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 Krāšņi izskanējis Daugavpils novada dienu gadatirgus 

20.septembrī ar vērienīgu gadatirgu noslēdzās Daugavpils novada dienas, 
kuru ietvaros, pateicoties Latgales plānošanas reģiona atbalstam, norisinājās arī 
otrais Latgales amatnieku festivāls, pulcēdams amatu meistarus un mājražotā-
jus no vairākiem Latvijas tematiskajiem ciemiem. Tā amatnieki un mājražotāji 
prezentēja un pārdeva maizi, gaļu, sieru, izstrādājumus no koka, tekstila, kera-
mikas, adījumus, kūpinājumus, mājas vīnu, marmelādi, dabīgās sulas, grāma-
tas, suvenīrus, tējas un pinumus. 

Novada dienu gadatirgus tika atklāts ar priekšsēdētājas Janīnas Jalinskas uz-
runu, klātesot sadarbības pašvaldību pārstāvjiem no Polijas un Baltkrievijas, kā 
arī LR Aizsardzības ministram Raimondam Vējonim.

Janīna Jalinska: „Šis gads nebija no labākajiem, jo bija gan lietavas, gan sau-
sums. Bet mūsu cilvēki ir pacietīgi un ir izaudzējuši labu ražu. Liels paldies mūsu 
uzņēmējiem, kas šurp atbraukuši ar savu produkciju. Vēlos pateikt paldies mūsu 
pagastu pārvaldēm, kas ir sarūpējušas ēdienus Lauku gardumu ielai, piedalās 
koncertā, atveda uz gadatirgu savus iedzīvotājus, lai kuplinātu šos svētkus. Pal-
dies visiem par svētku organizēšanu.”. 

Svētku lielkoncertu iesāka četru pagastu radošie kolektīvi un dalībnieki no 
lielās Daugavpils novada pagastu saimes, kas šogad tika īpaši cildināti – tie ir 
Demene, Kalkūne, Medumi un Svente. Šiem pagastiem šogad tika veltīta arī fo-
togrāfi ju izstāde, caur kuru novada dienu apmeklētāji varēja ielūkoties šo četru 
pagastu tuvplānos. 

Vietējie Daugavpils novada ražotāji, kā arī tirgotāji un amatu meistari no ci-
tiem Latvijas novadiem pārsteidza apmeklētājus ar daudzveidīgo produkciju - 
sieru, medu, maizi, dārzeņiem, vīnu, dekoratīviem stādiem, augļiem un ogām, 
rokdarbiem, rotām un izstrādājumiem no koka, māla, dažāda veida un formas pi-
numiem, ārstnieciskajām tējām, izstrādājumiem no kokvilnas un lina. Ikvienam 
apmeklētājam bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, iesaistīties dažādās 
sporta aktivitātēs, apskatīt Džeinas Saulītes fotogrāfi ju izstādi „Viensētu koka 
arhitektūras savdabība Dienvidlatgales ainavā”, kā arī nogaršot Lauku gardu-
mu ielas ēdienus. 

Lauku gardumu ielā čaklās saimnieces cienāja ar sautētiem kāpostiem, sēņu 
zupu, kartupeļu pankūkām ar sēņu uzlējumu, plātsmaizēm, ozolzīļu kafi ju, Ra-
ganas zupiņu, miežu putru ar speķi, skābo kāpostu zupu, pīrādziņiem, vafelēm, 
zivju zupu, guļbešniekiem un pildītām kartupeļu pankūkām. Savukārt, šefpa-
vāri un pagastu pārstāvji šo dažādo gardumu degustētājiem un izgaršotājiem 
savus ēdienus pasniedza kreatīvi un ar izdomu, dekorējot galdus un arī paši sevi 
atbilstoši gadatirgus stilam un tematikai. 

Novada iedzīvotājus svētkos ar daudzveidīgo produkciju iepazīstināja arī viens 
no lielākās pārtikas izstādes Latvijā Riga Food 2014 dalībniekiem – Sventes pa-
gasta SIA „Eko paipalas”. Ikviens apmeklētājs varēja aplūkot, nodegustēt un arī 
iegādāties SIA „Eko paipalas” produkciju – ceptas, konservētas paipalas un pai-
palu olas. Īpašu interesi izpelnījās inovatīvs produkts – marinētas olas, sojas, 
ķiploku, bietīšu un citās mērcēs, kuru degustēšana izvērtās savā ziņā par rituālu.

Kā katru gadu, arī šogad, ar savos dārziņos izaudzēto produkciju tirdziņā pie-
dalījās Daugavpils novada mazpulcēni no Kalupes, Špoģiem, Naujenes un Salie-
nas. 

Ar īpašu interesi klātesošie apmeklēja novada pašvaldības tūrisma aģentūras 

„TAKA” informatīvo telti, līdzi paņemot bez maskas piedāvātos bukletus un in-
formācijas lapas par apmeklētākajiem novada tūrisma, kultūras un dabas ob-
jektiem. Savukārt tie, kas laicīgi pieteicās, varēja piedalīties arī „TAKAS” orga-
nizētajās divu stundu ekskursijās uz Kalkūni – Demeni un Medumiem – Sventi. 
Novada un pilsētas iedzīvotāji jau tagad var pieteikt savu dalību kādā no ekskur-
sijām pa Daugavpils novadu. Informāciju par ekskursiju, dalības maksu un pie-
teikšanās kārtību lūgums skatīt pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv vai zvanot 
uz aģentūru „TAKA” pa tālr. 65476748, 26467137. Vietu skaits ierobežots. 

Ar dziesmām un dejām gadatirgu ieskandināja Šarkovščinas rajona Kultūras 
centra estrādes dziesmu paraugkolektīvs “Mazā feja” un vokālā grupa “Rezonan-
se”, folkgrupa “Māsas Dimantas”, Daugavpils Baltkrievu kultūras centra un kul-
tūrizglītības biedrības “Uzdim” deju ansamblis “Ļenok” un vokālais ansamblis 
“Kupaļinka”, kā arī Lomžas (Polija) rajona kapela „Kurpjovska” un Viļānu kultū-
ras nama lauku kapela „Bumburneicys”. 

Lomžas rajona starosta Lehs Zablovskis, kas ar delegāciju Daugavpils nova-
dā viesojās 3 dienas, atzinīgi novērtēja abu pušu sadarbības priekšrocības. Sa-
darbību, kas ar Daugavpils novadu notiek jau 10 gadu garumā, Lomžas rajona 
pārstāvji novērtē kā ļoti produktīvu, jo notiek un turpinās sadarbība tādās jomās 
kā kultūra, izglītība, tūrisms un ekonomika. Lehs Zablovskis atzina, ka viņam ir 
patīkami vērot arī bērnu kolektīvu uzstāšanos, jo bērni ir mūsu nākotne. Nākošā 
gada pavasarī Daugavpils novada kolektīvi ar kultūras programmu ir aicināti 
apmeklēt arī Lomžas rajonu. 

Novada dienu ietvaros notika arī sacensības vairākās sporta disciplīnas – strīt-
bolā, klints kāpšanā, riņķu uzmešanā un svarbumbu celšanā. Katrā no disciplī-
nām tika nosaukti veiksmīgākie dalībnieki, kuriem piešķirti diplomi. 

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska ikvienam Daugav-
pils novada tirgotājam pasniedza Pateicības rakstu par ikdienas darbu, atbalstu 
un piedalīšanos Novada dienu norisēs. Bez sirsnīga „paldies” nepalika arī Nova-
da mazpulcēni, lauku attīstības konsultanti  un pagastu pārvaldes, kas papildi-
nāja gadatirgu ar savām gardajām ēdienu virtuvēm. 

Svētku izskaņā pateicības uzrunu teica novada pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezika.  

Vanda Kezika: „Šogad mums bija ļoti interesantas novada dienas. Katrā pa-
gastā notika interesanti pasākumi. Šodien jums visiem bija iespēja aizbraukt 
ekskursijā uz mūsu četriem pagastiem – paskatīties, kā dzīvo lauki, kas jauns 
laukos, un pilsētniekiem, es domāju, tas bija interesanti. Es šodien esmu ļoti pa-
teicīga visiem skatītājiem, kas tik kuplā skaitā šeit sanākuši. Visiem ražotājiem 
par viņu saražoto produkciju, ko šodien viņi varēja skaisti prezentēt un pārdot. 
Paldies amatniekiem un mazpulkiem, arī māksliniekiem. Šodien īpaši esmu 
pateicīga mūsu sadarbības partneriem - Lomžas rajona delegācijai (Polija), kas 
atveda sev līdzi kapelu un mūsu jaunajiem sadarbības partneriem no Šarkovš-
činas rajona (Baltkrievija), kas atbrauca pie mums ar diviem kolektīviem, kuru 
dalībnieki šodien dejoja un dziedāja mums par prieku. Es pateicos arī Dievam 
par skaisto un saulaino laiku. Novēlu, lai katram šis rudens ir ražīgs. Savukārt 
mēs gatavosimies mūsu nākamā gada lielākajiem pasākumiem - festivālam 
„Augšdaugava” un Daugavpils novada dienām 2015. Paldies jums visiem par uz-
ticību Daugavpils novadam.”. 
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Daugavpils novada domes lēmumi

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

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

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

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

14.00-18.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
27.10. Daugavpils novada dome 13.00-16.00
Aļona Annišiņeca
06.10. Naujenes pagasta Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības centrs, c. Vecstropi
17.00-18.30

13.10. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
06.10. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
20.10. Ambeļu pagasta pārvalde 16.00-18.00
Andrejs Bruns
06.10. Laucesas pagasta kultūras nams, c. 

Mirnijs 
09.00-12.00

21.10. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs, 
c. Laucesa

09.00-12.00

Jevgeņijs Gridasovs
13.10. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
27.10. Kalupes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
08.10. Salienas pagasta pārvalde 14.00-16.00
22.10. Vecsalienas pagasta pārvalde 14.00-16.00
Roberts Jonāns
06.10. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
06.10. Raiņa ielā 20, Daugavpils (SIA 

„Irinkom”)
13.00-16.00

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

13.00-16.00

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

13.00-16.00

Edgars Kucins
07.10. Naujenes jaunatnes centrs, 

Daugavas ielā 34, c. Krauja
15.00-18.00

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

16.00-18.00

Jānis Kudiņš
06.10. Daugavpils Universitāte, Vienības 

iela 13, 215.a kab
13.00-15.00

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

13.00-15.00

Janīna Kursīte
07.10. Sēlijas iela 25,  LLKC telpās, 203.kab. 09.00-12.00
14.10. Sēlijas iela 25,  LLKC telpās, 203.kab. 09.00-12.00
Juris Livčāns
06.10. Naujenes pagasta Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības centrs, c. Vecstropi 
16.00-18.00

Anita Miltiņa
13.10. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
20.10. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
06.10. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
13.10. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
07.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00
24.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.10. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-0 9.30

2014.gada 28.augusta sēdē pieņemti 66 lēmu-
mi:  

• Noteica no 01.10.2014. dzīvojamo telpu īres 
maksu pašvaldībai piederošajās dzīvojamās mājās 
Meža iela 6, Krauja, Naujenes pagastā 0,45 EUR/m2 
mēnesī un Vienības iela 7, Lociki, Naujenes pagastā 
0,64 EUR/m2 mēnesī.

• Piekrita projekta idejai par Naujenes kul-
tūras un izglītības centra izveidošanu, pārvietojot 
Naujenes kultūras centru, Naujenes tautas bibliotē-
ku, Naujenes Mūzikas un mākslas skolu un Nauje-
nes jaunatnes iniciatīvas un sporta centru uz jaun-
uzbūvēto daudzfunkcionālo ēku Daugavas iela 34, 
Kraujā un uzdeva Naujenes pagasta pārvaldei līdz 
01.12.2014. izzināt vietējo iedzīvotāju viedokli par 
jaunizveidojamā aktualitāti un lietderību.

• Iecēla ar 01.09.2014. Mārīti Daņilovu par Bi-
ķernieku pagasta pārvaldes vadītāju, kā arī atbrīvoja 
no Naujenes bāriņtiesas locekļa amata.

• Atbalstīja Demenes pagasta pārvaldes pro-
jekta „Meža jaunaudžu kopšana Demenes pagastā” 
iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.
gadam pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uz-
labošana” atklātā projektu iesniegumu konkursā ar 
projekta kopējām izmaksām EUR 2990.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu EUR 
48228 Demenes pagasta pārvaldei traktora ar aprī-
kojumu iegādei.

• Piekrita atsavināt 17 pašvaldības nekusta-
mos īpašumus Vaboles, Kalkūnes, Nīcgales, Sventes, 
Naujenes, Medumu, Kalupes un Līksnas pagastā.

• Nolēma pārdod fi ziskām personām 3 pašval-
dības nekustamos īpašumus Laucesas, Vaboles un 
Nīcgales pagastā.

• Atzina izsoles par nenotikušām uz 2 pašval-
dības nekustamajiem īpašumiem Kalkūnes un De-
menes pagastā.

• Nolēma pārdod izsolē un apstiprināja izsoles 
noteikumus 8 pašvaldības nekustamajiem īpašu-
miem Medumu, Sventes, Kalupes, Nīcgales, Deme-
nes un Kalkūnes pagastā.

2014.gada 11.septembra sēdē pieņemti 77 lē-
mumi:

• Apstiprināja novada pašvaldības autoceļu 
attīstības vidējā termiņa programmu 2014. – 2016.
gadam.

• Nolēma izveidot Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas Skrudalienas mācību punktu Skrud-
alienas pagasta Silenes pamatskolā un apstiprināja 
grozījumus skolas nolikumā.

• Piešķīra papildus fi nansējumu no novada 
domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Lauce-
sas pagasta pārvaldei EUR 3079 sabiedriskā centra 
„Laucesa” malkas noliktavas remontam un Salienas 
pagasta pārvaldei EUR 3966 Salienas vidusskolai 
datortīklu ierīkošanai.

• Atbalstīja novada pašvaldības energoefekti-
vitātes pasākumu veikšanu 3 daudzdzīvokļu mājās 
Naujenes pagastā un piešķīra dzīvokļu īpašniekiem 
pašvaldības līdzfi nansējumu dzīvojamā mājā Nr.6, 
Meža iela, Krauja - EUR 10000, dzīvojamā mājā Nr.7, 
Vienības iela, Lociki - EUR 41522,48 un dzīvojamā 
mājā Nr.8, Vienības iela, Lociki - EUR 12916,52.

• Nolēma nodot pašvaldības nekustamā īpa-
šuma Ķieģeļu iela 10, Kalkūni, Kalkūnes pagastā, 
pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstar-
pēju līgumu pilnvarotai personai SIA „NAUJENES 
PAKALPOJUMU SERVISS”.

• Nolēma pārņemt novada domes valdījumā 
no Skrudalienas pagasta pārvaldes valdījuma pro-
jekta „Sabiedriskās pirts iekštelpu vienkāršota reno-
vācija Silenes ciemā” īstenošanai nekustamā īpašu-
ma “Ražotne 3C”, Mazā iela 2, Silene, objektus – pirti 
un katlu telpu.

• Apstiprināja projekta „Ambeļu kultūras 
nama skatuves aprīkojuma un kulišu iegāde” pamat-
budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi.

• Apstiprināja projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Ma-
ļinovas ciemā” fi nanšu plānu pamatbudžeta ieņēmu-
mu un izdevumu tāmi.  

• Grozīja novada domes 10.04.2014. lēmumu 
Nr.233 „Par projekta “Sabiedriskās pirts iekštelpu 
vienkāršota renovācija Silenes ciemā” iesniegšanu 
pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzī-
ves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģi-
ju īstenošanas teritorijā””, nosakot projekta kopējās 
izmaksas – EUR 23818,50, un apstiprināja projekta 
pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu EUR 
319144,05 projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas 
ciemā” fi nansēšanai un EUR 20276 projekta „Sabied-
riskās pirts iekštelpu vienkāršota renovācija Silenes 
ciemā” īstenošanai.  

• Piešķīra Dubnas pagasta pārvaldei EUR 
2103,71 no nekustamā īpašuma Segliņi un  dzīvok-
ļa īpašuma Nr.5, Nākotnes iela 5, Medumu pagasta 
pārvaldei EUR 1740,42 no nekustamā īpašuma „Kal-
ves 1” un Skrudalienas pagasta pārvaldei 436,92 no 
nekustamā īpašuma „Noliktava”, Silene, atsavināša-
nas rezultātā gūtajiem pašvaldības budžetā līdzek-
ļiem.

• Piekrita atsavināt 23 pašvaldības nekusta-
mos īpašumus Biķernieku, Demenes, Dubnas, Lau-
cesas, Maļinovas, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, 
Sventes, Tabores un  Višķu pagastā.

• Nolēma pārdod fi ziskai personai 1 pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu Naujenes pagastā.

• Nolēma pārdod izsolē un apstiprināja izso-
les noteikumus pašvaldības 12 nekustamajiem īpa-
šumiem Biķernieku, Dubnas, Laucesas, Naujenes, 
Salienas, Skrudalienas, Tabores un Sventes pagastā.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemes-
grāmatā uz 1 dzīvokli Naujenes pagastā.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā „Pub-
liskie dokumenti”.

2014.gada 25.septembra sēdē pieņemti 72 lē-
mumi:  

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozī-
jumi Daugavpils novada domes 2014.gada 30.janvā-
ra saistošajos noteikumos Nr.2 „Daugavpils novada 
pašvaldības budžets 2014.gadam””.

• Ievēlēja Kalkūnes, Līksnas, Naujenes, 
Skrudalienas un Višķu bāriņtiesas priekšsēdētājus 
un locekļus.

• Noteica mēneša darba algu novada spor-
ta skolas direktoram Jānim Skrindam, Naujenes 
un Špoģu Mūzikas un mākslas skolas direktoriem 
Spodrim Kačānam un Andrejam Repinam.

• Izsludināja novada konkursu „Sporta lau-
reāts 2014” no 01.10.2014. līdz 10.12.2014. un ap-
stiprināja konkursa nolikumu un vērtēšanas komi-
siju.

• Apstiprināja novada pašvaldības autoceļu 
fonda līdzekļu sadales precizēto plānu  2014.gadam.

• Apstiprināja novada pašvaldības izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās 
mērķdotācijas sadali 2014.gada septembrim – de-
cembrim.

• Grozīja novada domes 15.12.2011. lēmumu 
Nr.1523 „Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pa-
kalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglī-
tības iestādēs”, nosakot Vaboles vidusskolā maksu 
par pusdienām EUR 0.85 dienā.

•  Grozīja novada domes 11.09.2014. lēmumu 
Nr.985 „Par Maļinovas pagasta projekta „Ūdens-
saimniecības attīstība Daugavpils novada Maļino-
vas pagasta Maļinovas ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/139/113) fi nanšu plāna apstiprināša-
nu”, izsakot jaunā redakcijā pamatbudžeta ieņēmu-
mu un izdevumi tāmi.

• Grozīja novada domes 11.09.2014. lē-
mumu Nr.986 „Par aizņēmumu no Valsts kases 
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugav-
pils novada Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā” 
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/139/113) fi nansēša-
nai”, nosakot aizņēmuma summu EUR 415458,21.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu EUR 
9960 Sociālo pakalpojumu centram „Pīlādzis” vieg-
lās automašīnas  iegādei.

• Nolēma nodot pašvaldības nekustamā īpa-
šuma Višķu iela 9, Ambeļi, Ambeļu pagastā, pārval-

dīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai.

• Piešķīra fi nansējumu no novada domes lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem  Līksnas  pa-
gasta pārvaldei EUR 4388 nekustamo īpašumu no-
stiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

• Piešķīra Maļinovas pagasta pārvaldei EUR 
4888 no nekustamo īpašumu „Paipaliņas”, „Kurmi” 
un „Natālija” atsavināšanas rezultātā gūtajiem paš-
valdības budžetā līdzekļiem.

• Atļāva Naujenes bērnu namam demontēt 
ēku Daugavas  iela 2, Krauja, Naujenes pagastā.

• Piekrita atsavināt 16 pašvaldības nekusta-
mos īpašumus Demenes, Dubnas, Laucesas,  Nau-
jenes, Tabores, Skrudalienas, Sventes un Višķu pa-
gastā.

• Nolēma pārdod fi ziskām personām 3 paš-
valdības nekustamos īpašumus Kalkūnes, Līksnas 
un Nīcgales pagastā.

• Nolēma pārdod izsolē un apstiprināja izso-
les noteikumus 6 pašvaldības  nekustamajiem īpa-
šumiem Dubnas, Laucesas, Naujenes, Tabores un 
Višķu pagastā.

 Līdz 15.oktobrim piesaki kandidātu Daugavpils 
novada domes apbalvojumiem

Tuvojoties 18.novembrim, Daugavpils novada 
dome vēlas apzināt un īpaši sumināt tos cilvēkus, 
kuri ir pelnījuši atzinību par ieguldījumu novada 
attīstībā, pašvaldības un valsts pārvaldes darbā, 
veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, so-
ciālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabied-
riskajā darbā. 

Līdz š.g. 15.oktobrim aicinām izvirzīt pretenden-
tus, kuri ir cienīgi tikt apbalvoti ar Atzinības rakstu 
vai balvu „Gada cilvēks”. Pilna informācija par pre-
tendentu pieteikšanas kārtību atrodama nolikumā 
par Daugavpils novada domes apbalvojumiem. No-
likums pieejams mājas lapā www.dnd.lv un pagas-

tu pārvaldēs.
Tiesības pieteikt kandidātus ir Daugavpils nova-

da domes deputātiem, iedzīvotājiem (ne mazāk kā 5 
pilngadīgas personas), iestāžu un kapitālsabiedrību 
vadītājiem, reģistrētām nevalstiskajām organizāci-
jām un profesionālajām asociācijām. 

Pieteikumus adresēt Daugavpils novada domes 
Apbalvošanas komisijai, iesniedzot papīra veidā 
Daugavpils novada domē (27.kab. vai 49.kab., Rī-
gas ielā 2, Daugavpils) un elektroniski uz e-pastu 
vestis@dnd.lv. Uzziņām - t.65476738
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Apsveicam Elīnu Baranovsku un skolotāju Jadvigu Bobkovu
zinātnes ministre Ina Druviete un Valsts izglītības 
satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis sveica 
starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalīb-
niekus. Viņām tika pasniegti Goda raksti, Elīna dā-
vanā no prezidenta saņēma arī pildspalvu.

Elīna no 9. līdz 13.maijam piedalījās Vides pro-
jektu olimpiādē Turcijā ar savu pētniecisko darbu 
„Kā var paglābt priežu mežu no priežu audžu tīkl-
lapsenes, pielietojot bioloģiskās metodes”, kurā tika 
piedāvātas divas metodes – skudru pūžņu pavai-
rošana un dzeņu būrīšu izgatavošana. Savu darbu 
jaunā pētniece aizstāvēja angļu valodā, iegūstot 
sudraba medaļu. Pētniecisks process ilga apmēram 
pusotru gadu. Elīna plāno arī turpmāk nodarboties 
ar pētniecību bioloģijas jomā, rakstīt zinātniski pēt-
nieciskos darbus un savu nākotni iespējams saistīt 
ar medicīnu.

Elīna ir ļoti gandarīta, ka tikās ar valsts prezi-
dentu, ka skolēniem un skolotājiem par godu tiek 
rīkotas šādas pieņemšanas un tiek izteikta patei-
cība par skolēnu panākumiem. Savukārt skolotāja 
J.Bobkova uzsvēra to, ka bija patīkami dzirdēt no 
prezidenta, ka visi starptautisko olimpiāžu dalīb-
nieki, neskatoties uz iegūtām balvām – kam laimē-
jās vairāk, kam mazāk, ir Latvijas zelta galvas un 
ka Latvijā ir daudz tādu skolēnu un skolotāju, kuri 
var sasniegt labus rezultātus mācību olimpiādēs un 
pārstāvēt mūsu valsti pasaulē, par to ir jāpriecājas. 
„Šis pasākums motivē rakstīt darbus, piedalīties 
olimpiādēs un audzina patriotismu”, pārliecināta J. 
Bobkova.

Skolotājai Jadvigai Bobkovai izdodas sameklēt 
starp saviem skolēniem daudz talantīgu un bioloģi-
ju mīlošo bērnu – Elīna nav pirmā, kura guva starp-
tautisko atzinumu. Jadvigas Bobkovas skolniece 
Kristīne Beinaroviča 2010.gadā ar savu pētījumu, 

piedaloties Eiropas Vides projektu olimpiādē, pār-
veda mājās bronzas godalgu. Kristīna ieraudzīja 
dabā neparastu vardi – sarkanvēderaino krupi – 
un, veicot pētījumus, piedāvāja šo dzīvnieku pavai-
rošanas variantus. Tā rezultātā šis dzīvnieks jau ir 
vērojams arī Medumu pagastā, un tagad Demenes 
pagasta teritorijā tiek veidots liegums sarkanvēde-
raino krupju aizsargāšanai.

Un tie nav visi skolotājas nopelni. No skolas sola 
Jadviga Bobkova ieaudzina bērnos mīlestību pret 
darbu, parādot neizsīkstošu enerģiju sasniegt vēl 
augstākas un augstākas virsotnes. Skolotāja Jadvi-
ga stāsta, ka tieši tas, ka skola atrodas pie dabas, 
attālajā nostūrī un ka te mācās lauku bērni, kuri 
mīl dabu un prot vērot apkārtni, arī palīdz nodarbo-
ties ar pētniecību. Pateicoties savai skolotājai, dau-
dzi skolas absolventi izvēlējušies profesiju, kas lielā 
vai mazā mērā ir saistīta ar bioloģiju: ir ārsti, fi zio-
terapeiti, medmāsas, veterinārārsti, viens skolēns 
– Pāvels Jurevičs – mācās doktorantūrā un pēta 
Demenes pagasta ezerus, otrais – Andrejs Elksniņš 
– ir praksē Demenes pagastā – būs veterinārārsts.

Elīna ir pateicīga savai skolotājai: „Mūsu biolo-
ģijas skolotāja ir ļoti zinošs pedagogs, var atbildēt 
uz jebkuru manu jautājumu bioloģijas sfērā. Viņai 
priekšā vēl daudz jaunu panākumu, jo viņa, neska-
toties uz to, ka skolēnu ir maz, prot atrast talantīgo 
un palīdzēt viņam. Esmu pārliecināta, ka  tiks vēl 
uzrakstīti vairāki pētnieciski darbi”.

Šovasar 30 Latvijas skolēni piedalījās astoņās 
starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: 
fi zikā, ķīmijā, bioloģijā, informātikā, matemātikā, 
ģeogrāfi jā, vides projektos un vācu valodā. Skolēni 
uzrādīja izcilus rezultātus, atvedot mājās sešas sud-
raba, astoņas bronzas medaļas un sešus atzinības 
rakstus. Irina Jegorova

Daugavpils novada Zemgales vidusskolas 10. kla-
ses skolniece Elīna Baranovska un bioloģijas sko-
lotāja Jadviga Bobkova 1.septembrī, Zinību dienā, 
piedalījās svinīgajā pasākumā Melngalvju namā, 
kur valsts prezidents Andris Bērziņš, izglītības un 

Daugavpils novadā visas skolas jaunajā mācību gadā turpina mācību procesu
Septembrī ir sācies jaunais mācību gads. Izglītības pārvalde ir izvērtējusi 

skolu gatavību. Daugavpils novadā izglītības iestāžu tīkls ir saglabāts. Neviena 
no 16 novada skolām netika slēgta. Novadā ir 16 vispārizglītojošās skolas, no 
tām 5 ir vidusskolas, kā arī 2 bērnudārzi, 1 specskola un sporta skola.

Šogad Daugavpils novada skolās 1.septembrī mācību gaitas uzsāka 141 pirm-
klasnieks, tas ir tikpat kā pērn, informē Daugavpils novada Izglītības pārvaldes 
vadītāja Irēna Bulaša. Pirmo gadu Daugavpils novadā nebūs pirmās klases Va-
boles vidusskolā un Birznieku pamatskolā, pirmklasnieku skaits samazinājies 
Lāču pamatskolā, Salienas, Sventes, Špoģu vidusskolā u.c. Šogad Daugavpils 
novadā 10. klasē mācības turpinās 85 skolēni, kas ir par 3 skolēniem mazāk 
nekā pagājušajā gadā. 10.-12.klasē mācās 290 skolēni, kas ir par 6 mazāk nekā 
pērn.

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu skaits ir palicis nemainīgs. Taču samazinājies 
pirmsskolas izglītības audzēkņu skaits, viņu ir 539. 

Daugavpils novadā jaunajā mācību gadā skolu apmeklē 1620 skolēni, kas, 
savukārt, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir par 56 mazāk. Latviešu plūsmā 
mācās 56% skolēnu, pārējie iegūst izglītību bilingvālā izglītības programmā. 
Novadā daudz ir mazo skolu ar bērnu skaitu no 50 līdz 70. Vairāk par 100 
skolēniem mācās visās novada vidusskolās un divās pamatskolās – Lāču un 

Naujenes.
Ar šo mācību gadu visā valstī no 1.klases sāk mācīt angļu valodu. Jāatzīmē, 

ka Daugavpils novada skolās arī līdz šim vairākās skolās daudzus gadus 1.kla-
sēs notika fakultat īvās angļu valodas nodarbības.

Turpinās arī integrēšanas process vispārizglītojošās skolās bērniem ar īpa-
šām vajadzībām. Deviņas no sešpadsmit skolām īsteno speciālās izglītības 
programmas.

Runājot par pedagoģisko sastāvu, jāatzīmē, ka kadri ir nokomplektēti – nova-
da skolās strādā 312 skolotāji. 15% no viņiem strādā vairākās skolās – tas attie-
cas uz tādiem priekšmetiem kā mājturība, sports un mūzika. Šajos priekšmetos 
nav iespējams nodrošināt skolotāju ar pilnu slodzi vienā skolā. 25 skolotājiem ir 
nepilna slodze un viņi strādā tikai vienā skolā. 

Skolas ir nodrošinātas ar mācību līdzekļiem, mācību grāmatām, vecākiem 
nevajadzēja iegādāties darba burtnīcas.

Turpinās arī Daugavpils novada 8 vispārizglītojošo un Naujenes pirmssko-
las izglītības iestādes rekonstrukcijas darbi. Neskatoties uz to, mācību iestādēs 
tiek nodrošināts nepārtraukts mācību process.

Irina Jegorova

Daugavpils novada jaunieši saņem Vītolu fonda stipendijas 
Pateicoties 173 ziedotājiem no Latvijas, ASV, Kanādas, Anglijas, Vācijas, 

Zviedrijas, Austrālijas un Venecuēlas, Vītolu fonds jauno 2014./2015.mācību 
gadu sāk ar 603 stipendijām spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jau-
niešiem. No Daugavpils novada stipendiju šogad saņem 26 studenti, to vidū ir 
5 jaunie stipendiāti, kas 1.septembrī uzsākuši studijas. Tie ir Renata Tuzika 
(Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Ērika Lazarēviča (Valdemā-
ra Ruļļa piemiņas stipendija), Santa Pētersone („Daugavas vanagu” Anglijas 
fonda stipendija), Lita Gribuste un Darja Jefi mova saņem Zvejnieku ģimenes 
stipendiju.

Vītolu fonda administrētās stipendijas ir no 1500 EUR līdz 4400 EUR akadē-
miskajā gadā. Ar 412 stipendiātiem līgumi tika pagarināti, 191 ir jauns stipen-
diāts, bet 35 talantīgi jaunieši vēl palikuši kandidātu sarakstā. 

Vītolu fonds šajos 12 darba gados ir pierādījis, ka ziedotāju sniegtais atbalsts 
ir nopietns ieguldījums Latvijas nākotnē. Fondā izskoloti vairāk kā 1600 stu-
dentu. Viņi atraduši darbu, turpina studijas maģistratūrā, doktorantūrā. Īs-
tenojot VF vēlējumu: ”Sasniegt tādu dzīves līmeni, lai varētu atgriezties un 
palīdzēt citiem, mūsu bijušie stipendiāti ziedo „Draugu stipendijai’. Šogad pa-
tiecoties sadarbībai ar ziedot.lv un daudzu cilvēku ziedojumiem būs 9 Draugu 
stipendijas. 

Pieteikšanās 2015./2016.mācību gada stipendijām sāksies 2015.gada 15.jan-
vārī un ilgs līdz 1.03.2015.
Nodibinājums „Vītolu fonds” 
info@vitolufonds.lv
Tel: 26022856; 67280122

Medumu pamatskolas 1.klases skolēni

Renovētā Vaboles vidusskolas ēka
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Atskats uz Daugavpils novada dalību izstādē „Riga food 2014”
Jāzeps Krukovskis
Attīstības nodaļas projektu koordinators

Jau otro gadu ar Zemkopības ministrijas atbalstu Daugavpils novada māj-
ražotāji un mazie ražotāji piedalījās izstādē „Riga Food 2014”, kas no 4. līdz 7. 
septembrim norisinājās BT1 izstāžu hallē, Ķīpsalā, Rīgā. Daugavpils novadu 
pārstāvēja 5 dalībnieki: SIA „Eko paipalas” no Sventes pagasta, amatniece Eli-
ta Poļakova no Līksnas, z/s „Līdumi” no Višķu pagasta, SIA „Žabo” no Kalkūnes 
pagasta un biškopis Fjodors Mihailovs no Skrudalienas.

Izstādē mājražotājiem bija ne tikai iespēja veicināt savu atpazīstamību un 
realizēt produkciju, bet arī tikties ar saviem aroda brāļiem un māsām, dalīties 
pieredzē, smelties iedvesmu un gūt jaunas idejas interesantu produktu izveidē, 
kā arī iepazīties ar profesionālu ražošanas aprīkojumu. 

Kā atzina mūsu novada pārstāvji, izstādes apmeklētāju interese bija liela. 
Mājražotāji saņēma daudzus sadarbības piedāvājumus, iepazīstināja patērētā-
jus ar savu produkciju, kā arī veiksmīgi realizēja to izstādē – gadatirgū. 

SIA „Žabo” smeķīgie mājas kūpinājumi, kas šogad izstādē bija liels retums, 
rīdziniekiem gāja pie dūšas. Pateicoties sadarbībai ar citiem biškopju biedrības 
biedriem, Fjodors Mihailovs no z/s „Līdumi” piedāvāja plašu biškopības produk-
tu sortimentu – gan medu, gan vaska sveces, dažādus biškopības produktus 
- propolisu, bišu maizi 
utt. Izvēles bagātība 
ļoti ieinteresēja izstādes 
apmeklētājus, jo vienko-
pus bija atrodami katra 
gaumei atbilstoši biš-
kopības produkti. Lielu 
izstādes apmeklētāju 
atzinību un uzmanību 
izpelnījās amatniece Eli-
ta Poļakova, kura pie-
dāvāja mīkstās bērnu 
rotaļlietas no dabīgiem 
materiāliem. Taču par 
izstādes apmeklētāju 
favorītu dalībnieku vidū 
kļuva SIA „Eko paipa-
las” no Sventes pagasta, 
kas tiešām pārsteidza. 
Ikviens apmeklētājs vē-
lējās aplūkot, nodegus-
tēt un arī iegādāties SIA 
„Eko paipalas” produk-
ciju – ceptas, konser-
vētas paipalas, paipalu 
olas. Īpašu interesi iz-
pelnījās inovatīvs pro-
dukts – marinētas olas, 
sojas, ķiploku, bietīšu 
un citās mērcēs, kuru 
degustēšana izvērtās 
savā ziņā par rituālu. 

Dalība Daugavpils novada mājražotājiem bija bez maksas – maksu par tirdz-
niecības vietu izstādē sedza Zemkopības ministrija, un Daugavpils novada 
dome nepieciešamības gadījumā nodrošināja bezmaksas transportu.

Atskatoties uz dalību šā gada izstādē Riga Food, jāsecina, ka mūsu nova-
dam ir ko rādīt, ar ko pārsteigt ne tikai pēc dabīgiem produktiem „izsalkušos” 

rīdziniekus, bet ar savām idejām pārsteigt visu Latviju. 
Lai jauniegūtie kontakti un atpazīstamība kalpo lielākam produkcijas noie-

tam un aicinām eksperimentēt ar inovatīvām idejām un gatavoties 2015. gada 
septembra izstādei!

Sēņu ceļš 

(Gulbene - Daugavpils - Ignalina - Varena), kas balstās uz šādām aktivitātēm:
1. Sēņu folkloras mantojuma darbnīca (īstenoja - biedrība «SATEKA», norises 

vieta - “Lācītes” Rankas pagasts, Gulbenes novads). Piedalījās Ambeļu folklo-
ras kopa “Speiga”. 

2. Sēņu eko darbnīca (īstenoja- Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība 
“Kaimiņi”, norises vieta- Bebrenes vidusskola, Ilūkstes novads). Piedalījās 
Daugavpils un Ilūkstes novadu jaunieši; 

3. Sēņu kulinārā darbnīca (īstenoja - Ignalinas reģiona VRG, norises vieta – 
Ignalinas rajons). Piedalījās Bebrenes profesionālās vidusskolas audzēkņi. 

4. Sēņu mājamatniecības darbnīca (īstenoja - Varenas reģiona VRG, norises 
vieta - Varenas rajons). Piedalījās Daugavpils novada kopienu koordinatori. 

Kopīgais četru organizāciju darbs tiek apkopots Sēņu kulinārā mantojuma 
grāmatā, “Gribu Grybai”, kas tiks prezentēta noslēguma konferencē Varenā 
oktobrī.

15.septembrī Daugavpils novadā viesojās delegācija no Baltkrievijas, kuras 
sastāvā – dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji, aktīvo iniciatīvu grupu 
līderi, kā arī pašvaldību pārstāvji. Daugavpils novada domē tās izpilddirekto-
re Vanda Kezika prezentēja novadu, stāstot par īstenotajiem projektiem, kas 
realizēti ciešā sadarbībā ar novadā esošajām nevalstiskajām organizācijām. 
Savukārt, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” pārstāve Juta 
Vorone pastāstīja sīkāk par projektiem, kas īstenoti katrā no pagastiem. Dau-
gavpils novada Sociālā dienesta vadītāja un vairāku projektu atbalstītāja un 
ideju autore Anna Jegorova stāstīja par īstenotajiem projektiem Kalupes pa-
gastā, kurus realizējušas Kalupes pagastā esošās NVO. Pēc tikšanās novada 
domē delegācija devās uz Višķu un Ambeļu pagastu, kur apskatīja Latgalisko 
tradīciju un prasmju māju “Ambeļu skreine” un Luknas ezera laivu staciju. Abi 
šie objekti tapuši NVO realizēto projektu rezultātā. 

Līdz 19. septembrim projektā TANDEM II, ko finansē Eiropas Komisija, 
Baltkrievijas delegācija viesojās arī citās Latvijas pašvaldībās. Baltkrievijas 
pārstāvji iepazinās ar Latvijas pašvaldību pieredzi iedzīvotāju iesaistīšanā, 
pieredzi sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar vietējo inicia-
tīvu grupu darbību Latvijā un to ieviestajiem projektiem. Viesojoties Latvijas 
Pašvaldību savienībā, baltkrievi iepazinās ar Latvijas pašvaldību struktūru un 
teritoriālās reformas rezultātiem pēdējo 20 gadu laikā.

Biedrības „Daugavpils un Ilūkstes no-
vadu partnerība „Kaimiņi“ un „SATEKA“,  
tāpat kā lietuviešu vietējās rīcības grupas 
Ignalinā un Varenā kopš 2013.gada ru-
dens kopīgi strādā veidojot vienotu “Sēņu 
ceļu”, starptautiska sadarbības projekta 
ietvaros, kas tiek īstenots Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2007.–2013.gadam 
pasākuma “Starpteritoriālā un starpvals-
tu sadarbība” ietvaros. 

Sēņu ceļa iniciatīva aizsākās Varenā, 
kas ir slavena ar saviem ikgadējiem sēņu 
festivāliem un sēņu pārstrādes tradīcijām. 
Ņemot par pamatu dabas velti - meža sē-
nes tiek veidots jauns produkts - sēņu ceļš 

Amatniece Elita Poļakova no Līksnas pagasta 

SIA “Eko paipalas” (no kreisās: Anastasija Mureviča un Dace Lapkovska)

Biteniece Alla Mihailova no Skrudalienas pagasta

Baltkrievijas nevalstisko organizāciju 
pārstāvju vizīte Daugavpils novadā
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Viens no Latvijas vecākajiem literatūras festi-
vāliem – “Dzejas dienas”, kas tradicionāli notiek 
dzejnieka Raiņa dzimšanas un nāves mēnesī, 
Daugavpils novadā norisinājās 11. un 12. septem-
brī.

11.septembrī Raiņa mājā Berķenelē notika ik-
gadējais skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš”, 
kas pulcināja Raiņa un Aspazijas daiļrades cie-
nītājus - 2. līdz 12.klašu skolēnus no Daugavpils 
novada un pilsētas, Rēzeknes pilsētas un novada, 
Līvāniem, Viesītes, Aknīstes novada, Ilūkstes no-
vada un Krāslavas novada. 

Konkursa žūrijā bija Daugavpils novada domes 
Izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķe 
Jolanta Urbāne, kultūras menedžere Anita Auzā-
ne, laikraksta “Latgales Laiks” galvenās redak-
tores vietniece Linda Kilevica, Daugavpils teātra 
aktieri Māris Korsiets, Egils Viļumovs un Inese 
Ivulāne-Mežale.

1.– 4. klašu grupā 1.vietu ieguva Marta Mažei-
ka no Aknīstes vidusskolas. 5.– 9. klašu grupā 
pirmā vieta tika piešķirta Zandai Zaļakmenei no 
Viesītes vidusskolas. Vidusskolas klašu grupā par 
konkursa uzvarētāju kļuva Ieva Mašinska no Vie-
sītes vidusskolas.

Visi konkursa dalībnieki saņēma balvā grāma-
tas un pateicības rakstus, uzvarētāji arī oriģinā-
las balvas – mākslinieces Mairitas Folkmanes 
veidotos “Zelta sietiņus”.

12. septembrī rudens  vitamīnu – ābolu, kā arī 
Raiņa dzejas stiprināti, Daugavpils novada un pil-
sētas  skolu audzēkņi, skolotāji,  vecāki,  dzejnieki 
un  klātesošie dzejas mīļotāji,  atklāja jauno Dze-
jas gadu – iešūpojot nākošā gada vēl neaprakstīto 
balto lappusi,  un cerot, ka tas būs idejām bagāts.

grūtums bija tajā, ka līdz šim kaut kas tāds vēl 
netika darīts. Līdz ar to, nācās šīs Plūdoņa vārs-
mas, pirmkārt, iztulkot viņiem saprotamā valodā. 
Otrkārt, ir svarīgi, lai sižets sasauktos ar mūsdie-
nām. Ja to „iztulko”, tad uzreiz kļūst konkrētāka 
gan doma, gan savstarpējās attiecības. It kā jā-
meklē princis baltā zirgā, bet būtībā ir tā, ka aiz 
izspūrušā eža slēpjas tā īstā un patiesā mīlestība. 
Par šīm lietām mēs mēģinājām runāt. Tādā ziņā 
tas varbūt bija sarežģītāk, bet neapšaubāmi - in-
teresanti.”

Skatot izrādi, ikvienam klātesošajam bija iespē-
ja atcerēties bērnību un savus sapņus. „Kamolīša” 
dalībnieki caur izrādi mudināja lasīt pasakas, ti-
cēt labajam un gaišajam. 

Teātra studijas „Berķeneles kamolītis” ceļš sā-
cies pirms deviņiem gadiem tepat, Raiņa bērnības 
mājā Berķenelē, pateicoties Raiņa dzejai un vasa-
rai. Un tā vēl šobaltdien – mazie un lielie kamolē-
ni rit kopā, augot, iepazīstot sevi, izzinot citus un 
minot lielo dzīves mīklu.

Ivars Brakovskis: „Tas ir ceļš, ko mēs esam 
sākuši un pa to mēs arī iesim. Bērniem ir ielik-
ti pamati – pareizi un precīzi – viņi saprot, par 
ko mēs runājam. Es domāju, ka kādu dienu mēs 
pieķersimies kaut kam ļoti nopietnam, jo iekšējās 
potences ir ļoti lielas. Šajos bērnos un jauniešos ir 
tik patiesas un dziļas jūtas, kuras bieži vien mēs 
pat nenojaušam. Ir situācijas, kad tu esi labā no-
zīmē pārsteigts par to, kas šajos bērnos slēpjas. 
Mūsdienu jaunatne ir kolosāla, ar viņiem tikai ir 
jāmāk sarunāt. Kad ar viņiem strādāju, jūtu pa-
tiesu gandarījumu, un, kā jau esmu droši vien tei-
cis ne vienā vien intervijā, ja es kaut ko varu dot 
un kādam tas patīk, kāds to pieņem, esmu par to 

9.klases skolniece). 
Liene Nitiša: „Šī nometne ir vienkārši dievīga! 

Ne mirkli neesmu nožēlojusi, ka atnācu uz „ka-
molīti”. Par nometni uzzināju no klasesbiedrenes 
Martas, viņa uzaicināja un es atnācu. No sākuma 
es neko nesapratu, man bija grūti atraisīties. Pēc 
tam es iepazinos tuvāk ar pārējiem dalībniekiem 
un tagad viss ir ideāli.”

Everita Samuša: „Par nometni uzzināju no Ie-
vas, kopā mācījāmies mākslas skolā. Tā kā Ieva 
un Marta šeit jau kādu laiku bija, tad arī es atnā-
cu. Protams, jaunā sabiedrībā jau vienmēr ir grūti 
iefi ltrēties, taču ar laiku tās attiecības izveidojas, 
jo te intereses sakrīt vairāk nekā skolā vai mūzi-
kas skolā, šeit nav šīs konkurences, bet ir vieno-
tība.”

Ieva Siksaliete: „Man liekas, ka „kamolītī” ir 
tādi cilvēki, kas cenšas tevi uzņemt un ar tevi 
draudzēties. Te mēs neilgojamies pēc mājām, jo 
šeit jau arī ir mūsu mājas.” 

Marta Folkmane ir „Kamolītī” kopš pašiem 
pirmsākumiem un labi atceras visas izrādes, kas 
te iestudētas. 

Marta Folkmane: „Kamolītis ir Berķenele, Ber-
ķenele ir nometne, nometne ir vasara un vasara ir 
dzīve. Tas nozīmē, ka „kamolītis” ir dzīve. Salīdzi-
not ar visām iespējamām nometnēm, kur atbrauc 
jauni bērni, „kamolītis” ir vieta, kur vienmēr gai-
da jaunos. Nesen no mums aizgāja vecie dalībnie-
ki, mums, protams, ir ļoti žēl, bet tā ir dzīve. Arī 
dzīvē viss atjaunojas, „kamolītis” nedrīkst beigt 
pastāvēt.” 

„Kamolīša” dalībnieki ir arī ļoti vispusīgi bērni, 
kas interesējas par mākslu un literatūru. Marta 
Folkmane atzīstas, ka laika lasīšanai nepaliek 
nemaz tik daudz, kā gribētos, tomēr tiek lasītas 
visas grāmatas, kas iekļautas lasīšanas veicinā-
šanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija”, kā 
arī skolas obligātā literatūra. Marta: „Es zinu, ka 
kādu dienu lasīšu arī Raini un citu nopietno lite-
ratūru.”. 

Ievas mīļākās grāmatas ir par vēsturi un vēstu-
riskie romāni. Liene labprāt lasa ārzemju litera-
tūru, mīļākie autori ir Veronika Rota, Kasandra 
Klēra un Sūzena Kolinsa. Everita uzskata, ka 
grāmatu lasīšana atraisa prātu un mūsdienu jau-
natnei ir vairāk jālasa. Pati Everita labprāt lasa 
grāmatas arī angļu valodā, pēdējā no izlasītajām 
– „The Princess Bride” (William Goldman). 

Laika gaitā ir mainījušies gan studijas vadītāji, 
gan arī paši dalībnieki. Bijušie studijas dalībnie-
ki, nu jau izauguši, tagad paši darbojas nometnē 
kā lektori.

Regīna Kokina ir „Kamolīša” ilggadējā dalībnie-
ce. Kā saka pati Regīna – „esmu no „kamolīša” ve-
cās gvardes.” Regīnai visas šeit iestudētās izrādes 
liekas vienlīdz mīļas. Regīna Kokina: „Kamolītis 
ir mūsu ģimene, mēs augam blakus un uzzinām 

Bērnu un jauniešu teātra studija “Kamolītis” rādīja skatītājiem literāro 
uzvedumu pēc V.Plūdoņa poēmas “Eža kazociņš” motīviem. 

Vēstījuma pamatā likts folkloras sižets par „neizdevušos bērnu”. Vecāki, 
kuri nevar tikt pie bērna, tiek pie bērna-ezīša, kurš nedaudz paaudzies, iet 
cūkas ganīt, un reiz, palīdzot karalim, kas apmaldījies mežā, pieprasa par 
ceļa rādīšanu atlīdzību - karaļmeitu par sievu. Viņam jāiziet cauri daudziem 
pārbaudījumiem, lai no eža kažociņa atbrīvotos. Kā jau pasakās pieklājas, 
beigās ezītis pārvēršas par princi.

„Kamolīša” režisors jau ilgus gadus ir Ivars Brakovskis. Par to, kādi tad 
ir “kamolīša” dalībnieki un kāds ir bijis šī uzveduma režisēšanas process, 
stāsta viņš pats. 

Ivars Brakovskis: „Bērni ir ģeniāli! Esmu priecīgs, ka man ir sanācis un 
joprojām ir iespēja ar viņiem darboties. Uzveduma režisēšanas procesa 

tikai priecīgs.”
„Kamolītis” ir maza, 

bet ļoti sirsnīga ģime-
ne, kura tiekas visa 
gada garumā. Augusta 
nogalē notika „kamo-
līša” ikgadējā radošā 
nometne, kuras laikā 
studijas dalībnieki mā-
cās darboties grupās, 
uzticēties viens otram 
un apgūst aktiermeis-
tarības pamatus.

Uz sarunu par no-
metni, iespaidiem un 
savu redzējumu, aici-
nāju „Kamolīša” jaunās 
dalībnieces Lieni Ni-
tišu (Daugavpils Valsts 
ģimnāzijas 9.klases 
skolniece) un Everitu 
Samušu (Daugavpils 
Saskaņas pamatskolas 

daudz jauna. Neskatoties uz to, ka esmu jau studente, vēl joprojām esmu arī 
te, jo tas man ļoti patīk.” 

Regīna „Kamolītim” novēlēja vēl ilgus, ilgus dzīves gadus un ir pārliecinā-
ta, ka „kamolītis” dzīvos vēl ilgu mūžu. 

Pēc iestudējuma Berķeneles klētī notika Daugavpils pilsētas un novada 
dzejnieku gadskārtējā krājuma „Dzejas dienas 2014” atvēršanas svētki. 

Dzejas dienu dalībniekus un viesus ar izsmalcinātu rimta un mūzikas iz-
jūtu priecēja Māris Puris ar stepa grupu “TOP TAP Company” no Rīgas. 

“Dzejas dienas” Berķenelē 

Atklājot gadskārtējo dzejas krājumu “Dzejas dienas 2014”

Teātra studijas “Kamolītis” dalībnieces izrādes laikā Ežuļa lomā iejutās Holders Folkmanis
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No Vācijas atgriezās laimīgas, atpūtušās un pozitīvām emocijām 
pārpildītas audžuģimenes

4.septembrī no Vācijas mājās atgriezās divas Daugavpils novada audžuģi-
menes – Ruta Strupā un Ilmārs Strupais no Vaboles pagasta ar 3 bērniem 
– Aleksandram ir 7 gadi, Inesei - 14 un Žannai - 15 gadi (3 mazākie bērni, kur 
vienam gads un 10 mēneši un divas 3 gadu vecas meitenītes  – palika mājās 
ar krustmātēm) un Olga Aleksandrova no Demenes ar 6 bērniem (Armandam 
5, Valentīnai – 10, Žanim un Gļebam – 12, Kristīnai – 13 un Tatjanai – 14). 
Kopā ar Olgu bija arī viņas 21 gadu vecā meita Jolanta, kura viņai vienmēr ir 
vislielākais balsts un palīgs.

Šis brauciens tika īstenots, pateicoties Daugavpils novada sadarbībai ar 
Vācijas Republikas internacionālās savienības e.V.-Ziemeļu nodaļu, kura 
ilgst jau vairāk par 15 gadiem. Vācu partneri piedāvāja uzņemt divas novada 
audžuģimenes un apmaksāja visus izdevumus Vācijā. Novada dome sedza 
transporta, apdrošināšanas un naktsmītņu izdevumus brauciena laikā. 
Ģimenes viesošanās laikā no 26.augusta līdz 3.septembrim dzīvoja Vācijas 
pilsētā Krēpelīnē. 

Vecāki ir ļoti pateicīgi par viesmīlīgo un sirsnīgo uzņemšanu. Visas dienas 
bija piepildītas ar visdažādākajām aktivitātēm. Izbraucot plkst. 9.00 no rīta, 
tikai astoņos vakarā ģimenes atgriezās centrā. Programma bija ļoti pārdomāta 
daudzveidīga un interesanta gan bērniem, gan arī vecākiem: ekskursijas pa 
kūrortpilsētiņām, dabas parka, muzeju apmeklēšana, pils apskate, brauciens 
ar vēsturisko vilcieniņu Moli. Apmeklējot zirgu fermu, bērni uzzināja kā rūpē-
ties par zirgiem. Vislielāko prieku, protams, sagādāja iespēja arī pašiem palī-
dzēt apkopt zirgus un pēc tam doties izjādē ar tiem.

Ģimenes jau iepriekš bija tikušās, tomēr šis brauciens ļāva vēl vairāk vecākiem 
un bērniem sadraudzēties arī savā starpā. Ģimenes ir nolēmušas arī turpmāk 
uzturēt draudzīgās attiecības. Interesanti bija satikties un iepazīties arī ar 
vācu audžubērnu ģimenēm, kuras palūdza nodot Naujenes Novadpētniecības 
muzejam pašdarinātus gabaliņus Augšdaugavas musturdeķim. 

Šis projekts ļāva, pirmkārt, atpūsties vecākiem, jo mājās tas praktiski nav 
iespējams. Olga Aleksandrova strādā ar audžubērniem jau 8 gadus, Ruta un 
Ilmārs – jau 6 gadus, un pirmo reizi, pateicoties šim projektam, varēja atpūsties. 
Uzņemšana tika noorganizēta tā, ka bērni tika iesaistīti dažādās aktivitātēs, 
tādējādi vecākus atbrīvojot no rūpēm par bērniem un kur nu vēl tas, ka nebija  
jādomā par ēdiena pagatavošanu. Olga, piemēram, pirmo reizi pēc 30 gadu 

pārtraukuma peldējās baseinā, Ruta un Ilmārs pirmo reizi 13 gados bija īstajā 
atvaļinājumā. Un tāpēc Olga, Ruta un  Ilmārs ir ļoti pateicīgi par tādu atbalstu 
novada domei un domes sadarbības partneriem no Vācijas. 

Savukārt bērni atzīmēja, ka visiespaidīgākais bija akvaparka apmeklējums 
un arī vizināšanās ar kuterīti Rostokas ostā. Inese atzinās, ka visvairāk viņai 
patika akvaparkā, jo bija tur pirmo reizi, un brauciens ar kamaniņām no kalni-
ņa arī izraisīja ļoti daudz emociju. Tatjana bija sajūsmā par jāšanu ar zirgiem. 
Visiem patika arī garšīgā ēdināšana. 

Nav daudz to ģimeņu, kuras ir spējušas uzņemties atbildību ne tikai par sa-
viem bērniem, bet arī par tiem bērniem, kuri ir palikuši bez vecāku aprūpes. 
Tomēr nepārtraukti rūpējoties par bērniem ar laiku arī audžuģimeņu resursi 
izsīkst, tāpēc šis projekts lielisks ar to, ka palīdzēja atjaunot savus iekšējos 
spēkus divām audžuģimenēm, kuras šobrīd ir uzņēmušās atbildību par 12 bēr-
niem.

Seminārā Braslavā pārrunāja projekta gaitu 
un plānoja turpmāko sadarbību

Trešdien, 17.septembrī, Braslavas centrālajā rajona slimnīcā (Braslava, Balt-
krievija) notika benčmārkinga seminārs „Primārās veselības aprūpes pakalpo-
jumu sniegšana Latvijas-Baltkrievijas pierobežas teritorijā: Iepazīt. Salīdzināt. 
Apvienoties, lai uzlabotu”. Šis seminārs tika rīkots EKPI Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Apstākļu nodroši-
nāšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils 
novada un Braslavas rajona teritorijā” (Nr.LLB-2-264) ietvaros. Projekta part-
neri: Daugavpils novada dome, Braslavas centrālā rajona slimnīca, Latvijas 
Republikas Nacionālās veselības dienests (asociētais partneris).

Semināra ietvaros sapulcējās pašvaldību pārstāvji, ģimenes ārsti, medmāsas 
un citi Daugavpils novada un Braslavas pilsētas teritorijā esošo primārās ve-
selības aprūpes iestāžu darbinieki. Daugavpils novada delegācijas sastāvā bija 
pašvaldības izpilddirektore, projekta vadības komitejas priekšsēdētāja Vanda 
Kezika, viņas vietniece Ināra Natarova, projekta vadītāja, Daugavpils novada 
domes Attīstības nodaļas Plānošanas daļas vadītāja Olga Lukaševiča, Nacio-
nālā veselības dienesta Latgales nodaļas vadītājs Jānis Pitrāns, pierobežas 
pagastu pārvalžu vadītāji I.Miglāne, N.Poltavecs, P. Stikāns, B. Vasiļevska, 
V.Gadzāne un citi pašvaldību pārstāvji: ģimenes ārsti, feldšeres un medmāsas. 
Seminārā piedalījās arī Daugavpils reģionālās slimnīcas galvenā ārste Inta 
Vaivode un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģionālā 
centra vadītājs Viktors Kosnarevičs.

Latvijas delegāciju Braslavā viesmīlīgi sagaidīja un uzņēma Braslavas rajona 
deputātu padomes priekšsēdētāja Ņina Pučinska, Braslavas rajona izpildko-
mitejas priekšsēdētājs Sergejs Šmatovs, Braslavas centrālās rajona slimnīcas 
galvenais ārsts Aleksandrs Makarevičs un viņa palīgs Jevgēņijs Matusevičs. 
Semināru atklāja S. Šmatovs, Ņ. Pučinska un V. Kezika. Visi atzīmēja pro-
jekta nozīmīgumu pierobežas iedzīvotāju labklājības uzlabošanā. Par projekta 
“Pārrobežu pacients” gaitu informēja O.Lukaševiča, par paveikto projekta ie-
tvaros un par pārrobežu sadarbības perspektīvām runāja arī A. Makarevičs un 
J. Matusevičs un Daugavpils novada domes datortīkla administrators Artūrs 
Paipals.

Semināra dalībnieki apskatīja Braslavas poliklīniku, kur projekta ietvaros 
daudz kas izdarīts un rit būvniecības darbi, un apmeklēja Opsas ārsta ambu-
latoriju. 

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt apstākļus pārrobežu primāro medi-
cīnisko pakalpojumu pieejamībai Latvijas-Baltkrievijas pierobežas zonā, kā arī 
sadarbību starp šo pakalpojumu sniedzējinstitūcijām. Projekta realizāciju īste-
no Daugavpils novada domē sadarbībā ar Braslavas centrālo rajona slimnīcu 
un Nacionālās veselības dienesta Latgales nodaļu. Kopējais projekta budžets ir 
682 713 EUR. 90% jeb 614 441,70 EUR no tā sastāda ENPI finansējums. 

Šajā projektā iesaistītas 11 novada primāras veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanas iestādes: Demenes, Medumu, Nīcgales, Salienas, Sventes, Tabo-
res, Vaboles, Vecsalienas, Skrudalienas, Maļinovas pagasta, kā arī Naujenes 
pagasta Lociku ciema medicīnas iestāde. Projekta ietvaros visas iestādēs tiks 
uzstādītas mēbeles, datori un citas iekārtas, kuru vajadzība šī līmeņa medicī-
nas iestādēs atrunāta normatīvajos aktos. 10 iestādēs ir veikti būvdarbi, lai 

pielāgot telpas valstī noteiktajiem standartiem pret medicīnas pakalpojumu 
sniegšanas vietām.

Kā seminārā uzsvēra Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasilevska, 
piedalīšanās šajā projektā pagastam bija ļoti svarīga, jo pastāvēja jautājums 
par FAP slēgšanu (tas atradās trīsistabu dzīvoklī daudzstāvu dzīvojamā mājā). 
„Projekta ietvaros FAP tiek pārcelts uz pagasta ēku. Jau ir izremontētas telpas, 
ir padomāts par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mēs pateicamies visiem, kas 
izstrādāja šo projektu un iekļāva mūs tajā”, teica B.Vasilevska. Demenes pagas-
ta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne pastāstīja, ka, pateicoties projektam, 
pacientiem būs vieglāk tikt pie ģimenes ārsta, jo viņa kabinets tiek pārcelts no 
otrā stāva uz pirmo, uzlabojumus izjutīs arī cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Daugavpils novada dome un tā nekādā veidā 
nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.
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Daugavpils novada delegācija piedalījās projekta „Pilsētu un vecpilsētu 
tēla atjaunošana” aktivitātēs Islas pašvaldībā Maltā

Laikā no 2014.gada 10.līdz 15.septembrim Dau-
gavpils novada pašvaldības delegācija piedalījās ES 
programmas „Eiropa pilsoņiem” projekta  „Pilsētu un 
vecpilsētu tēla atjaunošana” aktivitātēs Islas pašval-
dībā Maltā. 

Projekta „Pilsētu un vecpilsētu tēla atjaunošana” īs-
tenošanu 2013.gada 1.augustā uzsāka Daugavpils no-
vada Kultūras pārvalde, un Islas pašvaldībā norisinā-
jās piektais – noslēdzošais –  šī projekta  posms. Vizītes 
ietvaros Daugavpils novada pašvaldības pārstāvji pie-
dalījās konferencē par projekta rezultātu izvērtējumu 
un politikas plānošanas dokumentu sagatavošanu. 
Viens no galvenajiem projekta rezultātiem ir politikas 
plānošanas dokumenta izveide rekomendāciju veidā 
pielietošanai augstāka līmeņa pārvaldības procesos. 
Visi projektā iesaistītie partneri konferencē prezentē-
ja izstrādātās idejas šī politikas dokumenta izveidei, 
analizējot tādus tematus kā: fi ziskā pilsētu un terito-
riju infrastruktūra – īpaši Pirmā pasaules kara seku 
ietekmes uz kultūras mantojumu kontekstā; iedzīvo-
tāju tiesības un pienākumi un aktīvās pilsonības jē-
dziens; radošās industrijas un amatiermākslas loma 
un nozīme vietējo kopienu kultūraktivitātes veicinā-
šanā; pilsētu un teritoriju tēla pārveidošana, izmanto-
jot pieejamos resursus; lokālās identitātes veicināša-
na u.c. Tāpat konferences ietvaros Daugavpils novada 
pārstāvji kopā ar projekta partneriem no Fara San 
Martino pašvaldības Itālijā, Islas pašvaldības Maltā 
un Zarasu pašvaldības Lietuvā strādāja arī vairākās 
darba grupās, kopīgi daloties pieredzē par projekta 
ietvaros iegūtās pieredzes nozīmi Daugavpils novada 
kultūrvides, aktīvās pilsonības, identitātes veidošanas 
un stratēģiskās plānošanas procesos.

Islas pašvaldībā norisinājās arī ikgadējais starptau-
tiskais mūzikas un mākslas festivāls „Maritime Sen-

Vizītes laikā Daugavpils novada delegācijai bija ie-
spēja iepazīties ar Maltas kultūras, vēstures un da-
bas pieminekļiem un tradicionālo virtuvi. Apmeklējot 
gan Islas, gan tās kaimiņu pašvaldības un Maltas 
galvaspilsētu Valletu, projekta dalībnieki profesionā-
la gida pavadībā uzzināja būtisku un interesantu in-
formāciju par Maltas vēsturi, bruņinieku lomu valsts 
veidošanās procesos, arhitektūras un kultūrvēstures 
pieminekļiem. Nozīmīgs notikums projekta ietvaros 
bija sociālā dienas centra atklāšana Islas pašvaldī-
bas iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām – projekta 
dalībniekiem bija iespēja gūt pieredzi par dažādām 
mākslinieciski radošām metodēm, kas tiek izmanto-
tas šajā dienas centrā. Tāpat projekta dalībniekiem 
bija iespēja apmeklēt Maltas arhipelāga otro lielāko – 
Gozo – salu, kurā atrodas viens no pasaules dabas brī-
numiem – Azūra logs Dveiras līcī. Noderīga pieredze 
bija vietējās lauksaimniecības fermas apmeklējums 
Gozo salā; projekta dalībniekiem bija iespēja saņemt 

 Daugavpils novads piedalījās 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

atklāšanas pasākumos

Ināra Mukāne
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja

Ceturtdien, 28. augustā, ar plašu programmu norisinājās Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas atklāšanas nedēļas Novadu diena. 500 Novadu dienas dalībnieku 
vidū bija 40 Daugavpils novada pašvaldības pārstāvji.

Katrs Gaismas pils stāvs bija atvēlēts kādam Latvijas novadam. Latgale 
un Daugavpils novads darbojās 3.stāvā. Vaboles pagasta amatierteātris „Na-
gaidama prīca” izpildīja dziesmas no izrādēm un iesaistīja publiku teatralizē-
tā fotosalona darbībā. Skrudalienas pagasta  vokālais ansamblis „Līgaviņas” 
izdziedāja dziesmu programmu latviešu, krievu, baltkrievu valodā. Savukārt 
Naujenes Novadpētniecības muzejs bija ieradies ar Tautas atmiņu lādi, kura 
visas dienas garumā pildījās ar spalvas kātu rakstītām atmiņu lapām. Tehno-
loģiju un dabaszinātņu lasītavā bija skatāmas Skrindu dzimtas muzeja fi lmas 
„Maizes ceļš”, „Kāzu muzikanti Latgalē” un „Alus darītāji Vaboles pagastā”.

Bibliotēkas Mezonīna vestibilā tika atklāta izstāde un izstādei veltīts kata-
logs „Latvijas mazās gaismas pilis”, ko sagatavoja arhitekts Jānis Dripe. Iz-
stāde ir stāsts par 59 pilsētu un lauku bibliotēkām, kas pēdējos desmit gados 
uzceltas no jauna vai piedzīvojušas pozitīvas pārmaiņas. Daugavpils novads 
lepojas ar labi sakārtotu lauku bibliotēku tīklu. No 14 izstādē pārstāvētajām 
Latgales reģiona mazajām gaismas pilīm, trīs atrodas Daugavpils novadā, - tās 
ir Medumu, Biķernieku un Laucesas pagastu bibliotēkas. Izstādes atklāšanā 
piedalījās Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne un 
Meduma pagasta pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs. Medumu pagasta bib-
liotēkas vadītāja Jeļena Stikāne teica uzrunu atklāšanas pasākumā.

Publicitātes foto: Izstādes „Latvijas mazās gaismas pilis” atklāšana Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā 2014. gada 28.augustā. No kreisās: Medumu pagasta 
pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs, Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 
vadītāja Ināra Mukāne, Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju fe-
derācijas (IFLA) prezidente Sinnika Sipile, Latvijas Institūta direktore Karina 
Pētersone un Medumu pagasta bibliotēkas vadītāja Jeļena Stikāne.

daudz interesantas informācijas par zemes apstrādi, 
dažādu kultūraugu audzēšanu un veselīgu produktu 
pagatavošanu. 

Galvenais projekta „Pilsētu un vecpilsētu tēla at-
jaunošana” mērķis ir aprobēt visu četru partnervalstu 
kultūras institūciju pieredzi darbā ar pilsētu, vecpil-
sētu un citu administratīvo teritoriju kultūras manto-
juma saglabāšanas un attīstīšanas metodēm. Tāpat 
izvirzīti vairāki sekundārie mērķi: analizēt instru-
mentus administratīvo teritoriju sarukšanas efekta 
apturēšanai, palielināt iedzīvotāju līdzdalību aktīvā 
pilsoniskuma procesos, veidot vietas identitāti, izman-
tojot kultūras, vēstures un izglītības instrumentus, 
ieviest jauninājumus kultūras un mākslas sektorā, kā 
arī palielināt ekonomisko aktivitāti. Projekta mērķa 
grupa: Latvijas, Lietuvas, Maltas un Itālijas kultūras 
institūcijas, akadēmiķi, pētnieki, politiku veidotāji, 
mākslinieki, mazie uzņēmumi atpūtas un izklaides 
jomā, nevalstiskās organizācijas. 

glea International Festival 2014”, 
kurā Daugavpils novadu pārstā-
vēja īpaši šim projektam izveidota 
muzikālā apvienība „Vārpa”, kurā 
darbojas Daugavpils novada vokā-
lo ansambļu vadītāji un dalībnieki 
(vadītāja Jūlija Peceviča).  Vizītes 
laikā „Maritime Senglea Interna-
tional Festival 2014” ietvaros mu-
zikālā apvienība „Vārpa” sniedza 
koncertu, kurā izpildīja tradicio-
nālās latgaliešu tautas dziesmas, 
tādējādi spilgti parādot Daugavpils 
novada kultūras produktu unikali-
tāti, profesionalitāti un daudzveidī-
bu. 

Izskanēja folkloras kopu 
sadziedāšanās pasākums 

„Atvasara Juzefovā”
Jeļena Kotčenko
Naujenes Kultūras centra pasākumu organizatore

12. septembrī Naujenes pagasta vēsturiskajā Juzefovas parkā jau trešo gadu 
pēc kārtas notika folkloras kopu sadziedāšanās pasākums „Atvasara Juzefovā” 
. Šogad „Atvasarai” bija izvēlēta stāstu un ābolu tematika. Folkloras kopām 
tika piedāvāta iespēja apskatīt Naujenes novadpētniecības muzeju, kopā ar 
muzeja darbiniekiem izgatavot lāpu, ar amatu meistara Valda Grebeža palī-
dzību uztaisīt sev gāzbetona ābolīti, kā arī piedalīties unikālā ābolu sulas spie-
šanas darbnīcā, lai jau nākamajā gadā varētu baudīt īpašo „Juzefovas” vīnu. 
Jaunākie folkloras kopu dalībnieki varēja no sirds izpausties zīmējumos ar krā-
sainajiem krītiņiem uz asfalta. 

Kad visi darbi bija pabeigti, dalībnieki vienojās skaistā lāpu gājienā uz Juz-
efovas parku, kur ar lāpām aizdedzināja ugunskuru - vienotības, omulības, mā-
jīguma un maģijas simbolu. 

Ar to arī sākās lustīgāko un atraktīvāko folkloras kopu koncerts, kura laikā 
tika stāstītas senās teikas un tautas gudrības, kā arī izspēlētās dažādas rota-
ļas. Sakām paldies šī gada „Atvasaras” dalībniekiem: Bebrenes kultūras nama 
f/k „Ritam”, Ambeļu kultūras nama f/k „Speiga”, Daugavpils Latviešu Kultūras 
centra bērnu folkloras ansamblis „Dzīsmeite”, Nīcgales tautas nama f/k „Neic-
galīšī”, ciemiņus sagaidīja Naujenes Kultūras centra f/k „Rūžeņa”. 

Pasākumā „Atvasara Juzefovā” netiek aizmirsts arī par Latgales kulināro 
mantojumu, kas slēpjas mūsu sievu meistarībā. 2012. gada folkloras kopas ga-
tavoja žagariņus, 2013. gadā dižojās ar ābolmaizēm, taču šogad visi gatavo-
ja iemīļotās vecmāmiņas „rozītes”, kuras visi varēja izbaudīt koncerta beigās, 
omulīgā pasēdēšanā pie īpašās „Juzefovas” tējas tases.
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Svente svinēja savu 150. dzimšanas dienu  
Augusta nogalē krāšņi un skanīgi pagāja Sventes pagasta svētki, kas tika vel-

tīti pagasta 150. jubilejai. 
Svētku otrajā dienā pagastā notika radošās darbnīcas, sporta aktivitātes bēr-

niem un protams – divi svētku lielkoncerti. Dienas pirmajā pusē baznīcā tika 
svinīgi iesvētīts pagasta karogs. Šajā gadā pagasts tika arī pie ģerboņa, uz kura 
attēlots sudraba zvans uz zila fona un kura ideja radās, pateicoties skaistajai 
teikai par Sventes ezera rašanos. Savu pirmatskaņojumu pagasta svētkos piedzī-
voja arī Sventes pagasta himna, kuras autors ir Sventes pagasta Tautas nama 
vadītājs Viktors Petaško. 

Sventes pagasts pamatoti lepojas ar savu vidusskolu, pateicoties kuras skolē-
niem un skolotājiem tapa izstāde “Sventes pagasta vēstures lappuses”. 

Skolā ir sava novadpētniecības istaba, kurā uz stendiem un īpašās atmiņu grā-
matās tiek glabātas vēsturiskās liecības, stāsti un fotogrāfi jas. Neliela daļa no 
skolas vēstures, dokumentiem, aprakstiem par notikumiem un fotogrāfi jas bija 
apskatāmas arī pagasta svētku ietvaros. Kā pastāstīja vēstures skolotāja Inna 
Pipčenko, Sventes vidusskolas skolēni piedalījās zinātniskajā konferencē Lietu-
vā, kur tika prezentēts starptautiskā projekta darbu krājuma materiālu apko-
pojums - „Vēstures mācība nākamajām paaudzēm”. Arī vairāki Sventes skolas 
bērni ar saviem darbiem kuplinājuši šīs grāmatas lappuses. Kā atzīst skolotāja, 
lielākā pagasta bagātība, protams, ir un paliek cilvēks. 

Inna Pipčenko: „Mēs lepojamies, ka pie mums dzīvoja trimdas latviešu dziedā-
tājs un dziesmu autors Ilmārs Dzenis, Ernests Jasāns, rakstniece Anita Liepa, 
mācītājs Pēteris Smelteris. Lepojamies arī ar tiem cilvēkiem, kas ne tikai pie 
mums dzīvoja, bet arī viesojās. Starp tādiem cilvēkiem var minēt Pasaules čem-
pionu dambretē – Aleksandru Švarcmanu. Daudzas ziņas par pagastu ir atroda-
mas arī vecajos laikrakstos.”

2011.gadā Sventes vidusskola svinēja savu 90.dzimšanas dienu. Tā lepojas 
ar saviem skolotājiem un bagātīgo skolas vēsturi, savukārt skolas absolventi ar 
labu vārdu atceras skolas laiku un skolotājus vēl joprojām. Sventes vidussko-
las absolvente Larisa Želve atzīst, ka skola un skolotāji viņai ir devuši ceļu uz 
laimīgu dzīvi, izglītību un māju sajūtu. Larisa Želve: „Atceroties skolas laiku, 
nāk prātā skolas toreizējais skolotāju kolektīvs un ilggadējais direktors - Ņikifors 
Perevalovs. Viņa sieva, Aleksandra Perevalova, bija mūsu klases audzinātāja. 
Tieši viņa mums deva pirmās zināšanas par dzīvi un par to, ka jebkurā dzīves 
situācijā ir jāpaliek par cilvēku. Mūsu pirmā audzinātāja bija Tamāra Česuļa, 
kura pašlaik gan vairs nedzīvo Latvijā. Vienmēr atceros, kā starpbrīžos skrējām 
pie viņas pēc silta vārda un apkampiena. Viņa mums visiem bija kā mamma. 
Pēc Ņikifora Perevalova par mūsu skolas direktoru kļuva Aleksandrs Sibircevs, 
no kura iemācījāmies dzīvesprieku un optimismu. Jau vairākus gadus strādāju 
par vēstures skolotāju Daugavpilī, un, protams, atceros Sventes skolas vēstures 
skolotājas – Innu Pipčenko un Tatjanu Petroviču, ar kuru tagad esam kolēģes. 
Prieks, ka vēl joprojām ar ģimeni braucam uz Sventi, te mums ir vecāku mājas.”

Par skolas direktoru nu jau 28 gadus ir Aleksandrs Sibircevs, kam svētkos 
tika pasniegta Sventes pagasta pārvaldes Pateicība. Pateicība tika pasniegta arī 
bijušajam skolas direktoram Ņikiforam Perevalovam. 

Sventes pagasta pārvaldes vadītāja kopš 1986.gada ir Brigita Vasiļevska, kas 
pamatoti lepojas ar pagastā nostrādātiem gadiem, atzīstot, ka priekšā ir vēl 
daudz darāmā. Brigita Vasiļevska: „Ja kāds man jautā, kāds bija šis laiks, es 
atbildu, ka radošs. Daudz esam paveikuši. Pirmais lielais paveiktais darbs bija 
pagastmājas remonts, tad ievilkām siltumu, sakārtojām kanalizācijas sistēmu. 
Pēcāk renovējām jau Tautas namu, īstenojām 3 ūdenssaimniecības attīstības 
projekta kārtas, protams, skolas renovācijas projektu, katlu māju, tika noasfal-
tētas visas pagasta ielas. Mums ir skaista Sventes muiža, par to paldies uzņēmī-
gajiem cilvēkiem. Man, kā pagasta vadītājai, vislielākais lepnums ir par mūsu 
cilvēkiem, tā ir mūsu bagātība. Bez viņu palīdzības, līdzdalības un uzņēmības 
pagasts nevarētu attīstīties. Lielu paldies gribu pateikt visiem, visiem. Gribas ce-
rēt, ka cilvēki nebrauks prom, bet paliks saimniekot tepat. Mēs esam ļoti skaistā 
vietā, tuvu pilsētai, mums ir laba ceļa infrastruktūra.”

Brigita Vasiļevska var uzskaitīt ne tikai tos darbus, kas paveikti, bet arī tos, 
kas vēl priekšā. Ir jāsakārto siltumtīkli, tuvākajā laikā tiks sakārtota kanalizāci-
jas sistēma. Cilvēku drošībai vajadzētu sakārtot ielu apgaismojumu, arī Sventes 
ezera pludmali un skolas apkārtni.  

Brigita Vasiļevska vakara koncerta laikā pasniedza Pateicības daudziem jo 
daudziem cilvēkiem – pagasta pārvaldes esošajiem un bijušajiem darbiniekiem, 
zemniekiem, uzņēmējiem, skolotājiem un radošo profesiju pārstāvjiem, kas god-
prātīgi, ar atsaucību un pacietību strādājuši un centušies pagasta labā. Īpašs 
paldies bija sakāms zemniekiem – Robertam Jonānam, Viktoram Drozdovskim, 
Jevģēnijam Ģeveileram, Genrikam Minkevičam, kā arī uzņēmējiem – Eduar-
dam Zavadskim, Mihailam Krivenko, Jevgēnijam Vladimirovam, Oļegam Fjodo-
rovam un Vladimiram Bazānam. 

Sventes pagasta Tautas nama zālē bija skatāma arī mākslinieces Aurikas 
Jelinskas gleznu izstāde. Mākslinieces darbos attēlotas ainavas, portreti un klu-
sā daba. Aurika Jelinska ir dzimusi Madonā, kādu laiku dzīvojusi Maskavā un 
pēcāk atgriezusies Latvijā. Māksliniece galvenokārt strādā ar pasteļkrītiem, ogli 
un eļļu un atzīst, ka māksla ir viņas sirdslieta. Aurika Jelinska: „Gleznošana 
nomierina nervus. Kā teica kāds mākslinieks, ir jāpaņem rokās vismaz otiņa, lai 
varētu justies piederīgs mākslai. Visvairāk man patīk gleznot cilvēkus, jo katrs 
no viņiem ir individuāls un neatkārtojams. Patīk viņus arī vērot – mīmiku, kus-
tības. Nav nozīmes vecumam un dzimumam, mākslā nepastāv robežas, dvēsele 
jau staro tāpat...”

Izstādē apskatāmas arī gleznas, kurās var manīt Sventes pagasta ainavas un 
sētas. Tās mainās atkarībā no gadalaika un mākslinieces personīgajām izjūtām. 

Svētku lielkoncertos piedalījās deju kolektīvs „Līksme”, Jelgavas zvanu an-
samblis „Accelerando”, vairāki pagasta pašdarbības kolektīvi un solisti. 

Sventes pagasta Tautas nama vadītājs un svētku režisors Viktors Petaško ir 
gandarīts par to, ka viss noticis kā iecerēts. Viktors Petaško: „Izdevies ir viss! Es 
pat teiktu, ka lietus mums palīdzēja. Pierādījām, ka esam gandrīz vienīgie nova-
dā, kas ar lietu sadzīvo. Mēs momentāli pamainām telpas, aprīkojumu, mums 
viss ir vienkārši super!”. 

Svētki noslēdzās ar balonu salūtu, kurā klātesoši bija visi svētku koncerta da-
lībnieki un skatītāji. Novēlam Sventei un sventiešiem vēl daudzus, daudzus dzī-
ves gadus! 
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Daugavpils novada veterāni izcīnīja 6.vietu 51. 
pašvaldību veterānu sporta spēlēs

Daugavpils novads izcīna 6. vietu Latvijas pašval-
dību sporta veterānu-senioru 2014. gada 51. sporta 
spēļu komandu absolūtajā vērtējumā.

Ar vasaras posma finālsacensībām Jelgavā ir 
noslēgušas Latvijas pašvaldību sporta veterānu-
senioru 51. sporta spēles. Sporta spēļu finālsacen-
sības notika 22 sporta  veidos. Sacensībās dažādās 
vecuma grupās piedalījās 513 komandas ar kopējo  
dalībnieku skaitu vairāk nekā 6000 no 70 pašval-
dībām. Jau vairākus gadus tas ir masveidīgākais 
republikas kompleksais sporta pasākums. Pirmo 
reizi Daugavpils rajona un novada sporta vēsturē 
Daugavpils novads komandu absolūtajā vērtējumā 
ar 44 punktiem izcīnīja 6. vietu. Vērtēja izcīnītās 
augstākās vietas 11 komandu veidos ar obligāto 
sporta veidu vieglatlētiku. Sporta spēļu komandu 
absolūtajā vērtējumā uzvaru izcīnīja Rīgas koman-
da ar izcīnītajiem14 punktiem. 2.vietā Jūrmala ar 
16 punktiem, 3.vietā Bauskas novads ar 21 punk-
tiem, 4.vietā Daugavpils ar 22 punktiem un 5.vietā 
Tukuma novads ar 32 punktiem. Daugavpils nova-
da komandas piedalījās 15 komandu veidos.

Saskaņā ar sporta spēļu nolikumu, bez absolūta 
vērtējuma, tika vērtēts arī pašvaldību komandu 
vērtējums grupās (pilsētas, novadi, klubi). Pirmo 

reizi valsts novadu otrajā grupā, kur ieskaitē vēr-
tēja 6 labākos komandu veidus, Daugavpils novads 
izcīnīja 1. vietu, atstājot tālākajās vietās spēcīgās 
Madonas, Līvānu, Gulbenes, Cēsu, Olaines, Dobe-
les, Jelgavas novada komandas.

No novada senioriem individuālajos sporta veidos 
rekordists ir novada vieglatlēts, Republikas rekor-
dists 1500 un 5000 m distancē vecuma grupā 70+ 
gadi  Voldemārs Pinka, kurš izcīnīja 5 zelta godal-
gas, no tām ziemas čempionātā telpās 1500 m un 
3000 m distancē, vieglatlētikas krosā, vasaras čem-
pionātā 1500 un 5000 m distancē. Voldemārs au-
gusta mēnesī izcīnīja divas zelta godalgas Baltijas 
valstu vieglatlētikas atklātajā čempionātā, kurš no-
tika Igaunijas pilsētā Viljandē.

No komandu sporta veidiem līderes ir novada sie-
viešu volejbola izlases komandas ar izcīnīto 1. vietu 
45 + vecuma grupā, 2. vietu 35 + grupa, un trešās 
vietas 40+ grupā un  pludmales volejbolā 40 un 45 
+ grupā.

Sporta spēļu uzvarētāju komandu godināšana un 
balvu pasniegšana notiks Latvijas Sporta veterānu 
un senioru savienības atskaišu konferencē un re-
publikas veterānu salidojumā, kas notiks novembrī 
Rīgā.

Daugavpilī būs 
iespējams saņemt 

psiholoģisku palīdzību 
cilvēkiem pēc 

onkoloģiskas slimības!
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības 

„Dzīvības koks” Daugavpils nodaļa izsludina 
pieteikšanos uz psiholoģiskā atbalsta grupu 
nodarbībām cilvēkiem pēc ļaundabīgā audzē-
ja ārstēšanas! Pirmās atbalsta grupas nodar-
bības notika 17.septembrī!

Ir pilnīgi skaidrs, ka vēzis nav tas, ko katrs gri-
bētu pārdzīvot, tomēr arī pēc šīs slimības dzīve ne-
beidzas, dzīve turpinās! Varbūt ir mainījušās vēr-
tības un uzstādījumi, varbūt vairs neuztrauc tas, 
kas likās svarīgs pirms slimības, varbūt atšķiras 
skatījums uz dažādām problēmām, bet tomēr- dzī-
ve turpinās! Tāpēc aicinām visus, kas vēlas saprast, 
kā dzīvot tālāk, kas ir mainījies pēc slimības, kā 
citi, kas pārdzīvojuši to pašu, jūtas, pieteikties uz 
atbalsta grupu nodarbībām, kas notiks Latgales 
psiholoģiskās palīdzības centrs „Valentia” (Daugav-
pils, Lāčplēša iela 30 -2) katru trešdienu, sākot ar 
17.09.2014, pulksten 17.30. Nodarbības grupā ir bez 
maksas!

Atbalsta grupas nodarbības vadīs psihoterapeite 
Tatjana Vidavska – Rusnaka. Lūdzam iepriekš pie-
teikties: pa tālruni 29165338, e-pastā: ppcvalentia@
inbox.lv, vidavska@inbox.lv ( Informācija par prak-
si: www.ppcvalentia.com).

Kas ir atbalsta grupas?
Atbalsta grupās sanāk kopā cilvēki ar līdzīgām 

problēmām, kuri vēlas rast labāku risinājumu sa-
režģītās dzīves situācijās, gūt sev nozīmīgas atziņas 
un savas personības pilnveidošanos mijiedarbībā 
ar citiem cilvēkiem. Atbalsta grupas ir viens no 
efektīgākajiem, lētākajiem un nepieciešamākajiem 
cilvēku savstarpējās palīdzības pakalpojumiem.  
Tās ir grupas, kurās tiek dotas iespējas ikvienam 
dalībniekam līdzdarboties, dalīties pieredzē, izteikt 
savas izjūtas, emocijas, pārrunāt problēmas un grū-
tības, iemācīties uzklausīt citus, uzlabot attiecības, 
iemācīties sadzīvot ar zaudējumu, celt pašcieņu un 
pašapziņu, pilnveidoties, rast spēku, atjaunot ticību 
un cerības,  uzlabot savas dzīves kvalitāti. 

Kontaktinformācija: Tatjana Petlaha, „Dzīvības 
koks” Daugavpils nodaļas vadītāja, tel. 29275666, 
e-pasts: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv.

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības 
koks” dibināta 2004.gadā, un tā ir vadošā nevals-
tiskā organizācija Latvijā, kas apvieno onkoloģiskos 
pacientus un viņu tuviniekus. Biedrības mērķis ir 
aizstāvēt pacientu intereses nacionālā un starptau-
tiskā līmenī, lai arī Latvijas pacientiem būtu iespē-
ja saņemt kvalitatīvāko veselības aprūpi. „Dzīvības 
koks” ir Eiropas līmeņa organizāciju „Europa Don-
na” un „European Cancer Patient Coalition” biedrs. 
Kopš 2013.gada „Dzīvības koks” aktivitātes organizē 
arī Latvijas reģionos, aktīvākie ir Daugavpils, Aiz-
kraukle un Liepāja.

II Latgales veterānu - senioru čempionāts 
vieglatlētikā

13. septembrī Višķu stadionā, ļoti skaistā un 
saulainā rudens sestdienā, notika 2. Latgales vete-
rānu - senioru atklātais čempionāts vieglatlētikā, 
kurā piedalījās 105 dalībnieki. Par Latgales senioru 
čempionāta godalgām, kopā ar Latgales senioriem, 
cīnījās Republikas pašvaldību vieglatlētikas veterā-
ni no Rīgas, Ventspils, Liepājas, Bauskas, Iecavas, 
Valmieras, Gulbenes un Madonas.

Atklāšanas parādē dalībniekus sveica Daugavpils 
novada domes deputāts un sacensību dalībnieks 
Aleksandrs Sibircevs un Daugavpils pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis. Atklāša-
nas parādē uzstājās Višķu pagasta folkloras un deju 
grupa „Magones”, novada vieglatlētikas veterānes 
Marija Šaršunes vadībā.   

Latgales 2. senioru čempionāta sacensības notika 
divās vecuma grupās 10 disciplīnās. Dāmas 1. vecu-
ma grupā no 30 līdz 54 gadiem un 2. vecuma grupā 
no 55 gadiem un vecākas. Vīriešiem 1.grupa no 35 
līdz 59 gadiem un 2. grupā kungi no 60 gadiem un 
vecāki. Sacensību uzvarētājus noteica pēc starptau-
tiskajām koeficientu punktu tabulām, kur katra 
dalībnieka uzrādīto rezultātu reizināja ar vecuma 
koeficientu. Katrs dalībnieks varēja startēt tikai 2 
disciplīnās. 

Divas zelta medaļas izcīnījaVarvara Jefimova 
S-2 grupā augstlēkšanā un tāllēkšanā, Voldemārs 
Pinka V-2 grupā 800 m un 5000 m distancē. Sta-
nislavs Stašulāns šķēpa mešanā. Sudraba godalgas 
izcīnīja Valentīna Petrova 400 m un 3000 m, An-

tons Karkins 400 m, Vladimirs Jermaļonoks 5000 
m distancē. Bronzas godalgas izcīnīja: Vladimirs 
Jermaļonoks 800 m, Romans Saušs 5000 m distancē 
un Aleksandrs Sibircevs diska mešanā. Čempionā-
ta uzvarētājiem apbalvojumus pasniedza Latvijas 
Sporta veterānu savienības viceprezidente Marīte 
Vilcāne. 

Apkopojot komandu rezultātus, piemiņas kausu 
par izcīnīto 3.vietu ar 214 punktiem saņēma Dau-
gavpils novada komanda. Pirmo vietu un 2. Latga-
les senioru čempionāta lielo kausu ar 219 punktiem 
otro gadu pēc kārtas izcīnīja Daugavpils pilsētas 
veterāni, 2.vietu ar 217 punktiem un piemiņas kasu 
izcīnīja Līvānu novada sportisti. Olimpiskajā se-
šiniekā Latgales reģiona pašvaldību vērtējumā 4. 
vietā Viļānu novads, 5.vietā Rēzeknes novads un 
6.vietā Preiļu novads. 

Dalībnieki pateicās Daugavpils novadam par 
laipno uzņemšanu un sporta bāzes teicamu sagata-
vošanu, organizēto ēdināšanu un iespēju izmantot 
laivu stacijas pakalpojumus. Sacensību noslēgumā 
tika izteikts priekšlikums turpināt Latgales senioru 
čempionāta tradīciju arī turpmākajos gados.   

Čempionāts tika sarīkots pēc Višķu pagastā dzī-
vojošā vieglatlētikas seniora - Daugavpils pilsētas 
vieglatlētikas veterānu sekcijas vadītāja - Vladimirs 
Dribinceva iniciatīvas un pateicoties Latvijas sporta 
veterānu savienības, Daugavpils pilsētas un novada 
domes atbalstam.

Tabores pagasta svētkos tika atklāta jaunā estrāde
Maruta Kuzmina
Kultūras pasākumu organizatore

13.septembrī izskanēja Tabores pagasta svētki, kuru ietvaros notika arī jau-
nās estrādes atklāšana. Pasākumu atklāja Tabores pagasta pārvaldes vadītā-
jas pienākumu izpildītāja Irina Jazvica. Pārgiežot sarkano lentīti, Irina Jazvica 
izteica cerību, ka tagad pagastā kļūs krāsaināka un daudzveidīgāka arī kultū-
ras dzīve.  Tabores pagasta jaunās estrādes izbūves darbi noslēdzās kopā ar pa-
gasta ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas projektu. 
Estrādi iesvētīja Elernes Romas katoļu draudzes prāvests Janušs Bulašs. 

Baroka mūzikas pavadījumā pa veco liepu aleju, kas ved uz estrādi, pastai-
gājoties un aplūkojot savus īpašumus, nāca bijušie Tabores muižas īpašnieki – 
barons Engelhardts ar dzīvesbiedri. Viņu lomā iejutās svētku koncerta vadītāji 
- Andrejs un Jeļena Kopilovi. 

Pagasta pārvaldes pateicības raksti tika pasniegti dažādās nominācijās, go-
dinot cilvēkus, kas daudz darījuši pagasta labā: Nadeždai Selickai (SIA „Mež-
vidi”), skolas direktorei Valentīnai Vavžiņakai, sakoptākās saimniecības īpaš-
niekam Andrejam Matešam, Vladislavai Stankevičai par panākumiem sportā, 
Angelinas Švābei par aktīvu dalību kultūras dzīvē. Pasākuma vadītāji, kas 
iejutās barona un baroneses lomās, priecājās par Tabores pagasta attīstību un 
gadu gaitā paveiktajiem darbiem – jauno sporta laukumu, jauniem asfaltētiem 
ceļiem, sakārtoto ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu u.c. Liels paldies 
par visu šo projektu realizāciju tika teikts arī Tabores pagasta pārvaldes vadī-
tājai Vijai Pļaskotai. 

Svētku koncertā piedalījās vietējie pagasta iedzīvotāji: Angelina Švābe, duets 
- Manefa un bajānists Mečislavs, Tabores pamatskolas skolotāji - Valentīna 
Petroviča, Maruta Kuzmina un Oļegs Germanovičs un skolnieces – Jūlija Pi-
linoviča un Nadežda Stankeviča. Ar deju „rumba” klātesošos apbūra dejotāji 
Jeļena un Vjačeslavs Pasternak. Koncertprogramma bija ļoti piesātināta arī 
tādēļ, ka tajā piedalījās arī citi vieskolektīvi – vokālais ansamblis „Līgaviņas” 
un deju kolektīvs „Tornado” no Silenes, bērnu deju kolektīvs un soliste no Bi-
ķernieku pagasta, humoristu duets no Mirnijas ciema. Daiļamatnieces, Anto-

ņina Javoiša un Marija Jazvica, priecēja klātesošos ar saviem izšuvumiem un 
adījumiem, savukārt tirdziņa apmeklētāji varēja iegādāties pašmāju saldumus 
un roku darinājumus. Bērni varēja no sirds izpriecāties piepūšamajās atrak-
cijās un pavizināties ar ponijiem. Svētku dalībniekiem un viesiem bija iespēja 
piedalīties arī sporta aktivitātēs un iegūt vērtīgas balvas. Par cienastu svētkos 
parūpējās SIA „Mežvidi”, piedāvājot klātesošajiem nobaudīt Tabores plovu un 
soļanku. Ar skaļiem aplausiem visi svētku ciemiņi sagaidīja uguns šovu.

Svētku dalībniekus un viesus uzrunā Tabores pagasta pārvaldes vadītājas 
pienākumu izpildītāja Irina Jazvica
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Monika Lipšāne: „...reiz arī ziemā ievas ziedēs...” 

Monika Lipšāne Kalupes pagastā par kultūras 
menedžeri strādā kopš maija, un ir novadījusi jau ne 
vienu vien kultūras pasākumu pagasta iedzīvotājiem. 
Septembra sākumā noslēdzies 5.līdz 8.klašu skolēniem 
organizētais eseju konkurss „Mans pagasts”, kurā Ka-
lupes pamatskolas skolēni rakstīja par savām mājām, 
ģimeni un lietām, kas viņiem vismīļākās. Monika 
Lipšāne vadīja konkursa noslēguma pasākumu, kas 
izdevās ļoti interesants, gaisā virmojot tik ļoti sep-
tembrim piestāvošajai dzejas atmosfērai. Kā stāsta 
pati Monika Lipšāne, visi 17 konkursa darbi tiks 
saglabāti, savukārt, konkursa dalībniekiem balvas 
par piedalīšanos tiks pasniegtas ...(kad, Monika pas-
maida, lai paliek noslēpums). 

Par konkursa ieceri un sevi, kā arī tuvākajām 
iecerēm un darbiem Monika Lipšāne labprāt pastāstīja 
arī avīzes lasītājiem. 

Kā tika iecerēts šis konkurss un vai viss ir iz-
devies? 

M.L. „Konkurss galvenā ideja bija mudināt skolēnus 
sacerēt un rakstīt par sevi, savām mājām un vidi, kurā 
viņi dzīvo. Un atsaucība bija liela. Man nepastāvēja 
strikti noteikts scenārijs, kā kam ir jānotiek, es 
vienkārši vadījos pēc situācijas, jo bieži vien pati jūtu, 
kā kam ir jābūt. Tieši tāpat notiek arī manā dzīvē. 
Nekas nenotiek pēc strikti noteikta scenārija.”. 

Monika Lipšāne arī pati raksta, raksta dzeju un es-
ejas – par sevi, pasauli apkārt un cilvēkiem. 

M.L. „Mana dzimšanas diena ir septembra beigās. 
Brīžiem, kad mani pārņem sajūtas, es par tām uzrak-
stu. Var pat teikt, ka caur dzeju es „izlaužos” ārā. Un 
droši varu teikt, ka, ja manā dzīvē nebūtu grūtības, 
es šodien nebūtu nekas. Mana dzīve ir sadalīta 
vairākos posmos – pirmais, ko pārtraucu pati,aizejot 
no ģimenes ar trim bērniem.Kādēļ? Tam savi, ļoti  
būtiski iemesli. Otrais – pēc kāda laika tiku novērtēta 
savādāk, nodibināju jaunu ģimeni, kurā piedzima vēl 
trīs bērni. Jutos laimīga un mīlēta. Otrā vīra aiziešanu 
aizsaulē esmu ļoti smagi pārdzīvojusi. Tagad sācies 
trešais posms.  Bet mana cīņa pašai ar sevi ir sākusies 
jau daudz agrāk, dienā, kad nokārtoju autovadītāja 
eksāmenu un nebiju vairs ne no viena atkarīga. Lai 
arī cik dzīvē ir grūti gājis, es nekad nepadevos, bet 
cīnījos. Un toreiz jau jāsaka bija daudz vieglāk nekā 
tagad, jo arī valsts sistēma ir ļoti mainījusies. Varbūt, 
ja manā iepriekšējā darba vietā priekšniece nebūtu 
pateikusi – „ai, priekš kam tev tā augstākā izglītība?”, 
varbūt tad es arī nebūtu to ieguvusi. Es domāju, nē, 

man viņu vajag. Tas man deva arī tādu iekšēju spēku, 
ka es to varu. Tas, ar ko es dzīvoju tagad, ir uztvere, ka 
visi cilvēki ir labi, skaisti un jauki, lai arī dažreiz viņi 
man aizrāda vai pamāca mani. Ja man ir aizrādījuši, 
tātad man ir jālabojas, sevī kaut kas jāpārveido, kaut 
kas jāiemācās. Līdz ar to, arī darbs notiek efektīgāk. 
Man ir viens dzejolis, ko esmu sarakstījusi par sevi un 
tajā ir šādi vārdi – „...manām saknēm veldze zemes 
slānī, segai siltums dabas krāsās. Esmu vēlais rudens 
zieds - ar pašai savu smaidu, ar pašai savu sirdi - bez 
aukstuma un naida!”. 

Vai dzīvē ir bijuši daudz tādi mirkļi, kurus gri-
bas atcerēties ar smaidu? 

M.L. „Savā 40. dzimšanas dienas rītā es pamostos 
un redzu savu vīru, kas agrā rīta stundā modina mani 
ar milzīgu rudens ziedu pušķi rokās, tajā ir miķelītes, 
dālijas un citi rudens ziedi, arī pļavas. Un vārdi, kas 
uzrakstīti uz vienkāršas,no burtnīcas izrautas lapas. 
Šodien man tā ir ļoti mīļa piemiņa. Šie dzīves mirkļi 
ir doti, lai mēs tos izdzīvotu. Dzīvē ir visādi gājis, taču 
tā mīlestība, kas no viņa izstaroja, to ir grūti izstāstīt 
vārdos. Esmu izaudzinājusi sešus bērnus – četrus 
dēlus un divas meitas. Arī tie ir bijuši neaizmirstami 
dzīves mirkļi. Pēc mācībām Daugavpils Pedagoģiskajā 
institūtā, ilgu laiku esmu sēdējusi mājās, nodarbo-
jusies ar lauksaimniecību un audzinājusi bērnus. 
15 gadus strādāju, toreiz Krāslavas rajona padomju 
saimniecībā „Sauleskalns” par sekretāri un kadru 
daļā un tad nāca 90-tie gadi, juku laiki...  kad mazākā 
meitiņa tika palaista skolā, es atkal aizgāju strādāt.

Jāsaka, ka dzīve mani nav lutinājusi .Arī tagad, 
pēc vīra nāves paliku ar trim bērniem, kuriem vēl 
bija vajadzīga palīdzība kā materiāli, tā finansiāli.  
Viss sagriezās kājām gaisā. Es gribētu teikt, ka Dievs 
mani ļoti mīl. Varbūt arī mana piespiešanās un agrās 
rīta stundas ir man palīdzējušas... Jo dažreiz, kad 
tu pat negaidi, palīdzība atnāk - tā nāk no bērniem, 
no kolēģiem, no apkārtējiem cilvēkiem. Ir labi, kad 
apkārt cilvēki.”.  

Vai kultūra ienāca Jūsu dzīvē spontāni? 
M.L. „Esmu pati no Krāslavas novada Kombuļu pa-

gasta, tur pagāja mana bērnība un liela daļa no dzīves. 
Un kultūra ienāca manā dzīvē nedaudz savādāk. Pēc 
būtības esmu liela optimiste un arī ļoti jautra. Es 
pat nezinu, kas mani iekšā tirda un bīda, bet es ne-
varu vienkārši paiet garām kaut kam bez smaida. Tur 
iekšā noteikti ir kaut kāds dzinējs. Smaida. Saikne 
ar kultūru dzima tad, kad mani sāka lūgt kāzās par 
vedējmāti. Savā pagastā es spēlēju gan teātri, gan 
dziedāju, man patika būt pašdarbībā. Bieži vēroju un 
vērtēju kā kultūras darbu vadīja Kombuļu pagasta 
Tautas nama vadītāja. Vērtēju un domāju, ko es 
viņas vietā varētu darīt savādāk. Kaut kas jau toreiz 
iekšā bija un tad bija – bah! Tāds moments. Un tā es 
viendien atnācu uz dziedāšanas mēģinājumu un tau-
tas nama vadītāja mums, meitenēm, jautā, vai kāda 
vēlas pamēģināt tos saldos augļus kultūras dzīvē. Un 
kā reize Udrīšu tautas namā bija brīva vieta un es 
aizgāju. Te jāpiebilst, ka sevis organizēšanā, pacietībā 
un citām labajām īpašībām, kas man šodien piemīt, 
jāsaka lielu lielais paldies iepriekšējai darba devējai 
Mārai Miglānei. ”.   

Kā ceļš Jūs atvedis un Kalupi? 
M.L. „Tā kā dzīve dažreiz mēdz mest kūleņus,tad 

man šis kūlenis nāca pilnīgi negaidīti un pašai sev 
par izbrīnu , kā dēļ  mainīju dzīvesvietu un ceļš mani 
ir atvedis uz Kalupi. Tas ir liels dzīves pārsteigums. 

Arī iegūtā izglītība man ir daudz devusi, kaut arī bija 
laiki, kad to man nemaz nepieprasīja. Pabeidzu Eko-
nomikas un Kultūras augstskolu , ieguvu bakalaura 
grādu kultūras uzņēmējdarbībā un kultūras iestādes 
vadītāja kvalifikāciju.. Bet es te nemaz nejūtos 
sveša , jo esmu 30 gadus atpakaļ strādājusi Kalupē 
par skolotāju. Mācījos Daugavpils pedagoģiskajā 
institūtā, neklātienes nodaļā, bioloģijas fakultātē 
ar lauksaimniecības nozīmi. Tā nu sanāca, ka 
aizbraucām no Kalupes prom un tagad atkal esmu 
šeit atgriezusies. Vide man te ir pazīstama. Ir tāda 
sajūta, it kā šeit esmu vēl vakar bijusi. Kolēģi vīrieši 
mani ir iesaukuši par „dīzeli”. Laikam jau tāda arī 
esmu, eju uz priekšu un cīnos. Dzīve jau parasti visu 
saliek pa plauktiņiem.”.

Jūsu darbs Kalupes pagastā iesācies nesen. 
Kādas ir domas uz nākotni, kādas ieceres? 

M.L. „Ir tā, ka, ja es esmu no rīta izdomājusi, ka 
man būs jāizdara konkrētas lietas, es tā nevaru, un 
citreiz es sagāžu tādus podus, ka pēc tam tik domā, 
kā tā sanāca. Katram darbam un katrai secībai ir 
savs laiks. Pēc temperamenta tipa es uzskatu sevi 
par holēriķi. Neesmu gan izteikts holēriķis, jo ar ga-
diem nāk zināma pieredze un tagad esmu nedaudz 
savādāka. Es sevi esmu ļoti pārveidojusi.  Pavisam 
nesenā pagātnē  mani spriedumi totāli atšķīrās no 
šodienas domāšanas veida un darbiem. Es mīlu vi-
sus cilvēkus, tiešām, ļoti mīlu. Tad, kad man pasaka, 
ka ir kaut kāda nesaskaņa vai kas, es cenšos visu 
mierīgā ceļā atrisināt.  Vadoties no pieredzes, es varu 
daudz aizņemties tagadējā darbā no Ūdrīšu tautas 
nama vadīšanas laikiem, taču negribas atkārtoties. 
Man ir sakrājušies daudzi darba materiāli, tos gan 
es varu ņemt par pamatu. Es ceru, ka pavisam drīz 
ar projekta palīdzību Kalupes pagasta Eiropas deju 
kolektīva meitenēm būs tērpi un mēs varēsim kaut 
kur izbraukt. Plānojam piedalīties 14. Senioru dzies-
mu un deju festivālā nākamgad. Daudzviet mēs esam 
bijuši arī ar Ūdrīšu tautas nama kolektīviem. Tas viss 
man nav svešs, kopš 2006.gada esam pabijuši trijos 
starptautiskajos folkloras kopu festivālos „Baltica”. 
Ir šaubas par folkloras kopas izveidi šeit, jo trūkst 
vadītāja, bet es tomēr ceru, ka vokāli instrumentālais 
ansamblis mums būs, visādā ziņā to man ļoti 
gribētos. Esmu runājusi arī ar sieviešu kluba „Astras” 
dalībniecēm. Man ir doma, ka mēs varētu dziedāt arī 
a capella. Tiksimies 10.oktobrī un izlemsim. Teātri, jā, 
teātri mēs spēlēsim. Un atkal es ņemšu par pamatu 
tās lugas, kuras esmu iestudējusi Ūdrīšu pagastā, dar-
bojoties ar Ūdrīšu tautas nama teātra studiju „Lauku 
dzīve”. Tie ir pavisam nelieli uzvedumi par divu sievu 
„rīmēšanos”. Un tās sievas parāda tādus komiskus 
atgadījumus no dzīves. Tad nu ir doma arī šeit kaut 
ko līdzīgu sarīkot. Iespējas jau ir daudz un dažādas, 
bet es domāju, ka tas aizies, kad es varēšu uzrunāt 
vairākus cilvēkus, ar kuriem kontakts vēl nav bijis. Jo 
kopā ar kolektīvu jau vienmēr tās lietas vieglāk aiziet. 

Te, Kalupē, ir labi un atsaucīgi cilvēki, pirmkārt, 
atbalsts kolektīvā – tiešām apbrīnojams. Tādu vēlētu 
katram kultūras darbiniekam. Vēl viens pluss, esmu 
jau izjutusi Kalupes pamaskolas skolotāju un skolēnu 
atbalstu, ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies un 
sniegs sava veida augļus. Veidojas saprotoša saikne ar 
Daugavpils novada Kultūras pārvaldi un citu pagastu 
kultūras darbiniekiem.

Dzīvosim - redzēsim ! Viss  labākais un skaistākais 
vēl tikai priekšā!

Sergeja Minakovska gaišā pasaule 
Irīna Bistrova 
Biķernieku pagasta pārstāve 

No 19. augusta līdz 5. septembrim Biķernieku pa-
gasta bibliotēkas telpās notika pazīstamā mākslinie-
ka Sergeja Minakovska gleznu izstāde. 

Viņa “siltās”, ar īstu gaismu piepildītās gleznas di-
vas nedēļas priecēja bibliotēkas apmeklētājus. Biķer-
nieku pagasta svētkos iedzīvotājiem un viesiem bija 
iespēja tikties ar Sergeju Minakovsku jau klātienē. 
Sarunu organizēja bibliotekāre Veronika Andrejeva. 

Izstādes apmeklētāji uzzināja, ka Sergejs Mina-
kovskis nāk no Jēkabpils puses. Viņa talants parā-
dījās jau bērnībā, un visi domāja, ka aug topošais 
gleznotājs, bet, pabeidzot skolu, Sergejs nolēma 
apgūt profesiju, kas deva iespēju reāli nopelnīt. Tā 
Sergejs Minakovskis iestājas Bebrenes tehnikumā, 
pabeidza to un sāka strādāt Sventē par vetārstu. Pie-
nāca armijas dienesta laiks. Sākumā Sergejs dienēja 
Ukrainā (tā bija mācību daļa), bet pēc tam nokļuva 
specvienībā Mongolijā, to laiku gleznotājs atceras ar 
īpašu siltumu balsī. Armijā atkal parādījās interese 
par gleznošanu, kur S. Minakovskis zīmēja un glez-
noja dienesta vajadzībām. Pēc dienesta Sergejs nolē-
ma pievērsties gleznošanai nopietnāk. Viņš iestājās 
un izcili pabeidza Rēzeknes mākslas skolu, studijas 
turpināja Latvijas mākslas akadēmijā. Studiju gados 

Sergejs paralēli vēl dejoja ansamblī un 
spēlēja. Kā saka veca paruna - talantīgs 
cilvēks ir talantīgs visā. 

Visas iegūtās iemaņas noderēja Serge-
jam turpmākajā darbā skolā, kur viņš pa-
sniedza vizuālo mākslu un rasēšanu. Pir-
mā viņa darba vieta bija Jēkabpils valsts 
ģimnāzija, pēc tam Daugavpils 11. pamat-
skola un Saskaņas pamatskola, vēlāk - arī 
Silenes vidusskola. 

Sergeja Minakovska darbs ir ne tikai 
gleznošana, bet arī māju, bērnudārzu, 
Latgales lūgšanas namu un skolu apglez-
nošana. Fasāžu apgleznošana ir ne tikai 
mākslinieka radīšanas prieks, bet arī 
nopietns fiziskais darbs. Gleznotājs ļoti 
lepojas ar to, ka pastāvīgi uzprojektējis 
un uzcēlis sev divas mājas. Stāstot, glez-
notājs smaida – dēlu izaudzināja, mājas 
uzcēla, bet koki… Koku stādīšana ir viens 
no Sergeja Minakovska vaļaspriekiem. 
Agrāk viņas galvenais vaļasprieks bija 
medības, bet ar laiku viņš nāca pie secinā-
juma, ka dzīves atņemšana jebkurai radī-
bai ir grēks. Tagad Sergejs nodarbojas vel 
ar biškopību un dārzkopību. Katru brīdi 

mākslinieks velta savam dārzam un mājai, kur viņš meklē un 
atrod sev mierinājumu un radošumu. Gleznotāja darbi ir piepil-
dīti ar iekšējo gaismu un skaistumu. Gleznu tematika ir dažā-
da – ainavas, dzīvnieki, puķes. Tēmas ir ļoti tuvas ikkatram un 
darbi atrod savus pielūdzējus.

Biķernieku pagasta iedzīvotājiem ir ļoti paveicies, ka S. Mi-
nakovskis viņus apciemojis un atvedis daļu no savas gaišās pa-
saules.
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Pēteris Stikāns: „Dzīves lielākās pamatvērtības ir 
ģimene, dzimtene un novads, kurā dzīvoju”

Daugavpils novada Nīcgales pagasts atrodas nova-
da teritorijas ziemeļos, robežojas ar Līksnas un Kalu-
pes pagastiem, Jersikas un Rožkalnu pagastiem, pa 
Daugavu – ar Dunavas un Dvietes pagastiem. Nīc-
gales pagasts ir viens no visjaunākajiem pagastiem 
Latvijā, izveidots 1936.gadā, atdalot daļu teritorijas 
no Līksnas pagasta. Pagasta izveides gadā pagasta 
platība bija 48 km2 un tajā dzīvoja 2600 iedzīvotāji. 
Patreizējā Nīcgales pagasta administratīvā teritorija 
ir virs 96 km2, toties iedzīvotāju skaits ir samazinājies 
līdz 735 iedzīvotājiem. Pagasts pamatoti lepojas ar 
divām izglītības iestādēm, kas, neskatoties uz mazo 
audzēkņu skaitu, darbojas un attīstās vēl joprojām, 
ar pagasta Tautas namu, kurā aktīvi darbojas vai-
rāki pašdarbības kolektīvi, ar tautas bibliotēku,  arī 
Nīcgales pagasta dzelzceļa staciju, kuras sakoptību 
un skaistumu ne vienu vien reizi ir skatījuši gan 
pagasta iedzīvotāji, gan ciemiņi. Nīcgalē atrodas arī 
Latvijā lielākais dižakmens, tas ir Nīcgales Lielais 
akmens, kam 2001.gadā piešķirts aizsargājamā da-
bas pieminekļa statuss, kā arī Nīcgales Romas ka-
toļu draudzes Jaunavas Marijas dzimšanas baznīca, 
būvēta 1863.gadā saskaņā ar grāfa Henriha Plātera 
- Zīberga rīkojumu.

Kur ir Jūsu dzimtā puse? Spilgtākās atmiņas 
par bērnības laiku, skolu. 

P. S. „Esmu dzimis toreizējā Līvānu rajona, pēcāk – 
Preiļu rajona Pēternieku ciema padomes „Gercānos”. 
Tas ir tagadējais Līvānu novada Rožupes pagasts. 
Pēc vecāku pārcelšanās uz Nīcgali, uzsāku mācības 
Nīcgales astoņgadīgajā skolā. Tur ieguvu pamatīgas 
pamatzināšanas, ko ar savu augsto profesionalitāti 
nodrošināja tādi skolotāji kā Erna Cibuļska, Marian-
na Skrupska, Staņislava Locika, Brigita Štāle, Lū-
cija Krumpāne, Gaļina Daugviloviča un daudzi citi 
skolotāji. Bērnība pagāja tepat vecāku mājās - Nīc-
gales pagasta „Ķeiros”. Mamma visu mūžu darbojās 
lopkopībā, tā tās vasaras arī pagāja lauku darbos. 
Ģimenē augām četri bērni. Visas atmiņas par to lai-
ku saistās ar skolu un vasaras darbiem toreizējā sov-
hozā. Vasaras nogalē, augustā, tie bija darbi graudu 
kaltē, kur nopelnīju savu pirmo naudiņu, par kuru 
nopirku velosipēdu, pēcāk – arī mopēdu.” 

Un Jūsu ceļš pēc skolas, kur tas aizveda? 
P.S. „Pēc pamatskolas, mācības vēlējos turpināt 

Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā mehāniķa 
specialitātē, taču mammas veselības dēļ, kura vē-
lējās, lai palieku tuvāk mājām, mācības turpināju 
Līvānu 1.vidusskolā. Mācības man padevās ļoti labi, 
un pa vasaru turpināju strādāt Nīcgales sovhozā. 
Pēc Līvāniem, 1974.gadā, izvēlējos studēt tolaik ar 
Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotajā Latvi-
jas Lauksaimniecības akadēmijā Lauksaimniecības 
mehanizācijas fakultātē. Studiju gados strādāju Ma-
donas rajona Praulienā, studentu mehanizatoru vie-
nībās Madonas rajona Aiviekstē, Barkavā un Talsu 
rajona Dundagā. Pēc 4.kursa inženiera praksi izgāju 
Madonas rajona padomju saimniecībā „Kalsnava” kā 
studentu mehanizatoru vienības komandieris. Stu-
diju laiki pagāja diezgan interesanti, paralēli studi-
jām, strādāju arī ugunsdzēsēju glābšanas dienestā.” 

Kāda bija Jūsu pirmā darba vieta? 
P.S. „Pēc augstskolas darba piedāvājumu bija 

daudz, tai skaitā Priekuļu un Višķu tehnikumos, 
taču izvēlējos Višķu sovhoztehnikumu, kurā manas 
darba gaitas sākās 1979.gadā. Mehanizācijas noda-
ļas vadītāja Vladislava Petrovska vadībā sāku strā-
dāt par inženiertehnisko priekšmetu pasniedzēju, 
vēlāk – par tehnikuma dispečeri – vadīju prakses, 
diplomprojektēšanu. Pēcāk, 1982.gada rudenī  no 
sovhoztehnikuma pārgāju uz Aizkalni, Raiņa kolho-

zu, kur strādāju par ekspluatācijas inženieri, gan arī 
ar tehniku. Vecāku aicināti 1986.gadā atgriezāmies 
dzimtajā Nīcgalē.  Par sovhoza direktoru bija Jānis 
Bikuļčs, kurš piedāvāja pastrādāt ražas novākšanas 
laikā uz graudu kombaina, jo inženieru vietas bija 
aizņemtas. Pēc  nostrādātiem 2 gadiem jaunais di-
rektors Jefi ms Baraņenko mani aicināja nākt strā-
dāt sovhozā par inženieri un  enerģētiķi. Tā es tur 
nostrādāju līdz ievēlēšanai par pagasta padomes 
priekšsēdētāju 1991.gadā. 

Kāds bija tas pirmais darba laiks, esot par pa-
gasta vadītāju? 

Sākoties neatkarības atjaunošanas laikam un 
PSRS sabrukumam, ar visu ģimeni piedalījāmies 
visos pasākumos, arī Latvijas karoga iesvētīšanā 
Nīcgales Romas katoļu draudzes baznīcā. Līdz ar to 
laiku, gāja nenoteiktība, kā būs ar kolhoziem un sov-
hoziem, kas sāka pārveidoties par paju sabiedrībām. 
Pēc tam tiku ievēlēts par pagasta padomes priekšsē-
dētāju. Drīz pēc tam sākās arī zemes reforma. Tas 
bija arī viens no svarīgākajiem uzdevumiem tobrīd. 
Iesākot darbu pagastā, mums jau bija tikai vecā pa-
gasta ēka un Tautas nams. Sākās arī Zemessardzes 
laiki, iestājos zemessargos. Tajā laikā pagastam tika 
nodota arī pamatskola, kas tolaik izvietojās divās 
ēkās. Tad jau mēs sapratām, ka, ja skola paliks ve-
cajā ēkā, tai nebūs perspektīvas. Toreiz jau sākām 
šo jautājumu risināt ar Vitālija Aizbalta atbalstu.  
Nīcgalē par jauno skolu runāja jau kopš 1980.gada. 
Brauca pie mums tajā laikā arī daudzi politiķi, liels 
atbalsts bija no Andreja Panteļejeva, toreizējās Saei-
mas deputātes Vandas Kezikas, Anatolija Gorbuno-
va un tomēr 1999.gadā mums izdevās atklāt jauno 
skolas ēku.  Atklāšanā ņēma dalību prezidente Vaira 
Vīķe – Freiberga. Līdz tam  pie mums bija viesojies 
arī Guntis Ulmanis. Vecās skolas direktors Jurijs 
Kuklis iesāka arī jautājuma risināšanu par bērnu 
dārza grupas izveidi pie skolas. Un tā, 1995.gadā, 
mēs atklājām jauno bērnudārziņu. Arī zemes refor-
mu  mums izdevās veiksmīgi īstenot. Un, kad paju 
sabiedrības tika likvidētas, iegādājāmies  mehānis-
kās darbnīcas, angāru, ap trim desmitiem tehnikas 
vienību. Vienlaicīgi  mums nodeva dzīvojamo fondu, 
notika pārmaiņas keramzīta rūpnīcā. Bija daudz 
pārmaiņu, toties pagastā sāka attīstīties uzņēmēj-
darbība, veiksmīgi uzsāka savu darbību un vēl jop-
rojām darbojas SIA „Lafl ora”, aktivizējās zemnieku 
saimniecības, gateri. Tā tie darbi gāja uz priekšu. 

Kādi ir lielākie pagasta zemnieki un uzņēmē-
ji? 

Lielākie ir SIA „Lafl ora”, kas apsaimnieko kūdras 
purvu  un nodrošina arī darba vietas. Ir divi kokap-
strādes uzņēmumi – SIA „Liana NPG” un Anatoli-
ja Kotova kokapstrādes uzņēmums. No lielākajām 
zemnieku saimniecībām ir SIA „Jaundīķi” (īpašnieks 
Gunārs Pabērzs) ar specializāciju graudkopībā, kas 
apsaimnieko apt. 700 ha zemes. Saimniecībā ir reali-
zēti vairāki nozīmīgi projekti, tostarp iegādāts jauns 
tehnikas parks. SIA „Lamari” (īpašniece Irina Some) 
ar specializāciju graudkopībā un tiek apsaimniekoti 
arī ap 700 ha zemes. Lielākās zemnieku saimniecī-
bas – „Dravnieki”, kas pašlaik būvē jaunas fermas 
slaucamajām govīm,  z/s „Ūsiņi”, kas nodarbojas ar 
graudkopību,  z/s „Medņi”, kas nodarbojas ar piena 
lopkopību,  z/s „Līdums”, z/s ,,Kalnalejas”, z/s ,,Lie-
pas”, z/s ,,Bites” un arī vairākas piemājas saimniecī-
bas. Par saviem uzņēmējiem un zemniekiem mums 
ir prieks, jo lauki tiek apstrādāti un tas ir galvenais. 
Pagastā darbojas arī divi mednieku kolektīvi. 

Kurus no īstenotajiem projektiem un dar-
biem varētu nosaukt par pagastam veiksmīgā-
kajiem? 

1999.gadā tika atklāta jaunā Nīcgales pamatsko-
las ēka un pēc diviem gadiem atklājām jauno skolas 
sporta zāli. Notika arī bērnudārza renovācija. Šobrīd 
tajā notiek logu nomaiņa. 2001.gadā iekārtojām bib-
liotēku un feldšeru punktu. 2008.gadā mēs pēc re-
konstrukcijas atklājām arī jauno pagasta ēku. Par 
t.s. apvienošanās dotāciju mums izdevās nomainīt 
arī daļu logu un uzklāt jaunu jumta segumu bērnu-
dārzam un bibliotēkai, jauns jumta segums tika uz-
klāts arī mehāniskajām darbnīcām un katlu mājai. 
Šogad ar novada atbalstu renovējam katlu māju, par 
projektu līdzekļiem feldšeru  punktu. Jāsaka, ka šis 
gads ir lielo darbu gads, realizēts tiks arī   daudzdzī-
vokļu mājas Skolas ielā 7 jumtu remonts. Priekšā ir 
vēl viena ceļa posma atjaunošana, lai piena mašīna 
var aizbraukt uz zemnieku saimniecībām. Vairāk-
kārt ir atjaunota arī Nīcgales Lielā akmens teritori-
ja. Fasādes atjaunošanu uz 150. jubilejas svinībām 
ar draudzes, novada un sponsoru atbalstu piedzīvoja 
arī Nīcgales Romas katoļu baznīca. Ceļus centāmies 
sakārtot gan ar Autoceļu fonda padomes fi nansēju-
mu, gan iesaistoties arī Eiropas Savienības projektu 

realizācijā. Ceļu sakārtošanas jautājums vienmēr 
bija, ir un būs viens no prioritārajiem. Ar Daugavpils 
rajona padomes atbalstu savulaik ir izdevies nopirkt 
ēdnīcu, kurā iekārtojām Tautas namu. 

Kāds pagastam bija administratīvi teritoriā-
lās reformas norises laiks? 

Protams, no sākuma bija bažas un neziņa, kā tad 
būs. Un tieši tā iemesla dēļ, ka nezinājām, kāda būs 
politiskā gaisotne. Sākumā jau bija doma no četriem 
pagastiem veidot novadu, apvienojot Nīcgali ar Līks-
nu, Vaboli un Kalupi, pēcāk arī domas par trīs Preiļu 
rajona pagastu pievienošanu. Tobrīd bija doma arī 
visu toreizējo Daugavpils rajonu apvienot novadā, 
taču Ilūkste izvēlējās veidot savu novadu. Novada 
izveide bija mums veiksmīga. Jo tajos krīzes laikos 
mēs jau fi nansiāli nevarējām pavilkt bērnu dārzu, jo 
pilnībā apstājās nekustamā īpašuma tirgus. Priecā-
jamies, ka ar novada atbalstu spējām saglabāt abas 
mūsu izglītības iestādes. Pareiza ir doma, ka lielākā 
novadā ir vieglāk dzīvot, varam virzīties uz priekšu, 
piedaloties arī Eiropas projektos. Mums ir ļoti zino-
ša un kompetenta novada vadība, priekšsēdētājas 
Janīnas Jalinskas vadītā deputātu komanda vien-
mēr strādā konsolidēti un precīzi. Mēs, kā pagasta 
pārvalžu vadītāji, neizjūtam domstarpības, pozīcijas, 
opozīcijas un tas ir labi. Un visi jautājumi, kas nāk 
pagastā, kopā ir arī vieglāk risināmi. 

Kuri no jautājumiem šo gadu garumā ir biju-
ši prioritāri?

Vienmēr prioritāra ir bijusi izglītība. Arī sociālās 
sfēras un veselības jautājumu risināšana. Vienu 
brīdi pat bija domas par neatliekamās medicīniskās 
palīdzības punkta izveidi... Jāturpina atbalstīt uzņē-
mējdarbība, protams, uzlabojot ceļu infrastruktūru. 
Vislielākais lepnums un prieks ir par pagastā dzīvo-
jošiem cilvēkiem – par viņu dzīvesprieku un optimis-
mu. 

Kādi ir Jūsu galvenie darbības principi? 
Strādāju un turpinu strādāt cilvēku labā. Sekoju lī-

dzi, lai pagastā tiktu nodrošināts viss nepieciešamais, 
sākot ar bērniņa piedzimšanu un beidzot ar aizieša-
nu aizsaulē. Un mums tas viss ir – mazākajiem tiek 
nodrošināta vieta bērnu dārzā un skolā, bērniem, 
jauniešiem un vecāka gājuma cilvēkiem tiek nodroši-
nāta dalība pašdarbības kolektīvos, arī par pensionā-
riem mēs neaizmirstam – vedam viņus ekskursijās 
un uz teātri. Pagastā ir pieejama bibliotēka, ārsta pa-
kalpojumi, veikali, ērts transporta mezgls. Gribētos, 
lai ir mazāk bezdarbnieku un vairāk darba vietu, bet 
to mēs nevaram iespaidot. 

Protams vislielākais atbalsts un lepnums ir par  
savu ģimeni un trīs meitām Rudīti, Gunitu un Ingu, 
arī znotiem un diviem mazbērniem Kristeri un Ka-
rolīnu, kuri visas brīvdienas pavada pie mums ,,Rū-
ķīšos”. 

Kādas ir nākotnes ieceres? 
Gribētos, lai ļaudis vairāk iesaistās daudzdzīvok-

ļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā, tad mēs varē-
tu startēt arī siltināšanas projektos. Pagaidām tas 
notiek kūtri. Taču, kamēr šīs apsaimniekošanas 
tiesības nav pārņemtas, neko iesākt nevaram. Liels 
darbs priekšā ir pie siltumapgādes un ūdenssaimnie-
cības sistēmas sakārtošanas. Gaidām arī jaunatnes 
projektu realizāciju un sporta aktivitātes. 

Runājot par tradīcijām, kādas tās ir Nīcgales 
pagastā? 

Mums ir iegājies, ka kopā svinam Lieldienas, tad 
mums ir ļoti vērienīgs pavasara gadatirgus, kas tra-
dicionāli notiek maija svētkos. Piedalāmies arī Lie-
lās talkas sakopšanas darbos. Domas ir pavasara 
gadatirgu pārvērst par pagasta svētkiem, jo katru 
gadu mums notiek liels koncerts, kurā piedalās visi 
mūsu pašdarbības kolektīvi. Jāņus tradicionāli ielī-
gojam 22.jūnijā, jūlijā visi sabrauc uz plaši apmek-
lētiem Kapu svētkiem un augustā pie Nīcgales Lielā 
akmens mums notiek amatierteātru saiets „Sēņu 
talka”, šogad tā mums izpalika, jo piedalījāmies 
Daugavpils novada amatierteātru saietā ,,Spēlējam 
kopā” Ambeļos. Septembrī ir jaunā mācību gada 
sākums un Novada dienu mēnesis, oktobrī – Skolo-
tāju svētki, kā arī tiek organizēts vokālo ansambļu 
saiets ,,Rudens noskaņās” , savukārt novembris arī 
pie mums tiek atzīmēts kā Valsts svētku mēnesis. 
Gadu mēs noslēdzam ar Ziemassvētku un Jaungada 
pasākumiem, kā arī pašdarbības kolektīvu atskaites 
koncertu. 

Es novēlu sava pagasta un novada iedzīvotājiem 
veselību, saticību ģimenēs, darīt labus darbus un do-
māt labas domas un tuvākajās Saeimas vēlēšanās iz-
darīt pareizo izvēli, par cilvēkiem, kas daudz veikuši 
sava pagasta un novada labā. 

Ar Pēteri Stikānu sarunājās Olga Smane
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Mūžībā aizgājuši
Demenes pagastā

Valērijs Makoveckis (1955.g.)
Kalkūnes pagastā

Ļubova Sorokina (1949.g.)
Kalupes pagastā

Kazimirs Saušs (1927.g.)
Jāzeps Upenieks (1945.g.)
Janīna Rasčevska (1929.g.)

Ņina Upeniece (1943.g.)
Antons Salītis (1956.g.)

Jevdokija Hvorostiņina (1920.g.)
Izsakām līdzjūtību

mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Laucesas pagastā 
Nikolajs Kurmelis (1942.g.)

Līksnas pagastā
Igors Jemeļjanovs (1971.g.)

Maļinovas pagastā
Valentīna Golovko (1933.g.)
Ārijs Maļinovskis (1941.g.)

Medumu pagastā 
Vaclavs Gabrens (1935.g.)

Naujenes pagastā
Jānis Vasiļevskis (1937.g.)

Vera Karnicka (1967.g.)

Salienas pagastā 
Jevgeņija Šelkovska (1925.g.)

Skrudalienas pagastā
Staņislavs Truskovskis 

(1924.g.)
Feliks Orlovskis (1958.g.)

Sventes pagastā
Alberts Jasans (1930.g.)

Tabores pagastā
Ampadists Sorokins (1948.g.)
Leontijs Suvalkins (1949.g.)
Vladimirs Mikulovs (1958.g.)

Vaboles pagastā 
Daina Velika (1969.g.)

Helēna Vaidere (1920.g.)
Višķu pagastā

Anna Juhņeviča (1928.g.)
Jevdokija Korņejeva (1924.g.)
Veneranda Tomeja (1941g.) 

Silenes ciemā tiks veikta sabiedriskās pirts 
iekštelpu renovācija

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes vei-
cināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros Skrudalienas pagasta pārvalde 
uzsāk projekta „Sabiedriskās pirts iekštelpu 
vienkāršota renovācija Silenes ciemā”, Nr. 
14-03-LL24-L413101-000005 īstenošanu.

Projekts tiek realizēts ar mērķi pilnveidot esošo 
sadzīves pakalpojumu, uzlabojot dzīves kvalitāti 
Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem. Veiksmīgas 
projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta ve-
selībai droša publiskās pirts pakalpojumu pieejamī-
ba Skrudalienas pagastā.

Projektā izvirzītā mērķa sasniegšanai plānots 
veikt pirts iekštelpu renovāciju, nomainot logus un 
durvis pirts ēkā, veicot kosmētisko remontu pirts 
telpās, kā arī nomainot santehniku.

Saskaņā ar 2014.gada 5. jūnijā izsludināto Ie-
pirkumu „Sabiedriskās pirts iekštelpu vienkāršo-
ta renovācija Silenes ciemā”, Nr. SkrudPP 2014/5/
ELFLA, paredzētos būvdarbus veiks uzņēmums SIA 
„Daugavpils Būvremonts”. Projekta kopējā summa 
EUR 23 818,50 (ar PVN), attiecināmās izmaksas 
- EUR 19 684,71. No Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
tiks piešķirts publiskais fi nansējums 90% apmērā 
no attiecināmajām izmaksām, savukārt līdzfi nan-
sējumu 10 % apmērā piešķirs Daugavpils novada 
dome. Projektu plān ots pabeigt līdz 31.05.2015

SIA “Eko paipalas” īpašnieki Vasīlijs Petrovs un Boriss Murevičs

 Jaunais uzņēmums „Eko paipalas” piesaka sevi izstādēs un novada dienās
SIA „Eko paipalas”, kas atrodas Sventes pagasta 

teritorijā, strādā vēl tikai nepilnu gadu. Uzņēmumā 
ražo paipalu olas. Tā ir vislielākā ferma Latvijā, lie-
lākajiem paipalu olu ražotājiem ir tikai 15-10 000 
paipalu, pārējiem – 1-2 tūkstoši. Uzņēmuma vadī-
tāji Boriss Murevičs un Vasīlijs Petrovs pastāstīja, 
ka ēkas tika uzceltas pagājušajā gadā un sanāca 
tā, ka pirmais paipalu mazulis izšķīlās 2014.gada 
1.janvārī, tāpēc viņi Jauno gadu sagaidīja uzņēmu-
mā. Savukārt pirmā ola tika izdēta 10.februārī, un 
ir jāatzīmē, ka tā joprojām tiek glabāta vadītāju ka-
binetā. Turpat atrodas arī liela pašu fermas paipalu 
olu kolekcija – olas ir pēc izmēra, krāsas un pat for-
mas dažādas.

Pašlaik fermā ir 40 000 paipalu. Uzņēmums strā-
dā ne uz pilnu jaudu – ir iespējams uzturēt 70 000 
paipalu.

Uzņēmums ir mūsdienīgs un pilnībā automatizē-
tu apkures, ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu, 
jo paipalu uzturēšana prasa noteiktu temperatūru, 
mitrumu, ļoti svarīgs ir apgaismojums. Visu dien-
nakti tiek uzturēta temperatūra 21-22 grādi, mit-
rums – 50-60%. Gaismai, neskatoties uz gadalaiku, 
vienmēr jābūt 17 stundas diennaktī, pretēji put-
niem var rasties stress. Automatizēta arī barošana 
– tā notiek 4 reizes dienā un vienam putniņam ir 
paredzēti 33 barības grami diennaktī. Stresu put-
niem izraisa viss neierastais, piemēram, ja cilvēki 
ienāk pie viņiem dažādos apģērbos, tāpēc uzņēmu-
mā ir obligāta uniforma. Apkurina telpas ar gāzes 
ģeneratoru vai gāzes lielgabalu. Telpās ir tīrība, nav 
nepatīkamas smakas, kas parasti piemīt fermām – 
strādā transportieris, kas fekālijas izvada ārā – pie-
kabē, jo tās ir pieprasītas. Vietējie zemnieki zina, ka 
tās ir labs mēslojums, un ved uz laukiem.

Olas arī tiek savāktas automātiski – pa trans-
portieri tiek nogādātas uz fasēšanas vietu, kur tās 
kārbiņās saliek divas uzņēmuma darbinieces. Viens 
putniņš gadā dēj ap 280-300 olām. Paipalu olu de-
rīguma termiņš ir 2 mēneši (vistu – 20 dienas). Uz-
ņēmumā uztur Igaunijas paipalu šķirni, jo tā ir olu 
un gaļas šķirne un ir dējīga. Uzņēmumā dienā tiek 
saražotas 35 000 olas. Tās tiek nogādātas uz Rīgas 
centrālajām noliktavām un tikai pēc tam tiek vei-
kalos, tai skaitā arī Daugavpils. SIA „Eko paipalas” 
olas var nopirkt «Rimi», «Maxima», «Saulīte» («An-
taris») veikalos, iepērk arī Igaunija un Lietuva.

Parādīja mums arī noliktavas. Blakus ir dezinfek-
cijas telpas, kur ar gāzi apstrādā olas pirms ievie-
tot tās inkubatorā, lai varētu izšķilties vesels pai-
palu mazulis; pats inkubators, kur 17 dienu laikā 
notiek inkubācijas process. Parūpējās vadītāji arī 
par uzņēmuma darbiniekiem – ir speciālas telpas: 
virtuve, atpūtas istaba, dušas. Jāmin, ka iekārtas 
tika iegādātas ar daļējo Eiropas fi nansējumu - tika 
uzrakstīts un realizēts projekts. Tā realizācijas dar-
bi ilga 2 gadus (dokumentu sagatavošana, iekārtu 
meklēšana un uzstādīšana) un vēl pusgadu notika 
būvniecības darbi. Iekārtas tika uzstādītas ar ražo-
tāju rūpnīcas speciālistu palīdzību, viņi arī apmācī-
ja mehāniķus.

SIA „Eko paipalas” strādā 4 putnkopējas, kuras 
ik dienu pārbauda putnus, savāc un fasē olas, 2 
mehāniķi, kuri uztur kārtībā iekārtas, zootehniķe, 
veterinārais ārsts un darba drošības inženieris un 
divi direktori.

Kā stāsta uzņēmuma vadītāji, tirgu iekarot ir 
grūti. Rudenī arī tiks veikta veco putnu nomaiņa 
uz jauniem – tas ir jāizdara, kad putni sasniegs 
11 mēnešu vecumu. Tāpēc uzņēmums plāno apgūt 
jaunās produkcijas izlaišanu. Un pirmais solis jau 
tika sperts – septembra sākumā SIA „Eko paipalas” 
iedalījās izstādē „Riga Food 2014”, kur piedāvāja 
sautēto un kūpināto paipalu gaļu un 6 marinēto 
olu veidus dažādās mērcēs. Visus jaunos produkci-
ju veidus nāksies apgūt, jo tie iepatikās pircējiem 
degustācijas laikā – paviljonā pie uzņēmuma sten-

da tika vērojama ažiotāža 
un rindas. Bija jūtama arī 
potenciālo partneru interese 
– apmainījās ar kontaktinfor-
māciju un ar laiku varētu būt 
noslēgti sadarbības līgumi, 
jo praktiski visi tirdzniecī-
bas tīkli izteica vēlmi redzēt 
savos plauktos šo gaļu, iein-
teresējās arī restorāni, tika 
saņemti piedāvājumi pieda-
līties izstādēs ārzemēs. Jāsa-
ka, ka arī Daugavpils novada 
dienās SIA „Eko paipalas” 
stends iepatikās gadatirgus 
apmeklētājiem, kuri vispirms 
degustēja un pēc tam pirka 
uzņēmuma produkciju. Tā-
pēc uzņēmumā tiks lemts par 
ražotnes paplašināšanu, lai 
turpmāk pašiem ražot šāda 
veida jaunu produkciju. Pa-
gaidām sadarbība notiek ar 
specializētiem uzņēmumiem.

Boriss un Vasīlijs pastās-
tīja, ka līdz šim viņi 5 gadus 
turēja paipalas sev un drau-
giem – viss sākās ar vienu bū-
rīti mājās. Ar laiku pieprasī-
jums pieauga un tika atvērts 
uzņēmums. „Sākās viss ar 
olu. Ar to, ka internetā uzzi-
nājām daudz par paipalu olu 
veselīgumu, ka par to maz 
kurš zina, kas arī bija labi un 
pateicoties tam ķērāmies pie 
šīs idejas. No sākuma tā bija 
vienkārša aizraušanās – sev 
pašiem, taču pēc tam sagribē-
ja arī draugi un paziņas. Tā 
pamazītiņām viss arī sāka 
attīstīties. Kad olu palika 
vairāk, sākām domāt tās pie-
dāvāt kādam no tirdzniecības 
tīkliem. Visu putnu baru „izperinājām” inkubato-
rā.” Un tagad šī aizraušanās kļuva par profesiju. 

Paipalu olās, salīdzinājumā ar vistas olām, satur 
piecreiz vairāk mikroelementu, aminoskābju, tās 
neizraisa alerģiju, Boriss ar Vasīliju rekomendēja, 
kā pasniegt šo veselīgu produktu tiem, kuriem ne-
garšo olas. Vienkārši jāpievieno jebkurai sulai. Sa-
maisot, dzērienu olu nevar izjust nedz garšas, nedz 

konsistences ziņā. Paši viņi cenšas izdzert pa 5 jē-
lām olām dienā – 20 minūtes pirms brokastīm. Ļoti 
veselīga ir čaumala – kalcijs. Aplejot olu ar verdošo 
ūdeni, to var un apēst ar visu čaumalu. Protams, 
var izžāvēt čaumalu, samalt un no rīta apēst pa vie-
nai tējkarotei. „Paipalu olas vienmēr lietojam svēt-
ku galdā – salātos vai kanapē maizītēs, un iesakām 
to darīt arī cietiem ”, stāsta Boriss un Vasīlijs.

Fasēšanas cehs
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Spodris Kačāns: „Nesam Naujenes vārdu plašajā pasaulē”
Naujenes Mūzikas un mākslas skola dibināta 

1991.gadā. Šo gadu laikā skola ir paplašinājusies 
gan audzēkņu skaita, gan piedāvāto izglītības prog-
rammu klāstā. Spodris Kačāns ir Naujenes Mūzikas 
un mākslas skolas direktors jau kopš 2002.gada un, 
kā vadītājs, pamatoti lepojas ar skolas audzēkņu 
panākumiem un augsti kompetento skolas pedago-
gu kolektīvu. Skolēni aktīvi iesaistās dažādos valsts 
un starptautiska mēroga konkursos, iegūstot pirmās 
pakāpes un laureātu diplomus. Visiem tuvs un pa-
zīstams ir akordeonistu solistu konkurss „Naujene”, 
kas nākamgad notiks jau 13 gadu pēc kārtas, pul-
cinot audzēkņus un studentus no daudzām valstīm. 

Spodris Kačāns ir dzimis Rīgā, taču bērnību pava-
dījis Krāslavas pusē, uz kurieni, Spodrim esot divus 
gadus vecam, vecāki pārcēlušies strādāt. 

Kādas ir Jūsu atmiņas no bērnības laikiem?
Atmiņu ir ļoti daudz. Mēs bijām liela ģimene, trīs 

bērni. Vecāki mums veltīja daudz laika un uzmanī-
bas. Bērnības gadi pagāja interesanti, jo daudz kur 
esam kopā braukuši – ekskursijās, kopā ogojām un 
sēņojām, kopām dārzu. Pēc tam jau skolas gadi, ap-
meklēju arī mūzikas skolu. 

Tātad mūzika Jūs pavada jau kopš bērnības?
Tā varētu teikt. Mūzikas skolā sāku iet 7 gadu 

vecumā. Ar instrumentiem tajā laikā bija diezgan 
grūti, nebija tā kā šodien, kad var aiziet uz veikalu 
un jebkuru instrumentu nopirkt. Mūzikas skolā es 
spēlēju klarneti. Vecāki pielika daudz pūļu, lai da-
būtu man personīgo klarneti. Pirmā mana klarnete 
bija no Ļeņingradas un otrā – no Vācijas. Toreiz uz 
skolu atbrauca strādāt jauns skolotāju pāris, Jānis 
un Olga Grecki, es biju viņu pirmais skolnieks. Olga 
Grecka pašlaik ir arī Krāslavas mūzikas skolas di-
rektore. Mācījos klasē pie Jāņa Grecka spēlēt klar-
neti, vēlāk piedalījos arī pūtēju orķestrī. Jo tajā laikā 
Krāslavā bija kādi 4 vai 5 orķestri, arī vidusskolā bija 
savs orķestris. Visi šie kolektīvi uzstājās augstā pro-
fesionālā līmenī, skatēs un konkursos iegūstot god-
algotās vietas. Daudz spēlējām koncertos, demons-
trācijās – gan 1., gan 9.maijā, gan oktobra svētkos. 
Tāpēc man liels gandarījums ir par mūsu Naujenes 
pūtēju orķestri, kurš tika izveidots 7 gadus atpakaļ. 
Visus šos gadus kolektīvu vada diriģents Jānis Grin-
berts. Pastāvēšanas laikā orķestris ir guvis izcilus 
rezultātus gan pieaugušo Dziesmu svētku skatēs un 
konkursos, gan arī izglītības iestāžu organizētajos. 
Pēdējos Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos mūsu pūtēju orķestris fi nālskatē ieguva god-
algoto zelta diplomu. Tas ir milzīgs sasniegums. 

Pēc Krāslavas mūzikas skolas aizgāju mācīties uz 
Daugavpils mūzikas vidusskolu. Tieši tāpēc Daugav-
pils pilsēta un arī rajons man ir labi pazīstams. Vēlāk 
es mācījos Latvijas Universitātes vēstures fakultātē, 
pēc tam pabeidzu arī Baltijas krievu institūtu. 

Pēc mūzikas vidusskolas aizgāju dienēt armijā, 
pēc dienesta iestājos Latvijas Kultūras akadēmijā. 
Paralēli aizgāju strādāt un no studijām biju spiests 
atteikties, jo nebija laika savienot darbu ar mācībām. 

Ar kādiem cilvēkiem no mūzikas pasaules 
Jums saistās laiks, kad mācījāties Daugavpils 
mūzikas vidusskolā? 

To ir ļoti daudz. Ir pazīstami vairāki Daugavpils 
mūzikas metri. Mūzikas vidusskolā specialitāti es to-
reiz mācījos pie toreizējā Mūzikas vidusskolas direk-
tora – Teodora Savicka. Stundas mums pasniedza 
Jānis Žugovs. Koncertmeistars mans bija Andrejs 
Zelčs, klavierspēli pasniedza Irina Gusarova. Gru-
pas audzinātāja bija Ģertrūde Ķeviša. Pirmajā gadā 
orķestri vēl vadīja komponists Pēteris Butāns. Bija 
arī Jānis Grinberts, Jānis Igolnieks. 

Bet kuri no šiem bija lielākie skolotāji, no ku-
riem nāca ne tikai profesionālā, bet arī dzīves 
pieredze? 

Te varētu nosaukt gan Teodoru Savicki, gan Irinu 
Gusarovu, Ģertrūdi Ķevišu, jo ar šiem skolotājiem 
tika strādāts visvairāk.

Kad sākās Jūsu profesionālās gaitas?  
Pēc mūzikas vidusskolas man bija norīkojums un 

līdz armijai es trīs mēnešus strādāju Balvu rajona 
Viļakas mūzikas skolā. Skola toreiz tika izvietota 
pirmskara robežsargu ēkā, ļoti skaitā vietā - neliela 
pilsētiņa, blakus skolai ezers, apkārt labi un sirsnīgi 
cilvēki. Kā jauno speciālistu, arī kolektīvs mani tur 
labi pieņēma. Pirmās nedēļas es izmitinājos skolotā-
ju istabā, vēlāk jau man divstāvu ēkā piešķīra ista-
bu. Vēlāk nāca armija un citi darba piedāvājumi. Tā 
jau ir, līdz ko ir kāds jauns darba piedāvājums, dzīve 
strauji pamainās. Mums ir tikai jāizvēlas virziens. 

Mācoties Latvijas Universitātē, paralēli arī strādā-
ju, pasniedzu vēsturi Daugavpils mūzikas vidussko-
lā. Latvijas Universitāti es absolvēju neklātienes gru-
pā, mācījos sešus gadus. Pēc Universitātes turpināju 
strādāt mūzikas vidusskolā, kā arī Dienvidlatgales 
novada mūzikas biedrībā par atbrīvoto vietnieku. Tā 
bija biedrība, kas uzturēja un atrada fi nansējumu 
pilētas simfoniskā orķestra darbībai. Vēlāk – vadīju 
Daugavpils Latviešu kultūras centru. 

Kāds bija pats sākums, uzsākot vadīt Nauje-
nes Mūzikas un mākslas skolu?  

Bija interesanti – jauks kolektīvs, arī daudzi pa-
zīstami skolotāji. Tas bija arī tāds zināms izaicinā-
jums, liela uzticēšanās man arī no pagasta pārvaldes 
vadības puses. Saņēmu no viņiem arī lielu atbalstu, 

jo pa šiem darbības gadiem ir palielinājies audzēk-
ņu skaits, pat vairāk nekā dubultojies, šobrīd skolā 
un fi liālēs mācās 166 audzēkņi. Nāca laiks un skolā 
tika atvērtas arī jaunas izglītības programmas, tika 
paplašinātas skolas telpas, veikta ēkas renovācija, iz-
veidoti jauni kolektīvi - pūtēju orķestris, instrumen-
tālā kapela, notika aktīva dalība rajona un novada 
kultūras pasākumos, kultūras dzīvē. Daudz mums ir 
devusi arī starptautiskā sadarbība, skolas materiāli 
tehniskās bāzes pilnveidošana. Tas viss tiek turpi-
nāts arī šobrīd. Interesanti! 

Skola ir piedzīvojusi arī renovāciju. 
Jā, skola tika renovēta 2006.gadā, vēl pirms terito-

riāli administratīvās reformas. Ja saka, ka pirms krī-
zes bija t.s. treknie gadi, tad man jau likās, ka nemaz 
tik „trekni” viņi Naujenei nebija. Jo pagastā ir daudz 
iestāžu, un fi nanses bieži vien ir jāsabalansē pa tām 
visām, nevar kādu atstāt novārtā. Visi iestāžu vadī-
tāji ir augsti kompetenti, katram ir savas idejas, taču 
tās visas nevar vienlaicīgi īstenot. Pagasts jau vēlas 
uzturēt labā kārtībā visas iestādes, tas ir pašsaprota-
mi. Kā raksta avīzēs „tajā laikā nauda bira saujām”, 
nu, nebija tā. Viss tika pārdomāts, deputāti bija iz-
vērtējuši situāciju un šī renovācija tika atbalstīta. 

Kādas izglītības programmas šodien ir vis-
vairāk pieprasītas Naujenes Mūzikas un māks-
las skolā?

Visvairāk audzēkņu šobrīd ir akordeona klasē, tai 
seko pūšamo instrumentu klase, klavierspēle un tad 
- vizuāli plastiskā māksla. Mums ir 17 pedagogi. Mēs 
esam priecīgi par to, ka jau vairāki mūsu audzēkņi ir 
izgājuši visas izglītības pakāpes, par piemēru, akor-
deona klases skolotāja Olga Čapule, kas absolvēja 
Daugavpils mūzikas vidusskolu, pēc tam Viļņas Mū-
zikas un Teātra akadēmijā ieguva bakalaura grādu 
un šogad aizstāvēja maģistra diplomu. Daži no mūsu 
absolventiem strādā skolas administrācijā, daudzi 
piedalās arī mūsu kolektīvu darbā. Tas vienmēr ir 
ļoti patīkami. Es bieži satieku uz ielas bijušos skolas 
audzēkņus, sasveicināmies un aprunājamies, kā ku-
ram iet. Daudzi no mūsu audzēkņiem ir iestājušies 
Daugavpils mūzikas vidusskolā, arī mākslas skolā 
„Saules skola”. Tāpēc arī par sasniegtajiem rezultā-
tiem ir zināms gandarījums, jo pedagogu kolektīvs ir 
ļoti profesionāls, ar lielu darba pieredzi, ar vēlmi sas-
niegt labus rezultātus. Man tikai atliek iespēju robe-
žās šo iniciatīvu atbalstīt un motivēt arvien jauniem 
sasniegumiem. 

Lielākie no skolas kolektīviem. Kādi tie ir?
Tas ir mūsu pūtēju orķestris (vad. un diriģents 

Jānis Grinberts), akordeonistu orķestris (vad. Tat-
jana Jukuma) un instrumentālā kapela (vad. Giršs 
Kagans). Tie ir mūsu pedagogi un kolektīvi ar stāžu. 
Nākamgad aprīlī svinēsim akordeonistu orķestrim 
20 gadu jubileju. Būs pilnīgi jauna koncertprogram-
ma. Ar šo koncertu ieskandināsim arī 13.straptautis-
ko akordeonistu solistu konkursu Naujene  2015. 

Pastāstiet nedaudz par šo konkursu. Kā un 
kad radās ideja to rīkot?

Ideja bija pavisam vienkārša, un tā nāca klajā no 
mūsu kopējās vēlmes attīstīt u paradīt to, kas mums 
jau ir, ar laiku to arī pilnveidojot. Un akordeons kā 
instruments jau visos laikos bija ļoti pieprasīts. Līdz 
ar to, 2003.gada aprīlī mēs rīkojām pirmo akordeo-
nistu solistu konkursu. Redziet, tādām lauku sko-
lām, kāda esam mēs, ir diezgan grūti turēt augstu 
līmeni uz lielās skatuves blakus lielo pilsētu mūzikas 
skolu audzēkņiem. Bērni brauc no Rīgas, Minskas, 
Varšavas. Pirmajā gadā mēs šo konkursu organizē-
jām Kraujas Jauniešu centrā. Redzot, ka par konkur-
su ir interese, otrajā gadā mēs to organizējām torei-
zējā Lāču ciema kultūras namā. Pēcāk un tagad – tas 
notiek jau Daugavpils novada kultūras centrā. Šī 
konkursa novērtējums tagad jau ir kļuvis ļoti augsts. 
Pa šiem gadiem ļoti daudzi ir bijuši pie mums. Šogad 
konkursā tika ieviesta jauna kategorija, tajā piedalās 
arī mūzikas vidusskolu audzēkņi. Daudzi no skolē-
niem brauc piedalīties konkursā vairākus gadus pēc 
kārtas, tādā veidā tiek „iekārtota” zināma konkursa 
aura, kārtība. Jo tie, kas kādreiz piedalījās mūzikas 
skolu kategorijā, tagad var piedalīties arī vidusskolu 
kategorijā. Nākošgad mēs plānojam ieviest kategori-
ju „mūzikas augstskolu, akadēmiju un konservatori-
ju studenti”. Sanāk, ka izejam jau plašākā mērogā 
– konkursā piedalīsies jau visu izglītības pakāpju 
audzēkņi un studenti. Latvijā otra tāda konkursa 
nav. Tādā veidā prezentējam gan savu valsti, gan no-
vadu. Konkursa žūrijā piedalās dalībvalstu vadošie 
speciālisti akordeona spēlē un viņu vārds katram ir 
pazīstams. Viņi savā valstī nosaka akordeona spēles 
skolas attīstību. Plānojam, ka nākošgad žūrijas pār-
stāvji būs arī no Igaunijas un citām valstīm. 

Kādās valstīs un konkursos piedalās Jūsu 
skolēni? 

Mēs cenšamies katru gadu piedalīties dažādos kon-
kursos gan ar mūsu solistiem, gan ar kolektīviem. Pa-
gājušajā gadā ar akordeonistu orķestri piedalījāmies 
konkursā Ukrainā un ieguvām pirmo vietu. Tad ar 
solistiem mēs braucām gan uz Baltkrieviju, gan uz 
Lietuvu un ieguvām laureātu diplomus. Ar orķes-
tri pabijām Baltkrievijā, Igaunijā, kur arī ieguvām 
diplomus par pirmo vietu. Man arī prieks par to, ka 
pedagogi uzdrošinās un rod sevī pārliecību, ka mēs 
varam tādos konkursos piedalīties, tas vairo pārlie-

cību arī mūsu audzēkņos un manī. Protams, iekšēji 
mēs vienmēr gribētu arvien labāk uzstāties, jo tas 
tomēr ir radošs process, mūsos ir sacensību gars, jo 
konkurence dalībnieku vidū ir liela. Tomēr nav jāaiz-
mirst, ka esam maza lauku skola un atšķiramies no 
lielo pilsētu skolām. Tāda specifi ka. Ar lielo pilsētu 
mūzikas skolu audzēkņiem sacensties mums ir liels 
gods. Vēl jo vairāk, esam lepni par to, ka iegūstam 
godalgotās vietas. Bet arī, ja neiegūstam, esam lepni 
par to, ka varam tur būt un piedalīties, saņemot atzi-
nības vārdus no žūrijas locekļiem. Arī Olimpiādē ne 
jau katrs saņem zelta medaļu...

Kas ir skolas sadraudzības partneri?
Sadarbības partneru mums ir ļoti daudz – no Lie-

tuvas, Baltkrievijas, Polijas, Krievijas, Igaunijas, 
Vācijas un citas. Ar ļoti daudzu sadraudzības valstu 
pārstāvjiem mēs uzturam labu kontaktu – varam sa-
zvanīties, uzrakstīt viens otram. 

Piedaloties šajos konkursos un festivālos, mēs re-
dzam ļoti augsta līmeņa muzikantus. Ir daudz māks-
linieku, kurus mēs gribētu uzaicināt arī pie mums, 
bet rodas fi nansiālas grūtības. Mums ir kontakts 
arī ar Romas operteātra pirmo fl autu, viņš ir gatavs 
atbraukt un sniegt koncertu. Tam, protams, nepie-
ciešams zināms fi nansējums. Gan arī mākslinieki 
no Moldāvijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Polijas. Ša-
jās valstīs mēs esam satikuši un dzirdējuši daudzus 
izcilus izpildītājus un kolektīvus, par kuru uzstāša-
nos šeit mums būtu liels gods un lepnums. Arī mūsu 
novada iedzīvotājiem tas būtu liels gandarījums. Jo 
koncerti augstā profesionālā izpildījumā vienmēr nes 
skatītājiem emocionālu pacilājumu, prieku, savu-
kārt, muzikantiem – vēl lielāku vēlmi sevi pilnveidot. 
Prieks, ka pie mums notiek arī ārzemju akadēmiju 
profesoru vieslekcijas. Piemēram, no Vroclavas Mūzi-
kas akadēmijas. Daudzi mūsu audzēkņiem pasniedz 
arī meistarklases, kas ir ļoti liels ieguvums. Tas arī 
dažādo mūsu skolas mācību procesu, mūsu audzēkņi 
gūst zināmu pieredzi. Tas dod arī pozitīvu rezultātu 
visiem šajā sadarbības procesā iesaistītajām pusēm. 

Vai pa šiem gadiem ir bijis kāds sapnis, kas 
tika lolots un ir piepildījies? 

Viens no sapņiem bija, ka iegūsim savā valdījumā 
šo skolas ēku un ka viņa tiks arī renovēta. Šis sapnis 
ir piepildījies. Un šobrīd mums ir sapnis esošās tel-
pas paplašināt. Dotajā brīdī mums uz vietas nav kon-
certzāles, kur mūsu kolektīvi varētu uzstāties un arī 
mēģināt. Ja mēs mēģinām klasē un mums ir jāuzstā-
jas vai jāpiedalās konkursā, piemēram, fi lharmoni-
jas lielajā zālē, rodas zināmas grūtības. Tā ir milzīga 
starpība – gan vietas, gan arī akustikas un skanēju-
ma ziņā. Jo tur jau mums ar nav iespējas daudz mē-
ģināt, mēs aizbraucam un uzstājamies. Gadās arī tā, 
ka atbraucam un pa taisno no autobusa jau pārģēr-
bušies ejam uzstāties. Tas ir ļoti liels izaicinājums. 
Mēs to pieņemam, nekas cits mums neatliek. Tā jau 
nav tikai mums, tā ir daudziem kolektīviem, jo tikai 
mājiniekiem ir iespēja izmēģināt turpat uz vietas. 

Kādi ir Jūsu tuvākie plāni un ieceres? 
Pavisam drīz, 15. oktobrī, notiks Naujenes pūtēju 

orķestra koncerts „Diriģentu parāde”, kurā pieda-
līsies 10 diriģenti no 5 valstīm. Būs ļoti interesan-
ti, tādēļ mēs aicinām visus nākt uz koncertu. Ar šo 
koncertu tad arī turpināsim septembrī iesākto kon-
certsezonu. Pēc tam plānojam piedalīties arī solistu 
konkursā Polijā. Šogad ir arī akordeonistu orķestra 
jubilejas gads. Paplašināsim arī konkursa „Naujene 
2015” robežas. Šajā mācību gadā gatavosimies arī XI 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, martā 
jau pūtēju orķestriem būs jābrauc uz skati. Maijā ar 
pūtēju orķestri beidzot plānojam aizbraukt uz lielo 
festivālu, kas notiks Vācijā. Tā būs motivācija mūsu 
pūtējiem sagatavoties gan skatei, gan braucienam. 

Kāds ir Jūsu novēlējums šajā mācību gadā 
skolēniem, skolotājiem un vecākiem? 

Visiem novēlu pozitīvu noskaņojumu, audzēkņu 
vecākiem – prasmi atbalstīt savus bērnus, jo ins-
trumentu spēles apgūšanas process ir sarežģīts. Tas 
prasa daudz pacietības un intensīvu ikdienas darbu. 
Mums visiem novēlu arī kopēju sadarbību, virzību, 
lai mēs spētu mūsu audzēkņus pilnveidot gan kā per-
sonības, gan arī attīstīt viņu iemaņas un talantus. 
Ar Spodri Kačānu sarunājās Olga Smane
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,

veselību, pacietību un izturību
bērniņu audzināšanā!

Novadā dzimuši 
Demenes pagasts

Anita Garkule (1.augustā)
Darina Januškeviča (8.septembrī)

Dubnas pagastā
Dinārs Volonts (21.augustā)

Medumu pagastā
Olivija Kirilova (3.augustā)

Naujenes pagastā
Elvīra Podoļska (1.augustā)

Kira Bogdanova (24.augustā)
Adams Ivanovs (2.augustā)

Jekaterīna Priekule (8.jūlijā)
Salienas pagastā 

Vasilisa Aļošina (9.septembrī)
Skrudalienas pagastā 

Andris Požarskis (9.augustā)
Sventes pagastā

Viktorija Bogdanoviča (19.jūlijā)
Tabores pagastā

Iļja Semjonovs (4.augustā)

Sveicam  jaunlaulātos!
• Olgu Bleideri un Janu Zaikovski
• Jeļenu Čerņavsku un Anatoliju Pozdiševu
• Inesi Grodi un Viktoru Jakubanecu
• Karinu Požarsku un Pāvelu Kastjukeviču
• Ruļeviču Ritu un Goršentovu Andreju
• Nataļju Agafonovu un Rolandu Jankovski
• Jeļenu Calpāni un Vadimu Lapu
• Allu Selicku un Guntaru Purenu
• Valentīnu Roščenko un Sergeju Egli
• Jūliju Krasovsku un Aleksandru Grabļuku
• Kristīnu Kudrjavcevu un Juriju Vasiļevski
• Jevgeņiju Vansoviču un Jevgeņiju Krejeru
• Diānu Iščenko un Dmitriju Aņisimovu
• Jūliju Vasiļjevu un Valeriju Spiridovski
• Annu Andrejevu un Žani Devjatņikovu
• Anastasiju Voitovu un Jāni Pudānu
• Viktoriju Karpovu un Jevgeņiju Stepanovu
• Gaļinu Solohu un Viktoru Jeromenoku
• Viktoriju Sevču un Dmitriju Ivanovu
• Diānu Laskinu un Antonu Drožinu
• Veroniku Lecko un Nikolaju Semjnonovu
• Kristīni Nitišu un Alekseju Fiļipovu
• Jeļenu Jevstifejevu un Vjačeslavu Markoviču
• Jūliju Glodi un Pāvelu Komisaraiti 

Kalkūnes pagasta 
pārvade ierosina 

publisko apspriešanu par 
koku ciršanu

Daugavpils novada Kalkūnes pagasta pārvalde 
izsludina publisko apspriešanu par plānotu koku 
ciršanu Randenes ciemā blakus daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām: Randene Nr.3 – 2 bērzi, Ran-
dene Nr.1 – 5 liepas un 2 bērzi.

Publiskās apspriešanas ilgums ir 3 (trīs) nedēļas 
no šī paziņojuma publicēšanas. 

Savus priekšlikumus var iesniegt Kalkūnes pa-
gasta pārvaldei Ķieģeļu ielā 4, Kalkūnes pagasts, 
Daugavpils novads.

2014.gada 7. oktobrī plkst. 9.00 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pār-
dots  lauku īpašumu klusā un ainaviski skaistā vie-
tā Daugavpils novada Nīcgales pagasta apdzīvotā 
vietā Zaķupūrs – 1 km attālumā no Nīcgales ciema 
centra, 34 km attālumā no Daugavpils pilsētas cen-
tra.  Īpašums sastāv no zemes 0.59 ha platībā, uz 
kuras atrodas  vienstāvu dzīvojamā māja ar man-
sardu    166.6 m2 platībā un divas saimniecības 
ēkas – šķūnis 49.2 m2 , saimniecības ēka 24, 6 m2. 
Piebraukšana pie īpašuma ērta – pieguļ ceļam ar 
grants segumu. Māja apkurināma ar malku ir elek-
troapgāde, ūdensapgāde –aka . 

Objekta sākotnējā cena –  5100.00 euro .
2014.gada 7. oktobrī plkst. 9.30 Daugavpils no-

vada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
lauksaimniecības izmantojamā zemes vienība Dzel-
mes ar kadastra apzīmējumu  4472 006 0091    0.94 
ha  platībā, kas atrodas  Daugavpils novada Me-
dumu pagastā, lauku apvidū 3.1 km attālumā no 
Medumu ciema. Objekta sākotnējā cena –  620.00 
euro .

2014.gada 7. oktobrī plkst. 10.00 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
lauksaimniecības izmantojamā zemes vienība Oli-
ņas ar kadastra apzīmējumu  4488 003 0123    3.73 
ha  platībā, kas atrodas  Daugavpils novada Sventes 
pagastā, sādžas Bundišķi tuvumā, 3 km attālumā 
no Sventes ciema centra.

Objekta sākotnējā cena –  3 900.00 euro .
2014.gada 7. oktobrī plkst. 10.30 Daugavpils 

novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pār-
dota lauksaimniecības izmantojamā zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu  4462 002 0115    1.29 ha  
platībā, kas atrodas Daugavpils novada Kalupes 
pagastā, sādžas Baltmuiža tuvumā, 2.2 km attālu-
mā no Kalupes ciema centra.

Objekta sākotnējā cena –  1 200.00 euro.
2014.gada 7. oktobrī plkst. 11.00 Daugavpils 

novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pār-
dota lauksaimniecības izmantojamā zemes vienība 
Tvises ar kadastra apzīmējumu  4488 003 0115    
2.16 ha  platībā, kas atrodas  Daugavpils novada 
Sventes pagastā, sādžas Bundišķi tuvumā, 3,2 km 
attālumā no Sventes ciema centra.

 Objekta sākotnējā cena –  2 200.00 euro
Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var ie-

pazīties un uz atsavināmo objektu izsolēm var re-
ģistrēties līdz 2014. gada 3. oktobrim  plkst. 15.00 
Daugavpils novada domē,  12., 19. kabinetā (darb-
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 2, 
Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas mak-
su EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no 
izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. 

2014.gada 14. oktobrī plkst. 9.00 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdo-
ta tiek pārdota lauksaimniecības izmantojamā ze-
mes vienība ( starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 
4476 002 0130     4.72 ha platībā, kura ietilpst ne-
kustamajā īpašumā Romaškas, kas atrodas Nīcga-
les pagastā, Daugavpils novadā, sādžas Dukuriešu 
tuvumā 5 km attālumā no Nīcgales ciema centra.

Objekta sākotnējā cena –  4 900.00 euro.
Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 
4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazī-
ties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei 
mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas izdevu-
mā „Latvijas Vēstnesis” Daugavpils novada domē,  
Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12., 19. kabinetā (darbdie-
nās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), iepriekš samak-
sājot reģistrācijas maksu euro 14.00 (četrpadsmit 
euro 00 centi)  un nodrošinājumu 10% apmērā no 
izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

2014.gada 14. oktobrī plkst. 9.30 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ne-
kustamais īpašums Baltmāja,  kas sastāv no  zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu   2224 m2  platībā  
un vienas divstāvu ēkas  387.9 m2  platībā. Nekusta-
mais īpašums atrodas skaistā, sakoptā Daugavpils 
novada, Kalkūnes pagasta Randenes ciemā,  Dārza 
ielā 55, jauktā apbūves teritorijā, apmēram  0.5 km 
attālumā no Daugavpils pilsētas robežas. Piebrauk-
šana pie objekta ir ērta, piebraucamie ceļi labā stā-
voklī, asfaltēti. Teritorija apsaimniekota, blakus 
atrodas pārtikas preču veikals, sabiedriskais trans-
ports. Transporta  un gājēju kustība ir mērena, 
transporta novietošana ērta, brīva.  Nekustamais 
īpašums izmantojams dažāda veida  komercdarbī-
bai –  veikala, salona, ofi sa, darbnīcu  ierīkošanai, 
kā arī var izmantot kā dzīvojamo platību. Ir elek-
troapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgā-
de (atslēgta), apsardzes signalizācija. Nekustamais 
īpašums reģistrēts zemesgrāmatā bez apgrūtināju-
miem. 

Objekta sākotnējā cena –  11 213.00 euro.
2014.gada 14. oktobrī plkst. 10.00 Daugavpils 

novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pār-
dots nekustamais īpašums „Vālodze V.P.”,  kas sa-
stāv no vienas zemes vienības    0.1275 ha  platībā 
, vienas vienstāvu ēkas  196.2 m2  platībā, kura ir 
būvēta kā sadzīves pakalpojumu ēka, ēkas tehnis-
kais stāvoklis ir apmierinošs. Objekts atrodas Dau-
gavpils novada, Demenes pagasta, Kumbuļu ciemā, 
izvietots ciema centrā aptuveni 20 km attālumā no 
Daugavpils pilsētas robežas. Zemes vienība robežo-
jas ar autoceļu (Skrudaliena – Demene – Kumbuļi). 
Piebraukšana iespējama arī pa autoceļu (Deme-
ne-Kumbuļi). Nekustamais īpašums izmantojams 
dažāda veida komercdarbībai, ir elektroapgāde, 
centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija. Objekta 
sākotnējā cena –  1440.00 euro.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģis-
trēties līdz 2014. gada 10. oktobrim  plkst. 15.00 
Daugavpils novada domē,  12., 19. kabinetā (darb-
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 2, 
Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas mak-
su EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no 
izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. 

Tālr. uzziņām: 654 76739, 65476827, 26357842, 
29412676 
Demenes pagasta pārvalde: 654 07602, 29468465, 
Nīcgales pagasta pārvalde: 654 71145; 29131129; 
Medumu pagasta pārvalde: 654 71563, 29297155; 
Sventes pagasta pārvalde: 65425353, 29556390; 
Kalupes pagasta pārvalde: 65407490; 29175448, 
Kalkūnes pagasta pārvalde: 65440828, 28348366. 

Sveicam Daugavpils novada skolotājus 
Skolotāju dienā. 

Paldies par jūsu pašaizliedzību, 
iecietību un mīlestību, ko dāviniet 

saviem audzēkņiem. 
Lai Jūs sasilda un gandarījumu dod 
audzēkņu labie darbi, vecāku siltie 

vārdi un atbalsts, 
kā arī kolēģu izpalīdzīgā roka šajā 

grūtajā ikdienas darbā.

Daugavpils novada domes vārdā, 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska

Daugavpils novada dome 
sirsnīgi sveic novada iedzīvotājus 
Starptautiskajā veco ļaužu dienā!Starptautiskajā veco ļaužu dienā!
Paldies par jūsu sirds gudrību un 

gara spēku, par neizsīkstošo darba 
sparu un mīlestību, ko dāviniet 
līdzcilvēkiem. Novēlam gaišumu 

jūsu domās, mirdzumu sirdīs, 
smaidu sejās, ticību rītdienai un 

laimi jūsu ģimenēs.

Sveicam Daugavpils novada skolotājus Sveicam Daugavpils novada skolotājus 
Skolotāju dienā. 

Paldies par jūsu pašaizliedzību, 
iecietību un mīlestību, ko dāviniet 

saviem audzēkņiem. 
Lai Jūs sasilda un gandarījumu dod 
audzēkņu labie darbi, vecāku siltie 

vārdi un atbalsts, 
kā arī kolēģu izpalīdzīgā roka šajā 

grūtajā ikdienas darbā.

Daugavpils novada domes vārdā, 

Sveicam Daugavpils novada skolotājus 
Skolotāju dienā. 

Paldies par jūsu pašaizliedzību, 
iecietību un mīlestību, ko dāviniet 

saviem audzēkņiem. 
Lai Jūs sasilda un gandarījumu dod 
audzēkņu labie darbi, vecāku siltie 

vārdi un atbalsts, 
kā arī kolēģu izpalīdzīgā roka šajā 

grūtajā ikdienas darbā.


