcu atbilstoši savām interesēm. 
Jaunieši varēja apgūt stikla apglezno-
šanas un papje-maše tehniku, iepazī-
ties ar tehnoloģiju „darbs ar audumu”, 
kā arī jaunieši mēģināja „iedot otru 
dzīvi” veciem priekšmetiem (avīzēm, 
plastmasas pudelēm, produktu iepa-
kojumiem, kartona kārbām), kā arī 
darboties ar dabas materiāliem.  

Viss nepieciešamais darbam „Māks-
las nedēļā” ir iegādāts pēc projekta 
līdzekļiem. Tas ir: papīrs, kartons, 
kancelejas preces, dažāda veida krā-
sas (dekupāžas krāsas, grafi ti krāsas, 
krāsas telpu noformēšanai), karstās 
līmes komplekti, šķēres, otiņas un 
daudz kas cits.  

„Mākslās nedēļā” piedalījās ap 15-
20 jauniešiem.

Jūlijā, projektu ietvaros no 20. jūlija 
līdz 2.augustam notika sporta pasāku-
mi. 21.jūlijā Kraujas ciema sporta lau-
kumā notika sacensības starp Nauje-
nes un kaimiņpagastu jauniešiem un 
ASV Bruņoto spēku virspavēlniecī-
bas dalībniekiem. Sportisti sacentās 

futbolā un strītbolā.  Futbolā uzvaru 
izcīnīja mājinieki, savukārt strītbolā – 
ASV pārstāvji. Sporta sacensībās pie-
dalījās ap 20 dalībniekiem. 

Ar sauli, sportu un dzīves prieku sir-
dī! Tieši ar šo devīzi 27. un 28. jūlijā 
noritēja jau tradicionālais ūdens pār-
gājiens jauniešiem pa Daugavas upi. 
Pārgājienā piedalījās 25 dalībnieki. 

Pārgājiens tika rīkots vienā no 
skaistākajiem Latgales reģiona no-
stūriem - dabas parka teritorijā „Dau-
gavas loki”. Dalībnieki startēja no 
Krāslavas pilsētas, virzoties uz gala-
punktu - Slutišķu ciems (Naujenes pa-
gasts). Attālums starp startu un fi nišu 
sastādīja 22 kilometrus. 

Pārgājiena laikā jauniešiem bija 
iespēja iepazīties ar sava novada 
krāšņumu -  zaļajiem mežiem, stāv-
krastiem un senlaiku ciematiem. Jau-
niešiem bija iespēja nodemonstrēt sa-
vas iemaņas un prasmes smaiļošanā, 
dzīvei brīvā dabā un pārsteigt visus ar 
savam kulinārijas spējam.  Pārgājiena 
laikā tika organizēta arī pietura atpū-
tai, kuras laikā jaunieši ēda, peldējās 
un sauļojās.      

Neskatoties uz to, ka ūdens ceļš bija 
garš un daži jaunieši piedalījās pār-
gājienā pirmo reizi, sasniedzot mērķi, 
visiem dalībniekiem bija labs garastā-
voklis un vēlme piedzīvojumiem. 

Slutišķu ciemā jaunieši izvietoja 
telšu pilsētiņu, gatavoja ēdienus, pie-
dalījās sporta aktivitātēs. Naktī jau-
niešiem bija ballīte pie ugunskura ar 
ģitāru, dziesmām un mēmo šovu. 

No rīta jaunieši paši organizēja un 
gatavoja brokastis. Sportiskākie jau-
nieši pat noskrēja krosu. Visi pārgā-
jiena dalībnieki notīrīja teritoriju, 
savāca mantas un, ar cerību satikties 
nākošgad, devās mājas. 

„Sporta nedēļas” pasākumam sporta 
inventāru (bumbas, badmintonu kom-
plekti, volejbola tīkli, lecamauklas un 
citu inventāru) iegādājas pēc projekta 
līdzekļiem. 

Naujenes Jaunatnes un 
iniciatīvas centra jaunieši

Projekts īstenots Izglītības un zi-
nātnes ministrijas Jaunatnes politi-
kas valsts programmas 2015.gadam 
valsts budžeta fi nansējuma ietvaros.
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Donoru dienā Demenē pulcējās ap 50 asins ziedotāju

Valsts asinsdonoru centrs (VADC) 
regulāri rīko izbraukumus pie dono-
riem - 6.augustā Donoru diena tika 
rīkota Demenē, 20.augustā – Dubnā.

Lai gan no 1.jūlija ir uzsākti bez-
skaidras naudas norēķini ar dono-
riem, kas nozīmē, ka turpmāk kom-
pensācija pēc asins ziedošanas tiks 
ieskaitīta donora bankas kontā nāka-
majā dienā, būtisks donoru skaita sa-
mazinājums netika novērots. Demenē 
nepilnās trijās stundās asinis nodeva 
ap 50 donoru no Demenes un Skrud-

ļinājuma. Pirmreizējiem ziedotājiem 
un tiem, kas asinis nodod 25 vai 50 
reizi, VADC pasniedz arī jaukas patei-
cības dāvanas.

Šobrīd gan valstiskā līmenī tiek 
runāts par plāniem no nākamā gada 
Latvijā ieviest bezatlīdzības donoru 
kustību. Tas nozīmē, ka par asiņu 
nodošanu vairs netiks maksāta atlī-
dzība. Demenes pagasta pārvaldes va-
dītāja Valentīna Gadzāne gan neslēpj, 
ka lauku cilvēkiem katrs centrs ir no 
svara, tāpēc šo lēmumu viņa vērtē di-

Īstenots projekts  “Skanīgi 
pasākumi Demenes pagastā”

23.martā «Latvijas Mobilais Telefons» 
(LMT) sadarbībā ar Daugavpils novada 
domi izsludināja pieteikšanos projektu 
konkursam “LMT - Latvijai”. Ikvienam 
bija iespēja iesniegt projekta ideju, kas 
ļautu uzlabot sava novada un novadnie-
ku dzīvi. Jauniešu biedrība “Demenes 
stariņi” pieteica konkursam projektu 
“Skanīgi pasākumi Demenes pagastā”.

Projekta mērķis bija iegādāties jaunu 
skaņas aparatūras komplektu biedrībai, 
lai nodrošinātu jauniešu un sabiedrības 
brīvā laika, radošo izpausmju u.c. akti-
vitāšu veiksmīgu, kvalitatīvu un daudz-
veidīgu norisi, attīstīšanu, pilnveido-
šanu un baudīšanu, tādējādi, sekmējot 
rīkoto pasākumu kvalitātes uzlaboša-
nu, veicinot jauniešu un sabiedrības 
radošo izaugsmi ne tikai mūsu pagastā, 
bet arī Daugavpils novadā.

8.jūnijā tika paziņoti projektu kon-
kursa rezultāti. Nedēļu vēlāk tika uz-
sākta projekta īstenošana un aparatū-
ras pasūtīšana. Jūlija beigās, īsi pirms 

ikgadējiem Demenes pagasta svētkiem, 
tika saņemtas 2 akustiskās sistēmas un 
2 statīvi skandām, ko pagasta svētkos 
varēja novērtēt ikviens pasākuma ap-
meklētājs, kas bija ieradies Demenes 
kultūras namā uz koncertu, video hro-
niku un citām norisēm visas dienas ga-
rumā, līdz pat naktij svētku noslēguma 
diskotēkā.

Projekta kopējais finansējums - 1996 
EUR. 

Jauniešu biedrība «Demenes stariņi» 
pateicas visiem, kas mūs atbalstīja un 
balsoja par projektu «Skanīgi pasāku-
mi Demenes pagastā»- kolēģiem, drau-
giem, paziņām, sadarbības partneriem, 
Zemgales vidusskolai un citiem. Esam 
patiesi priecīgi un pateicīgi par jūsu at-
balstu!

Paldies LMT par finansiālo atbalstu, 
pateicoties kuram Demenes pagastā sā-
kusi skanēt mūzika!

Olga Zaikovska
projektu vadītāja

Līksnas pagastā notika jauniešu dienas nometne “Citāda kultūra”
Daugavpils novada projektu konkursa 

„Attīsti sevi” rezultātā, Līksnas pagastā 
notika biedrības “Līksnas jauniešu ko-
piena” dienas nometne “Citāda kultūra”. 
Nometnē piedalījās 20 dalībnieki, gal-
venokārt no Līksnas pagasta, kā arī no 
Vaboles pagasta un Daugavpils, kuri va-
saras brīvlaikā dzīvoja pie radiem Līks-
nā. Nometne norisinājās no 28. līdz 31. 
jūlijam. 

Nometnes laikā, izmantojot neformā-
lās izglītības metodes, jaunieši ieguva 
zināšanas un praktiskās prasmes par: 

1. Lielformāta zīmējumu izveidi– kopā 
ar mākslinieci Anitu Karpenko uz finie-
ra plāksnēm tika izveidots zīmējums – 
fotosiena “Laipni Lūdzam Līksnā!”, uz 
kuras attēlots grāfu Plāteru pāris. Zīmē-
jumam ir izgrieztas sejas, kurās varēs ik-
viens parka apmeklētājs ielikt savu seju 
un fotografēties. Zīmējums novietots, ie-
braucot Līksnas Muižas parkā. Fotosie-
nai aizmugurē atrodami jauniešu vārdi 
un uzvārdi, kuri veidoja šo zīmējumu;

2. Koka medaļu izveidi – dedzināšana 
kokā – jaunieši uz koka medaļām izde-
dzināja latvju zīmes, kuras pēc tam tika 

mālām metodēm var labāk viņiem iemā-
cīt dažādas lietas, kas vēlāk var noderēt 
turpmākajā dzīvē, izvēloties studijas, 
profesijas un hobijus.

Sintija Giptere
nometnes projekta koordinatore

vējādi. V. Gadzāne lēš, ka ieviešot bez-
atlīdzības sistēmu,  donoru atbirums 
varētu būt ap 10%, savukārt sociālie 
darbinieki un aptaujātie iedzīvotāji 
tik optimistiski nav noskaņoti – viņi 
paredz līdz pat 50% lauku iedzīvotāju 
intereses zudumu. 

VADC pārstāvji gan cer, ka samazi-
nājumam nevajadzētu būt tik lielam. 
VADC Latgales filiāles virsmāsa Vel-
ta Andrijevska uzskata, ka visvieglāk 
ar sociālajām kampaņām ir uzrunāt 
jauniešus  – parasti tas notiek ar la-
vīnveida efektu – ja kāds no draugiem 
ziedo, tad arī pārējos tas iedvesmo ie-
saistīties. 

Arī uzrunātais jaunietis, demenie-
tis Vladislavs Šmeiss apstiprināja, ka 
asinis ziedo lielākoties tā iemesla dēļ, 
ka vēlas palīdzēt citiem un gūt gan-
darījumu no tā. Asinis ziedo arī viņa 
ģimenes locekļi, draugi gan ir kūtrāki 
– V.Šmeiss gan atzina, ka iespējams 
viņam pašam vajadzētu izrādīt inicia-
tīvu un vairāk informēt savus vienau-
džus par asins donoru kustību. 

Informāciju par turpmākajiem iz-
braukumiem var iegūt VADC mājas 
lapā www.donors.lv vai www.daugav-
pilsnovads.lv

 Elza Timšāne

alienas pagasta. Bija gan tādi, 
kuri asinis nodeva pirmo reizi, 
gan piedalījās regulārie ziedo-
tāji. 

102 reizi asinis nodeva De-
menes pagastā praktizējošais 
ģimenes ārsts, Goda donors 
Vitālijs Novickis. Viņš atzi-
nās, ka parasti iet kā pēdējais 
rindā, jo viņu interesē, cik 
daudz ziedotāju ir bijuši. Ne-
skatoties uz karstumu un no-
strādātajām divām maiņām, 
asins nodošanas laikā slodzi 
viņš nejuta un teica, ka jūtas 
labi. Saviem pacientiem viņš 
iesaka ziedot asinis tikai tad, 
ja veselība to atļauj. 

Donoriem pēc asinis nodo-
šanas maksā kompensāciju 
pusdienām 6 eiro, daļu no pie-
maksas līdzfinansē Daugav-
pils novada pašvaldība. Par 
papildus motivāciju kalpo arī 
piešķirtā brīvdiena pie atva-

iekārtas Līksnas parka objektā “Latvju 
zīmju koks”;

3. Mājas interjera priekšmetu darbnī-
ca –  katrs jaunietis izpaudās radoši un 
veidoja sev tīkama dizaina pulksteņus 
un foto rāmjus;

4. Ģitāras muzicēšanas pamatiem – 
Jaunieši tika iepazīstināti ar ģitārspēles 
pamata akordiem, pēc nodarbības dalīb-
nieki spēja kopīgi nospēlēt dziesmu “Vējš 
aiziet raudādams”. Ģitārspēles pamatus 
palīdzēja apgūt Līksnas pagasta kultū-
ras nama grupas “Padod stīgu!” dalībnie-
ce Dace Pinupe;

5. Improvizācijas teātri- jaunieši attīs-
tīja savas improvizācijas prasmes kopā 
ar Līvānu jauniešu amatierteātra vadī-
tāju Oskaru Bērziņu;

6. Pārgājiena organizēšanu- pārgā-
jiena laikā jaunieši saliedējās, uzlaboja 
iemaņas un zināšanas par izdzīvošanas 
pamatiem āra apstākļos – ugunskura 
kurināšana, telts uzsliešana, orientēša-
nās dabā, kartes lasīšana.

Savukārt 31. jūlijā notika nometnes 
noslēguma pasākums, kur nometnes 
dalībnieki parādīja iegūtās prasmes 

visiem nometnes dalībniekiem un peda-
gogiem par ideju īstenošanu, kā arī Dau-
gavpils novada domei un Līksnas pagas-
ta pārvaldei par finansiālo palīdzību. 

Nometnes organizētāji atzīst, ka ne-
pieciešams arī turpmāk plānot un īste-
not šāda veida aktivitātes bērniem un 
jauniešiem vasaras sezonā, jo ar nefor-

„Varavīksni” Kalupes pagastā 
reorganizē 

par multifunkcionālo centru
Pieņemts lēmums reorganizēt Ka-

lupes pagasta pārvaldes struktūrvie-
nību Bērnu un jauniešu dienas centru 
„Varavīksne” par multifunkcionālo 
centru, kas turpmāk nodrošinās sa-
turīgu, aktīvu un veselīgu brīvā laika 
pavadīšanu Kalupes pagasta iedzīvo-
tājiem, veicinot paaudžu savstarpēju 
sadarbību un sporta attīstību, īsteno-
jot valsts jaunatnes politiku, intere-
šu izglītību un organizējot kultūras 
darbu, attīstot un realizējot projektus 
nevalstisko organizāciju sektora veici-
nāšanai. 

Kā pastāstīja Kalupes pagasta pār-
valdes vadītāja Ināra Ūbele, „Varavīk-
sne” kā struktūrvienība tika izveidota 
2005.gadā, apvienojot bērnus un jau-
niešus vecumā no 6-16 gadiem. Kopš 
centra izveides pagājuši jau 10 gadi, 
šie bērni ir izauguši, bet joprojām iz-

rāda interesi nākt un darboties, tāpēc 
radās nepieciešamība „Varavīksnes” 
funkcijas paplašināt.  

„Tagad ”Varavīksne” bez ierobežo-
jumiem apvienos dažādu interešu un 
paaudžu iedzīvotājus. Te savu vietu 
atradīs arī Kalupes 7 sporta koman-
das, kuru pulcēšanās vieta līdz šim 
bija ģērbtuves. Tad vēl klāt nāks 5 
nevalstiskās organizācijas un seniori, 
kas īpaši sarosījušies pēc pērnā gada 
realizētā Sarkanā Krusta projekta, ” 
tā I.Ūbele. 

Tāpat I.Ūbele norādīja, ka pagastā 
ļoti trūkst kultūras nama, tāpēc iece-
rēts tuvākajā laikā startēt ar projek-
tu un piesaistīt finanšu līdzekļus, lai 
vēsturisko pagastmāju pārveidotu par 
saieta namu. 

Elza Timšāne

vadot darbnīcas citiem 
bērniem un jauniešiem. 
Vakarā notika volejbola 
turnīrs, kur 1. vietu ie-
guva komanda „Steps”, 
kuru pārstāvēja līks-
nieši Guntars Ķeirs un 
Oļegs Čukrejevs, 2.vie-
tu ieguva komandas „2. 
vieta”, pārstāvji Ervīns 
Vaikulis un Juris Kost-
jaks, 3. vieta Vaboles 
pagasta jauniešu ko-
mandai „Gāze un brem-
ze”, pārstāves Antra un 
Elza Bruņenieces. 

Projekta īstenotāji 
izsaka lielu pateicību 
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Višķu jaunieši bliež!

No 27.-31.jūlijam Višķu pagasta es-
trādē notika jauniešu dienas nometne 
“MANAS 5 MAŅAS – Bliežam spē-
cīgāk!”, kas tika īstenota pateicoties 
Daugavpils novada projektu konkur-
sam “Attīsti sevi!”.

Nometnes organizatori, Višķu pa-
gasta jauniešu biedrība “VJCS”, jau 
otro gadu pēc kārtas īsteno nomet-
nes jauniešiem un gūst vērtīgu pie-
redzi šajā jomā. Biedrība tika radīta 
ar mērķi veicināt jauniešu integrāci-
ju sabiedrībā, radīt jauniešiem vidi, 
kurā viņi justos droši un spētu radoši 
izpausties. Ar šīs biedrības palīdzību 
tiek veidoti jaunatnei svarīgi projekti, 
lai radītu jauniešiem jaunu pieredzi, 
kā arī viņi tiktu integrēti brīvprātī-
gajā darbā. Biedrība aktīvi darbojas 
jau 3 gadus, ir piedalījusies vairākos 
projektu konkursos, kā arī ieguvusi fi-
nansējumu Daugavpils novada rīkota-
jā projekta konkursā „Uzlabosim savu 
ikdienu”.

Dienas nometnē “MANAS 5 MA-
ŅAS – Bliežam spēcīgāk!” piedalījās 
15 jaunieši, kuriem tika nodrošināta 
nodrošināt saturīga, lietderīga brīvā 
laika pavadīšana, organizējot infor-
matīvas un motivējošas aktivitātes 
nometnes ietvaros, popularizējot ve-
selīgu un aktīvu dzīvesveidu jaunie-
šu vidū. Sadarbībā ar Višķu pagasta 
pārvaldes bāriņtiesu, tika secināts, ka 
šāda veida nometnes ir lieliska iespēja 
jauniešiem lietderīgi pavadīt savu brī-
vo laiku vasaras periodā. Nometnes 
laikā jaunieši iegūst ne tikai jaunus 
draugus, bet arī jaunas zināšanas un 
pieredzi, kas turpmāk mudina un ie-
drošina viņus  aktīvak iesaistīties jau-
niešu biedrības darbībā un pagasta 
dzīvē. Balstoties uz 2014.gada nomet-
nes dalībnieku atsauksmēm, izvēlētie 
atslēgas vārdi nometnei ir SPORTS 
un INICIATĪVA, tāpēc turpinot attīs-
tīt pagājušā gada tēmu par veselīgu 
dzīvesveidu nometnei ir papildināts 
nosaukums „MANAS 5 MAŅAS - 
Bliežam spēcīgāk!”. Šāds nosaukums 
ne tikai skan aktuāli jauniešu vidū, 
bet arī veiksmīgi atspoguļo šī gada no-
metnes būtību.

Pirmajā nometnes dienā tika lauzts 
ledus, kur caur dažādām neformāla-
jām spēlēm jaunieši iepazina viens 
otru un noņēma spriedzi, lai turpmā-
ko nedēļu varētu kopā darboties un 
rast jaunas idejas. Par jaunu ideju 
ģenerēšanu jaunieši uzzināja vairāk 
no nodarbības “Skaties plašāk!”, kur 
tika iepazīstināti ar radošās domā-
šanas praksi un tehnikām. Nākošajā 
dienā sākās darba process, kura laikā 
jaunieši sāka izstrādāt savas sporta 
spēles. Mini projektā bija jāiekļauj 
kāds inovatīvs sporta veids, tā detali-
zēti noteikumi, uzmanību piesaistošs 

nosaukums, punktu sistēma, koman-
das tēls, medaļas dizains un jāizveido 
sporta spēļu afiša. Lai iepazītu jaunos 
sporta veidus ne tikai teorētiski, bet 
arī praksē ciemos sagaidīja Daugav-
pils ielu vingrotāju biedrību, kas gan 
demonstrēja dažādus akrobātikas 
elementus, gan sarīkoja mazas sacen-
sības jauniešu starpā. Pēc kustīgas 
dienas jaunieši tikās ar Višķu pagas-
ta jauniešu biedrības “VJCS” vadītāju 
Jāni Brišku, kas iepazīstināja ar bied-
rības mērķiem, darbu un nākotnes 
plāniem. Vēlāk tika sagaidīti ciemiņi 
no Daugavpils fitnesa klubs “Intense 
Fitness”, kas sarīkoja ievadstundu 
CrossFit, pēc kurām sekoja sacensī-
bas un pasniegtas medaļas. Sportā ir 
arī radošs process, piemēram tāds, kā 
medaļu dizains, kurš netika izlaists 
arī nometnē. Materiāls medaļu izstrā-
dei bija sāls mīkla, kuru apdedzinot, 
tā kļūst cieta un krāsojama. Katrai 
komandai bija savs medaļu komplekts 
– trešā, otrā un pirmā vieta, kas nāka-
majā dienā tika nokrāsotas attiecīgās 
krāsās un ievērtas lentās. Pēc radošas 
darbošanās jauniešus apmeklēja tū-
risma klubs “Sniegpulkstenīte”, kas 
izvietojas Slackline lentas un piesais-
tīja ne tikai nometnes dalībnieku uz-
manību, bet arī pārējo Višķu pagasta 
iedzīvotāju. Katrs varēja pārbaudīt 
savu fizisko sagatavotību, koordinā-
ciju un drosmi. Jāpiemin, ka katra 
jauniešu diena sākās ar kopīgu rīta 
rosmi.

Noslēguma dienā viss bija jauniešu 
rokās. Bija jāsagatavo sporta laukums 
spēlēm, jānostiprina inventārs, jaiz-
veido komandas tēls, vēlreiz jāpārru-
nā noteikumi un pienākumi. Pulksten 
11:00 tika atklātas sporta spēles un 
komandas varēja laisties cīņā. Pirmā 
komanda, kas prezentēja savu ideju 
bija “Spēcīgie” ar sporta spēli “Ķengu-
ra ķēriens”, nākamie bija “Tieši tā” ar 
stafeti “Piedzīvojumu taka” un noslē-
dza sacensību apli komanda “Rapa-
pai” ar spēli “Roku futbols”. Kopumā 
sporta dienā piedalījās 40 cilvēki, kas 
pēc padarītā darba kopā baudīja no-
metnes organizatoru sagādāto svētku 
mielastu. Apbalvošanas ceremonijā 
neviens nepalika bez medaļas un dā-
vanām.

Nometnes organizatori izsaka pa-
teicību Daugavpils novada domei par 
sniegto iespēju īstenot savas idejas, 
Višķu pagasta pārvaldei par atbal-
stu un Višķu pagasta jauniešiem par 
atsaucību. Īpašs paldies jauniešiem, 
kas bija palīgi katrā nometnes dienā 
– Agnese Jermaļonoka, Agate Jerma-
ļonoka, Kristīne Mozule, Jūlija Gera-
simova.

Santa Matisāne, 
nometnes vadītāja

Sākusies izglītības iestāžu 
izvērtēšana jaunajam mācību gadam

No 24. augusta ir sākusies novada 
izglītības iestāžu izvērtēšana jauna-
jam 2015./2016. mācību gadam. Kā 
katru gadu, arī šogad izvērtēšanā pie-
dalās novada izpilddirektore Vanda 
Kezika, Izglītības pārvaldes vadītāja 
Irēna Bulaša, Vispārējās izglītības 
galvenā speciāliste Janita Zarakovs-
ka un novada sporta skolas direktors 
Jānis Skrinda. Komisijai Biķernie-
ku pamatskolā pievienojās pagasta 
pārvaldes vadītāja Marīte Daņilova, 
Naujenes pamatskolā, pirmsskolas 
izglītības iestādē „Rūķītis” un Lāču 
pamatskolā – Naujenes pagasta pār-
valdes vadītāja Ināra Miglāne. 

Pēc līdzšinējās prognozes Daugav-
pils novada skolās šogad mācīsies 
aptuveni 1530 skolēni. Pirmsskolas 
izglītības grupās piecgadīgo un sešga-
dīgo skaits šogad būs ap 230. 

Biķernieku pamatskolā vēl arvien ir 
daudz darāmā. Līdz 1. septembrim ir 
jāsakārto gan skolas apkārtējā vide, 
gan arī pirmā stāva mācību kabine-
ti. Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna 
Bulaša mudināja skolas administrā-
ciju vairāk uzmanības pievērst skolē-
nu mācību kvalitātei, kā arī skolotā-
ju darba metodēm, rosinot skolēnus 
piedalīties olimpiādēs un konkursos. 
Pozitīvi vērtējama ir mācību kabinetu 
estētiskā un fiziskā vide un mācību 
līdzekļu nodrošinājums. Lai pārbau-
dītu, vai ir pabeigti visi plānotie darbi, 
komisija uz Biķernieku pamatskolu 
vēl brauks arī 31. augustā. 

Naujenes pamatskolā komisiju sa-
gaidīja tās direktors Pāvels Brovkins, 
kā arī skolotāji, kas ar prieku izrādī-
ja klases, kas jau ir gatavas skolēnu 
uzņemšanai. Ir iegādāti visi nepie-
ciešamie mācību līdzekļi, pašiem 
mazākajiem – pirmklasniekiem – arī 
mugursomas, bezmaksas skolā tiek 
izsniegtas arī skolēnu dienasgrāma-
tas, kuru dizains izveidots 2010. gadā. 
Jaunajā mācību gadā skolā ir ieplā-
nota durvju nomaiņa latviešu valodas 
kabinetā un skolotāju istabā, kā arī 
aktu zāles kosmētiskais remonts. 

Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestādē „Rūķītis” no 1. septembra 
darbosies 8 grupas – 4 latviešu un 4 
– bilingvālās. Gatavojoties jaunajam 
mācību gadam, iestādē veikti vairāki 
remontdarbi – vecās ēkas bēniņu tel-
pas siltināšana, katlu mājas remonts, 
griestu balināšana jaunā ēkā, sūkņa 
nomaiņa katlu mājā u.c., un arī vairā-
ki darbi vēl priekšā. 

Lāču pamatskolā, kura pagājušajā 
gadā piedzīvoja lielo renovāciju un svi-
nēja skolas 20. jubileju, nākotnē cer uz 
projekta 2. kārtu, lai veiktu iekštelpu 
remontu. Skolā, sākot ar septembri, 
būs jauns sporta un darbmācības sko-

lotājs, kā arī mūzikas skolotāja. Ga-
tavojoties jaunajam mācību gadam, 
veikts aktu zāles, fizikas kabineta 
un garderobju remonts, mājturības 
kabinetā nokrāsotas sienas, griesti 
un grīdas, kā arī noticis dažu durvju 
remonts un krāsošana. No plānota-
jiem darbiem direktors minējis skolas 
gaiteņu 1. un 3. stāva kosmētisko re-
montu, skolas teritorijas nožogojuma 
atjaunošanu un sporta laukuma sa-
kārtošanu.  

No novada pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem šajā mācību gadā brīvpus-
dienas apmaksās arī 7. klašu skolē-
niem, savukārt papildus 1. – 3. klašu 
skolēniem, kuriem brīvpusdienas ap-
maksā valsts, šogad pievienojas arī 4. 
klašu skolēni – to paredz 11. augustā 
valdībā apstiprinātie Ministru kabi-
neta noteikumi. Noteikumu grozījumi 
izstrādāti saskaņā ar 18. jūnijā Saei-
mā pieņemtajiem grozījumiem likumā 
“Par akcīzes nodokli”, kas stājās spēkā 
1. augustā, – tie paredz no akcīzes no-
dokļa gūtos ienākumus novirzīt bērnu 
ēdināšanas izdevumu segšanai. Ar 
MK noteikumu projektu “Grozījums 
Ministru kabineta 2010. gada 28. de-
cembra noteikumos nr. 1206 “Kārtī-
ba, kādā aprēķina, piešķir un izlieto 
valsts budžetā paredzētos līdzekļus 
pašvaldībām pamatizglītības iestādes 
skolēnu ēdināšanai”” var iepazīties 
www.mk.gov.lv sadaļā „Tiesību aktu 
projekti”. 

Atgādinām, ka novada pašvaldība 
apmaksā brīvpusdienas arī piecgad-
niekiem un sešgadniekiem, kā arī 4. – 
6. klašu skolēniem. Savukārt iespēju 
saņemt pabalstu skolēnu ēdināšanas 
apmaksai var izmantot novada trūcī-
go ģimeņu bērni un bērni bāreņi. Pa-
balstu piešķir ēdināšanas apmaksai 
Daugavpils novada izglītības iestā-
žu audzēkņiem un arī tiem bērniem, 
kuriem nav pieejama vispārējā iz-
glītība Daugavpils novada teritorijā. 
Pabalsta apmērs ir atbilstošs skolas 
vispārizglītojošās iestādes noteiktai 
ēdināšanas maksai. Lai saņemtu pa-
balstu, jāgriežas Sociālajā dienestā 
ar iesniegumu un izziņu no izglītības 
iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina 
mācīties. Pabalsts tiek maksāts katru 
mēnesi mācību gada laikā, un tā pie-
šķiršanas kārtību nosaka saistošie 
noteikumi „Par sociālo palīdzību Dau-
gavpils novadā”.

Komisija pateicās skolu direktoriem 
un skolotājiem par paveikto darbu, 
novēlot panākumiem bagātu šo mācī-
bu gadu. Izglītības iestāžu izvērtēša-
na noslēgsies 28. augustā.

Olga Smane

„Višķos” turpinās 
audzēkņu uzņemšana

Vēl visu septembri turpināsies au-
dzēkņu uzņemšana Malnavas kole-
džas struktūrvienībā „Višķi”. Višķos 
tiek gaidīti gan skolēni pēc 9.klases, 
lai apgūtu akreditētās programmas, 
lai iegūtu automehāniķa, lauksaim-
niecības tehnikas mehāniķa un  lauku 
īpašumu apsaimniekotāja specialitāti, 
gan 12.klašu absolventi, kuri ar ESF 
finansējumu var apgūt lauku īpašuma 
apsaimniekotāja vai dārzkopības teh-
niķa specialitāti. Jau šobrīd uzņemti 
22 audzēkņi pamatspecialitātēs un 
29 studenti ESF mācību programmās. 
Mācības varēs apgūt gan klātienes, 
gan neklātienes formā. Ir iespēja iegūt 
valsts un ES mērķstipendiju, skolai ir 
dienesta viesnīca. 

Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāja Janīna Jalinska pastāstīja, 
ka ar Malnavas koledžu ir noslēgts 
sadarbības līgums, kas paredz, ka iz-

glītības iestāde  nodrošinās tehniski 
materiālo bāzi, pedagogu atalgojumu 
un audzēkņu stipendijas, savukārt 
īpašumu apsaimniekošanas izmaksas 
segs Daugavpils novada dome.

J.Jalinska norāda, ka saglabāt pro-
fesionālās izglītības  apguves iespējas 
Višķos bija ļoti būtiski un svarīgi, vē-
loties īpaši pateikties  Zaļo un Zem-
nieku savienības Saeimas frakcijas 
vadītājam Augustam Brigmanim, 
Zempkopības ministram Jānim Dūk-
lavam, Izglītības ministrei Mārītei 
Seilei un Saeimas deputātiem Janīnai 
Kursītei un Aldim Adamovičam par 
sniegto atbalstu un palīdzību.

Vairāk informācijas par uzņemša-
nas nosacījumiem - www.viskupv.lv

Elza Timšāne
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SIA „Jaundīķos” graudu raža labāka nekā pērn
Nīcgales pagasta „Jaundīķos” saim-

nieko Gunārs un Vija Pabērzi. „Jaun-
dīķi” Gunāram nākuši mantojumā no 
tēva, 2004.gadā Gunārs ar savu brāli 
saimniecību pārformējuši par SIA. 
750 ha plašajos saimniecības laukos 
aug ziemas kvieši, vasaras mieži, va-
saras rapsis un šī gada jauninājums - 
pupas, kas izvēlētas, atbilstoši jauna-
jām prasībām par zaļināšanu. 

G.Pabērzs, augusta vidū pilnā spa-
rā uzsācis ziemas kviešu novākša-
nu, ražu vērtē kā salīdzinoši labu un 
prognozē ap 5 tonnu birumu, kas ir 
labāk nekā pērn. Vasarā gan saules 
nedaudz pietrūcis, tāpēc grauds sa-
tur zemāku proteīna līmeni par vē-
lamo, tomēr pozitīvi, ka jūlija beigu 
un augusta sākuma karstums ātrāk 
nogatavināja graudus, kas ļāvis ag-
rāk uzsākt pļaušanu. „Laikapstākļi ir 
mūžīgais drauds, vēl redzēsim kāda 
situācija būs uz vasaras miežu kulša-
na. Otrais drauds ir cenas – lai gan tās 
ir nedaudz kāpušas, tāpat neko dižu 
nemaksā. Lielākajai daļai zemnieku 
šogad kvieši padevušies zemākas kva-
litātes, tikai kādi 20% no ražas aizies 
pārtikai”. Zemnieks neslēpj, ka ražas 
karstumā liela problēma ir arī trans-

porta trūkums, lai ražu nogādātu pie 
graudu uzpircējiem. 

Pabērzs stāsta, ka turas pie pārbau-
dītām vērtībām un pielieto aršanas 
metodi, lai gan tas sanāk dārgāk par 
šobrīd populāro bezaršanas tehniku. 
Vaicājot, vai pagastā vēl ir zeme, kur 
izvērsties, uzņēmējs atzīst, ka izvēle 
ir neliela – lielākoties tiek piedāvāta 
krūmiem aizaugusi zeme par augstu 
cenu, kuras atmežošana un sagatavo-
šana prasa lielus fi nansiālus resursus. 

SIA „Jaundīķi” ir viena no spēcīgā-
kajām un  modernākajām saimnie-
cībām Daugavpils novadā, pēdējos 
gados tajā ir realizēti vairāki nozīmī-
gi ES struktūrfondu projekti, kas ļā-
vis iegādāties jaunu tehnikas parku, 
uzbūvēt graudu kalti, uzglabāšanas 
bunkurus un tehnikas novietni. Jau 
šobrīd tehnikas parks ir pietiekošs, 
lai apsaimniekotu pat 1000ha zemes. 
Nīcgales SIA “Jaundīķi” bieži ir tikuši 
izvirzīti gan Zemkopības ministrijas 
konkursam “Sējējs”, gan Daugavpils 
novada konkursiem. Pērn SIA „Jaun-
dīķi” saimnieks Gunārs Pabērzs sa-
ņēma balvu „Gada investors”, jo gada 
laikā vien gandrīz 400 000 eiro iegul-
dīja modernizācijā. 

 Daugavpils novads tika pārstāvēts „Latgales dienā” Rīgā
Jau otro gadu pēc kārtas Rīgas pil-

sētas svētku ietvaros Jēkaba laukumā 
norisinājās „Latgales diena Rīgā”. Tā 
ietvaros tika piedāvāta atraktīva kul-
tūras programma, Latgales tematisko 
ciemu ekspozīcijas, Latgales uzņēmu-
mu, amatnieku un mājražotāju gada-
tirgus. 

Pasākumu plaši apmeklēja pilsēt-
nieki un kuplā skaitā arī ārvalstu tū-
risti, kuri vēlējās izzināt un izbaudīt 
Latgales kultūru un kulināro manto-
jumu. Gadatirgus bija lieliska iespēja 
sevi reklamēt, kā arī prezentēt sevi 
plašam patērētāju lokam. Savukārt 
apmeklētājiem tā bija iespēja iegādā-
ties lieliskos Latgales lauku labumus. 

Daugavpils novadu pasākumā pār-
stāvēja SIA „Eka paipalas”, Višķu 
amatnieku ciems, TLMS „Pūpoli”, z/s 
„Līdumi”, Skrudalienas pagasta biš-
kopis Fjodors Mihailovs, „Sēlijas vīni” 
no z/s „Sēlija”. 

Īsto noskaņojumu gadatirgum pie-
šķīra latgaliešu valodas, jautru tau-
tas deju un mūzikas klātbūtne. Tāpat 
pilsētnieki un pilsētas viesi tika iepa-
zīstināti ar tūrisma piedāvājumiem 
Latgalē. 

Kā atzina mūsu novada pārstāvji, 

pasākuma apmeklētāju interese bija 
ļoti liela. Tika saņemti daudzi sadar-
bības piedāvājumi, kā arī veiksmīgi 
tika realizēta produkcija gadatirgū. 

Fjodors Mihailovs un z/s „Līdumi” 
piedāvāja plašu biškopības produktu 
sortimentu – medu, vaska sveces, pro-
polisu, bišu maizi utt. 

Lielu gadatirgus apmeklētāju atzi-
nību un uzmanību izpelnījās vīni no 
z/s “Sēlija” dārziem Lauceses pagastā, 
kur laipnais un vienmēr smaidīgais 
vīndaris Andrejs Mendriķis apmeklē-
tājus iepazīstināja ar jaunām mājas 
vīna šķirnēm, augļu un ogu sulām. 

SIA „Eka paipalas” no Sventes pa-
gasta kārtējo reizi spēja pārsteigt rī-
dziniekus ar savu ekskluzīvo produk-
ciju. Tika prezentēts jaunais zīmols 
„Quail” (no angļu valodas - paipala). 
Ikviens „Latgales dienas” apmeklētājs 
vēlējās aplūkot, nodegustēt un arī ie-
gādāties SIA „Eka paipalas” produk-
ciju – kūpinātas, konservētas paipalas 
un paipalu olas. Lielu izbrīnu un in-
teresi apmeklētāju vidū raisīja mari-
nētas paipalu olas želejā ar sīpoliem, 
bietīšu sulas marinādē un karija ma-
rinādē.

Ārvalstu tūristu uzmanību piesaistī-

Aicina uzņēmējus pieteikties 
“Uzņēmēju Dienām Latgalē 2015”! 

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera (LTRK) un Latgales plānoša-
nas reģions aicina pieteikties Latgales 
reģiona uzņēmējus “Uzņēmēju Die-
nām Latgalē 2015”, kas notiks 18. un 
19. septembrī Daugavpils olimpiskajā 
centrā.

Pasākuma mērķis ir veicināt uzņē-
mējdarbības vides attīstību reģionā, 
popularizējot vietējos uzņēmējus, ai-
cinot savstarpēji sadarboties un kon-
taktēties, lai palielinātu ražojumu un 
pakalpojumu noietu. Pasākuma laikā 
notiks arī forums par to, kā vietējiem 
ražotājiem ar savām precēm nokļūt 
lielveikalu plauktos, kā arī veicināt 
eksporta potenciālu.

Divu dienu garumā uzņēmējiem būs 
iespēja iepazīstināt apmeklētājus un 
dalībniekus ar savu produkciju pakal-
pojumiem, iepazīties ar citu uzņēmēju 
piedāvājumu izstādē, kā arī apmeklēt 
Daugavpils novada dienas, kas 19. 
septembrī norisināsies visā Rīgas ie-
las garumā, piedāvājot plašu kultūras 
programmu, mājražotāju un amatnie-
ku gadatirgu un Latgales labumu de-
gustācijas.

Aicinām reģiona uzņēmējus pieteik-
ties dalībai “Uzņēmēju Dienās Latga-
lē 2015”.

Lai pieteiktos, lūdzu, sazinieties ar 
LTRK Ziemeļlatgales nodaļas vadītā-
ju Igoru Sorokinu, e-pasts: rezekne@
chamber.lv, tālrunis 29 431 587 vai ar 
LTRK Dienvidlatgales nodaļas vadī-
tāja vietnieci Marinu Terzu, e-pasts: 
daugavpils@chamber.lv, tālrunis 26 
526 964.

„Pēdējos divus gadus esam dzīvojuši 
bez projektiem, jo jātiek galā ar līdz-
šinējām banku saistībām. Plāni nā-
kotnei gan ir – šobrīd mums pietrūkst 
kaltes uzņemšanas jaudas. Pie aktīvā-
kas ražas novākšanas, nereti graudi 
jāber uz asfalta un pagalmā, jo kaltē 
trūkst vietas,” neslēpj graudkopis. 

 „Jaundīķi” lepojas ar stabilu un 
nemainīgu kolektīvu. Nodarbinātie 

saimniecībā strādā visu gadu un sa-
ņem stabilu algu, neatkarīgi no se-
zonas. Par savu panākumu atslēgu 
saimnieks uzskata komandas darbu, 
norādot, ka karstākajā sezonā, kad 
nereti darba diena ilgst līdz pat 20 
stundām, talkā nāk arī ģimenes locek-
ļi.

Elza Timšāne

ja tradicionālās Latgales amatu pras-
mes - klūgu pīšana un māla meistari 
no Višķu amatnieku ciema un TLMS 
“Pūpoli”, kuri nepārtraukti tika fi lmē-
ti un iztaujāti. 

Dalība Daugavpils novada uzņēmē-
jiem un amatniekiem bija bez maksas 
– to sedza Latgales plānošanas re-
ģions, apmaksājot tirdzniecības vietu 
un Daugavpils novada dome, nodro-
šinot bezmaksas transportu un daļu 

aprīkojuma.
Atskatoties uz dalību Rīgas svētkos, 

pasākumā „Latgales diena”, pārņem 
prieks, ka mūsu uzņēmēji un amat-
nieki attīstās, ir izdomas bagāti un 
mums ir pamats ar viņiem lepoties. 

Jāzeps Krukovskis
Attīstības nodaļas projektu 

koordinators

Notiks konkurss „Labākā novada 
tūristu mītne 2015” 

Konkursu „Labākā novada tūristu 
mītne 2015” rīko Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūra „TAKA” ar mērķi 
atzīmēt un apbalvot Daugavpils nova-
da labākos uzņēmumus, kas darbojas 
naktsmītņu servisa nozarē, un popu-
larizēt novada teritorijā esošās tūristu 
mītnes.

Pieteikuma anketas tiks pieņemtas 
līdz 2015.gada 14. oktobrim. Konkursa 
pretendentu vērtēšana notiks līdz šī 
gada 10.novembrim. Savukārt konkur-
sa uzvarētāji tiks apbalvoti ikgadējā 
novada tūrisma gada seminārā, kas no-
tiks 25. novembrī. 

Piedalīties konkursā var jebkura tū-
risma mītne, kas savu saimniecisko 
darbību veic Daugavpils novada admi-
nistratīvajā teritorijā. Tūristu mītņu 
vērtēšanu paredzēts veikt, tās klasifi -
cējot 3 grupās – 1. grupa: lauku māja, 
brīvdienu māja, viesu māja; 2. grupa: 
atpūtas bāzes un kompleksi; 3. grupa – 
viesnīcas.

Pirmajā grupā tiks piešķirtas trīs vie-
tas, 2. un 3. grupā pirmā vieta. Uzva-
rētāji tiks apbalvoti ar Pateicības raks-
tiem un balvām.

Papildus ir paredzētas 6 nominācijas, 
kuru uzvarētāji tiks apbalvoti ar Patei-
cības rakstiem. Ar konkursa nolikumu 
var iepazīties www.daugavpilsnovads.
lv 

Dalību konkursā var pieteikt uzņē-
mumu īpašnieki vai vadītāji, aizpildot 
dalībnieka anketu. Uzņēmumus dalībai 
konkursā var pieteikt arī iestādes un 
sabiedriskās organizācijas, iepriekš to 
saskaņojot ar izvirzīto uzņēmumu īpaš-
niekiem.

Dalībnieku anketas var saņemt Dau-
gavpils novada pašvaldības aģentūrā 
„TAKA”, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, vai 
lejupielādēt mājas lapā www.daugav-
pilsnovads.lv

Aizpildītas pieteikuma anketas ir 
jāiesniedz līdz 2015.gada 14.oktobrim 
plkst.16.00 Daugavpils novada pašval-
dības aģentūrā „TAKA”, Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī, vai pa e-pastu taka@dnd.lv 

Tālruņi uzziņām:
Daugavpils novada pašvaldības aģen-

tūra „TAKA”, Rolands Gradkovskis 
t.65476748 vai 29431360.

Piedalīšanās konkursā ir bez maksas.
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„Atrodiet ikdienā vismaz mirkli grāmatai un lasiet!”

Diāna Čiževska ir dzimusi Krāslavā, 
pabeigusi Skaistas astoņgadīgo skolu, 
pēcāk mācījusies Jaunaglonas lauk-
saimniecības skolā. Taču dvēselē Di-
āna sevi uzskata par naujenieti, jo šeit 
dzīvo un strādā jau 25 gadus. Darba 
gaitas Naujenes pagastā tika uzsāktas 
1993.gadā, kad Diāna sāka vadīt Nau-
jenes Tautas bibliotēku.

Vai pēc izglītības esat bibliotekā-
re? Kur studējāt?

Nē, pēc izglītības esmu vēsturniece, 
studēju Daugavpils Universitātē un 
ieguvu Humanitāro zinātņu bakalau-
ra grādu vēsturē. Taču pa šiem darba 
gadiem bibliotēkā esmu izgājusi vairā-
kus desmitus profesionālās pilnveides 
kursus, tāpēc bibliotēkzinības pamatus 
esmu apguvusi pilnībā. Es esmu vai-
rāk praktiķe nekā teorētiķe.

Kopš kura gada bibliotēka ir 
Jūsu otrās mājas un kāda ir bijusi 
darba pieredze līdz šim amatam?

Par Naujenes Tautas bibliotēkas va-
dītāju es strādāju kopš 1993. gada, jau 
vairāk kā 22 gadus. Kad sāku strādāt 
bibliotēkā, man bija 21 gads un īpašas 
darba pieredzes nebija. Līdz tam strā-
dāju par pārdevēju, pavāru, sertifi kātu 
reģistratoru. Bet, kad Naujenes pa-
gasta padomes priekšsēdētāja Vasilisa 
Pudovkina piedāvāja man bibliotekā-
ra amatu, es, ilgi nedomājot, piekritu. 
Var teikt, ka kļūt par bibliotekāri bija 
mans bērnības sapnis, kas piepildījās. 
Paldies Vasilisai Pudovkinai. 

1993. gadā pārņēmu no Valijas Ka-
vinskas Kraujas ciema bibliotēku, kas 
atradās vienā no SIA “Meliors Krau-
ja” vecā kantora telpām, ar 7972 lielu 
grāmatu fondu un 238 lasītājiem. Jau 
1999. gadā Naujenes pagastā notika 
kultūras iestāžu reorganizācija, kā 
rezultātā Naujenes Tautas bibliotēka 
kļuva par centrālo bibliotēku Naujenes 
pagastā ar 4 struktūrvienībām: Lociku 
fi liāli, Vecstropu, Naujenes un Židinu 
apkalpošanas punktiem. Šis gads bib-
liotēkai bija ļoti nozīmīgs. Sākām au-
tomatizēt bibliotēkas darba procesus, 
tika realizēts Reģionālā fonda projekts 
“Informācijas centra izveidošana uz 
Naujenes tautas bibliotēkas bāzes”, 
rezultātā tika iegādāta bibliotēkas in-
formācijas sistēma “Alise”, dators, pie-
slēgts internets un mēs sākām veidot 
bibliotēkas elektronisko katalogu, snie-
dzot Naujenes pagasta iedzīvotājiem 
lietišķo informāciju. Mēs esam vienīgā 
bibliotēka novadā, kurā ir automatizē-
tā grāmatu izsniegšana un saņemša-
na, ir vienotais lasītāju reģistrs. Katrs 
no 1238 lasītājiem var aktivizēt savu 
elektroniskā kataloga paroli.

Naujenes Tautas bibliotēkai ir 
arī sava mājas lapa? 

Jā, naujene.biblioteka.lv - turpat at-
rodams arī vienotais Daugavpils nova-
da bibliotēku kopkatalogs. Ar kataloga 
palīdzību mēs varam atrast jebkuru 
grāmatu, kas ir grāmatu fondā. Ap-
skatīties, kurā pagasta bibliotēkā tā 
atrodas, izlasīt izvēlētās grāmatas ano-
tāciju un arī pasūtīt to. Arīdzan apska-
tīties, kuri ir pēdējā laikā pieprasītākie 
izdevumi un jaunumi. Mājas lapā ir arī 
dažādas datu bāzes - dzejoļu, apsveiku-
mu, novēlējumu datu bāze, tematiskā 
mape, pagasta iestāžu gada pārskati, 
novadpētniecības materiāli u.c. Arī šīs 
datu bāzes mēs veidojam paši. Mums 
ir arī savs blogs mājas lapā www.nau-
jene.lv. Tajā ir daudz interesantas un 

noderīgas informācijas. Jauninājums 
ir sadaļa „virtuālās izstādes”, kurā tiek 
apkopota informācija par kādai kon-
krētai tematikai veltītām grāmatām. 
Tā, piemēram, Raiņa un Aspazijas 150. 
gadu jubilejai veltīta virtuālā izstāde 
u.c. Šīs virtuālās izstādes mēs sākām 
veidot, jo mums trūkst vietas grāmatu 
plauktos. Bibliotēkas Lasītavā ir pieej-
ams liels Novadpētniecības dokumen-
tu, materiālu, grāmatu krājums. Esam 
izauguši no šīm telpām, un mums, 
protams, gribētos paplašināties, jo mēs 
varētu piedāvāt mūsu lasītājiem kva-
litatīvākus esošos pakalpojumus un 
ieviestu jaunus, piemēram, Interneta 
lasītava, kur būtu pieejami ne tikai 
interneta pakalpojumi, bet arī elek-
troniskas grāmatas, Izstāžu zāle, kur 
būtu apskatāmas ne tikai mūsu pagas-
ta radošo iedzīvotāju  darbu izstādes, 
bet arī Daugavpils novada, Latgales 
reģiona mākslinieku darbi, Apmācību 
un radošo darbnīcu telpa, kur lasītāji 
varētu apgūt datorprasmes, dažādu 
valodu kursus, apmeklēt radošās darb-
nīcas utt.

Man vēl ir ideja izveidot Naujenes 
pagasta dzejnieku dzejas krājuma 
“Dzeja vieno mūs” elektronisko versiju 
un izdot Daugavpils novada dzejnieku 
dzejas krājumu ar dzejas tulkojumiem 
dažādās valodās - latviešu, latgaļu, 
krievu, angļu un vācu.

Mēs piedāvājam arī bibliotekārās 
stundas. Tās var pieteikt ikviena no-
vada skola vai pirmsskolas izglītības 
iestāde vai grupiņa, dodoties pie mums 
vai arī saukt mūs ciemos pie sevis. 

Esat tomēr lauku bibliotēka. 
Kādi ir tie ceļi, pa kuriem jaunās 
grāmatas ienāk bibliotēkā? 

Ir divi ceļi, kā tiek komplektēts bib-
liotēkas krājums. Pirmais – grāmatas 
iepērkam paši, otrais – saņemam dā-
vinājumā – kā no Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas, tā arī no  izdevniecībām, 
autoriem un, protams, Grāmatu svēt-
kos. Lielākā daļa no dāvinājumiem ir 
no mūsu pašu iedzīvotājiem, par ko vi-
ņiem milzīgs paldies. 

Cik viegli vai grūti ir noskaņot 
cilvēkus lasīšanai? Vai iedzīvotāji 
labprāt lasa un nāk uz bibliotēku? 

Pats galvenais, lai cilvēks ienāk bib-
liotēkā, pārējais jau ir atkarīgs no bib-
liotekāra profesionalitātes. No bibliote-
kāra ir atkarīgs tas, vai cilvēks iznāks 
no bibliotēkas ar grāmatu vai saņems 
kādu citu bibliotēkas pakalpojumu. 
Bibliotēkas grāmatu fondā ir gandrīz 
25 000 eksemplāru, un ikviens lasītājs 
var atrast savām interesēm piemērotu 
grāmatu vai periodisko izdevumu.

Lasiet grāmatas! Tajās jūs atradī-
siet atbildes uz visiem saviem jautāju-
miem. Jūs taču teiksiet, ka ir internets. 
Jā, tikmēr, kamēr ir elektrība, savu-
kārt grāmatu var lasīt arī sveču gais-
mā, jebkurā vietā, neatkarīgi no tā, ir 
Wi-fi  vai nav. 

Nupat ir izskanējuši 14. Grāma-
tu svētki. Tie notika Naujenē jau 
ceturto reizi. Cik viegli ir izstrādāt 
svētku programmu, kā paredzēt, 
kas iedzīvotājiem būs interesanti 
un saistoši? 

Pamatprogrammu sastāda Lauku 
bibliotēku atbalsta biedrība. Viņi pie-
dāvā arī publiskās diskusijas tematu 
un autorus. Pamatā jau tas piedāvā-
jums ir kolosāls un mums tikai atliek 
izvēlēties, kas mūsu iedzīvotājiem 
būs saistošs. Esam ļoti apmierināti, 
ka eksprezidents Valdis Zatlers pie-
krita atbraukt un prezentēt savu grā-
matu, arī ikgadējā Grāmatu svētku 
dalībniece, autore Monika Zīle. Ļoti 
piesātināta programma bija bērniem 
un jauniešiem. Arī publiskā diskusija, 
manuprāt, bija ļoti izdevusies. Cilvēki 
nāca ar saviem jautājumiem un arī 
saņēma uz tiem atbildes. Šogad arī 
bērniem un jauniešiem tika organizēta 
akcija „Esi aktīvs”, par aktīvu dalību 
Grāmatu svētku aktivitātēs viņi sa-
ņēma žetonus, un akcijas noslēgumā 
13 aktīvākie bērni un jaunieši saņēma 
dāvanā grāmatas. Lielu paldies par 
atbalstu svētku organizēšanā vēlos 
pateikt Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes vadītajai Inārai Mukānei, 
Daugavpils novada centrālas bibliotē-
kas dienesta galvenais speciālistei bib-

liotēku jautājumos Helēnai Firsovai, 
Naujenes pagasta pārvaldes vadītājai 
Inārai Miglānei, Lāču pamatskolas 
direktoram Andrim Meškovskim, Kul-
tūras centra vadītājai Olgai Kuzminai, 
Naujenes Novadpētniecības muzeja 
direktorei Evitai Kusiņai-Koļesņikai 
un Naujenes jaunatnes iniciatīvas un 
sporta centra direktoram Edgaram 
Kucinam.

Bibliotēka šodien ir centrs, uz 
kuru ne tikai nāk pēc grāmatas, 
bet arī pēc iespējām interesanti 
pavadīt savu brīvo laiku. Kādas 
aktivitātes tiek organizētas Nauje-
nes Tautas bibliotēkā? 

Bibliotēka nestāv uz vietas, tā attīs-
tās un tā vairs nav tikai grāmatu krā-
tuve, bet gan izglītības, informācijas, 
kultūras un sabiedriskās saskarsmes 
centrs, kas nodrošina operatīvus un 
kvalitatīvus vietējas sabiedrības vaja-
dzībām atbilstošus informācijas pakal-
pojumus. Tagad cilvēks, ienākot biblio-
tēkā, var saņemt ne tikai grāmatu vai 
periodiku, bet arī apgūt datorprasmes, 
atrast sev nepieciešamo informāciju in-
ternetā, datu bāzēs, izdrukāt to, noska-
nēt vai nokopēt materiālus vai doku-
mentus, iepirkties interneta veikalos, 
apmaksāt rēķinus, sazināties ar sev 
tuviem cilvēkiem ar SKYPE program-
mas palīdzību. Arīdzan apgūt dažādas 
prasmes, piedaloties radošajās darbnī-
cās un pasākumos, apmeklēt izstādes 
un bibliotekārās stundas. 

Mēs bieži organizējam radošās darb-
nīcas. Tās var teikt ir kļuvušas par 
sava veida „reklāmas akciju”. Mūsu 
mērķis ir pēc radošās nodarbības ie-
drošināt cilvēkus nākt uz bibliotēku un 
lasīt grāmatas. 

Man ļoti paveicies ar bibliotēkas ko-
lektīvu, jo visi bibliotēkas darbinieki 
- Ņina Prusakova, Jeļena Višņakova, 
Skaidrīte Kardele, Tamāra Gordina, 
Nataļja Aļehna un Olga Luka ir rado-
ši cilvēki, kuri labprāt dalās ar savam 
zināšanām un prasmēm ar bibliotēkas 
apmeklētājiem, paldies viņām par ko-
pīgu darbu, jaunu bibliotēkas pakalpo-
jumu ieviešanā, bibliotēkas darba pro-
cesu automatizācijas nodrošināšanā 
un attīstībā.

Bibliotēka nestāv uz vietas, tā attīs-
tās, tiek ieviestas jaunas informatīvās 
tehnoloģijas un jauni pakalpojumi. 
Vēlos pateikties Daugavpils novada 
domes vadībai, deputātiem, Kultūras 
pārvaldes vadītājai Inārai Mukānei, 
Naujenes pagasta pārvaldes vadītājai 
Inārai Miglānei par atbalstu bibliotē-
kas attīstības koncepcijas īstenošanā.

Atsevišķs stāsts noteikti ir par 
projektu „Mācies, radi un dari 
Naujenē!”. Pastāstiet par to.  

Tas ir sadarbības projekts, un to iz-
strādāja un iesniedza Borisa un Ināras 
Teterevu fonda programmai biedrība 
sieviešu klubs „Šarms”. Bibliotēkā at-
rodas arī šīs biedrības telpas. Projekts 
tika uzsākts 2014. gada 1. aprīlī. La-
sītavā notika kluba organizētās rado-
šās darbnīcas. Projekta mērķis bija 
iesaistīt radošajās nodarbībās sievietes 
no trūcīgām ģimenēm, integrēt tās sa-
biedrībā, iemācīt ko jaunu. Projekts no-
slēgsies šī gada  31. augustā. Projekta 
gaitā tika realizēti 3 radošo darbnīcu 
cikli – mīksto rotaļlietu izgatavošanas 
nodarbības, skrapbukings un ziepju 
izgatavošana. Pēc nodarbībām sekoja 
prasmju apmaiņas – dekupāža, pērļo-
šana, sveču liešana un fi lcēšana. Lai 
padarītu krāšņākus mūsu pagasta kul-
tūras dzīvi, projekta ietvaros mēs iegā-
dājāmies arī kostīmu kolekciju, kura 
tiek izmantota Naujenes pagasta ies-
tāžu kultūras un sporta aktivitāšu no-
risei, kvalitātei un lielāka pasākumu 
apmeklētāju skaita piesaistei. Nauje-
nes pagasta iedzīvotājiem ir savs talis-
mans - gliemezis Naujis un meitenīte 
Jene, kuri popularizē Naujenes pagas-
tu un tā cilvēkus. Realizējot projektu, 
mēs stiprinājām sadarbību ar novada 
Sociālo dienestu, kas mums palīdzēja 
atrast aktīvās sievietes, kuras labprāt 
piedalījās šajās nodarbībās; aktīvi sa-
darbojāmies arī ar pagasta kultūras 
centru. Sākumā sievietes bija diezgan 
nedrošas, taču, sākot apgūt jaunas 
prasmes, tām ļoti iepatikās. Patiesī-
bā viss sākas no mazumiņa. Dažām 

sievietēm šīs zināšanas lieti noderēja. 
Vairākas no projekta dalībniecēm ap-
meklēja katru radošo nodarbību, at-
nesot mājās pašdarinātās rotaļlietas, 
sveces, ziepes, atklātnes utt., veidojot 
īpašo kolekciju. Lai arī no sākuma 
varbūt viss neizdevās, viņas ļoti cen-
tās. Viņas nāca un izmantoja projektā 
iegādāto inventāru arī pēc radošajām 
nodarbībām. Galvenais šis projekta 
ieguvums ir tas, ka visas iegūtās pras-
mes un iemaņas paliks un nekur nepa-
zudīs. Ceru, ka viņas tās pratīs izman-
tot priekš sevis arī nākotnē. 

Jūs esat arī Sieviešu kluba 
„Šarms” valdes priekšsēdētāja. 
Pastāstiet, kā tika izveidots šis 
klubs?

Tās sievietes, kas palīdzēja organizēt 
un vadīt šīs radošās nodarbības, tās 
ir mūsu sieviešu klubiņa biedres. Un 
to visu viņas veic brīvprātīgi, nesaņe-
mot atalgojumu. Mēs esam pietiekoši 
daudz, visas ļoti centīgas un ir atsau-
cīgas. 

Biedrība tika dibināta 2012. gadā. 
Sieviešu klubs darbojas divos virzie-
nos – tie ir organizētie pasākumi kluba 
biedriem un sabiedriskie pasākumi. 
Mēs esam realizējuši arī 3 projektus. 
Pirmais ir „Pontonu piestātnes izvei-
došana dabas parkā „Daugavas loki”””, 
projektu vadīja Guna Smelcere, ar 
mērķi veicināt tūrisma pakalpojumu 
dažādošanu dabas parkā „Daugavas 
loki”. Šī pontonu piestātne tagad lieti 
noder plostniekiem, tūristiem un pa-
gasta iedzīvotājiem. Otrais projekts ir 
„Mācies, radi un dari Naujenē!”, pro-
jektu vadu es pati, un trešais – Latvijas 
vides aizsardzības fonda atbalstītais 
projekts „Krāsojamās uzziņu grāmatas 
bērniem „Izkrāso Naujeni!” izdošana”, 
projektu izstrādāja un vadīja Aļona 
Annišineca. Mēs organizējam arī lab-
darības akcijas, tikšanās vakarus, ap-
meklējam teātri, bija braukts arī me-
dībās. Protams, darbība klubā prasa 
daudz laika un spēka, tāpēc pēc pēdējā 
projekta īstenošanas nedaudz atpūtī-
simies un tad turpināsim strādāt. Es 
gribu pateikties visiem sieviešu kluba 
valdes locekļiem un biedriem par aktī-
vu dalību, brīvprātīgo darbu projektu 
īstenošanā un kluba aktivitāšu organi-
zēšanā, kā arī projektu realizācijas sa-
darbības partnerus - Naujenes pagasta 
iestādes, it īpaši Naujenes pirmsskolas 
izglītības iestādi un tās vadītāju Annu 
Vaideri un Naujenes bērnu nama vadī-
tāju Lilitu Gasjaņecu.

Kāda ir Jūsu mīļākā grāmata un 
autors? 

Man ļoti patīk lasīt vēsturiskās grā-
matas. Daudzas grāmatas tiek iepazī-
tas, komplektējot un analizējot esošo 
grāmatu fondu. Kopš bērnības no au-
toriem man patīk Vilis Lācis. Mīlestī-
ba pret grāmatu un lasīšanu man arī 
nāk no bērnības. Skaistas pagasta bib-
liotēka, uz kuru staigāju skolas laikā 
pēc grāmatām, man arvien vēl atmiņā 
mīļa. Atceros jauko bibliotekāri un lie-
lo, apaļo krāsni. Darbs bibliotēkā no-
teikti ir mans sirdsdarbs. 

Pastāstiet nedaudz par savu ģi-
meni, kas Jūs iedvesmo un palīdz 
virzīties uz priekšu? 

Ģimenē esam divi – es un mans vīrs 
Valērijs, kurš ir mans atbalsts un pa-
līgs, aizrautīgs mednieks un makšķer-
nieks. Un mūsu takša kucīte Basja, 
pilnā vārdā Mercedes Abu Daman, 
daudzu Latvijas Kinoloģiskās Federā-
cijas izstāžu dalībniece. 

Jūsu novēlējums lasītājiem. 
Šajā jauno tehnoloģiju laikā novēlu 

laiku pa laikam atgriezties pie kla-
siskām vērtībām, pie grāmatām. Tas 
miers un harmonija, ko izjūti, lasot 
grāmatu, nav ne ar ko salīdzināms. 
Vienmēr atrodiet laiku grāmatai, kaut 
vai mirkli, bet lasiet! 

Un noteikti aicinu apmeklēt Nauje-
nes Tautas bibliotēku, esiet mīļi gaidī-
ti!

Ar Diānu Čiževsku sarunājās 
Olga Smane
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2015. gada 15. septembrī plkst. 9:00 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdo-
ta zemes vienība„418”, Mičurinietis ar kadastra apzīmējumu  4460 004 1469    
0.0866 ha platībā, kas atrodas Kalkūnes pagasta teritorijā D/B „Mičurinietis” 
teritorijā. Objekts atrodas  apmēram  ~ 1.5 km attālumā no Daugavpils pilsētas 
robežas.  Objekta sākotnējā cena –  EUR 750.00.

2015. gada 15. septembrī plkst. 9:30 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība „Ošulāji 1”, ar kadastra apzīmējumu  4450 007 0490     2.53 ha 
platībā, kas atrodas  Demenes pagasts teritorijā, Jāņuciema tuvumā, lauksam-
niecības izmantojamā teritorijā. Objekts atrodas  apmēram  ~ 4 km attālumā 
no Demenes ciemata apbūves teritorijas un apmēram ~ 14 km  no Daugavpils 
pilsētas robežas.    Objekta sākotnējā cena –  EUR   2 030.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2015. gada 11. septembrim  plkst. 15.00. Dau-
gavpils novada domē 12. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  
un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

2015. gada 22. septembrī plkst. 9:00 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp pirm-
pirkuma tiesīgām personām tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Rīti”  ar 
kadastra apzīmējumu  4442 002 0282   1.37 ha platībā, kas atrodas Daugavpils 
novada Biķernieku pagasta teritorijā, lauksaimniecībā izmantojamo zemju ap-
kaimē. Objekts atrodas  apmēram  ~ 5 km attālumā no Biķernieku ciemata ap-
būves teritorijas un apmēram ~ 20 km  no Daugavpils pilsētas robežas .Objekta 
sākotnējā cena - EUR 1500.00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties 
ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma 
publicēšanas Latvijas Republikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

2015. gada 22. septembrī plkst. 9:30 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdo-
ta zemes vienība „Stari” ar kadastra apzīmējumu  4446 004 0087      22.53 ha 
platībā, kas atrodas Lipiniškos,  Daugavpils novada, Biķernieku pagastā, lauk-
saimniecībā izmantojamo zemju apkaimē. Objekts atrodas  apmēram  ~ 3 km 
attālumā no Biķernieku ciemata apbūves teritorijas un apmēram ~ 16 km  no 
Daugavpils pilsētas robežas. Objekta sākotnējā cena –  EUR 20 500.00.

2015. gada 22. septembrī plkst. 10.00 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu  4470 005 0287   1.36 ha platībā, kas 
atrodas kas atrodas Kabanovkā,  Daugavpils novada, Maļinovas pagasta terito-
rijā, lauksaimniecībā izmantojamo zemju apkaimē. Objekts atrodas  apmēram  

~ 1 km attālumā no Maļinovas ciemata apbūves teritorijas un apmēram ~ 10 
km  no Daugavpils pilsētas robežas. Objekta sākotnējā cena –  EUR 4750.00.

2015. gada 22. septembrī plkst. 10.30 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdot 
nekustamais īpašums „Lati”,  kas atrodas Daugavpils novada, Sventes pagasta 
teritorijā, apdzīvotā vietā Arone, brīnišķīga vieta dzīvošanai un atpūtai, vairā-
ku lauku viensētu apbūves apvidū, lauksamniecībā izmantojamo zemju apkai-
mē. Atrodas apmēram 0.7 km attālumā no Daugavas upes, 3 km attālumā no 
Daugavpils pilsētas robežas un 4.4 km attālumā no Sventes ciemata. Atrodas 
grantētu ceļu  malā un asfaltēta maģistrāla Rēzekne- Subate ceļa tuvumā. Pie-
braucamais ceļš ir labā stāvoklī, transporta kustība ievērojama, transporta no-
vietošana brīva, sabiedriskais transports - autobuss. Ir elektroapgāde,  Sventes 
pagasta infrastruktūra uzskatāma par labi  attīstītu. Nekustamais īpašums 
atrodas Daugavpils novada pašvaldības kultūrvēsturisko objektu sarakstā .Ob-
jekta sākotnējā cena –  EUR 2720.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā ob-
jekta izsoli var reģistrēties līdz 2015. gada 16. septembrim  plkst. 15.00. Dau-
gavpils novada domē 12. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  
un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas

2015. gada 20.oktobrī plkst. 9:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Opus”, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils 
novads, ar kadastra numuru  4446 001 0479, kas sastāv no zemes vienības   
0.0768 ha platībā un ēkas (pasts) 87.1 m2 platībā un kas atrodas Biķernieku 
ciematā, Daugavpils novads Biķernieku pagastā,   apmēram  ~ 15 km attālumā 
no  Daugavpils pilsētas robežas uz zemes atrodas pastas ēka. Objekta sākotnējā 
cena –  EUR 2300.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2015. gada 16. oktobrim  plkst. 15.00 Dau-
gavpils novada domē 12. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  
un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. 

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes 
(reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts ka-
ses kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:  654 76739,  29412676

Izsoles dalībnieki ir tiesības apskatīt Objektus, iepazīties ar izsoles noteiku-
miem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmiem objektiem Daugavpils 
novada domes Pašvaldības īpašuma nodaļā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12., 19. 
kabinetā, tālruņi uzziņām: Daugavpils novada domē - 654 76739,  29412676, 
Kalkūnes pagasta pārvaldē 65440833, 26265012, Demenes pagasta pārvaldē 
654 07682, 26255624, Biķernieku pagasta pārvaldē  654 71503; 28735652; Ma-
ļinovas pagasta pārvaldē 29130116; Sventes pagasta pārvaldē  654 25180.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2015. gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem  
Nr. 3 „Par Daugavpils novada domes 2013. gada 12. septembra saistošo 

noteikumu  Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma 
ierobežojuma zemei piemērošanu Daugavpils novada pašvaldībā” atzīšanu 

par spēku zaudējušiem”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 

22., 40., 40.1. un 40.2.  pantiem   līdz 2014. gadam Daugavpils novada paš-
valdībai bija tiesības  piemērot 25% pieauguma ierobežojumu zemei, kas 
nozīmēja, ka nodoklis nedrīkstēja pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam 
aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 
25%. 

Sakarā ar to, ka augstāk minētais  likums netika papildināts ar pantu, 

2015.gada 30.jūlijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.3 (protokols Nr.18., 5.&) Par Daugavpils novada 
domes 2013. gada 12. septembra saistošo noteikumu  Nr. 17 „Par ne-
kustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma zemei 
piemērošanu Daugavpils novada pašvaldībā” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils novada domes 2013. gada 12. 
septembra saistošos noteikumus   Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma nodok-
ļa apmēra pieauguma ierobežojuma zemei piemērošanu Daugavpils novada 
pašvaldībā”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas  
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

kas paredzētu, ka arī turpmāk pašvaldībai, aprēķinot nekustamā īpašuma 
nodokli, par Daugavpils novada teritorijā esošiem nekustamiem īpašumiem, 
jāpiemēro 25 % ierobežojums, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi tiek 
rēķināts 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Ņemot vērā, ka likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” neparedz nodokļa pieaugu-
ma ierobežojumu 25% apmērā zemei piemērošanu pēc 2014. gada, nekustamā īpašuma 
nodoklis par zemi tiek aprēķināts 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet  Dau-
gavpils novada domes 2013. gada 12. septembra saistošie noteikumi Nr. 17 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma zemei 
piemērošanu Daugavpils novada pašvaldībā” zaudēja savu aktualitāti un 
tos nepieciešams atzīt par spēku zaudējušiem.

2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Daugav-

pils novada domes 2013. gada 12. septembra saistošie noteikumiem Nr. 17 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma zemei 
piemērošanu Daugavpils novada pašvaldībā”.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžeta izdevumu 

daļu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašval-

dības teritorijā
Saistošajos noteikumos nav noteiktas mērķgrupas, uz kuru attiecināms 

saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām
Saistošie noteikumi tika apspriesti darba grupā. Saistošie noteikumi un pa-

skaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv. 

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagastā

Ivanova Irina (1932.g.)
Biķernieku  pagastā

Pimanova Matrjona (1926.g.)
Demenes pagastā

Larionova Ksenija (1921.g.)
Šušerte Lukerija (1925.g.)
Azarovs Mihails (1951.g.)
Djubova Marfa (1932.g.)

Dubnas pagastā 
Zeile Albīna (1938.g.)

Larionova Jadviga (1943.g.

Kalkūnes pagastā 
Vasiļjeva Jūlija (1936.g.)
Ķirse Madara (1991.g.)

Gurinovs Timofejs (1949.g.)
Daugule Aleksandra (1945.g.)
Sultanovs Nikolajs (1930.g.)
Platonova Vassa (1931.g.)

Kalupes pagastā
Trofi movičs Valentīns (1953.g.)

Orlova Tatjana (1970.g.)
Laucesas pagastā 

Vaļevko Anatolijs (1943.g.)
Rodčenko Praskovsja (1927.g.)

Līksnas pagastā
Skrindževska Anna (1931.g.)
Morkone Antoņina (1925.g.)
Orbidāne Monika (1924.g.)

Maļinovas pagastā
Griškjane Regīna (1948.g.)
Aļabjeva Nadežda (1958.g.)

Naujenes pagastā
Kuzminovs Igors (1977.g.)
Bārtule Gaļina (1959.g.)

Mgebrišvili Geronti (1944.g.)
Vibornaja Anna (1935.g.)

Nīcgales pagastā 
Meļuha Alevtina (1956.g.)

Sventes pagastā
Bašenska Raisa (1941.g.)

Tabores pagastā
Safronova Jekaterina (1921.g.)

Višķu pagastā
Pitkevičs Pēteris (1959.g.)
Medevedevs Igors (1963g.) 
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturībubērniņu audzināšanā!

 Novadā dzimuši
Demenes pagastā

Daniels Čerņavskis (22.jūlijā)
Aleksandra Kesareva (8.augustā)

Dubnas pagastā
Vitālijs Kočmarjovs (21.jūlijā)

Rodrigo Kokins (26.jūlijā)
Kalkūnes pagastā

Vladislavs Jazvics (11.augustā)
Laucesas pagastā

Aļesja Trubača (4.augustā)
Medumu pagastā 

Sofi ja Buļko (13.jūlijā)
Naujenes pagastā

Gabriela Orlova (27.jūlijā) 
Nikoleta Kreipāne (1.augustā) 

Tabores pagastā 
Alekss Kovaļevskis (22.jūlijā)

Salienas pagastā 
Arsenijs Dzedzels (22.jūlijā)

Skrudalienas pagastā 
Svetozars Butorins (24.jūlijā)

Višķu pagastā 
Daniels Lutinskis (8.augustā)

 Sveicam  jaunlaulātos! 
• Natāliju Spivačenko un Nikolaju Ovčiņņikovu
• Evitu Sarkani un Mārtiņu Skrindževski
• Santu Kondratjevu un Raimondu Barču
• Jūliju Jakovļevu un Nikolaju Mirošņičenko
• Aļonu Annišinecu un Vahtangu Samteladze
• Lilianu Šostaku un Dmitriju Kušneru
• Annu Kuzminu un Mihailu Anančonoku
• Marinu Boroviku un Bredliju Deividu Kūperu
• Jūliju Gamuļčiku un Vitāliju Keivišu
• Jekaterīnu Vasiļjevu un Vasiļu Bokoču
• Dianu Soboļevu  un Gunāru Kļavinski
• Līgu Rožansku un Jevgēniju Kirilovu
• Janu Čipli un Sergeju Osipovu
• Viju Kazimorovu un Jevgēniju Čerņavski
• Olgu Jatuļčiku un Gintautu Libiku
• Tatjanu Vasiļjevu un Ēriku Steļmačonoku
• Natāliju Jefi movu un Sergeju Filatovu
• Olgu Daņilovu un Denisu Viļčinski
• Svetlanu Jerofejevu un Andreju Beliju
• Tatjanu Pipiņu un Edvīnu Matasovu
• Karīnu Bogdanovu un Andri Breidaku

 Ekskursija uz Līksnu, Vaboli, 
Kalupi un Nīcgali

12. septembrī no plkst.9.00 līdz plkst.18.00 Daugavpils novada dienu ietvaros 
tiek organizēta ekskursija uz četriem Daugavpils novada pagastiem - Līksnu, 
Vaboli, Kalupi un Nīcgali.

Ekskursijas laikā būs lieliska iespēja ieraudzīt vienas no senākajām ērģelēm 
Baltijā, izgaršot gardās „komas”, izdejot kādu latgaļu deju, izdziedāt dziesmu, 
izmēģināt savu meistarību pie vietējiem amatniekiem un iedomāties vēlēšanos, 
uzkāpjot uz lielākā dižakmens Latvijā. 

Ekskursiju vadīs diplomēts gids un vēsturnieks Romualds Gadzāns.
Ekskursijas cena 5 EUR (cenā iekļautas degustācijas).
Pieteikšanās ekskursijai līdz 8. septembrim, zvanot pa tālr. 26467137 vai raks-

tot uz taka@dnd.lv.
Lūgums pieteikt savu dalību laicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots.
Ar ekskursijas programmu var iepazīties Daugavpils novada pašvaldības aģen-

tūras „TAKA” telpās, Daugavpils novada domē, 7. kab. Informācija par apskates 
objektiem tiks nosūtīta katram, kas piesakās ekskursijai pa e-pastu.

Berķenelē taps muzikāls brīvdabas 
uzvedums par Raiņa bērnību

Turpinot Raiņa jubilejas gada norises, Raiņa dzimšanas dienā 11.septembrī, 
kad Latvijā ir Dzejas dienas, Daugavpils novadā Raiņa mājā Berķenelē  notiks 
pasākuma cikla  “Vai atmini mani? Rainis” Otrā aina ar nosaukumu “..manas 
bērnības atmiņas saule”.

Jau 10. septembrī plkst. 11.00 notiks gadskārtējais skatuves runas kon-
kurss “Zelta sietiņš”, kurā piedalās Latgales skolu 2.– 12.klašu audzēkņi. Sa-
vukārt - 11.septembrī plkst. 18.00 Berķenelē izskanēs muzikāls brīvdabas 
uzvedums “...atmiņās iegāju te…”, kur Daugavpils novada amatiermākslas 
kolektīvi iejutīsies dzejnieka  domās  un sajūtās, atceroties Raiņa  bērnu dienu  
zemi – Berķeneli, informē Raiņa mājas  direktore Inese Bērziņa. 

Atmiņu uzvedums sāksies ar tirgus ainām, kādas varēja notikt Dinaburgā 
19.gs.beigās, darbība turpināsies  pie  Berķeneles mājas, kur tiks rādītas  aini-
ņas  no mazā Žaniņa dzīves. „Uzveduma laikā visi kopā nokļūsim laikos, kad  
lielais Rainis  vēl bija mazais  Žaniņš un uz visu raudzījās pirmo reizi; laikos, 
kad viss redzētais, piedzīvotais un izjustais nākamajam dzejniekam varēja kal-
pot par iedvesmu radošajai fantāzijai un dzejai,” uzsver pasākuma režisors Iv-
ars Brakovskis.   

Uzveduma scenāriju veido Alda Krastiņa. Pasākumā kopā ar Daugavpils no-
vada teātra studiju „Berķeneles Kamolītis” piedalīsies  folkloras kopa „Dyrby-
ni”, vokālā studija „Stage On”,  Kultūras centra jauktais koris „Latgale”,  Līks-
nas pagasta kultūras nama amatierteātris „Maskas”, Līksnas pagasta kultūras 
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Daugaveņa”, Daugavpils Latviešu kul-
tūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Saime”, Rēzeknes postfolkloras 
grupa „Rikši”, Dramaturgu teātra trupa un ugunsšova grupa Ello&Co. 

Pasākumu atbalsta Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Valsts Kultūrka-
pitāla fonda mērķprogramma „Raiņa un Aspazijas gads”, “Latvijas valsts mežu 
atbalstītā Latgales kultūras programma 2015”.

Zemnieku produkcijas vakara 
tirdziņš tagad jaunā vietā 

No 26. augusta zemnieku vakara tirdziņš turpina savu darbību jaunā 
vietā. Katru trešdienu un piektdienu no plkst. 16.00 līdz 20.00 Daugavpils 
novadā audzēti lauku labumi un mājražotāju produkti pašā pilsētas centrā 
- Alejas ielā, autostāvvietā pretī veikalam „Maxima”.


