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Skolotājiem pateicās par ieguldītajiem darba dzīves gadiem 

Daugavpils novada izglītības ies-
tāžu pedagogi un vadītāji Skolotāju 
dienas priekšvakarā pulcējās svinīgā 
pasākumā, lai kopīgi atzīmētu labi 
padarīta darba svētkus. Skolotāju die-
nai veltīts svinīgais pasākums ir neat-
ņemama novada tradīcija, kuras laikā 
tiek sumināti skolotāji, kas velta sevi 
jaunās paaudzes izglītošanā. 

Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāja Janīna Jalinska savā uzru-
nā norādīja, ka skolotāja arods ir ļoti 
grūts, tajā ir svarīgi būt pacietīgam un 
saprotošam, rodot risinājumus visda-
žādākajās situācijās. “Es jums novēlu 
stipru veselību, izturību un enerģiju. 
Lai jūsu radošais gars plaukst un zeļ, 
tad ziedēs arī mūsu bērni, skola un no-
vads!”, tā J.Jalinska.

Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna 
Bulaša: ”Liktenis tik grūtu darbu uz-
tic tikai garā stiprākajiem un dvēseles 
bagātākajiem cilvēkiem, kas spējīgi 
būt par iedvesmas un jaunrades avo-
tu, kas ir aicināti saglabāt sevī un 
savos audzēkņos vēlmi palūkoties aiz 
apvāršņa maliņas.”

Šī gada jauno mācību gadu uzsāka 
9 jaunie speciālisti Vaboles, Zemgales 
un Salienas vidusskolā, kā arī Lāču 
un Skrudalienas pamatskolā. Jaunie  
speciālisti - Ilona Kabanova, Raivis 
Kokins, Marta Koļcova, Ludmila Kon-
drašova - Lutinska, Olita Kukjāne, 
Jūlija Peceviča, Ligita Rubine, Inese 

Skrinda un Tatjana Sorokina. Tāpat 
tika sveikti 5 pensionējušies skolotā-
ji, kuri šogad devušies pelnītā atpūtā 
- Ārija Avdejeva, Viktors Kovaļovs, 
Ināra Miglāne, Marija Smirnova un 
Marjans Staševskis.

Turpinot pagājušā gada aizsākto 
tradīciju, ar apbalvojumiem sveica 
arī tos skolotājus, kuri šajā gadā svin 
25,30,35,40 un 45 skolotāju darba ga-
dus. Pateicības par darba stāžu tika 
piešķirtas 25 skolotājiem un 6 skolas 
administrācijas darbiniekiem. 

Kā jau gadu desmitus, Swedbank 
sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, ap-
balvoja labākos pedagogus, ar mērķi 
apliecināt skolotāja profesijas nozīmi. 
Šogad par Swedbank balvas ieguvē-
jām kļuva Vaboles vidusskolas fi zikas, 
matemātikas un ekonomikas skolotā-
ja Veneranda Kucina un Špoģu vidus-
skolas angļu valodas skolotāja Eva 
Vovka. Skolotājas tika uzslavētas par 
atvērtību inovācijām, māku skolēnos 
radīt interesi par mācību priekšmetu, 
kā arī novērtējot skolēnu sekmju uzla-
bojumus un sasniegumus. 

Pasākuma noslēgumā muzikālu 
sveicienu skolotājiem veltīja Nīcgales 
pamatskolas absolvente, mūziķe Di-
nāra Rudāne. 

Elza Timšāne
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Daugavpils novada domes lēmumi

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

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

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

I Z S O L E S

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
23.11. Sventes pagasta pārvalde  13.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
30.11. Novada dome 14.00-16.00
Daina Amosova 
05.11. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
19.11. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Ingrīda Avdejeva
03.11. z/s „Kalni”, Višķu 2, Ambeļi 09.00-12.00
17.11. z/s „Kalni”, Višķu 2, Ambeļi 09.00-12.00
Jānis Belkovskis
02.11. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
23.11. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

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

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

Valērijs Hrapāns
10.11. Medumu pagasta pārvalde    10.00-12.00
24.11. Tabores pagasta pārvalde    09.30-11.30
Roberts Jonāns
03.11. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
09.11. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
23.11. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
Edgars Kucins

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

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

Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns

09.11.
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centrs, Naujenes pagasts, 
c.Vecstropi

16.00-18.00

Anita Miltiņa
02.11. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
16.11. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
02.11. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
09.11. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
06.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00
20.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
30.11. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2015. gada 24. novembrī plkst. 9.00 Daugav-
pils novada domē, mutiskā izsolē (ar augšupejošu 
soli) tiek pārdota zemes vienība  ar kadastra ap-
zīmējumu  4470 005 0287   1.36 ha platībā, kas 
atrodas Maļinovas pagasts, Daugavpils novads. 
Objekta sākotnējā cena –  EUR 4750.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var re-
ģistrēties līdz 2015. gada 20. novembrim  plkst. 
15.00. Daugavpils novada domē 12. kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas 
ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrā-
cijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% 
apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākum-
cenas.

2015. gada 1.decembrī plkst. 9:00 Daugav-
pils novada domē mutiskā izsolē (ar augšupejošu 
soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Opus”, 
Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils no-
vads, ar kadastra numuru  4446 001 0479, kas sa-
stāv 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 pil-
sētas robežas . 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 2300.00.
Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var 

iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var re-
ģistrēties līdz 2015. gada 27. novembrim  plkst. 
15.00 Daugavpils novada domē 12. kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas 
ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrā-
cijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% 
apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākum-
cenas. 

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā 
Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) 
norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  

Tālr. uzziņām:  654 76739,  29412676, Biķernie-
ku pagasta pārvaldē 654 71503; 28735652, Maļi-
novas pagasta pārvaldē  65476128, 29130116.

Daugavpils novada domei piešķirta 
arodbiedrības balva

Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs 
Pēteris Krīgers un Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu 
un fi nanšu darbinieku arodbiedrības vadītājs Andrejs Jirgensons 
viesojās novada domē, lai piešķirtu Atzinības rakstu un Sadar-

bības partneru balvu “Lielā ozol-
zīle” Daugavpils novada domei 
un tās priekšsēdētājai Janīnai 
Jalinskai.

“Šogad LBAS svin 25 gadu ju-
bileju. Mēs veicām reģionu un 
uzņēmēju aptauju, lai izvirzītu 
tos cilvēkus, kuri pēdējo 10 gadu 
laikā ir īpaši labi sadarbojušies 
ar arodbiedrībām. Daugavpils 
novada dome vienmēr rādījusi 
lielisku spēju sadarboties ar paš-
valdībām -  te nekad nav bijuši 
nopietni konfl ikti, visi jautājumi 
vienmēr tikuši operatīvi atrisi-
nāti,” tā P.Krīgers. 

Balvu “Lielā ozolzīle” tradi-
cionāli piešķir tiem sadarbības 
partneriem, kas ilgtermiņā sevi 
pierādījuši kā sociāli atbildīgi 
darba devēji – attīstījuši sociālo 
dialogu, rūpējušies par darbinie-
ku sociāli ekonomisko apstākļu 
un darba vides uzlabošanu. Bal-
vas pašvaldību grupā šogad sa-
ņēma arī Liepājas pilsētas dome 
un Jelgavas pilsētas dome. 

Atgādinām, ka balvu “Lie-
lā ozolzīle” Daugavpils novads 
saņem ne pirmo reizi – pirms 
diviem gadiem, 2013.gadā, to 
piešķīra Daugavpils novada paš-
valdībai un tās izpilddirektorei 
Vandai Kezikai. 

 Elza Timšāne

2015.gada 15.oktobra sēdē pieņemti 73 lē-
mumi:

• Izbeidza pirms termiņa novada domes de-
putāta Jevgeņija Gridasova pilnvaras sakarā ar 
viņa personisku rakstveida iesniegumu par pilnva-
ru nolikšanu.

• Precizēja novada domes 10.09.2015. saisto-
šos noteikumus Nr.4 „Grozījums Daugavpils novada 
domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteiku-
mos Nr.7 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Daugavpils novadā””.

• Grozīja novada domes 15.12.2011. lēmumu 
Nr.1523 “Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pa-
kalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglī-
tības iestādēs”, nosakot Špoģu vidusskolā maksu 
par ēdināšanu (dienā) piecgadīgo un sešgadīgo bēr-
nu pirmsskolas grupās par brokastīm 0,25 euro, par 
pusdienām 0,70 euro, 1.-4.klašu izglītojamiem par 
brokastīm 0,25 euro, par pusdienām 1,17 euro, 5.-
12.klašu  izglītojamiem  par pusdienām 0,85 euro.

• Grozīja Višķu pagasta pārvaldes nolikumu.
• Nolēma palielināt SIA „NAUJENES PA-

KALPOJUMU SERVISS” pamatkapitālu par 
73523 euro, apstiprinot pamatkapitāla kopējo sum-
mu 4066265 euro, kā arī apstiprināja pamatkapi-
tāla palielināšanas noteikumus un statūtus jaunā 
redakcijā. 

• Atbalstīja biedrības „Kalupes kopienu at-
balsta centrs „Vitrāža”” projektu „Dzīves kvalitātes 
uzlabošana dažāda vecuma grupu pārstāvjiem un 
starppaaudžu sadarbības sekmēšana Kalupes pa-
gastā”, kurš tiks iesniegs Borisa un  Ināras Tetere-
vu fondā ar kopējām izmaksām 6386 euro.

• Pilnvaroja Tadeušu Rožanski un Aigaru 
Lociku piedalīties zivju resursu aizsardzības un uz-
raudzības pasākumos Vīragnas ezerā Dubnas pa-
gasta teritorijā.

• Nolēma nodot no novada domes valdījuma 
Kalkūnes pagasta pārvaldes valdījumā pašvaldības 
nekustamā īpašuma Komunālā iela 108, Kalkūni, 
Kalkūnes pagastā, neprivatizēto daļu - dzīvokļa īpa-
šumu Nr.7.

• Nolēma izbeigt atsavināšanas procesu uz 
pašvaldības nekustamo īpašumu „Vezumnieki” 
Naujenes pagastā.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašu-
ma “Kurmīši” Kalupes pagastā izsoles protokolu.

• Nolēma pārdot atkārtotā izsolē pašvaldības 
nekustamo īpašumu Maļinovas pagastā.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie 
dokumenti”.

J.Gridasovs noliek 
deputāta pilnvaras, 

vietā nāk V.Moskaļenko
Domes sēdē apstiprināja 

partijas “Saskaņas centrs” 
pārstāvja, deputāta Jev-
geņija Gridasova (attēlā) 
pilnvaru izbeigšanu pirms 
termiņa. Lēmums pie-
ņemts, pamatojoties uz de-
putāta iesniegumu, kurā 
J.Gridasovs lūdza atļaut 
nolikt deputāta mandātu, 
jo nevar savienot darbu ar 
uzsāktajām studijām Lat-
vijas Lauksaimniecības 
Universitātē Jelgavā.  J.

Gridasovs par deputātu strādāja pirmo sasaukumu.
Nākamais deputāta kandidāts pēc 2013.gada 

pašvaldību vēlēšanu rezultātiem ir Vjačeslavs Mos-
kaļenko. Saskaņā ar Centrālās Vēlēšanu komisijas 
datiem, V.Moskaļenko pēc izglītības ir jurists, strā-
dā par sporta pasākumu organizatoru Vecsalienas 
pagastā, zemes lietu speciālistu Vecsalienas un 
Medumu pagasta pārvaldēs, kā arī pilda SIA “Lat-
Topo” izpilddirektora pienākumus. Likums paredz, 
ka, kļūstot par deputātu, V.Moskaļenko vairs neva-
rēs pildīt zemes lietu speciālista amatu. 

Jaunais deputāts darbu uzsāks 29.oktobrī, kārtē-
jā domes sēdē. 

 Elza Timšāne
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Ainārs Jonāns saņēma 
veicināšanas balvu konkursā 

“Sējējs-2015” 

16.oktobrī Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā Valsts pre-
zidents Raimonds Vējonis un 
Zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs sveica konkursa “Sē-
jējs – 2015” laureātus un vei-
cināšanas balvu saņēmējus 
– lauksaimniekus, lauku uzņē-
mējus un jaunos zinātniekus 
lauksaimniecībā. 

Šogad laureātu nosaukumus, 
diplomus un balvas piešķīra 
septiņās konkursa nomināciju 
grupās. Nominācijā “Jaunais 
veiksmīgais zemnieks” veici-
nāšanas balva tika piešķirta 
Daugavpils novada Sventes 
pagasta z/s “Debeskalni”, kurā 
saimnieko Ainārs Jonāns.

Jau 4 gadus A.Jonāna saim-
niecībā tiek audzēti kartupeļi 
un jau otro gadu pākšaugi un 
kāposti. Uzņēmējs izmantojis 
atbalsta programmu jaunajiem 
lauksaimniekiem, lai iegādātos 
saimniecības darbībai nepiecie-
šamo tehniku. Darbību sācis ar 
nepilnu hektāru un saimniecī-

bu strauji palielina, nu jau tie 
ir 20 hektāri zemes. Ainārs ir 
ļoti aktīvs iedzīvotājs un nebai-
dās riskēt ar inovatīvām preču 
izplatīšanas idejām, kā arī ir 
viens no “Zemnieku produkci-
jas vakara tirdziņa” līdzauto-
riem.

Nominācijā “Gada lauku 
saimniecība” uz balvu preten-
dēja arī Līksnas pagasta SIA 
“Kļavas V” (īpašnieks - Viktors 
Kalāns), nominācijā “Ģimene 
lauku sētā” – Ambeļu p/s “Ga-
neni” (saimniece – Ilze Mežnie-
ce), nominācijā “Gada LEADER 
projekts vietējā rīcības grupā” 
– biedrība “Višķu attīstībai” ar 
projektu “Višķi uz viļņa”. 

Veicināšanas balvas ieguvēju 
Aināra Jonānu un pārējos kon-
kursa dalībniekus no Daugav-
pils novada pasākumā klātienē 
sveica arī novada domes priekš-
sēdētāja Janīna Jalinska. 

Elza Timšāne
Zemkopības ministrija

Pašvaldības un uzņēmēju 
delegācija piedalījās Moldovas 

Ziemeļu reģiona dienās

Daugavpils novada pašvaldības un 
uzņēmēju pārstāvji Latvijas delegā-
cijas sastāvā no 5. līdz 10.oktobrim 
piedalījās Moldovas Ziemeļu reģiona 
dienu pasākumos, kas tika rīkotas 
ar mērķi attīstīt Latvijas un Moldo-
vas Ziemeļu reģiona kontaktus un 
apspriest tālākos sadarbības attīstī-
bas plānus.

Latvijas delegācijas sastāvā bija 
vairāk nekā 70 pārstāvju no Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM), Latvijas Inves-
tīciju un attīstības aģentūras (LIAA), 
deviņām Latvijas pašvaldībām, to 
iestādēm, uzņēmēji, kā arī nevals-
tiskā sektora darbinieki. Daugavpils 
novadu pārstāvēja pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika, izpilddi-
rektores 1.vietniece Ināra Natarova, 
Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne, Naujenes pagasta pārval-
des vadītāja Ināra Miglāne, Attīstī-
bas nodaļas projektu koordinatore 
Guna Smelcere, SIA “Green Pik Lat” 
padomes priekšsēdētājs Kaspars 
Purlācis, SIA “Antaris” projektu va-
dītājs Andrejs Jermolajevs un z/s “Lī-
dumi” pārstāve Gunta Some.

Delegācijas dalībnieki piedalījās 
biznesa forumā “Moldovas Ziemeļu 
attīstības reģiona ekonomiskā poten-
ciāla veicināšana – sadarbības iespē-
jas ar Eiropas Savienības valstīm”, 
kura ietvaros notika izstāde un Lat-
vijas-Moldovas uzņēmēju kontakt-
birža, ar mērķi veicināt abu valstu 
uzņēmēju sadarbību, attīstot biznesa 
kontaktus, kas ietver nākamo darīju-
mu pazīmes vai vienošanos par tālā-
ku sadarbību.

Vienlaikus notika diskusija “Part-
nerattiecību un sadarbības dibinā-
šana starp Latvijas un Moldovas uz-
ņēmējiem” un seminārs par tūrisma 
attīstības iespējām, daloties pieredzē 

par tūrisma produktu noteikšanu un 
virzību, kā arī prezentējot Daugav-
pils novada tūrisma produktus, tādā 
veidā veicinot Latvijas reģionu kā tū-
risma galamērķa starptautisko kon-
kurētspēju.

Daugavpils novada pašvaldības de-
legācija Moldovas Ziemeļu reģiona 
dienu ietvaros apmeklēja savu sadar-
bības pašvaldību - Jedinec rajona un 
pilsētas pašvaldības, iepazinās ar sa-
darbības pašvaldību uzņēmējdarbī-
bas nozarēm, apmeklēja pašvaldības 
iestādes, nevalstiskās organizācijas 
un vietējos uzņēmumus, ar mērķi 
identifi cēt turpmākās sadarbības jo-
mas.

Pasākuma ietvaros Moldovas Belci 
pilsētā notika Latvijas-Moldovas sa-
draudzības diena, lai dalītos pieredzē, 
veicinātu iedzīvotāju komunikāciju, 
pašvaldību un uzņēmēju sadarbību, 
prezentējot un degustējot Latvijā un 
Moldovā ražotos produktus.

Atbalstam dalībai pasākumā, Dau-
gavpils novada pašvaldība ir sagata-
vojusi un iesniegusi LIAA projekta ie-
sniegumu 2.3.1.1.1. apakšaktivitātē 
“Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mār-
ketings” fi nansējuma saņemšanai 
no ES Eiropas reģionālās attīstības 
fonda. Projekta aktivitāšu mērķis ir 
atbalstīt Daugavpils novada uzņēmē-
ju ieiešanu ārvalstu tirgū, sekmējot 
komersantu iekļaušanos starptautis-
kajās piegāžu ķēdēs, veicinot Latvijas 
komersantu dalību starptautiskās iz-
stādēs un Daugavpils novada tūris-
ma objektu popularizēšanu, veicinot 
Latvijas tūrisma attīstību.

Guna Smelcere
Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore 
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Animācijas darbnīcas 
Raiņa mājā Berķenelē

Raiņa mājā Berķenelē turpinās 
Raiņa jubilejas gada svinības. No 14. 
līdz 16.oktobrim Berķenelē notika 
radošās animācijas darbnīcas, kurās 
piedalījās Daugavpils novada skolē-
ni. Animācijas darbnīcas ir pasāku-
ma cikla “Vai atmini mani? Rainis” 
trešā aina ar nosaukumu “Ak, atmi-
ņas, ak!”.

Animācijas darbnīcu laikā tika ra-
dītas divas jaunas animācijas fi lmas: 
“Nams” un “Piepeši saraujas sirds..” 
Šo darbu pamatā ir Raiņa dzejoļi, 
veltīti Pliekšānu ģimenes dzīvei Ber-
ķeneles pusmuižā.

Berķenelē Pliekšāni dzīvoja 1872.-
1881.g. Par šo laika periodu Rainis 
ir uzrakstījis 11 dzejoļus, kuri ievie-
toti dzejoļu krājumu “Dagdas piecas 
skiču burtnīcas” nodaļā “Vienīgā 
aina”. Līdz šim Berķenelē tika ani-
mēti pieci šīs nodaļas dzejoļi, šogad 
– vēl divi. 

Animēšanas procesu vadīja anima-

tore Dace Liepa. Sākumā dalībnieki 
iepazinās ar multiplikācijas fi lmu 
veidošanas pamatiem, pēc tam kat-
ram tika iedalīta kāda loma: scenā-
rists, montieris, mākslinieks, ieska-
ņotājs utt.

Rezultātā jaunieši ne tikai izveido-
ja animācijas fi lmas, bet arī iemācī-
jās darboties komandā un ieklausī-
ties viens otra viedoklī. Svarīgi, ka 
bērniem tika dota iespēja radoši dar-
boties ārpus ierastajām skolas tel-
pām, kā arī strādāt kopā ar dažādu 
skolu audzēkņiem, tā attīstot sadar-
bības tīkla veidošanos starp novada 
skolām.

Pasākumu atbalsta Daugavpils 
novada Kultūras pārvalde, Valsts 
Kultūrkapitāla fonda mērķprogram-
ma „Raiņa un Aspazijas gads”.

R aiņa māja Berķenelē

Jauniešu intelektuālā spēle 
Skrudalienā

17. oktobrī Skrudalienas pagasta 
Silenes KN tika aizvadīta šī gada 
trešā Daugavpils jaunatnes intelek-
tuālā spēle, kopā pulcējot komandas 
no Medumu, Tabores, Biķernieku, 
Višķu, Ambeļu, Skrudalienas, Nau-
jenes, Salienas, Maļinovas, Lauce-
sas un Demenes pagasta.

Šīs spēles ietvaros komandām va-
jadzēja atbildēt uz 36  jautājumiem,  
kas bija saistīti ar Daugavpils nova-
du. Bija jūtams, ka jaunieši gatavo-
jās spēlei, meklējot informāciju par 
novada vēsturi, kultūru, dabu utt. 
Saskaitot komandu iegūtos punk-

tus, rezultāti bija sekojoši: 3. vie-
ta – Medumu pagasta komandai; 
2. vieta - Višķu pagasta komandai; 
1.vieta – Biķernieku pagasta ko-
mandai.

Izsakām pateicību spēles orga-
nizatoriem - Skrudalienas pagasta 
jauniešiem un visiem dalībniekiem! 
Tiksimies novembrī, kārtējā Dau-
gavpils novada jaunatnes intelek-
tuālajā spēlē!

 Oļesja Ņikitina

Naujenes pirmskolas izglītības 
iestādē “Rūķītis” tikās ERASMUS + 

projekta koordinatori

Naujenes pirmsskolas izglī-
tības iestāde “Rūķītis” uzņēma 
Erasmus+ projekta “Ester edu-
cating emotions Europe” part-
nerus no 5 valstīm. Šajā tikša-
nās reizē piedalījās 11 viesi no 
Spānijas, Portugāles, Ungāri-
jas, Francijas un Grieķijas. Vi-
zītes laikā partneri iepazinās ar 
pirmsskolas izglītības iestādi, 
vispārējās izglītības darba spe-
cifi ku un emocionālās izglītības 
jomu Latvijā. Apmeklēja Nauje-
nes pagasta pārvaldi, kur tikās 
ar Naujenes pagasta pārvaldes 
vadītāju Ināru Miglāni un Izglī-
tības pārvaldes galveno speciā-
listi Janitu Zarakovsku, kuras 
iepazīstināja viesus ar Daugav-
pils novada, Naujenes pagasta 
specifi ku un novada izglītības 
iestāžu struktūru.

Tikšanās laikā bija apspriests 
paveiktais, ieplānotas tuvā-
kās aktivitātes. Daudz disku-
tēts par emocionālā intelekta 
attīstības efektīvākiem paņē-
mieniem, plašākas sabiedrības 
iesaistīšanu un projekta idejas 
popularizēšanas iespējām part-
nervalstīs.

Jau pirmajā dienā viesi iepa-
zīstināja bērnus, pedagogus un 
iestādes padomes pārstāvjus ar 

savām mācību iestādēm Spāni-
jā, Portugālē, Ungārijā, Fran-
cijā un Grieķijā. Bērniem īpaši 
patika video par bērnu aktivi-
tātēm tajās mācību iestādēs, no 
kurienes atbrauca viesi. Viesus, 
savukārt, patīkami pārsteidza 
sakoptā vide, augstais audzēk-
ņu zināšanu un prasmju līme-
nis, Latvijas partneru sirsnība 
un viesmīlība. Īpaši atvērtu 
gaisotni radīja darbs ar psiho-
terapeiti Ludmilu Dijoķieni. 
Praktisku mākslas terapijas 
uzdevumu izpildes laikā radās 
skaidrāks priekšstats par do-
māšanas, kultūru un mentali-
tāšu atšķirībām starp projekta 
dalībniekiem. Vizītes pēdējā 
dienā projekta dalībnieki tur-
pināja diskusijas par mākslas 
ietekmi uz emocionālā intelekta 
attīstību Marko Rotko centrā.

Tikšanās laikā dalībnieki vie-
nojās par uzdevumiem, kas jā-
izpilda līdz nākamajai sanāks-
mei, kas notiks Francijā 2016.
gada janvārī. Katras valsts 
partneri devās mājās ar jaunām 
projekta īstenošanas idejām un 
spilgtiem iespaidiem par redzē-
to rudenīgajā Latvijā. 
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Atskats un nākotnes ieceres jauniešu vasaras nodarbinātības programmai 
Jau trešo gadu Daugavpils novada 

pašvaldība, sadarbojoties ar novada 
uzņēmējiem, īstenoja jauniešu nodar-
binātības projektu, kura laikā iespēja 
strādāt un apgūt pirmās darba pras-
mes bija no 14 līdz 19 gadus veciem 
Daugavpils novadā deklarētajiem sko-
lēniem. Šogad skolēnu nodarbinātības 
projektam tika izlietoti 24 931 eiro no 
pašvaldības budžeta.

Skolēnu skaita samazinājums at-
saucās arī uz programmu, šogad pie-
teicās mazāk skolēnu nekā pērn - 196, 
bet darba gaitas uzsāka 164 jaunieši 
– 12 skolēni dažādu iemeslu dēļ dalību 
programmā pārtrauca.

Jāatzīmē, ka šis bija pirmais gads, 
kad izdevās izveidot skolēniem darba 
vietas visos 19 pagastos. Darbavie-
tas novada jauniešiem nodrošināja 
25 Daugavpils novada uzņēmēji, kā 
arī pašvaldības iestādes un struktūr-
vienības. Jauniešiem visdraudzīgā-
kais uzņēmums šajā gadā bija SIA 
„Antaris”, izveidojot 34 darba vietas 
mazumtirdzniecības veikalu tīklā 
„Saules veikals” un tūrisma atpūtas 
bāzē „Silene”. Atbalsts no uzņēmēju 
puses ar katru gadu pieaug. Salīdzi-
not ar 2014. gadu, šogad ir par 10 % 
vairāk darba vietu uzņēmumos. Lī-
dzās tādām tradicionālām nozarēm 
kā lauku tūrisms, mazumtirdzniecība 
un lauksaimniecība, šogad parādījās 
arī darbs metālapstrādes uzņēmumā, 
ģeodēzijas nozares uzņēmumā, kā arī 
radošākās profesijās muzejos un viesu 
namos. 

Kā viens no motivatoriem darba 
devējiem iesaistīties programmā ir 
iespēja vienkāršākos darbos aizvietot 
darbiniekus, kuri dodas atvaļinājumā. 
Novērojama tendence, ka darba de-

vēji, kuri piedalījās 2 vai pat 3 reizi, 
vēlas pieņemt konkrētus jauniešus, 
kurus iepriekšējos gados ir apmācīju-
ši. Bija arī vairāki gadījumi, kad uz-
ņēmēji vienojās ar jauniešiem par ga-
rāku darba periodu, maksājot lielāku 
algu par programmā noteikto.  

Daugavpils novada pašvaldība sko-
lēnu nodarbinātības projektu uzsā-
ka īstenot 2013.gadā. Tas ir viens no 
instrumentiem, kurš tika ieviests, lai 
mazinātu jauniešu bezdarbu, sniedzot 
iespēju jauniešiem skolu brīvlaikā ie-
gūt pirmo praktisko darba pieredzi 
un paaugstināt savu konkurētspēju 
darba tirgū. Vienlaicīgi ar darba vietu 
izveidošanu, jauniešiem vasaras brīv-
laikā tiek sniegts ieguldījums dažādu 
sociālo problēmu risināšanā, dāvājot 
iespēju iegūt papildus fi nanšu līdzek-
ļus, lai sagatavotos jaunajam mācību 
gadam, vai īstenot kādu sen lolotu 
jaunieša sapni, kuram vecāki nevar 
atvēlēt līdzekļus. 

Izvērtējot šā gada vasaras nodar-
binātības rezultātus un atsauksmes, 
nākamajā gadā centīsimies rast iespē-
ju nodrošināt augstāku stundas likmi 
lauksaimniecībā nodarbinātajiem, jo 
tā ir prioritārā nozare mūsu novadā. 
Mudināsim skolēnus aktīvāk pieteik-
ties šīm vakancēm, centīsimies mazi-
nāt skolēnu skaitu, kas pārtrauc dalī-
bu programmā. Prioritāri jauniešiem 
piedāvāsim darba vietas uzņēmumos, 
atsevišķos pagastos vakanču trūku-
mu kompensējot ar piedāvājumiem 
pašvaldības iestādēs. 

Jāzeps Krukovskis
Projekta koordinators

Elza Timšāne

Realizēts projekts “Lāčuka laukums”
Lāču pamatskolā noslēdzies 

Rietumu bankas labdarības 
fonda konkursa “Sprīdis labā-
kai dzīvei” atbalstītais projekts 
par rotaļu laukuma izveidi sko-
las teritorijā. Rotaļu laukuma 
atklāšana sagādāja patiesu 
prieku pirmsskolas izglītības 
grupas audzēkņiem un sākum-
skolas skolēniem, kuri uzstājās 
ar priekšnesumiem un sniedza 
palīdzīgu roku lentītes griešanā, 
lai steigtu izmēģināt jaunā rota-
ļu laukuma priekšrocības. 

Projektu uzrakstīja skolotājas 
Valentīna Zaiceva un Anna Kon-
drašenko -  pateicoties skolēnu 
vecāku, draugu un kaimiņu ini-
ciatīvai, izdevās savākt nepiecie-
šamo balsu skaitu, lai projekts 
tiktu atbalstīts un vasarā varētu 
uzsākt darbu pie tā realizāci-
jas. Rietumu bankas labdarības 
fonds projektam piešķīra 3800 
EUR, papildus līdzfi nansēju-
mu sniedza Daugavpils novada 
dome. 

“Līdz šim mums vispār nebija 
rotaļu laukuma, liedzot bērniem 

iespēju lietderīgi pavadīt brīvo 
laiku svaigā gaisā,” pastāstī-
ja Lāču pamatskolas direktors 
Andris Meškovskis. “Tagad tāda 
iespēja būs gan mūsu skolēniem, 
gan pārējiem Lociku ciema bēr-
niem. Varbūt šoruden vairs 
daudz laika neatliks paspēlēties, 
bet nākampavasar laukumu va-
rēs izmantot ar pilnu atdevi.”

Rotaļu laukumā ierīkotas šū-
poles, rāpšanās sienas, rotaļu un 
vingrošanas kompleksi, kā arī 
uzstādītas divas smilšu kastes 
ar soliņiem un vāku, kas nodro-
šinās, ka pie smiltīm nepiekļūst 
suņi un kaķi, saglabājot smiltis 
tīras. 

Veidojot rotaļu laukumu, vien-
laikus tika organizēts arī skolē-
nu zīmējumu konkurss “Iedzī-
vini žogu!” un notika darbs pie 
skolas žoga fragmentu noformē-
šanas. Žoga krāsošanā, kopā ar 
skolotājām Annu Koroļkovu un 
Jeļenu Ovčiņņikovu, piedalījās 
6.-9.kl.skolēni. Skolas direktors 
atklāja, ka nākotnē ir iecere tur-
pināt darbu pie žoga estētiskā 

skata uzlabošanas. 
Lāču pamatskolas kolektīvs iz-

saka pateicību Rietumu bankas 
labdarības fondam, Daugavpils 
novada domei un visiem, kuri 

palīdzēja un atbalstīja projekta 
īstenošanu.  

Elza Timšāne 
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LSK Daugavpils un Ilūkstes novada komiteja atskaitījās par paveikto 
8. oktobrī Daugavpils novada Kul-

tūras centrā notika Latvijas Sarkanā 
Krusta (turpmāk tekstā LSK) Dau-
gavpils un Ilūkstes novadu komitejas 
1. starpkongresu konference. Kon-
ferences gaitā LSK Daugavpils un 
Ilūkstes novada komitejas priekšsē-
dētāja Anna Jegorova atskaitījās par 
komitejas darbību laika periodā no 
2012. līdz 2015.gadam. 

Novada komiteja apvieno 23 Sarka-
nā Krusta nodaļas ar 438 biedriem. 
Diemžēl šis skaitlis pēdējo gadu lai-
kā ir sarucis gandrīz divkārši (2009. 
gadā - 1200 biedri, 2013.gadā – 659). 
Kā norāda LSK ģenerālsekretārs 
Uldis Līkops, šis cipars nav nekas 
atrauts no kopējās situācijas valstī 
- samazinoties iedzīvotāju skaitam, 
sarūk arī biedru skaits. „Mēs sen 
vairs nedzīvojam utopiskajos aps-
tākļos, kad 90 % no iedzīvotājiem 
ir SK biedri. Tas ir falšs stāsts. Un 
tas arī nav mērķis, uz ko tiecamies. 
Apzināti esam uzstādījuši augstāku 
latiņu kļūšanai par SK biedru. Mēs 
neaicinām katru cilvēku, kurš ienāk 
humānās palīdzības punktā, iestā-
ties mūsu biedrībā. Tajā ir jāstājas 
tiem, kas vēlas palīdzēt citiem. Pil-
nīgi noteikti - tā nav pašpalīdzības 
organizācija kā daudzas citas, kas ir 
dibinātas pēc savu interešu aizstāvī-
bas principa. SK ir kontraversa orga-
nizācija. Uzskatām, ka biedru skaits 
ir stabilizējies, taču šim ciparam ir 
tendence samazināties, jo cenšamies 
tomēr izvairīties no cilvēku formālas 
uzņemšanas biedru pulkā, kas īstenī-
bā nevienam nevēlas īsti palīdzēt”, tā 
jautājumu komentē Līkopa kungs. 

Ļoti atzinīgi tiek vērtēta arī pašval-
dību iesaiste un atbalsts SK darbībai. 

Uldis Līkops: „Šī sadarbība ir ļoti 
cieša. Atsevišķos gadījumos pat ir 
grūti atšķirt, kur ir pašvaldība, sociā-
lie cilvēki un kur ir SK cilvēki, jo viņi 
strādā vienā laukā. Tāda sadarbība 
ir nākotnes modelis. Ja mēs turpinā-
sim strādāt kopā, viens otru papildi-
not nevis konkurējot, tad arī būs re-
zultāts, un tie līdzekļi, kas valstī šajā 
līmenī ir pieejami, tiks izmantoti pēc 
iespējas efektīvāk.” 

Uldis Līkops tāpat uzsvēra, ka šī 
tikšanās ir atklāta iekšēja saruna, 
un, ka Daugavpils un Ilūkstes nova-
da komitejas darbs ir viens no veik-
smīgākajiem Latvijā. 

Novadu komitejas darbā ir iesaistīti 
92 brīvprātīgie. Visaktīvāk brīvprātī-
gie piedalās SK pasākumu organizē-
šanā – asins donoru dienās, pirmās 
palīdzības sniegšanas sacensībās, kā 
arī SK ideju popularizēšanā, humā-
nās palīdzības šķirošanā un pārtikas 
paku sadalē. 

Pozitīva tendence vērojama asins 
donoru kustības atbalstītāju vidū. 
Abos novados ir vairāk kā 1000 asins 
donoru, te dzīvo un strādā 25 dono-
ru dinastijas. Katru gadu novadu 
komiteja sagatavo aptuveni 2359 
litrus asiņu – tas ir 60-65 % no ko-
pējā asins daudzuma un ir nopietns 
atbalsts ārstniecības iestādēm. No-
tiek asins donoru vakari, kuru laikā 
aktīvākie no donoriem tiek godināti 
un apbalvoti. Turpinās sarunas par 
bezatlīdzības donoru kustības ievie-
šanu Latvijā, kas nozīmētu, ka par 
asins nodošanu vairs netiks maksāta 
atlīdzība. LSK arī uzsver, ka asins 
donoru kustība ir cilvēku augstākā 
solidaritātes un humānisma izpaus-
me, kas kalpo kā tautas audzināša-
nai, tā arī augstu morāles principu 
ieaudzināšanai. 

Vēsturiski viens no galvenajiem SK 
darbības virzieniem ir pirmās palīdzī-
bas apmācība dažādām sabiedrības 
grupām. Pirmās palīdzības sniegša-
nas iemaņas pēdējo 3 gadu laikā ap-
mācītas 1729 personām. Tiek organi-
zētas arī veselības nedēļas, iesaistot 
tajās skolēnus. Savukārt veselības 

istabās atskaites periodā konsultēts 
8831 iedzīvotājs. 

Turpinās darbs pie Eiropas Komi-
sijas pārtikas programmas „Atbalsts 
vistrūcīgākajām personām”– trīs 
gadu laikā izsniegtas 113 273 pa-
kas. Abos novados vidēji mēnesī tiek 
izsniegtas 1700 pārtikas produktu 
pakas un 400 higiēnas preču pakas. 
Papildus paku izsniegšanai sociālie 
darbinieki sniedz arī konsultatīvo 
atbalstu. Tiek organizēti informatī-
vi pasākumi par papildus iespējām 
saņemt atbalstu ikdienas problēmu 
risināšanai, kā arī daudzveidīga sa-
tura semināri. 

Kā savā uzrunā minēja Uldis Lī-
kops, pārtikas paku saņēmēju skaits 
ir samazināts teju uz pusi, pieņemot 
MK noteikumos normu, ka pārtikas 
pakas pienākas tikai trūcīgajiem ie-
dzīvotājiem, savukārt mazturīgie no 
šīs kategorijas tiek izslēgti. Tas ir de-
vis iespēju palielināt pakas apjomu. 
Pārtikas preču komplektu pakām no 
2015. gada jūnija ir pievienojusies 
arī higiēnas un saimniecības preču 
komplektu izsniegšana. 2015.gada 
16.aprīlī biedrība LSK un Sabiedrī-
bas Integrācijas Fonds ir parakstījuši 
līgumu par Eiropas Atbalsta fonda 
vistrūcīgākajām personām ietvaros 
atbalstāmo darbību īstenošanu. Sa-
skaņā ar LR MK noteikumiem un 
noslēgtajā līgumā paredzēto, pārti-
kas un pamata materiālās palīdzības 
komplektus var saņemt tikai ģimene 
vai persona, kurai pašvaldības sociā-
lais dienests izdevis izziņu par atbil-
stību trūcīgas personas statusam, kā 
arī tie, kas ar izziņu (lēmumu) ap-
liecina, ka ir nonākuši ārkārtas vai 
krīzes situācijā. Savukārt skolēniem 
paredzēts nodrošināt individuālus 
mācību piederumus. 

Konferences gaitā tika uzsvēra arī 
jaunatnes iesaistīšanās SK norisēs. 
Uzskatāmi SK Kalupes jaunatnes 
darbu prezentēja SK brīvprātīgā, Ka-
lupes pagasta jaunatnes lietu atbildī-
gā Iveta Poplavska. Jaunieši ar savu 
pozitīvo piemēru iespaido un motivē 
arī citus galvenajiem SK darbības 
virzieniem. 

Viens no nozīmīgākajiem ieguvu-
miem pēdējo gadu laikā jāmin iesais-
te projektos, kas darbojas ilgtermiņā 
un nes nozīmīgu ieguldījumu projek-
ta dalībniekiem. 

2012.gadā, projekta „Sadosimies 
rokās līdzcilvēku palīdzībai un aprū-
pei” ietvaros, darbu uzsāka 10 mājas 
aprūpētāji, palīdzot novadu vecajiem 
un vientuļajiem cilvēkiem. Projekta 
„Mūža atvasara” ietvaros pirmajā 
palīdzībā tika apmācītas 27 Brīvprā-
tīgo vecmāmiņu dienesta dalībnieces. 
Projekta kopējais budžets 98 000 Ls. 
Projekts ietvēra arī Rēzeknes, Lūdzas 
un Krāslavas novadus. „Šis projekts 
ir dzīvotspējīgs arī tagad, jo funkcijas 
ir pārņēmuši sociālie dienesti un cil-
vēku aprūpe turpinās”, tā pauž Anna 
Jegorova. 

Tā kā 2012.gads tika pasludināts 
par paaudžu solidaritātes un aktī-
vas novecošanas gadu, tika realizēts 
projekts senioriem „Mūža atvasara”. 
Projekta ietvaros notika datorapmā-
cības, fi ziskā vingrošana, starppaau-
džu pasākumi, pieredzes apmaiņas 
braucieni, ekskursijas un radošās 
darbnīcas kulinārijā, adīšanā, dejo-
šanā, vingrošanā, dekupāžā. Projek-
ta kopējais budžets 89 682 Ls. Tika 
iegādās trīs veļas mazgājamās un 3 
veļas žāvējamās mašīnas. 

No 2013. gada 1. novembra līdz 
2014. gada 31. oktobrim tika reali-
zēts projekts „Mēs kopā dzīvojam 
mūsu valstī” ar mērķi uzlabot dzīves 
kvalitāti dažāda vecuma grupu pār-
stāvjiem, kas pakļauti sociālās at-
stumtības riskam Latgales reģionā, 
iesaistot mazākumtautības pārstāv-
jus un īstenojot pasākumus, kas vei-

cina saliedētas sabiedrības attīstību. 
Projekta kopējais budžets 110 000 
eiro. 

Savukārt projekta „Atvērti pasau-
lei, atvērti dažādībai” budžets sastā-
dīja 93 000 eiro. Un tā mērķis bija uz-
labot esošos un attīstīt jaunus Trešo 
valstu valstspiederīgajiem pieejamus 
atbalsta, adaptācijas un integrācijas 
pakalpojumus Latvijā. Projektā tikās 
cilvēki, kas nerunā latviešu valodā, 
bet ir ļoti ieinteresēti latviešu kultū-
ras un tradīciju iepazīšanā un izzinā-
šanā. 

Norisinājušās vairākas labdarības 
akcijas – „Skolas soma”, kas notiek 
sadarbībā ar fondu ziedot.lv – savākti 
ziedojumi ugunsgrēkā cietušajai Ko-
soņu ģimenei un sarūpētas dāvanas 
audžuģimenēm Ziemassvētkos, tāpat 
veiksmīgi noritējušas arī akcijas – 
„Iepriecini sirmgalvjus”, „Tevi gaida 
skola” un „Ziemassvētkus gaidot”. 
Cieša un veiksmīga sadarbība ir biju-
si ar audžuģimeņu atbalsta biedrību 
„Muna sāta”, dažāda veida humānā 
palīdzība saņemta 21 reizi. 

„LSK gatavojas svinēt Latvijā savu 
simtgadi. 100 gadu garumā LSK ir 
sniedzis dažāda veida palīdzību tiem 
cilvēkiem, kuriem palīdzība ir vaja-
dzīga, neatkarīgi no politiskām, dzi-
muma un partejiskām piederībām. 
To mēs arī turpināsim darīt. Spēku 
pielikšanas punkti ir bijuši dažādi. 
Pirms Otrā pasaules kara uzreiz pēc 
izveidošanās SK ir vairāk strādājis 
tieši veselības aprūpes jomā. SK ir 
bijušas savas slimnīcas, poliklīnikas, 
medicīnas mācību iestādes, medicī-
nas palīglīdzekļu ražošanas rūpnīca. 
Šobrīd, pēc 1991. gada, atjaunojot SK 
nacionālo biedrību, veselības lauks 
nebija tik izpostīts kā 1918. gadā. 
Šobrīd veselības aprūpi Latvijā pil-
nā apjomā realizē valsts, SK vairāk 
ir strādājis sociālās aizsardzības 
jomā, it sevišķi 90 – tajos gados, kad, 
sabrūkot sociāli – ekonomiskajām 
formācijām, cilvēkiem zuda arī dau-
dzas garantijas, darba vietas un ie-
nākumi. Atbalsts, kas no plašās SK 

starptautiskās saimes caur LSK ir 
nonācis Latvijas iedzīvotāju, veselī-
bas aprūpes iestāžu rīcībā, ir bijis ne-
novērtējams un ļoti liels. Sekojot līdzi 
iedzīvotāju vajadzībām un konkrē-
tām situācijām, arvien vairāk noslie-
camies sociālā rakstura pakalpojumu 
sniegšanā, tai skaitā slēdzot lūgumus 
ar pašvaldībām par attiecīgo pakal-
pojumu sniegšanu. Savukārt valsts 
un pašvaldības ļoti labprāt deleģē šīs 
tiesības nevalstiskajam sektoram, tai 
skaitā LSK, ko mēs arī diezgan aktīvi 
darām”, tā par LSK misiju un darbī-
bas pamatnostādnēm savas domas 
pauda Uldis Līkops. 

Atskaites noslēgumā Anna Jegoro-
va pateicās visiem, kas ieguldīja savu 
darbu, ziedoja laiku, materiālos lī-
dzekļus, savas zināšanas veiksmīgai 
SK darbībai: Daugavpils un Ilūkstes 
novada domju priekšsēdētājiem – 
Janīnai Jalinskai un Stefanam Rāz-
nam, Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektorei Vandai Kezikai un 
Ilūkstes novada domes izpilddirekto-
rei Līgai Bukovskai, Sociālā dienesta 
vadītājai Ingūnai Svarānei, pagasta 
pārvalžu vadītājiem, sociālajiem dar-
biniekiem, medicīnas darbiniekiem, 
brīvprātīgajiem un atbalstītājiem. 

Konferences noslēgumā notika 
pārstāvju izvirzīšana Latvijas Sar-
kanā Krusta kongresam. Kongresā 
abus novadus pārstāvēs: V. Bērziņa, 
I. Svarāne, A. Livčāne, V. Gadzāne, 
A.Jegorova, I. Poplavska, I. Pomjalo-
va. 

Pieaicinātie LSK delegāti komite-
jas pēdējo trīs gadu atskaites perioda 
darbību novērtēja kā ļoti labu. 

Ceļš uz LSK simtgades svinībām 
ir sācies jau ar tās 95 – tās atzīmē-
šanu, rīkojot konferenci par labdarī-
bas jautājumiem un kopā ar Medicī-
nas vēstures muzeju veidojot izstādi 
par LSK 95 gados. Šī izstāde ceļo pa 
Latviju un šobrīd ir apskatāma Dau-
gavpils novadpētniecības un mākslas 
muzejā. 

Olga Smane 
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Mājokļu siltināšanā novadā vērojamas pozitīvas tendences 
Kopš 2013. gada Daugavpils novada 

domē darbojas atbalsta programma 
daudzdzīvokļu māju energoefektivi-
tātes uzlabošanai, kuras ietvaros ie-
spējams veikt gan ēkas energoauditu, 
gan siltināšanu. Atbalsts daudzdzī-
vokļu māju siltināšanai tiek turpināts 
arī 2014. – 2020. gada plānošanas pe-
riodā. 

Daugavpils novadā 2011. gadā 
veiksmīgi tika īstenots pirmais ēkas 
energoefektivitātes projekts – daudz-
dzīvokļu māja Vecpils ielā 3, Naujenē, 
kas tika siltināta, piesaistot Eiropas 
reģionālā attīstības fonda līdzekļus 
un dzīvokļu īpašnieku līdzfi nansēju-
mu. 2013. gadā šai programmai pie-
teicās dzīvokļu īpašnieki Vienības ielā 
8, Lociku ciemā (pārvaldnieks SIA 
„Naujenes pakalpojumu serviss”, mā-
jas vecākais A. Repins), pieņemot kop-
sapulces lēmumu. Tika veikta fasādes 
siltināšana, pagraba griestu siltināša-
na, logu un ārdurvju nomaiņa. 2014. 
gadā, piesaistot pašvaldības līdzfi nan-
sējumu, tika veikta arī bēniņu siltinā-
šana. 

Vecpils ielā 3, pēc veiktajiem reno-
vācijas darbiem (pilnas dzīvojamās 
mājas renovācijas un apkures sistē-
mas atjaunošanas), siltumenerģijas 
patēriņš ir samazinājies uz pusi, sa-
vukārt Vienības ielā 8, samazinoties 
siltuma patēriņam, maksa 2014. gada 
apkures sezonā pietuvojās ideālam - 
vien 0.52 centiem par kvadrātmetru.  

Šajā pat gadā energoefektivitātes 
veicināšanas atbalstāmie pasākumi 
tika veikti Naujenes (Daugavas ielā 

28, Meža ielā 6, Kraujas c.), Kalkūnes 
(Kalkūnes iela 18) un Maļinovas (Rē-
zeknes ielā 37) pagastā, bet jau izman-
tojot pašvaldības līdzfi nansējumu. 

Ja iesākumā novada iedzīvotāji mā-
jokļu siltināšanas jautājumam pievēr-
sās kūtri, tad jau periodā no 2013. līdz 
2015. gadam novadā energoefektivitā-
tes paaugstināšanas pasākumi noritē-
juši 10 dzīvojamās mājās. 

2013. gada nogalē tika noslēgts 
projekts Rēzeknes ielā 37, Maļino-
vas pagastā, kur tika veikta jumta 
seguma nomaiņa ar bēniņu siltinā-
šanu. Mājas pārvaldnieks Vjačeslavs 
Ratnieks stāsta, ka iedzīvotāji jau ir 
spējuši novērtēt projekta rezultātus. 
Mājā ir kļuvis krietni siltāk, apkures 
sezonā tiek patērēts mazāk malkas. 
Energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumus šajā mājā 74% apmērā 
no projekta kopējām izmaksām līdzfi -
nansēja pašvaldība. 

Kraujas ciema Meža ielā 6 2013. 
gadā tika veikta bēniņu siltināšana 
ar jumta seguma nomaiņu un 2014.
gadā veikta ārējo sienu siltināšana, 
kas arī deva pozitīvus rezultātus. Jā-
saka gan, ka tehniskais projekts tika 
izstrādāts pilnai mājas renovācijai, 
taču dzīvokļu īpašnieki lēma savādāk, 
ņemot vērā katra fi nansiālo situāciju. 
Lai izvairītos no jumta tecēšanas un 
pelējuma dzīvokļos, tika pieņemts lē-
mums veikt jumta seguma nomaiņu, 
savukārt gala sienu siltināšana no-
teikti ir palīdzējusi stūra dzīvokļiem 
kļūt siltumnoturīgākiem. 

Kopumā 2014. gadā tika veikti 4 

māju energoefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākumi par kopējo summu 
167428.97 EUR, t.sk. 56% (93723.6 
EUR) pašvaldības līdzfi nansējums un 
44% (73705.7 EUR) dzīvokļu īpašnie-
ku fi nansējums. Lielākā summa dzī-
vojamās mājas siltināšanas darbiem 
tika iztērēta apkures sistēmas reno-
vācijai. Vairāk pieprasīta bija jumta 
seguma nomaiņa ar bēniņu/tehniskā 
stāvas siltināšanu. 

Jāsaka gan, ka lielāka ekonomija 
ir vērojama mājās, kur tika veikta 
pilna dzīvojamās mājas renovācija 
un siltināšanas būvdarbi. Kā situāci-
ju komentē SIA „Naujenes pakalpo-
jumu serviss” valdes loceklis Aivars 
Elksniņš, vislielākais siltumenerģijas 
ietaupījums ir nosiltinātajās mājās 
Vecpils ielā 3, Vienības ielā 8 un Dau-
gavas ielā 28. Ja vērtē gadu griezumā, 
tad 2013. gadā vairāk aktuāla/piepra-
sīta bija tieši jumta seguma nomaiņa, 
kā arī bēniņu/tehniskā stāva siltinā-
šana, taču jau 2014. un 2015. gadā 
lielāka uzmanība pievērsta ēku pilnai 
renovācijai. 

2015. gadā energoefektivitātes uz-
labošanas pasākumi noritējuši 18. 
Novembra ielā 422, Naujenes pagasta 
Vecstropos, Kalkūnes 14 un Komunā-
lā ielā 108 Kalkūnes pagastā. 

DzĪKS „Mežmala” ir pārvaldnieks 4 
novada dzīvojamām mājām Naujenes 
pagasta Vecstropos, vienā no tām - 18. 
Novembra ielā 422, šogad tika veikta 
ārējo sienu siltināšana. Nākamgad ir 
paredzēta pilnīga apkures sistēmas 
renovācija un fasādes siltināšana. 

Andrejs Rudāns (DzĪKS „Mežma-
la” pārstāvis): „Visgrūtākais ir tas, ka 
dzīvokļu īpašnieki bieži vien neizprot 
sava īpašuma formu. Ja pirmajam stā-
vam kaut ko vajag, tad piektajam to 
nevajag. Viņi nesaprot, ka visa māja ir 
kopējs īpašums un atbildības robežas 
nav dalāmas. Pamazām sāk veidoties 
saruna, un izmaiņas jūtamas uz labā-
ko pusi. Svarīga ir komunikācija ar 
iedzīvotājiem. Viņi ir kļuvuši pretim-
nākoši un projekts turpinās. Plānojam 
to nākošgad noslēgt. Uzskatu, ka pa-
nāksim pozitīvu rezultātu, jo citu no-
siltināto māju iedzīvotāju pieredze ir 
iepriecinoša.”

Kalkūnes ielā 14, piesaistot 72 % 
lielu pašvaldības līdzfi nansējumu, 
tika veikta apkures sistēmas renovā-
cija. Renovāciju atbalstīja 85 % mājas 
iedzīvotāju. Mājas vecākā Marija Mu-
reviča stāsta, ka projekta realizācijas 
gaitā tika pilnībā mainīta apkures 
sistēma un skaitītāji, veikta cauruļu 
siltumizolācija, jaunu cauruļu iebūve 
pagrabā, jo vecās caurules 30 gadu 
gaitā bija stipri nolietojušās. Tika uz-
stādīti arī radiatoru regulatori, pie ku-
riem iedzīvotāji pierod pakāpeniski. 

Marija Mureviča: „Iedzīvotāji ir ļoti 
apmierināti un pateicīgi, ka renovā-
cija tomēr ir notikusi. Esam pārlieci-
nāti, ka tagad mājā būs daudz siltāk. 
Gaidīsim pirmos rēķinus!”  

Kopumā šo gadu laikā pašvaldības 
līdzfi nansējums mājokļu siltināšanai 
piešķirts 265574,2 eiro apmērā.

 Olga Smane

Pašvaldības 
nekustamā īpašuma atsavināšana
Daugavpils novada domes Finanšu 

pārvaldes Īpašuma daļa aicina zemes 
nomniekus, dzīvokļu īrniekus iesniegt 
pieprasījumus par Daugavpils novada 
pašvaldības zemes, dzīvokļu izpirkša-
nu 2016. gadā. 

Kas var pieteikties zemes, ēku 
un dzīvokļu izpirkšanai ?

Pieteikties var zemesgrāmatā ierak-
stītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš 
vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura 
atrodas šī ēka (būve) un ar kuru ir 
noslēgts zemes nomas līgums; zemes 
īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt ze-
mesgrāmatā ierakstītas ēkas, kas at-
rodas uz īpašumā esošās zemes; per-
sona, kura likuma noteiktajā kārtībā 
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības, 
piešķirtas zemes nomas pirmtiesības 
un par ko noteiktā laika periodā ir 
noslēgts lauku apvidus zemes nomas 
līgums, kā arī zemes īpašnieks, kura 
īpašumā esošais zemes gabals pie-
guļ zemes vienībai, kurai ir noteikts 
„starpgabala” statuss. 

Dzīvokļu īrnieks vai viņu ģimenes 
locekļi, kuriem ir noslēgts dzīvojamās 
telpas īres līgums, noslēgta notariāta 
apliecināta vienošanās par to, kurš 
vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzī-
vokļa īpašumu un nav īres un komu-
nālo maksājumu parādu, izņemot tos 
dzīvokļu īrniekus, kuriem dzīvoklis 
tika iedalīts kā palīdzības sniegšana 
dzīvokļu jautājumu risināšanai un 
citas personas, kuras minētas Publis-
kas personas mantas atsavināšanas 
likuma 4. panta ceturtās daļā. 

Kur var pieteikties ?
Atsavināšanas ierosinājumu (iesnie-

gumu) var iesniegt Daugavpils nova-
da domes Finanšu pārvaldes Īpašuma 
daļā, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 12. ka-
binetā vai Daugavpils novada pagas-
tu pārvaldēs, kuras administratīvajā 
teritorijā atrodas attiecīgais nekus-
tamais īpašums. Atsavināšanas iero-
sinājumu veidlapas atrodamas mūsu 

mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv 
sadaļā “Pašvaldība pārdod/iznomā”” - 
“Atsavināšana par brīvu cenu”.

Kā pašvaldības nekustamais 
īpašums tiek novērtēts un kas 
tiek ņemts vērā? 

Pašvaldības nekustamais īpašums 
tiek novērtēts, pasūtot nekustamā 
īpašuma novērtēšanu sertifi cētam 
vērtētājam, nosakot tirgus vērtību. 
Daugavpils novada pašvaldības īpa-
šuma atsavināšanas un nomas tiesību 
izsoles komisija, atbilstoši sertifi cēta 
vērtētāja nekustamā īpašuma tirgus 
vērtībai, nosaka nosacīto cenu. Paras-
ti nekustamo īpašumu tirgus vērtība 
tiek noteikta ar salīdzinājumu darīju-
mu metodi - tiek aprēķināta vērtība, 
kas raksturo vērtējamo īpašumu sa-
līdzinājumā ar līdzvērtīgiem īpašu-
miem, par kuriem ir zināma to tirgus 
vērtība.

Novērtējot, piemēram, lauksaim-
niecības izmantojamo zemi tiek ņemti 
vērā dažādi kritēriji:

atrašanās vieta - piekļūšanas ie-
spējas, atrašanās attiecībā pret gal-
venajām pilsētas automaģistrālēm, 
transporta kustība, tiek izvērtēta ap-
kārtnes teritorija; inženierkomunikā-
cijas nodrošinājums; labiekārtojums, 
zemes iestrāde; zemesgabala platība, 
forma, reljefs, tiek ņemta vērā zemes-
gabala konfi gurācija, kas nodrošina 
objekta efektīvu apsaimniekošanu, 
zemes gabala apgrūtinājumi, kas bieži 
vien samazina objekta pievilcību u.c. 
Novērtējot dzīvokli, tiek ņemta vērā 
tā atrašanās vieta, piekļūšanas iespē-
jas, stāvs, tehniskais stāvoklis, labie-
kārtojums u.c.

Būsiet mīļi gaidīti! 
Tālrunis uzziņām: 65476827, 

29412676 

Kornēlija Gailīte
Nekustamā īpašuma speciāliste

Atgādinām, ka NĪN ceturtais 
maksājums veicams līdz 

15.novembrim 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) maksājumi veicami vienu rei-
zi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 
15.maijā, 15.augustā un 15.novem-
brī, vienas ceturtdaļas apmērā no no-
dokļa gada summas vai arī reizi gadā 
– avansa veidā. 

Nomaksāt NĪN iespējams pašval-
dības norēķinu punktā, bankā, in-
ternetbankā, kā arī portālā www.
epakalpojumi.lv. Jāuzsver, ka, mak-
sājumu veicot  internetbankā, būtis-
ki ir pārliecināties, vai pārskaitījums 
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi 
paziņojumu par NĪN nomaksu. Pār-
skaitījums veicams uz kādu no tiem 
pašvaldības kontiem, kas norādīti sa-
gatavotajā maksāšanas paziņojumā. 
Maksājuma mērķī precīzi jānorāda 
nodokļa maksātāja personīgā konta 
numurs par zemi un personīgā kon-
ta numurs ēkām, īpašuma adrese 
vai kadastra numurs, par kuru tiek 
veikts maksājums. Pašvaldību pār-

stāvji nodokļu jautājumos norāda, ka 
drošākais veids nomaksāt nekusta-
mā īpašuma nodokli ir portālā www.
epakalpojumi.lv. Portālā pieejami 
pašvaldību banku konti NĪN samak-
sai, kā arī nodokļa maksātājam au-
tomātiski parādās visa nepieciešamā 
informācija.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, 
jo saskaņā ar likumu par laikā ne-
veiktu maksājumu tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda 0,05% apmērā no 
nesamaksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistībā 
ar nodokļa apmaksas termiņu, aici-
nām portālā www.epakalpojumi.lv 
pieteikties atgādinājumu saņemša-
nai par nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā 
vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni 
(SMS). Atgādinājuma vēstule uz no-
rādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas 
dienas pirms maksāšanas termiņa, 
bet SMS veidā – maksāšanas termi-
ņa samaksas dienā.

Vēlamies vērst iedzīvotāju uz-
manību, ka katru gadu sagatavojot 
nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātājiem nodokļa maksāšanas pazi-
ņojumus papīra formā un piegādājot 
tos norādītajā adresē, tiek patērēts 
milzīgs papīra apjoms un, protams, 
arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos re-
sursus varam ietaupīt, nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem atsa-
koties no maksāšanas paziņojuma 
piegādes papīra formā, to aizstājot 
ar maksāšanas paziņojumu elektro-
nisku piegādi. Pašreiz šādu iespēju 
izmanto tikai nedaudz vairāk kā 12% 
NĪN maksātāju. Aicinām nodokļu 
maksātājus aktīvāk izmantot iespēju 
saņemt maksāšanas paziņojumu e-
pastā! Elektroniskajam maksāšanas 
paziņojumam iespējams pieteikties 
portālā www.epakalpojumi.lv.
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Špoģu Mūzikas un mākslas skola atzīmēja 25 gadu jubileju 
Viņi pastāstīja cik bagāta bija pagāt-
ne, krāsaina ir tagadne un gaiša ir 
nākotne.

1990.gada 1.martā tika nolemta 
tagadējās skolas nākotne – Daugav-
pils rajona izpildkomiteja pieņēma 
lēmumu nodibināt ŠMMS, kas līdz 
tam brīdim pastāvēja kā Ilūkstes 
Mūzikas skolas fi liāle. Uzsākot pir-
mo patstāvīgo mācību gadu, ŠMMS 
ieguva jaunu māju. Ēku, kur rodas 
māksla, mūzika un spožas, drosmī-
gas personības.

1993.gads – laiks, kad sākās jau-
ns attīstības posms kopā ar tagadē-
jo skolas direktoru Andreju Repinu. 
Šajā laikā tika izveidota mākslas 
nodaļa Špoģos. Vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļa piedāvā bērniem 
apgūt  zīmēšanu, gleznošanu, kom-
pozīciju, keramiku, vitrāžu, tekstil-
mākslu, klūgu pīšanu, sienu apglez-
nošanu. Skola labprāt atbalsta jauno 
pedagogu idejas, kas palīdz iet uz 
priekšu, būt mūsdienīgiem, moder-
niem un atvērt audzēkņiem jaunas 
iespējas izpaust savu radošumu. At-
veroties jaunajam virzienam, parā-
dījās arī jauni draugi. Jau daudzus 
gadus ŠMMS sadarbojas ar Krāsla-
vas Mākslas skolu, Daugavpils di-
zaina un mākslas skolu “Saules 
skolu” kā arī Jura Soikāna Ludzas 
mākslas skolu. Muzikālajā jomā sa-
darbība izveidojās ar Naujenes Mū-
zikas un mākslas skolu, kā arī Šta-
ņislava Broka Daugavpils mūzikas 
vidusskolu.

Līdz ar skolas dibināšanu sāka dar-
boties Kalupes pagasta fi liāle, 1993.
gadā tika atvērta Nīcgales fi liāle, 
2006.gadā mācības tika uzsāktas arī 
Vaboles pagastā un 2012.gadā uzsā-
ka darbību Kalkūnes mācību punkts, 
kurā tiek īstenotas profesionālās ie-
virzes izglītības programmas - taus-
tiņinstrumentu spēle, klavierspēle 
un vizuāli plastiskā māksla. Šobrīd 

ŠMMS tiek realizētas profesionālās 
ievirzes izglītības programmas – vi-
zuāli plastiskā māksla, akordeona 
spēle, klavierspēle, kokles spēle, vo-
kālās mūzikas – kora klase.

2014.gadā Eiropas Savienības 
projekta ietvaros skolas ēka tika 
renovēta, nosiltināta tās fasāde un 
nomainīts jumts, arī skolas iekš-
telpas ir ieguvušas jaunu veidolu.
Sveikt skolu svētkos svinīgajā jubi-
lejas pasākumā ieradās Daugavpils 
novada domes priekšsēdētājas viet-
nieks Arvīds Kucins, kā arī Kultūras 
pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne.  
Tika pasniegti Daugavpils novada 
domes Pateicības raksti par nozīmī-
gu ieguldījumu audzēkņu zināšanu 
pilnveidošanā, augstiem sasniegu-
miem valsts un starptautiskajos 
konkursos. Pateicības rakstus sa-
ņēma ŠMMS pedagogi un darbinie-
ki  - Vija Petrova, Diāna Kļavinska, 
Valdis Grebežs, Viktors Kuhaļsķis 
un Alla Ivbule.

Vēlējumus izteica arī Naujenes 
Mūzikas un mākslas skolas direk-
tors Spodris Kačāns, Staņislava Bro-
ka Daugavpils mūzikas vidusskolas 
bērnu mūzikas skolas vadītāja Kris-
tīna Rusakoviča, Daugavpils dizaina 
un mākslas skola “Saules skola”, kā 
arī ar muzikāliem sveicieniem sko-
lu sveica tās absolventi – Renāte 
Kurtiša, Agate Jermaļonoka, Laura 
Bicāne, Vijas Petrovas klases absol-
venti.

ŠMMS izsaka pateicību par atbal-
stu Daugavpils novada domei, Višķu 
pagasta pārvaldei, kā arī SIA “Agra-
ris” un biedrībai “Lauku studija”.

Santa Matisāne

E.Kusiņa - Koļesņika

Toreiz tas bija 1990.gads un 96 
bērnu pasaule. Tagad 2015.gads un 
savu brīnumzemi glezno, ieskandina 
un uzbur 189 bērni. Šī mazā burvju 
pasaule, kas saucas Špoģu Mūzikas 
un mākslas skola (turpmāk tekstā 
- ŠMMS), jau nodzīvoja ceturksni 
no gadsimta. Tie bija, un nākotnē 

noteikti arī būs, īsti brīnumu pilni 
mirkļi. Te dzīvo mazi un lieli, skanī-
gie un košie, sapņotāji un darītāji… 
ŠMMS savā jubilejas koncertā kopā 
ar audzēkņiem, pedagogiem un sko-
las absolventiem uzbūra nelielu brī-
numu, nonesa zvaigznes no debesīm 
un lika tām mirdzēt divkārt spožāk. 

Gaidas no Lielbritānijas viesojās Vabolē
GOLD (Guiding Overseas Linked 

with Development) ir Lielbritānijas 
Gaidu organizācijas īstenota inicia-
tīva, kad jaunās vadītājas īsteno 
projektus ārpus Lielbritānijas ar 
mērķi attīstīt skautu un gaidu dar-
bību.

Latvijā viesosies 5 Anglijas gai-
du vadītājas, kas dalīsies savā pie-
redzē, kā arī piedāvās radošu aktivi-
tāšu dienas dažādās Latvijas gaidu 
un skautu vienībās. Aktivitāšu mēr-
ķis ir dod iespēju Latvijas skautiem 
un gaidām gūt starptautisku piere-
dzi, kas ir nozīmīga gaidu un skau-
tu darbības daļa, kā arī dod iespēju 
bērniem un jauniešiem vairāk uzzi-
nāt par skautu un gaidu aktivitātēm 
un iespējām tajās iesaistīties.

22. oktobrī Anglijas gaidas ciemo-
jās pie Vaboles 45. gaidu vienības. 

Meitenes devās kopīgā izbraukumā 
un iepazīstināja ciemiņus ar inte-
resantajām Līksnas muižas parka 
taciņām, nodziedāja kopīgu dziesmu 
Līksnas baznīcā pie ērģelēm, uzkāpa 
uz lielākā Latvijas akmens Nīcgalē. 
Pēc kopīgām pusdienām meitenes 
iesaistījās angļu gaidu rīkotajās ak-
tivitātēs – veidoja indiāņu Dieva aci, 
sniegpārslu dekoru, piekaramu Liel-
britānijas puķu dekoru, kustību spē-
lēs un rotaļās. Vaboles gaidas visas 
dalībnieces iesaistīja konkursā par 
pasaules valstīm, origami veidošanā 
un kustību spēlē.

Vakarā Vaboles gaidas pavadīja 
Anglijas gaidas vilcienā uz Rīgu.

Ingrīda Litiņa
Vaboles 45.gaidu vienības vadītāja 
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Silenes ciema 260 jubilejas svinības
rība “Sieviešu klubs “Silenīte” visus 
ciemiņus cienāja ar karstu un garšī-
gu zāļu tēju, ko varēja baudīt jaukā 
telts namiņā ar nosaukumu “Ciemos 
pie zāļu tējām”. Apmeklētājiem bija 
iespēja izvēlēties gan ingvera – lai-
ma, gan kumelīšu, gan lofanta, gan 
arī klasisko piparmētru tēju. Tējai 
klāt tika pasniegta arī pašu gatavota 
ābolkūka. Savukārt biedrība “Dzidrā 
straume” viesus aicināja piedalīties 
tepiķu pīšanas meistarklasē, kā re-
zultātā radās oriģināli un neparasti 
izstrādājumi no nolietotiem un jau 
nevajadzīgiem auduma gabaliņiem.

Un, kas tad būtu gadatirdziņš bez 
tirgotājiem! Šoreiz bija ieradušies tir-
gotāji pat no Sventes un Vaboles. No 
Sventes tika atvesti rudens augļi un 
stādi, savukārt ciemiņi no Vaboles tir-
goja ne tikai stādus, bet arī dažādus 
izstrādājumus no koka. Savu produk-
ciju piedāvāja arī vietējie ražotāji. Pie 
Ligijas Visockas un Jelizavetas Lap-
kovskas varēja iegādāties dažādus 
mājas sierus, savukārt Fjodors Mi-
hailovs un Pāvels Lapkovskis pārde-
va savā saimniecībā saražotu medu 
un medus izstrādājumus. Varēja ie-
gādāties arī sakņu dārza labumus – 
burkānus, kartupeļus, ķiplokus, sīpo-
lus, ko no savas saimniecības atveda 
Ludmila Gasparoviča. Tiem, kas svi-
nību laikā izjuta izsalkumu, bija ie-
spēja iegādāties arī karsto ēdienu, ko 
gatavoja uzņēmums IU “Marianna”.

Pirmo reizi Skrudalienas pagastā 
tika aizvadīta arī spēle – kvest (foto-
orientēšanās), kas guva lielu atsau-
cību iedzīvotāju vidū. Spēlē ar lielu 
azartu piedalījās gan bērni, gan jau-
nieši, gan arī pieaugušie, meklējot ne 
tikai Silenes ciema kartē un fotogrā-
fi jās, bet arī dabā vajadzīgos objektus 
un pildot dažādus uzdevumus. 

Svētku ciemiņi labprāt iesaistījās 
arī Skrudalienas pagasta pārvaldes 
sporta organizatora Ināras Lapkovs-
kas rīkotajās sporta aktivitātēs, kas 
norisinājās Silenes ciema laukumā. 
Katrs varēja izmēģināt savus spēkus 
maisa mešanā, lecot ar lecamauklu, 
šautriņu mešanā, slēpošanā pa zāli, 
metot bumbiņas mērķī, vai uz ātru-
mu saliekot grozos bumbiņas pa atse-
višķām krāsām.

Pirms pusdienām visus gadatirgus 
apmeklētājus pulcēja Silenes robež-
apsardzības nodaļas robežsargi, pa-
rādot interesantu paraugdemonstrē-
jumu ar dienesta suņiem. Pēc suņu 
paraugdemonstrējumiem, Skruda-
lienas pagasta pārvaldes darbinieki 
aicināja visus pie zivju zupas galda.

Svētku laikā iedzīvotāji ar lielu 
prieku un vēl nesenām atmiņām par 
pavadīto vasaru vizinājās ar kata-
marānu pa Silenes ciema “Dzirnavu 
dīķi”. 

Otrā svētku daļa aizritēja garīgā 
noskaņā Silenes Jaunavas Marijas 
Debesīs uzņemšanas Romas katoļu 
baznīcā, kur svētdienas Dievkalpo-
juma laikā priesteris Vjačeslavs Ros-
ļaks iesvētīja Skrudalienas pagasta 
karogu.

Savukārt svētku svinīgais pasā-
kums notika Silenes kultūras nama 
lielajā zālē. Pasākums tika atklāts ar 
svinīgu karoga ienešanu. Pēc karoga 
ienešanas, pašmāju vokālā ansambļa 
“Līgaviņas” dziesmas pavadījumā 
tika demonstrēta virkne fotogrāfi ju 
ar dažādiem Silenes ciema skatiem. 
Koncerta vadītāji, Inese Gasparovi-
ča un Valērijs Hrapāns, īsumā iepa-
zīstināja klātesošos ar Silenes ciema 
vēsturi. Tika demonstrēta arī video-
fi lma, kurā vecākie ciema iedzīvotāji 
dalījās savās atmiņās par to, kādu 
viņi atceras ciemu vēl savos bērnības 
un jaunības gados.

Skrudalienas pagasta pārvaldes 
vadītāja Betija Ivanova sveica ve-
cākos ciema iedzīvotājus - Viktoriju 
Sivačovu, Juzefu Pesecku, Irinu Vla-

sovu, Grigoriju Sokolovu, pasniedzot 
tiem piemiņas medaļas un simbolis-
kas dāvanas. Piemiņas medaļas tika 
pasniegtas arī pagasta aktīvākajiem 
iedzīvotājiem – Jevģēnijai Osipovai, 
Vandai Krukovskai, Oksanai Rum-
jancevai un Tatjanai Druss par aktī-
vu dalību pagasta svētku organizēša-
nā. Apsveikumus saņēma arī šī gada 
jaunlaulāto pāris Antons un Marina 
Bojarunec, kuru kāzu svinības sakri-
ta ar Silenes ciema jubilejas gadu. 
Tika godināta arī Marina un Vasīlijs 
Trafi movi, kuru bērniņš ienāca šajā 
pasaulē tieši ciema jubilejas gadā. 
Kā jau tas ir ierasts ik gadu, arī šo-
reiz tika godināti tie iedzīvotāji, kas 
ar saviem darbiem veic lielu ieguldī-
jumu mūsu pagasta dzīvē. Pateicību 
un piemiņas šķīvi “LEPNUMS 2015” 
saņēma vairāki pagasta iedzīvotāji 
- Ļevs Medvedjevs par ieguldījumu 
veselīgā dzīves veida popularizēšanā 
nominācijā “Personīgais piemērs”, 
Aleksejs Konošonoks par sasniegu-
miem biškopībā nominācijā “Lauk-
saimniecība”, Jeļena Hrapāne par 
ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitā-
tes uzlabošanā nominācijā “Darbs ar 
jaunatni”, Viktors Servuts par iegul-
dījumu Skrudalienas pagasta sporta 
dzīvē nominācijā “Sports”, Inese Ko-
vaļova nominācijā “Kultūra” – Skrud-
alienas pagasta zelta balss, Betija 
Ivanova par ieguldījumu Skrudalie-
nas pagasta atpazīstamībā nomināci-
jā “Pārvalde”.  

Uz Silenes ciema jubilejas svinībām 
ieradās arī vairāki godājami viesi. 
Vakara gaitā mūs sveica Daugavpils 
novada pašvaldības izpilddirekto-
re Vanda Kezika, Salienas pagasta 
pārvaldes pārstāvis Jāzeps Valters, 
Demenes pagasta pārvaldes vadītāja 
Valentīna Gadzāne. Apsveikumi mi-
jās ar dažādu tautu deju un vokālo 
ansambļu priekšnesumiem. Muzikā-
los sveicienus mums veltīja Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolas koklē-
tāju ansamblis “Dzirksteļeite” Vijas 
Petrovas vadībā, ebreju kopienas 
koris “Mazltov” Grigorija Kagana va-
dībā, ebreju deju kolektīvs “HALOM” 
Dmitrija Morderera vadībā, balt-
krievu kultūras centra “УЗДЫМ” 
deju kolektīvs “Лянок”, kā arī mūsu 
ikgadējie viesi - Daugavpils novada 
kultūras centra tautas deju ansamb-
lis “Līksme” Aijas Daugeles vadībā. 
Protams, neiztika arī bez pašmāju 
vokāla ansambļa “Līgaviņas” priekš-
nesumiem, kas ne tikai dziedāja, bet 
arī parādīja nelielu teatrālu iestu-
dējumu, kā arī jauno talantu - deju 
ansambļa “Tornado” uzstāšanos. Vi-
siem dalībniekiem bija pasniegta ne-
parasta Pateicība - senas grāmatas 
izskatā.

Pasākuma izskaņā zālē tika ienes-
ta mūsu sponsora SIA “Firma ANTA-
RIS” pasniegtā jubilejas torte, ar ko 
tika cienāts ikkatrs vakara viesis.

Vakars noslēdzās ar skaistu un ne-
parastu balonu salūtu, ko mums no-
drošināja uzņēmums SIA “Augstkal-
nu Druvas”. Katrs vakara dalībnieks 
tika aicināts paņemt pa vienam balo-
nam un pulcēties ciema laukumā, lai 
iemūžinātu visu svētku krāšņumu 
kopīgā fotogrāfi jā. Fotosesijai sekoja 
komanda “Viens!Divi!Trīs” un baloni 
tika palaisti debesīs, cerot, ka nese-
nā pagātnē Silenes ciemā pārdzīvotie 
grūtie laiki paliks vēsturē, un te vien-
mēr valdīs miers un saticība.

Pēc svētku pasākuma visi koncerta 
dalībnieki cienājās pie mielasta gal-
da, ko sarūpēja IU “Marianna”.

Pateicamies visiem, kas ieradās 
uz mūsu svinībām, kā arī tiem, kas 
palīdzēja svētku organizācijā un rīko-
šanā. Paldies par apsveikumiem un 
labiem novēlējumiem!

 Inese Gasparoviča

27.septembris Silenes ciemā pagāja 
svētku noskaņā. Tika svinēti Skruda-
lienas pagasta svētki, kas šogad bija 
veltīti Silenes ciema 260 gadu jubile-
jai. Svinības sākās jau no paša rīta, 
kad iedzīvotāji varēja apmeklēt lauk-
saimnieku un amatnieku gadatirdzi-
ņu. Tirdziņa laikā darbojās meistar-
klases. Katrs, kurš vēlējās, varēja 

izmēģināt savas prasmes, gleznojot 
uz izkaltētām kļavu lapām (meis-
tarklases vadītāja Oksana Andrule). 
Gan bērniem, gan pieaugušiem bija 
iespēja izgatavot arī savu “Laimes 
koku” no neparastām krāsām un 
dažādām podziņām (Tatjana Tan-
čina). Kaut arī laiks šajā dienā bija 
silts, mūsu pagasta aktīvisti - bied-
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Latgales reģiona uzņēmējus 
pārstāvošo NVO dalībnieki 

viesojās Oslo

No 5. līdz 7.oktobrim Latgales reģio-
na uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko 
organizāciju pārstāvji darba vizītē ap-
meklēja Oslo Norvēģijā.  No Daugav-
pils novada uz Oslo dibināt kontaktus 
un meklēt jaunus sadarbības partne-
rus brauca Daugavpils novada uzņē-
mēju konsultatīvās padomes biedrs, 
SIA “LIA D” pārstāvis A. Bakanovs. 

Vizīti rīkoja Latgales Plānošanas re-
ģions Norvēģijas fi nanšu instrumenta 
līdzfi nansētās programmas „Kapaci-
tātes stiprināšana un institucionālā 
sadarbība starp Latvijas un Norvēģi-
jas valsts institūcijām, vietējām un re-
ģionālām iestādēm” projekta „Reģio-
nālās politikas aktivitāšu īstenošana 
Latvijā un reģionālās attīstības pa-
sākumu izstrāde” ietvaros sadarbībā 
ar  Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras pārstāvniecību Norvēģijā.

Vizīte tika organizēta ar mērķi po-
pularizēt Latgales reģiona ražotāju 
produkciju un radīt tai jaunus noieta 
tirgus.

Braucienā kopumā piedalījās 15 re-
ģiona pārstāvji no dažādām organizā-
cijām, kas pārstāv  dažādu Latgales 
uzņēmēju intereses, kas ir apvienoju-
šies šajās biedrībās. 

Lai iegūtu zināšanas par specifi ku 
sadarbībā ar Norvēģiju, biznesa ie-
spējām šajā valstī, par tirgošanos un 
preču nosūtīšanu uz Norvēģiju, būv-
niecības kvalitāti un standartiem,  
tika apmeklēti vairāki semināri. Tika 
iegūta plaša informācija par kolektī-
vajiem līgumiem un atalgojuma nosa-

cījumiem tekstila un apģērbu šūšanas 
nozarē strādājošajiem. Tāpat Latga-
les uzņēmēji apaļā galda diskusijā 
ar Norvēģijas Būvniecības federāciju 
un Norvēģijas Rūpniecības federāciju 
apsprieda sadarbības iespējas būvnie-
cības, tekstila un metālapstrādes no-
zarēs. Vizītes laikā Latgales uzņēmēji 
tikās arī ar potenciālajiem sadarbības 
partneriem Norvēģijā. Norvēģu puses 
uzņēmējus ieinteresēja mūsu reģiona 
uzņēmēju piedāvājumi, un tika uzsāk-
tas sarunas par turpmāko sadarbību.

Latvijas uzņēmējus savā rezidencē 
uzņēma Latvijas vēstnieks Norvēģijas 
karalistē Indulis Ābelis. Savā uzrunā 
viņš izteica gandarījumu par Latga-
les biznesa pārstāvju vizīti Norvēģijā. 
Viņš tāpat pauda cerību, ka šī vizīte 
būs pamats veiksmīgai sadarbībai nā-
kotnē.

Brauciena noslēgumā Latgales Plā-
nošanas reģiona Uzņēmējdarbības 
centrs, biedrība „Latgales aparātbū-
ves tehnoloģiskais centrs” un Oslo In-
ternational Hub noslēdza savstarpējo 
vienošanos par turpmāko sadarbību 
uzņēmējdarbības attīstībai abos reģio-
nos. Kā atzīmēja Latgales Plānošanas 
reģiona Attīstības padomes priekšsē-
dētāja Alīna Gendele, šāda vienošanās 
nākotnē palīdzēs mūsu uzņēmējiem 
veidot ciešākus biznesa kontaktus ar 
norvēģu uzņēmējiem, veicinās sadar-
bības iespējas un radīs noieta tirgu.

Sarmīte Teivāne
Latgales plānošanas reģions

Klientu apkalpošanas centrs 
atvieglo iedzīvotāju 
un uzņēmēju ikdienu

un Valsts zemes dienesta -pakalpoju-
mus. No 1.janvāra tiem piepulcēsies 
arī Lauku atbalsta dienests. Centrs 
klientu vajadzībām ir aprīkots ar jau-
nākajām tehnoloģijām – datoru, prin-
teri un interneta pieslēgumu. 

VPVKAC speciālists Valdis Zukulis 
norāda, ka šeit var uzzināt praktiski 
par visa veida pakalpojumiem, ko ies-
tādes sniedz, bet pieņem tikai iesnie-
gumus. “Līdz šim visvairāk pie mums 
ir griezušies VID un VSAA klienti. 
Daudzi, uzzinot,  ka pakalpojums ir 
pieejams e-vidē, aiziet uz mājām un 
patstāvīgi to izdara, savukārt tie, kuri 
īpaši nedraudzējas ar datoru, izdara 
to ar mūsu palīdzību. Te var izdrukāt 
iesniegumu un tālāk mūsu kompeten-
cē to ir nodot attiecīgajai iestādei, ” 
stāsta V.Zukulis. 

Višķu pagasta iedzīvotājs Jānis 
Briška klientu centra pakalpojumus 
izmantoja, lai deklarētu dzīvesvietu. 
“Speciālists man parādīja, kur inter-
netā to varu izdarīt. Rēķinājos, ka 
man būs jāraksta iesniegums un jā-
maksā nodeva, bet izrādījās, ka viss ir 
daudz vienkāršāk un es to varu izdarīt 
arī patstāvīgi mājās,” tā J.Briška. “Ja 
nebūtu šī centra, visticamāk, es dotos 
uz Daugavpili vai Preiļiem, kas, pro-
tams, radītu papildus izdevumus. Šis 
centrs atviegloja manu dzīvi, jo savu 
problēmu šeit es atrisināju 2 minūšu 

laikā.”
Klientu centra tuvuma priekšro-

cības novērtēja arī kaimiņu Ambeļu 
pagasta iedzīvotājs Juris Delvers, 
kuram, pēc saņemtā pakalpojuma 
saistībā ar jauna darba ieguvi, radies 
pozitīvs iespaids.  “Apkalpošana bija 
ļoti laba. Ja nebūtu tuvumā šī centra, 
brauktu uz Daugavpili, kas, protams, 
sagādātu lielākas neērtības. Cik man 
zināms, lielākā daļa iedzīvotāju par šo 
centru zina, varbūt tikai vēl nav ra-
dusies vajadzība to pielietot,” secina 
J.Delvers.  

Višķu pagasta pārvaldes vadītājs J. 
Proms atklāj, ka pirmā mēneša laikā 
klientu nav bijis daudz, bet ir jūtama 
cilvēku un uzņēmēju interese.  Viņa-
prāt, plūsmu ietekmē sezona – pēc 
jaunā gada, kad sāksies VID deklarā-
ciju un Lauku bloku karšu aizpildīša-
na, klientu skaits noteikti pieaugs. 

J, Proms gan norāda, ka nereti ie-
dzīvotājam pakalpojumi nav pieejami 
tikai tāpēc, ka trūkst elektroniskā pa-
raksta vai personīgās internetbankas. 
Izmantojot e-pakalpojumus, iedzīvo-
tāju dzīve tiktu vēl vairāk atvieglota, 
jo iesniegumus varētu aizpildīt pat-
stāvīgi, neatejot no sava mājas datora. 

 Elza Timšāne

No oktobra sākuma Špoģu ciemā 
darbu uzsācis Daugavpils novada 
Valsts un pašvaldības vienotais klien-
tu apkalpošanas centrs (VPVKAC), 
kas veidots ar mērķi nodrošināt pa-
kalpojumu pieejamību pēc iespējas 
tuvāk klientu dzīvesvietai. 

Klientu centrs atrodas Višķu pagas-
ta pārvaldes ēkā, Skolas ielā 17, un 
darbojas pēc vienas pieturas aģentū-
ras principiem. Līdz šim Višķu un bla-
kus pagastu iedzīvotāji, lai saņemtu 
pakalpojumu, mēroja vismaz 30km 
tālu ceļu uz Daugavpili vai Preiļiem. 
Klientu apkalpošanas centrā vienko-
pus var saņemt 7 iestāžu – Nodarbi-
nātības Valsts aģentūras, Pilsonības 
un migrācijas dienesta, Uzņēmumu 
reģistra, Valsts darba inspekcijas, 
Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras 

Aptauja par invalīdu asistenta 
pakalpojumu 

Valsts kontrole informē, ka aptaujas 
par invalīdu asistenta pakalpojumu 
laiks tiek pagarināts līdz 2. novem-
brim

Vai asistenta pakalpojums ir organi-
zēts tā, lai nodrošinātu personu ar in-
validitāti integrāciju sabiedrībā? Lai 
gūtu atbildi uz šo jautājumu, Valsts 
kontrole veic lietderības revīziju „Per-
sonām ar invaliditāti nepieciešamo 
asistenta pakalpojumu nodrošināša-
nas efektivitāte”.

Lai iegūtu pēc iespējas plašāku un 
detalizētāku informāciju par personu 
apmierinātību ar asistenta pakalpo-
jumu, Valsts kontrole ir sagatavojusi 
anketu un aicina personas ar invalidi-
tāti un viņu asistentus paust viedok-
li, tai skaitā par pabalstu asistenta 
izmantošanai līdz 10 stundām nedē-

ļā. Valsts kontrole ļoti cer uz pakal-
pojuma lietotāju un sniedzēju aktīvu 
iesaistīšanos atbilžu sniegšanā, jo viņi 
ir tie, kuri visprecīzāk var sniegt vēr-
tējumu un informāciju par pakalpoju-
ma priekšrocībām un trūkumiem, kā 
arī par nepieciešamajiem uzlaboju-
miem.

Aptaujas anketa: http://visidati.lv/
aptauja/1112429481/

Anketu atradīsiet arī Valsts kon-
troles mājaslapā, spiežot uz aptaujas 
banera „Aptauja par asistenta pakal-
pojumu”.

Aptauja tiek veikta no 9. oktobra 
līdz 2. novembrim.

Valsts kontrole apliecina, ka saņem-
tā informācija būs konfi denciāla un 
tiks izmantota tikai apkopotā veidā.
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 Multifunkcionālais centrs „Varavīksne” svin desmitgadi 

24. oktobrī notika bērnu un jauniešu 
dienas centra “Varavīksne”, kas nupat 
kā pārtapis par multifunkcionālo cen-
tru, 10 gadu jubilejas pasākums, kurš 
norisinājās Kalupes pamatskolas lie-
lajā zālē. 

Pasākuma svinīgās daļas atklāša-
nas uzrunu teica Kalupes pagasta 
pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele, kura 
iepazīstināja klātesošos ar jauno mul-
tifunkcionālā centra vadītāju Aivaru 
Rasčevski. Savā uzrunā Aivars Ras-
čevskis dalījās atmiņās par to, kā pa-
mazām, soli pa solim, tika realizēta 
Annas Jegorovas ideja un sapnis par 
bērnu un jauniešu dienas centra izvei-
di Kalupē.

Pasākuma svinīgo daļu vadīja Ka-
lupes jauniete Līga Liepiņa, kura ak-
tīvi un radoši darbojusies centrā jau 
no pašiem tā pirmsākumiem, un jau-
natnes lietu speciāliste Iveta Poplav-
ska. Pasākuma laikā viesiem un 
klātesošajiem jauniešiem tika rādīta 
prezentācija par to, kādās aktivitātēs 
un projektos ir piedalījušies jaunieši 
visu šo gadu laikā. Prezentācijas sā-
kumā svētku viesi tika iepazīstināti 
ar multifunkcionālā centra logo, kuru 
izveidoja Irēna Ivanova. Lai būtu inte-
resantāk, tika parādīti arī divi projek-
tu ietvaros uzņemtie video. Viens no 
tiem bija no “Erasmus+” programmas 
“Jaunatne” 2013. gadā realizētā pro-
jekta un otrs - no Daugavpils novada 
projektu konkursa jaunatnei “Uzlabo-
sim savu ikdienu!”, kas tika realizēts 
2014. gadā.

Jaunieši, kuri aktīvi iesaistījušies 
dažādās centra aktivitātēs, tika sveik-
ti ar pateicības rakstiem un nelielu 
dāvanu sekojošās nominācijās: par ra-
došu pieeju jauniešu informatīvā izde-
vuma “Zinu. Varu. Daru.” veidošanā, 
par ieguldījumu projektu realizēšanā, 
par ieguldījumu veselīga dzīvesveida 
popularizēšanā, par aktīvu darbu jau-
natnes audzināšanā, par ilggadīgu, 
pašaizliedzīgu un radošu ieguldījumu 
BJDC “Varavīksne” attīstībā (Līgai 
Liepiņai, Arnim Ivdram un Ilzei Raš-

čevskai) un aktīvu līdzdalību jauniešu 
pasākumos.

Pateicības vārdi izskanēja arī Annai 
Jegorovai par idejas realizēšanu, par 
ilgstošu un radošu darbu, par to, ka vi-
sus šos gadus atradusies līdzās ar pa-
domu un ieteikumiem, sekojusi līdzi 
notikumiem un atbalstījusi. Paldies 
tika teikts arī Ligitai Liepiņai, kas bija 
pirmā pulciņu skolotāja “Varavīksnē” 
un vienmēr atbalstīja jauniešu idejas 
un palīdzēja tās realizēt.

Pasākuma izskaņā lielisku apsvei-
kuma runu jubilejā bija sagatavojis 
Višķu pagasta jaunatnes lietu spe-
ciālists Jānis Briška kopā ar sava pa-
gasta jauniešiem, kam sekoja brāļu 
Puncuļu neliela apsveikuma uzstāša-
nās. Pēc pasākuma svinīgās daļas visi 
ciemiņi tika laipni aicināti uz kafi jas 
pauzi skolas ēdnīcā, kur tika dalīta 
arī lielā jubilejas torte. Pēc tam seko-
ja lustīgi deju ritmi kopā ar brāļiem 
Puncuļiem.

Esam pateicīgi par atbalstu un sa-
darbību Daugavpils novada domei, 
bet īpaši Kalupes pagasta pārvaldei, 
kura vienmēr atbalstījusi jauniešu 
iniciatīvas, Špoģu Mūzikas un māks-
las skolai, personīgi skolotājam Val-
dim un viņa audzēkņiem par māksli-
niecisko noformējumu foto stūrītim. 
Pateicība arī Egitai Terēzei Jonānei, 
kura mūs vienmēr atbalstīja ar savu 
profesionālo darbību. Paldies arī Alī-
nai Osipovai un Karīnai Lipšānei par 
aktīvu iesaistīšanos jubilejas pasāku-
ma organizēšanā, kā arī Evitai Raš-
čevskai par lielo un garšīgo jubilejas 
torti. Vislielākais paldies Kalupes pa-
matskolai, kura ir bijusi mūsu sadar-
bības partneris visus 10 gadus, un arī 
šis jubilejas pasākums nebūtu īsteno-
jams tik mājīgā atmosfērā, ja mēs ne-
atrastos skolas telpās. Liela pateicība 
arī kolēģēm par palīdzību pasākuma 
organizēšanā.

Iveta Poplavska 

Andžella Nartiša
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17.oktobrī Carnikavā notika Latvi-
jas čempionāts krosā. Ar šīm sacensī-
bām noslēdzās arī vieglatlētikas 2015.
gada sezona.

Daugavpils novada sporta skolas 
audzēkņiem šajā veiksmīgajā sezo-
naiā skaistu punktu pielika medu-
miete Kristīne Jevsejeva, kura izcīnī-
ja trešo vietu sievietēm U-20 vecuma 
grupā. Nozīmīgi, ka trenera Sergeja 
Petrakova audzēkne 6km distanci 
sacensībās veica pirmo reizi. Izcīnot 
3.vietu Latvijas čempionātā, Kristīne 
ieguva arī tiesības Latvijas izlases sa-
stāvā piedalīties Eiropas čempionātā 
krosā Francijā.

No visām sacensībām, kurās šajā 
gadā startēja mūsu sportisti, tika at-
vestas godalgas. Latvijas jaunatnes 
olimpiādē izcīnītas 2 medaļas, Latvi-
jas izlases sastāvā dažādās starptau-
tiskās sacensībās startēja 5 sporta 
skolas izglītojamie, Latvijas čempio-
nātos (telpās un ārā) – 3 čempionu 
medaļas, 8 vicečempionu un 8 trešās 
vietas.  Daudzkārt gan nācās arī palikt 
pjedestāla pakājē ar izcīnīto 4.-5.vie-
tu, tā višķānietim Dmitrijam Vasiļje-
vam, kurš jau daudzus gadus atrodas 
savas vecuma grupas Latvijas vieglat-
lētikas elitē, šogad pietrūka nedaudz 
veiksmes – 4.vieta Latvijas čempio-

nātā telpās (4x200m stafetē), 4. vieta 
Latvijas čempionātā (400m) un 5. Lat-
vijas Jaunatnes Olimpiādē(400m). To-
mēr jāatzīmē, ka vieglatlētika sporta 
izglītības iestādēs izglītojamo skaita 
ziņā ir 2.vietā valstī aiz basketbola, un 
daudzās, sevišķi sprinta disciplīnās, 
par vietu uz pjedestāla cīnās pat līdz 
60 dalībniekiem, tāpēc jaunatnes čem-
pionātos būt arī starp 10 labākajiem ir 
lielisks sasniegums.

Novada sporta skolā šogad ar viegl-
atlētiku nodarbojās apmēram 150 
bērni, tas ir neliels skaits šim samērā 
viegli pieejamajam sporta veidam, tā-
pēc no 1.oktobra darbu uzsāka jaunas 
vieglatlētikas treniņu grupas Salienas 
vidusskolā, Špoģu vidusskolā un Lāču 
pamatskolā.

Paldies ilggadējiem sporta skolas 
treneriem – Janai Hadakovai, Dmitri-
jam Hadakovam, Jānim Petrovskim, 
Sergejam Petrakovam un Gunāram 
Kucinam par lielisko darbu un laba-
jiem rezultātiem 2015.gada sezonā, kā 
arī novēlu veiksmi nesen skolā darbu 
sākušajiem vieglatlētikas treneriem, 
kuri būtiski paplašinās šī sporta vei-
da ģeogrāfi ju mūsu novadā – Vitāli-
jam Aļeksejevam, Inesei Ļedovskajai, 
Kristīnai Glagoļevai, Raivim Koki-
nam.

BALTIJAS VALSTU SACENSĪBAS U-16
 Kristīne Vadakarija-3.vieta trīssoļlēkšanā (Daugavpils, Jana un 

Dmitrijs Hadakovi)
LATVIJAS ČEMPIONĀTS U-20 GRUPA
Telpās
 Juris Novickis-3.vieta trīssoļlēkšanā (Svente, Jānis Petrovskis)

Ārā
 Kristīne Jevsejeva-1.vieta 2000m kavēkļu skrējienā (Medumi, Sergejs 

Petrakovs)
 Aleksandrs Sokolovs-2.vieta 100m skrējienā (Svente, Jānis Petrovskis)
 Regīna Aņisjko-2.vieta vesera mešanā ziemas čempionātā (Svente, 

Jānis Petrovskis)
 Regīna Aņisjko-3.vieta vesera mešanā (Svente, Jānis Petrovskis)
 Kristīne Jevsejeva-3. vieta krosā (Medumi, Sergejs Petrakovs)

LATVIJAS ČEMPIONĀTS U-18 GRUPA
Telpās
 Andris Prekels-3.vieta augstlēkšana (Svente, Jānis Petrovskis)

Ārā
 Marina Andrejeva-2.vieta tāllēkšanā (Maļinova, Jana un Dmitrijs 

Hadakovi)
 Viktorija Prohovska-2.vieta 400m skrējienā (Naujene, Jana un 

Dmitrijs Hadakovi)
 Marina Andrejeva-3.vieta trīssoļlēkšanā (Maļinova, Jana un Dmitrijs 

Hadakovi)
LATVIJAS ČEMPIONĀTS U-16 GRUPA
Telpās
 Kristina Vadakarija-2.vieta trīssoļlēkšanā (Daugavpils, Jana un 

Dmitrijs Hadakovi)
Ārā
 Kristina Vadakarija-2.vieta trīssoļlēkšanā (Daugavpils, Jana un 

Dmitrijs Hadakovi)
LATVIJAS ČEMPIONĀTS U-14 GRUPA
Telpās
 Edvīns Hadakovs-1.vieta 60m/b (Daugavpils, Jana un Dmitrijs 

Hadakovi)
 Olga Ignatjeva – 2.vieta 60m (Naujene, Jana un Dmitrijs Hadakovi)
 Olga Ignatjeva – 3.vieta 300m (Naujene, Jana un Dmitrijs Hadakovi)
 Edvīns Hadakovs 3.vieta tāllēkšana (Daugavpils, Jana un Dmitrijs 

Hadakovi)
Ārā
 Edvīns Hadakovs- 1.vieta 60m/b (Daugavpils, Jana un Dmitrijs 

Hadakovi)
 Olga Ignatjeva – 2.vieta 300m (Naujene, Jana un Dmitrijs Hadakovi)
 Mareks Meženiks – 3.vieta 2000m (Kalupe, Vitālijs Aļeksejevs)

Jānis Skrinda 
Sporta skolas direktors

Noslēgusies novada jaunatnes vieglatlētikas sezona

Spiningošanas sacensībās tika izvilkta 5.6 kg smaga līdaka
17. oktobrī Višķu pagasta Luknas 

ezerā notika Daugavpils novada 
sacensības spiningošanā, veltītas 
Viktora Lenčevska piemiņai. Sacen-
sības pulcēja 40 spiningošanas dalīb-
niekus, kuri sacentās meistarībā un 
veiksmē noķert lielāko zivju  lomu. 

Pirms sacensībām dalībniekus 
par drošības noteikumiem uz ūdens 
instruēja Višķu pagasta ezeru ap-
saimniekotājs un sacensību galve-
nais tiesnesis Valdis Zukulis. Laika 
apstākļi zvejai bija labvēlīgi, un, lai 
noteiktu godalgoto vietu ieguvējus,  
tika atvēlētas četras stundas, bet tas 
neveicināja zivju ķeršanos un daudzi 
dalībnieki palika bez copes. Kā jau 
makšķerēšanas sacensībās ierasts, 
meistarība un veiksme iet roku rokā 
- šajās sacensībās veiksme uzsmai-
dīja novadniekam, Špoģu ciema ie-

dzīvotājam Aleksandram Jasinskim, 
kurš noķēra 5,6 kg. smagu līdaku.

Komandu ieskaitē pirmo vietu ie-
guva Aleksandrs Jasinskis un Juris 
Vilcāns (komanda “Špoģi”),  otrie -  
Guntars Matisāns un Jānis Sokolov-
skis (komanda “Špoģi 2”) un trešie 
– višķānieši Mariks Smans, Intars 
Smans (komanda “Trakie”).

Jāatzīmē, ka Aleksandrs Jasinskis 
noķerto lielo līdaku pēc fotografēša-
nas un nosvēršanas atlaida atpakaļ 
ezerā, tā sevi apliecinot kā meista-
rīgu zvejnieku, kam rūp ezera zivju 
resursu atjaunošanās un kuram ne 
velti sacensībās uzsmaidīja veiksme. 

Sacensību uzvarētāji tika apbal-
voti ar Daugavpils novada Sporta 
nodaļas medaļām un kausiem un 
Višķu pagasta pārvaldes sarūpēta-
jām balvām. Pēc sacensībām visi da-

lībnieki dalījās  pieredzē, savukārt 
Višķu pagasta vadītājs Jānis Proms, 
izrādot viesmīlību, nodrošināja cie-
nastu ar karstu zivju zupu. 

Edgars Miglāns
Sporta nodaļas vadītājs

DAUGAVPILS NOVADA SPORTA SKOLAS VIEGLATLĒTU IZCĪNĪTĀS 
GODALGOTĀS VIETAS 2015. GADA SVARĪGĀKAJĀS SACENSĪBĀS
LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE
 Marina Andrejeva-2.vieta trīssoļlēkšanā (Maļinovas pagasts, treneri 

Jana un Dmitrijs Hadakovi)
 Marina Andrejeva-3.vieta tāllēkšanā (Maļinova, Jana un Dmitrijs Ha-

dakovi)
STARPTAUTISKĀS EIROPAS SACENSĪBAS (POLIJĀ)
 Edvīns Hadakovs-2.vieta tāllēkšanā (Daugavpils, Jana un Dmitrijs 

Hadakovi)
 Olga Ignatjeva-4.vieta 300m (Naujene, Jana un Dmitrijs Hadakovi)
 Aina Zubrova-6.vieta tāllēkšanā (Svente, Jānis Petrovskis)

BALTIJAS VALSTU SACENSĪBAS U-18
 Marina Andrejeva-2.vieta tāllēkšanā (Maļinova, Jana un Dmitrijs 

Hadakovi)
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RAŽOTS DAUGAVPILS NOVADĀ
Ar Rīgā gūto pieredzi uzņēmējs Guntars Vingris atgriežas Kalupē

Guntars Vingris ir vadītājs ar 9 
gadu uzņēmējdarbības stāžu, kas 
pats saviem spēkiem ir izveidojis 
vairāk kā 20 cilvēku lielu koman-
du. Guntara pamatdarba vieta ir 
uzņēmums „Ekostandarts tehnolo-
ģijas”, kas tirgū darbojas jau kopš 
2003. gada un šobrīd ir vadošais 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ra-
žotājs Latvijā. Sākotnēji uzņēmums 
importēja ārzemju attīrīšanas ie-
kārtas, taču vēlāk tika pieņemts lē-
mums ražot pašiem savas bioloģis-
kās attīrīšanas iekārtas. Importētās 
tehnoloģijas tika būtiski uzlabotas, 
sertifi cētas un pielāgotas Latvijas 
apstākļiem - augstiem gruntsūde-
ņiem un mainīgajām temperatū-
rām. Kopš 2006. gada ir šī uzņēmu-
ma līdzīpašnieks un vadītājs.

Guntara saknes ir Daugavpils 
novada Kalupes pagastā, kur man-
tojumā no vecākiem palikusi māja 
un piemājas saimniecība „Vecozoli”, 
kas kopš 2011. gada ir paplašināta 
no 23 līdz 120 ha. Skatoties ilgter-
miņā tika nodibināts lauksaimnie-
cības uzņēmums SIA „Jaunie Veco-
zoli”.  Pamatnozare saimniecībā ir 
gaļas liellopu audzēšana, konkrētāk 
– tiek audzētas Latvijā izplatītākās 
šķirnes – Šarolē tīršķirnes govis. 
Saimniecībā blakus gaļas liellopiem 
nodarbojas arī ar graudkopību. 

Guntars Vingris: „Joprojām uz-
skatu, ka saimniecības apjoms ir 
jāturpina palielināt. Esmu meklēju-
mos. 120 ha – tas nav daudz. No ze-
mes ir „jāizspiež” pievienotā vērtība 
– tā nākotnē varētu būt, pieņem-
sim, graudu pārstrāde pilngraudu 
pārtikas produktos.”

Pateicoties ES fondu līdzfi nansē-
jumam, kas paredzēts nelauksaim-
nieciskās dzīves dažādošanai lauku 

teritorijā, pērn uz lauksaimniecības 
uzņēmuma SIA „Jaunie Vecozoli” 
bāzes, Daugavpils novada teritorijā 
izveidota plastmasas izstrādājumu 
ražotne, kas piedāvā plašu plastma-
sas izstrādājumu sortimentu un ar 
to saistīto pakalpojumu sniegšanu.

Uzņēmuma nosaukums ir mainīts 
uz SIA „Rubiki”. 

Iemesls uzņēmuma nosaukuma 
maiņai ir padarīt to vieglāk uztve-
ramu un atpazīstamu gan klien-
tiem, gan sadarbības partneriem. 
Iepriekš uzņēmuma pamatdarbība 
bija lauksaimniecība, bet, domājot 
par turpmāko attīstību un apkār-
tējās vides uzlabošanu, kā arī vei-
diem, kā nodarbināt darbiniekus 
arī starpsezonā, 2013. gadā tika 
uzsākta ražotnes būvniecība lieliz-
mēra plastmasas tvertņu ražošanai.

Guntars Vingris: „Pirms projekta 
realizācijas nopirku zemes īpašu-
mu vienā gleznainā vietā Līksnas 
pagastā. Projekta ieguvums un re-
zultāts ir angāra izbūve, modernas 
plastmasas metināšanas iekārtas 
iegāde, ražošanas nodrošināšanai 
un membrānas metināšanas tehno-
loģijas ieviešana, ar kuras palīdzību 
var metināt HDPE (augsta blīvuma 
polietilēna plēve) ģeomembrānu. 
Plastmasas metināšanas iekārta ir 
ļoti jaudīga - tā spēj automātiskā 
režīmā sametināt pat līdz 80 mm 
biezu plastmasu, atstājot praktiski 
nemanāmu metināšanas šuvi. Biju 
gan domājis, ka divu gadu laikā iz-
dosies celtniecību pabeigt un sākt 
ražošanu, bet nebija tik vienkārši. 
Nostrādāja gan pieredzes trūkums, 
gan arī pats projekts izvērtās dār-
gāks nekā bijām plānojuši. Šogad 
bija kavēklis arī ar elektrības pie-
slēgšanu. Tikai augustā šī problēma 
tika atrisināta.” 

Pagaidām uzņēmums strādā testa 
režīmā, pētot tirgus pieprasījumu 
un izmēģinot spēkus visdažādāko 
produktu ražošanā: notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtas, sūkņu stacijas, 
pontoni, laipas, piestātnes, baseini, 
pirts baļļas, plastmasas rezervuāri, 
lielizmēra plastmasas izstrādāju-
mi, fl orbola borti, hokeja laukuma 
borti, kā arī sniedzot tādus pakal-
pojumus kā vispārīgie celtniecības 
darbi, traktortehnikas pakalpoju-
mi, transporta pakalpojumi, HDPE 
ģeomembrānas ieklāšanas darbi, 
kūtsmēslu lagūnas, dīķi un to hid-
roizolācija. Testēšanas režīmā tas 
darbosies vēl arī visu ziemas perio-
du. Pa šo laiku tiek nodarbināti divi 
cilvēki, vēlāk paredzēts pieņemt vēl 
trīs cilvēkus.

Guntars Vingris: „Mazo attīrīša-
nas iekārtu un sūkņu staciju ražo-
šanā ir izstrādāta pilnīgi jauna teh-

noloģija, kuras nianses pagaidām 
neatklāšu. Tā ir inovatīva un Lat-
vijā sertifi cēta, kas balstās uz vides 
drošību, ilgmūžību un efektivitāti. 
Ražojam arī ļoti kvalitatīvas laipas 
un plostus. Ideāls piemērs ir mūsu 
izgatavotie pontoni. Viens no pēdē-
jā laikā svarīgākajiem projektiem ir 
pārceltuves platformas izgatavoša-
na un polipropilēna pontonu uzstā-
dīšana Daugavā, pie atpūtas vietas 
„Liepkalni”. Pārceltuve ar divām 
piestātnēm vedīs uz saliņu ar riju, 
kura uzcelta tūristu vajadzībām. 
Daugavpils novada un Latgales re-
ģiona zemniekus un uzņēmējus, ku-
riem ir aktuālas kūtsmēslu lagūnas, 
varētu interesēt tāds pakalpojums 
kā membrānas ieklāšana. Savukārt 
jaunajos objektos, kuros ir uguns-
dzēsības dīķi, mēs piedāvājam veikt 
hermatizācijas pakalpojumus. Uz-
ņēmuma plānos ir baseinu izgata-
vošana zivju mazuļu pavairošanai, 
šāds produkts noteikti ieinteresēs 
zivju fermu īpašniekus.”

Galveno akcentu uzņēmums liek 
uz klienta vēlmju izzināšanu, iz-
mantojot šobrīd plaši pielietoto so-
ciālo mediju spektru, kā arī uz pro-
dukcijas kvalitātes palielināšanu, 
racionālu resursu izmantošanu un 
vislabāko speciālistu piesaisti SIA 
„Rubiki” komandā, kas palīdzēs kļūt 
atpazīstamiem no klienta klientam. 
Uzņēmuma galvenais mērķis paliek 
nemainīgs - ražot augstas pievieno-
tās vērtības un kvalitātes produk-
tus un viest ticību Latgales reģio-
nam kā konkurētspējīgam.

Pētot tirgu, vai varat pateikt, 
cik daudz ir konkurentu, kas 
ražo līdzīga profi la produktus? 

Guntars Vingris: „Konkurence 
vienmēr ir bijis labs attīstības rīks, 
tāpēc, ja tādi būs, mēs būsim tikai 
vinnētāji. SIA „Ekostandartam” ir 
viens konkurents Daugavpilī. Ru-
nājot par pontonu un plostu ražot-
ni, tad esam atraduši vienu konku-

rentu, taču te mums ir priekšrocība 
- mūsu ražotie produkti ir ar ļoti 
augstu kvalitāti un ilgmūžību. Tie-
ši polipropilēna pontonu (to pielieto 
dažādu peldošo platformu izgata-
vošanā) un laipu ražotnē, mēs pie-
dāvājam produktus ar dubultsienu 
caurulēm, cinkoto rāmi un impreg-
nētiem dēļiem. Mums ir visas ie-
spējas to izdarīt – koka detaļas tiek 
impregnētas, izmantojot autoklāvu, 
tādējādi panākot maksimālu koka 
aizsardzību pret ārējo laika apstāk-
ļu ietekmi. Un šādas koka detaļas 
var nokalpot pat gadu desmitus. Ja 
runājam par HDPE ģeomembrānas 
ieklāšanas darbiem, tad varu droši 
apgalvot, ka te konkurentu mums 
nav. Darba galds, kas paredzēts lie-
lizmēra plastmasas izstrādājumu 
un rezervuāru ražošanai, ir vienī-
gais Latvijā.”

Kāds ir Jūsu fi rmas noslē-
pums? Kā rodiet jaunas idejas? 

Guntars Vingris: „Tas ir ilglaicī-
gas iepriekšējās darbošanās rezul-
tāts. Braucam pieredzes apmaiņā 
pie sadarbības partneriem. Pabijām 
Čehijā, Vācijā, Nīderlandē, kā arī 
izzinot eksporta potenciālu austru-
mu tirgos, piemēram Krievijā, Balt-
krievijā un Vidusāzījas valstīs. No 
turienes arī atvedām labas idejas.”

Uzņēmējs Guntars Vingris prog-
nozē, ka uzņēmums pilnā apjomā 
varēs sākt darboties jau nākamā 
gada pavasarī. 
UZZIŅAI
SIA „Rubiki”

• „Skudriņas”, Muncišķi, Līks-
nas pagasts., Daugavpils novads

• tālrunis: 29258588
• epasts: info@rubiki.lv
• mājas lapa: www.rubiki.lv

Olga Smane
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P E R S O N Ī B A

„Mācies no pagātnes, dzīvo tagadnē un tici nākotnei” 

Kalupes sociālo pakalpojumu cen-
tru cilvēkiem ar garīgās veselības 
traucējumiem “Pīlādzis” kopš tā iz-
veides vada direktore Ināra Nešpo-
re. Dzimusi un augusi toreizējā Bal-
vu rajona (tagad – Rugāju novada) 
Lazdukalna pagastā, sādžā ar ska-
nīgo un skaisto nosaukumu „Mas-
tarīga”. Mācījusies Lieparu pamat-
skolā, 1983.gadā beigusi Bērzpils 
vidusskolu kā 33. izlaiduma absol-
vente. Tieši Bērzpils pusē pavadīti 
skaistākie bērnības un jaunības ga-
di. Tālāk Ināra mācības turpināja 
Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā 
bioloģijas un ķīmijas fakultātē. Pēc 
gadiem tika iegūts maģistra grāds 
sociālajā darbā. 

Pastāstiet nedaudz par Kalu-
pes SPC „Pīlādzis” izveides vēs-
turi. 

Šajā ēkā es strādāju kopš 1992. 
gada. Gadu laikā ir mainījušies 
iestādes nosaukumi un pakļautība. 
Padomju laikā šajās telpās atradās 
internātskola, 80 – to gadu beigās 
tā tika likvidēta un izveidots bērnu 
nams, kurā dzīvoja bērni no visas 
Latvijas. Tieši šajā bērnu namā es 
uzsāku savas darba gaitas. 1996. 
gadā Kalupes bērnu namu reorgani-
zēja, pārveidojot to par Daugavpils 
rajona bērnu aprūpes centru. 2003. 
gadā šo centru slēdza, jo toreizējam 
Daugavpils rajonam bija ekonomis-
ki neizdevīgi uzturēt divus bērnu 
namus rajona teritorijā – Kalupē 
un Naujenē. Tas bija patiesi smags 
laiks mums visiem - neziņa par nā-
kotni un cita darba meklējumi. Visi 
šie jautājumi skāra arī mani, jo te 
bija mana pamatdarba vieta. Bija 
vairāki varianti un idejas, ko da-
rīt tālāk. Un viena no idejām, kas 
veiksmīgi tika realizēta, bija sociālā 
aprūpes centra izveide cilvēkiem 
ar garīgās veselības traucējumiem. 
Taču tas nebija tik vienkārši un ātri 
izdarāms, jo bērnu aprūpes centra 
likvidācijai sekoja darbinieku at-
laišana. Daudzi atrada sev jaunas 
darbavietas. Pateicoties toreizējās 
Daugavpils rajona padomes inicia-
tīvai un atbalstam, 2003. gada 27. 
augustā tika izveidota šī iestāde, 
kas darbojas vēl līdz šodienai. Ra-
jona vadība mani uzrunāja būt par 
šīs iestādes direktori. Ja būtu bi-
jusi nepieciešamība darba dēļ mai-
nīt dzīvesvietu, būtu to darījusi, jo 
vienmēr zināju, ka mājās bez darba 
nesēdēšu.  

Kas bija pirmais, kas bija jāiz-
dara un ar kādām grūtībām nā-
cās saskarties? 

Līdz ar centra izveidi sākās arī 
grūtais projekta rakstīšanas laiks, 
ko vajadzēja iesniegt Labklājības 
ministrijā. Jaunizveidotajā iestādē 
palikām četri darbinieki – es, divi 
naktssargi un saimniecības pārzi-

nis. Telpām bija vajadzīgs remonts, 
un tās bija jāpielāgo centra klien-
tiem ar pārvietošanās grūtībām. To 
visu vajadzēja sagatavot līdz 2004. 
gada 1. janvārim. Ar šo datumu, 
ja Labklājības ministrija (turpmāk 
tekstā – LM) apstiprina projektu, 
bija jāsāk uzņemt klienti. Atceros, 
kā vēl Ziemassvētkos krāsojām 
grīdas, līmējām tapetes, nāca palī-
gā arī bijušie darbinieki. Lielos re-
montdarbus, protams, veica fi rma. 
Mēs kļuvām par līgumorganizāciju, 
no kuras Labklājības ministrija ie-
pirkuma procedūras rezultātā pērk 
pakalpojumu. Vissmagākais šajā 
posmā bija projekta sagatave, jo 
trūka gan praktisko, gan teorētis-
ko zināšanu par šādu iestāžu dar-
bību. Arī pats sākums bija ļoti, ļoti 
smags. Ja sākotnēji centrā bija 30 
klienti, tad tagad to jau ir 70. 

Kas ir svarīgākais Jūsu darbā, 
kādi ir galvenie darba principi? 

Šie gadi pagāja nemanot – sa-
springti un darbīgi. Strādāt bija 
interesanti, tika gūta liela dzīves 
un darba pieredze. Man patīk tas, 
ko daru, jo daru to no sirds. Atdodu 
visu sevi, reizēm pat sevi nežēlojot, 
jo savādāk strādāt neprotu. Es uz-
skatu, ka darbs sociālajā sfērā ir 
viens no grūtākajiem. Ne katrs to 
var darīt, tas ir ar sirdi jāpieņem. 
Galvenais ir cilvēkmīlestība, kas ir 
visa pamatā. Vajadzīga arī pacietī-
ba un sapratne. Tikai tad var cerēt 
uz pozitīvu rezultātu. Strādājot šā-
dā iestādē, ir jādarbojas komandā. 
Ja strādāsim katrs atšķirti viens no 
otra, rezultāta nebūs. Strādājot ko-
mandā, ir jāprot sastrādāties, runāt 
atklāti, izturēties vienam pret otru 
godīgi, jāiesaistās kopīgu lēmumu 
pieņemšanā. Svarīgi ir arī uzticē-
ties. Ar saskaņotu komandas dar-
bu un atdevi ir iespējams atrisināt 
visus jautājumus. Esmu pateicīga 
savam kolektīvam, mums ir spēcīgs 
potenciāls.  

Mūsu kopējais darbs ir klientu 
labā, un mums ir jāpalīdz uzlabot 
viņu dzīves kvalitāti. Esmu pateicī-
ga arī Daugavpils novada domei par 
atbalstu, zinu, ka jebkurā jautāju-
mā varu griezties un man palīdzēs. 
Tas rada drošības sajūtu, ka nekad 
nepaliksi viens ar savām problē-
mām. Esmu laimīga, ka man šie 
darba gadi pagāja lieliskā komandā 
un ar neatsveramu atbalstu no paš-
valdības puses. 

Kādus sociālos pakalpojumus 
piedāvā centrs? 

Mūsu centra galvenā funkcija ir 
sniegt kvalitatīvu sociālo un medi-
cīnisko aprūpi klientiem ar īpašām 
vajadzībām, nodrošinot viņiem lab-
vēlīgus dzīves apstākļus. Galvenais, 
lai katrs klients šeit justos labi. Lai 
apstākļi šeit būtu maksimāli pie-
tuvināti mājas apstākļiem. Iestāde 
darbojas, pamatojoties uz abpusēji 
noslēgtu līgumu ar Labklājības mi-
nistriju par ilgstošu sociālās aprū-
pes un rehabilitācijas pakalpojumu 
sniegšanu. Tas nozīmē, ka Minis-
trija valsts vārdā iepērk ilgstošas 
sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
pakalpojumus 70 mūsu klientiem. 
Mūsu pienākums ir tos izpildīt pie-
nācīgā kvalitātē. Esam pašvaldības 
iestāde, bet fi nansējumu saņemam 
no valsts. 

Kādi ir Jūsu klienti? 
Klienti mūsu iestādē iestājas no 

visas Latvijas rindas kārtībā, ko or-
ganizē Labklājības ministrijas So-
ciālās integrācijas valsts aģentūra. 
Šeit rod mājas klienti, kuri ir vien-
tuļi, bez radiniekiem, kuri nevar 
paši par sevi parūpēties, un arī tādi, 
kuriem ir radinieki, bet viņiem nav 
iespēju uzņemties rūpes par šiem 

cilvēkiem. Mums viņiem ir jāpalīdz 
būt laimīgiem. Klientu vecums ir ļo-
ti dažāds. Viņi ir mūsu sabiedrības 
daļa – ar saviem dzīvesstāstiem, 
raksturiem, reliģisko piederību, dzī-
ves uzskatiem un likteņiem. Katrs 
no viņiem ir personība, kas ir jāpie-
ņem. Taču gatavas receptes darbā 
ar klientiem nav. Katra situācija 
ir savādāka. Taču, ja klients kļūst 
atvērtāks, tas jau ir liels darbinie-
ku nopelns un šādās situācijās mēs 
priecājamies par rezultātu. 

Vai centra klienti ir vairāk 
atvērti pret apkārtējiem cilvē-
kiem un situācijām vai noslēgti? 

Viņi ir ļoti dažādi. Ir tādi, kas 
atnāk ļoti noslēgti, bet ar laiku at-
veras. Taču līdz tam vienam paiet 
ilgāks laiks, citam mazāks. 

Vai šādos gadījumos palīdz 
kontaktēšanās, sarunas vienam 
ar otru? 

Palīdz. Jo te mēs esam kā viena 
liela ģimene. Klienti ļoti pierod pie 
darbiniekiem. Ļoti palīdz tas, ka 
darbinieku kolektīvs, laikam ejot, 
nemainās. Mēs viņiem esam savē-
jie. 

Vai varat teikt, ka darbs sociā-
lajā jomā ir Jūsu sirds darbs?

Uzliekot roku uz sirds, varu teikt, 
ka jā, tā ir. Visu, ko daru, daru no 
sirds un ar lielu atbildības sajūtu. 
Brīžiem šķiet, ka mans darbs ir 
kļuvis par dzīvesveidu. Es nevaru 
piektdien aizvērt durvis līdz pirm-
dienai un nezināt, kas šeit notiek 
brīvdienās. Vienmēr var rasties si-
tuācijas, kurās jārod risinājums ār-
pus darba laika, neskatoties uz to, 
vai ir brīvdiena vai atvaļinājums. 
To esmu pieņēmusi un ar to pro-
tu sadzīvot. Meklējot risinājumus, 
vienmēr apdomāju pāris soļus uz 
priekšu. Gadiem ejot, esmu drusku 
mainījusies, esmu kļuvusi apdomī-
gāka, nekad neriskēju, konfl iktsi-
tuācijās meklēju kompromisu. Ga-
dās brīži, kad jānorij kāds rūgtāks 
kumoss, aizvainojums, bet ir jācen-
šas izprast situāciju. Strādājot šajā 
iestādē, darbā ar klientiem nekad 
nedarbosies princips „skaldi un val-
di”. 

Kāda ir bijusi darba pieredze 
līdz vadītājas amatam? 

Pēc profesijas esmu skolotāja. 
1988. gadā pēc Daugavpils Peda-
goģiskā institūta absolvēšanas sa-
dales kārtībā es sāku strādāt Lu-
dzas rajona Mežvidu pamatskolā 
par bioloģijas un ķīmijas skolotāju. 
1992. gadā ģimenes apstākļu dēļ 
mainīju dzīvesvietu un pārbraucu 
uz Kalupi. Darba gaitas uzsāku bēr-
nu namā par audzinātāju, paralēli 
Kalupes pamatskolā strādāju par 
sākumskolas skolotāju. 1996. gadā 
uzsāku strādāt par bērnu aprūpes 
centra direktora vietnieci. Savienot 
šo darbu ar darbu skolā vairs nesa-
nāca. Tajā laikā valsts mērogā vēl 
tikai sāka runāt par sociālo darbu 
kā tādu. Kad strādāju bērnu namā, 
sociālais darbs mijās ar pedagoģis-
ko, taču, strādājot aprūpes centrā, 
tas saistās ar medicīnu.   

Kur esat ieguvusi papildus iz-
glītību? 

Pēc studijām Daugavpils Pedago-
ģiskā institūta bioloģijas un ķīmijas 
fakultātē sākumskolas eksternātā 
ieguvu sākumskolas skolotāja kva-
lifi kāciju. 2012. gadā ieguvu pro-
fesionālo maģistra grādu sociālajā 
darbā. 

Cik liela loma, Jūsuprāt, valstī 
tiek pievērsta sociālās palīdzī-
bas un sociālās aprūpes snieg-
šanas jomai? 

Pietiekoši liela. Var atrast dažā-
das metodes, pakalpojumu veidus 
un paņēmienus, kā palīdzēt cilvē-

kiem. Galvenais ir, lai cilvēks pats 
vēlētos mainīt situāciju. Svarīgi ir 
konkrētā gadījumā piemērot pa-
reizo risinājumu. Atbildību par to 
jāuzņemas sociālā darba speciālis-
tiem.  

Ko vajadzētu pilnveidot? 
Sociālā palīdzība un sociālā ap-

rūpe ir divi sociālā darba virzieni. 
Bet, vērtējot sociālo aprūpi, pro-
tams, vēlos atzīmēt, ka lielāku uz-
manību vajadzētu pievērst klientu 
izvērtēšanai pirms tam, kā viņi 
nonāk pie mums institūcijā. Manā 
pieredzē ir bijuši gadījumi, ka attie-
cīgajam klientam ir būtu bijusi va-
jadzīga cita aprūpe, bet viņš nonāk 
mūsu centrā. Aprūpes centrs diem-
žēl nevar atrisināt visas problēmas, 
kas ir jārisina valsts līmenī. Šeit 
domāju par alkohola atkarīgajiem. 
Vispirms šiem klientiem būtu vaja-
dzīga profesionāla medicīniskā pa-
līdzība. Ja viņš to saņemtu, iespē-
jams viņam vairs nebūtu vajadzīgs 
pakalpojums institūcijā. Sociālajā 
sfērā ar šo problēmu saskaras ļoti 
daudzi. Tā ir mūsu valsts un sa-
biedrības sāpe. Tas uzliek arī mums 
sava veida smagumu, jo no tā izriet 
arī citas problēmas.

Kādas ir Jūsu centra tradīci-
jas? 

Katru gadu mums ir gadskārtu 
svinības. Noteikti vismaz reizi gadā 
aizbraucam arī kādā ekskursijā. Pē-
dējos gados tālu nekur nebraucam, 
cenšamies apceļot Latgali. Pagāju-
šajā gadā bijām Skrīveru saldumu 
ražotnē un Likteņdārzā.   

Jūsu centra klienti vienmēr 
bija aktīvi sporta spēļu dalīb-
nieki. Pastāstiet par viņu panā-
kumiem. 

Atskatoties uz pagājušiem ga-
diem, tad, jā, godalgu ir bijis daudz. 
Medaļu gan te, manā kabinetā, nav, 
toties kausu pietiekoši. Visi šie pa-
nākumi ir gūti kopīgā komandā – 
gan klientiem, gan darbiniekiem. 
Kāpēc vairs neesam tik aktīvi? 
Vienkārši, kļūstam vecāki, jo klien-
tu un darbinieku kolektīvs, gadiem 
ejot, paliek nemainīgs. Katru gadu 
Lietuvā mēs piedalāmies olimpiādē 
klientiem ar īpašām vajadzībām. 
Tur ir tādas ļoti nopietnas disciplī-
nas – volejbols, basketbols, stafetes, 
svarcelšana. Tagad nokomplektēt 
komandas ir daudz grūtāk. Pirms 
dažiem gadiem mūsu darbinieku 
komanda ieguva otro vietu stafetē. 
Pati arī biju šīs komandas sastāvā, 
atcerējos jaunību, airējot ar kanoe 
laivu. Ik gadu piedalāmies arī Dau-
gavpils un Ilūkstes novada sporta 
spēlēs cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām. Šeit ir vieglāk, jo nav sporta 
veidi, bet gan sportiskās aktivitā-
tes. 2012. gadā pašvaldības aprūpes 
centru darbinieku sporta svētkos 
Madlienā ieguvām otro vietu. Kat-
ru gadu kopā ar kaimiņu pansionā-
tiem piedalāmies novusa un kāršu 
spēles turnīros. 

Ar ko nodarbojaties brīvbrī-
žos no darba? 

Gribas, lai brīvā laika būtu vai-
rāk. Brīvbrīžus patīk pavadīt kopā 
ar ģimeni, dodoties nelielās ekskur-
sijās. Pavasarī un vasarā labprāt 
rušinos pa dārzu, savukārt garajos 
rudens un ziemas vakaros – patīk 
adīt. Lielā cimdu rakstu adītāja ne-
esmu, taču visi mīļie un tuvie cilvē-
ki ar zeķēm ir apadīti. 

Ar Ināru Nešpori sarunājās 
Olga Smane
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

 Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagasts

Vladimirs Antonovs (1960.g.)
Demenes pagastā

Anna Beinaroviča (1938.g.)
Dubnas pagastā 

Anna Ženilenko (1935.g.)

Kalkūnes pagastā 
Aleksandrs Tjapko  (1953.g.)

Ivans Viļčinskis  (1956.g.)
Ivans Dedkovs  (1944.g.)

Genādijs Platonovs  (1961.g.)
Kalupes pagastā

Marija Trafi moviča  (1946.g.)
Ludvigs Sietiņš (1934.g.)

Laucesas pagastā 
Valentīna Rurāne  (1961.g.)
Valentīna Liepiņa  (1940.g.)

Medumu pagastā
Ļubova Zaikovska (1933.g.)

Naujenes pagastā
Pelageja Juškova (1940.g.)

Nadežda Lavrinavičiene (1945.g.)
Marjamija Andrejeva (1927.g.) 

Nīcgales pagastā 
Eleonora Soma (1923.g.)

Salienas pagastā
Aleksejs Šelkovskis (1975.g.)

Sventes pagastā
Ļubova Zaikovska (1933.g.)
Emma Gaileviča (1926.g.)           

Vaboles pagastā 
Vladislavs Stobovs (1940.g.)
Pēteris Jankovskis (1940.g.)

Adele Orbidāne (1919.g.)

Latgales dabas parkos top jauna 
tūrisma infrastruktūra

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
projekta „Antropogēno slodzi samazi-
nošās un informatīvās infrastruktū-
ras izveide Natura 2000 teritorijās. 
II kārta” Nr.3DP/3.5.1.3.0/12/IPIA/
VARAM/001 ietvaros Dabas aizsar-
dzības pārvalde šogad turpina dabas 
tūrisma infrastruktūras attīstību teju 
visā Latvijā. Latgalē darbi norisinās 
dabas parkos “Sauka”, “Kuja”, “Dau-
gavas loki”, “Dvietes paliene”, Teiču 
dabas rezervātā un Rāznas Nacionā-
lajā parkā.

Dabas parka “Daugavas loki” teri-
torijā noslēgusies divu jauno skatu 
torņu būvniecība. Viens no torņiem 
uzbūvēts Vasargelišķos, otrs – Lazdu-
kalnā Daugavas otrajā pusē. Pašlaik 
notiek dokumentācijas sagatavošana 
objektu nodošanai ekspluatācijā.

Līdztekus turpinās Dinaburgas 
takas atjaunošana. Līdz novembra 
beigām dabas parka “Daugavas loki” 
teritorijā tiks uzstādīti 13 informatīvi 
stendi un 30 robežzīmes, kā arī tiks 
uzstādītas norādes zīmes. 

Arī dabas parkā “Dvietes paliene” 
tiek uzstādīta jauna informācijas in-
frastruktūra, tāpat ir uzbūvēta au-
tostāvvieta, tualete, ierīkota atpūtas 
vieta ar galdu un soliem u.c.

Savukārt dabas parka “Sauka” te-
ritorijā turpinās skatu torņa izbūve. 
Bet Rāznas Nacionālā parka teritorijā 
Lūznavas muižas parkā tiek pabeigta 
gājēju celiņu ierīkošana, Mākoņkalnā 
oktobra sākumā uzsāks skatu platfor-
mas uzstādīšanu.

Ar plānotās dabas takas uzmērīša-
nas darbiem, tās nospraušanu dabā, 
takas izbūvei traucējošu koku ciršanu 
un būvmateriālu novietošanas lau-
kumu iekārtošanu ir uzsākta dabas 
tūrisma infrastruktūras izbūve dabas 
liegumā “Aklais purvs”. 

Būvniecības darbus pieminētajos 
objektos iepirkuma procedūras rezul-
tātā veic SIA “VJM”. Tie jāpabeidz 
līdz šā gada 30. novembrim.

Dabas aizsardzības pārvalde

Ar pieredzes apmaiņas braucienu 
noslēdzās projekts 

“Neizzinātā Latgale”

Lai nodrošinātu Latgales kultūras, 
tradīciju saglabāšanu un popularizē-
šanu, Daugavpils novada pašvaldī-
bas aģentūra „TAKA” projekta ietva-
ros organizēja apmācību ciklu tūristu 
mītņu saimniekiem un tūrisma pa-
kalpojuma sniedzējiem „Neizzinātā 
Latgale!”

Projekta mērķis bija paaugstināt 
zināšanu līmeni viesu namu saim-
niekiem un personām, kas uzņem 
tūristus un viesus, par Latgales vēs-
turi, kultūru un tradīcijām, tādā vei-
dā paaugstinot tūrisma pakalpojuma 
kvalitāti un popularizējot Latgales 
reģionu.

Projekta ietvaros tika realizētas 
apmācības par aktuālām tēmām 
saistītām ar Latgales tradīcijām, tā-
dām kā: 

- Latgales amatniecība; 
- Latgales vēsture pasaules kultū-

ras vēstures kontekstā; 

- Latgales virtuve;
- Latgales pirts tradīcijas.
Par apmācībām un projektu kopu-

mā bija liela tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju interese un pieteicās vairāk 
cilvēku nekā bija iespējams uzņemt. 
Tika saņemtas pozitīvas atsauksmes 
par nodarbību saturu un lektoru pro-
fesionalitāti, kuri mācēja rast atbil-
des uz visāķīgākajiem jautājumiem.

Projektam noslēdzoties, apmācību 
dalībniekiem tika organizēts piere-
dzes apmaiņas brauciens uz Ludzas 
amatnieku centru, kur saimniece cie-
nāja ar Latgales kulinārā mantoju-
ma tradīcijās ieturētām pusdienām, 
savukārt viesmīlīgais saimnieks 
stāstīja par Latgales seno amatu un 
tradīciju saglabāšanu un zināšanu 
nodošanu turpmākajām paaudzēm.

Mudīte Kiseļova

Informācija aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” 
zemes īpašniekiem

Kopš 2014. gada rudens notiek dabas 
aizsardzības plāna izstrāde aizsargāja-
mo ainavu apvidum (turpmāk tekstā - 
AAA) „Augšzeme”. Dabas aizsardzības 
plāns ir dokuments, kurā tiek apkopo-
ta informācija par īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju un sniegti priekšliku-
mi tās apsaimniekošanai un aizsardzī-
bai (tai skaitā priekšlikumi funkcionā-
lajam zonējumam un individuālajiem 
aizsardzības un izmantošanas notei-
kumiem). 

Dabas aizsardzības plāna izstrā-
dātāji – vides konsultāciju uzņē-
mums SIA „Estonian, Latvian & 
Lithuanian Environment” infor-
mē, ka 2015. gada novembra otra-
jā pusē notiks dabas aizsardzības 
plāna AAA „Augšzeme” sabiedris-
kā apspriešana. Tās laikā visiem in-
teresentiem būs iespējams iepazīties 
ar plānu saturu un priekšlikumiem te-
ritorijas apsaimniekošanai un aizsar-
dzībai, kā arī sniegt savus komentārus. 

Būs pieejamas interaktīvās kartes.
Konkrēta informācija par sabied-

riskās apspriešanas sanāksmēm un 
dabas aizsardzības plāna pieejamī-
bu būs atrodama Daugavpils novada 
(http://www.daugavpilsnovads.lv/) un 
Ilūkstes novada (http://www.ilukste.
lv/) pašvaldība mājas lapās, gan citos 
interneta resursos – Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes mājaslapā (www.daba.
gov.lv ), projekta „Integrētie plāno-
jumi” mājas lapā (www.integralplan.
daba.gov.lv) un plāna izstrādātāju 
mājas lapā (www.environment.lv). Pa-
ziņojumi par sabiedrisko apspriešanu 
būs publicēti arī laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis” un laikrakstā “Latgales 
laiks”. 

Dabas aizsardzības plāna izstrādā-
tāju tālrunis: 67242411. Jautājumu un 
neskaidrību gadījumos lūgums sazinā-
ties ar Lūciju Kursīti (lucija@environ-
ment.lv) vai Margitu Deičmani (margi-
ta@environment.lv). 
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PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU 

A P S V E I C A M

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

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Seminārs 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ai-

cina uz izglītojošo semināru „Lauka un segto platību 
dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas. Galda un pārstrā-
des kartupeļu audzēšanas tehnoloģijas.”

Norises vieta: Sēlijas iela 25, Daugavpils
Datums: 03-04.11.2015.
Pieteikties pie Marijas  Rēķes. Tālr.29384131 
e-pasts: marija.reke@llkc.lv

Novadā dzimuši
Demenes pagastā

Daniils Širokovs (10.oktobrī)
Līksnas pagastā 

Rodrigo Atgons (24.septembrī)
Naujenes pagastā

Timurs Rogozovs (11.oktobrī)
Pavels Makejevs (16.oktobrī)

Nīcgales pagastā
Dmitrijs Jermakovs (8.oktobrī)

Tabores pagastā
Diāna Lapacka (3.oktobrī) 

Jeļizaveta Gabrāne (11.oktobrī)
Skrudalienas pagastā 

Kira Čileja (22.septembrī)
Vaboles pagastā 

Žans Kozlovskis (7.oktobrī)
Višķu pagastā

Aleksandrs Obrazcovs (11.oktobris) 

Sveicam  jaunlaulātos!
• Jeļenu Maculeviču un Sergeju Maikovu
• Jūliju Lapinsku un Arvīdu Dimiņu
• Ingu Brēnu  un Ronni  Brēnu 

Novembris ir Latvijas valsts svētku mēnesis – tas ir laiks, 
kad māju logos un piemiņas vietās iededzam svecītes, 
lai ikdienas steigā atgādinātu sev par mūsu mīļo tēvzemi 
un tās izcīnīto brīvību. Būsim lepni par savu tautu, vienoti, 
atbildīgi un uzticīgi savam novadam, savai Latvijai. 
Dievs Svētī Latviju!

Daugavpils novada domes vārdā, 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska 

Valsts svētku pasākumi pagastos

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija 
saistošo noteikumu Nr.10. 9.pantu Medumu pagasta pārvalde 
izsludina publisko apspriešanu nokaltušo koku nogriešanai (1 
lapegle un 3 ozoli) pie Valsts autoceļa V696. Priekšlikumus un 
iebildumus lūdzam sūtīt līdz 19. novembrim uz Medumu pa-
gasta pārvaldi, e-pastu parvalde@medumi vai zvanīt pa tālr. 
6 5471563

Pasākums Datums Laiks Norises vieta
Lāčplēša dienai veltīts 
pasākums

11.11. 16.00 Maļinovas pagasta 
saieta nams

Svinīgā ziedu nolikšana poļu 
leģionāriem Laucesas kapos

11.11. 11.00 Laucesas katoļu 
kapi

Lāčplēša dienai veltīts pa-
sākums jauniešiem „Tēvijas 
sargs”

11.11. 17.30 Naujenes jauniešu 
iniciatīvas un spor-

ta centrs
Faktogrāfi skā spēle „Mana 
Latvija”

12.11. 14.00 Silenes kultūras 
nams 

Pasākums bērniem, veltīts 
Lāčplēša dienai

12.11. 14.30 Tabores pagasta 
bibliotēka 

Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97.gadadienai vel-
tīts svētku koncerts

12.11. 16.30 Naujenes Mūzikas 
un mākslas skola 

Tautisko rokassprādžu 
aušanas meistarklase 

12.11. 18.00 Naujenes kultūras 
centrs

Fotogrāfi ju izstādes „Nezinā-
mā Naujene...” atklāšana 

13.11. 15.00 Naujenes Tautas 
bibliotēka 

Pasākums jauniešiem “Latvi-
jas tautību nacionālā virtuve”

13.11. 18.00 Medumu Tautas 
nams 

Lāpu gājiens par godu Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
97. gadadienai

14.11. 18.00 Pulcēšanās pie 
Višķu katoļu 

baznīcas
Bērnu radošā darbnīca „Mēs 
Latvijai”

15.11. 15.00 Naujenes Tautas 
bibliotēkas bērnu 

nodaļa 
Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97.gadadienai veltī-
tas izstādes „Vabalis pogosta 
vylynojums ” atklāšana  

17.11. 11.00 Vaboles kultūras 
nams 

Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97.gadadienai vel-
tīts svētku koncerts kopā ar 
Biķernieku pamatskolu 

17.11. 12.30 Biķernieku 
kultūras nams 

Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97.gadadienai vel-
tīts svētku koncerts

17.11. 13.00 Birznieku 
pamatskola

Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97.gadadienai vel-
tīts svētku koncerts

17.11. 13.00 Demenes kultūras 
nams

Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97.gadadienai vel-
tīts svētku koncerts

17.11. 14.00 Sventes vidusskola 

Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97.gadadienai vel-
tīts svētku koncerts

17.11. 18.00 Silenes kultūras 
nams

Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97.gadadienai vel-
tīts svētku koncerts

17.11. 18.00 Naujenes kultūras 
centrs 

Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97.gadadienai vel-
tīts svētku koncerts

17.11. 19.00 Dubnas kultūras 
nams 

Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97.gadadienai vel-
tīts svētku koncerts “Mans 
pagasts - mans prieks!” 

18.11. 14.00 Kafejnīca “Virāža”

Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97.gadadienai vel-
tīts svētku koncerts kopā ar 
grupu „Dvinskas muzikanti”

19.11. 16.00 Maļinovas saieta 
nams


