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Lielākais latgaliešu mūzikas festivāls „Muzykys Skrytuļs”

Daugavpils novada Līksnā no 4. līdz 6. jūlijam pēc divu gadu pārtraukuma 
skatītājus un dalībniekus atkal priecēja lielākais mūsdienu latgaliešu mūzikas 
festivāls “Muzykys Skrytuļs”. Šis nekomerciālais pasākums notiek jau piekto 
reizi. Pirmo reizi tas izskanēja 2005. gadā, un ir kļuvis par lielāko pasākumu 
latgaliski dziedošiem mūziķiem Latgalē. Tradicionālo latgaliešu viesmīlību šo-
reiz ir izbaudījuši vairāk nekā 330 dalībnieki un ap 6 000 skatītāji.

Par īpaši viesmīlīgu atmosfēru gādāja organizētāji un jaunieši, kuri labprāt 
iesaistījās brīvprātīgajā darbā un palīdzēja veidot šo vērienīgo pasākumu. Trīs 
dienu laikā festivālā skanēja jaunas un pazīstamas dziesmas, klātesošie varē-
ja apmeklēt sešus dažādus koncertus. Festivālā aktīvi piedalījās arī “Muzykys 
Skrytuļs” idejas autori – Gunta Mežule, Anna Briška un Juris Viļums.

Festivāls “Muzykys Skrytuļs” sākās ar dabas un mākslas objektu tapšanu 
mākslas plenērā “Muokslys Skrytuļs” Līksnas muižas parkā, kas padarīja no-
tiekošo vēl krāšņāku. Plenērā piedalījās mākslinieki: Anita Karpenko, Alla Gri-
neviča, Anita Jurkeviča, Valdis Grebežs, Vineta Gailīte un Eva Bičkovska. Arī 
otrajā dienā mākslinieki aktīvi darbojās. Plāteru-Zībergu saimniecības ēkā tika 
atvērta mākslas darbu izstāde. Savus darbus festivāla apmeklētājiem piedāvā-
ja Eva Bičkovska, Vineta Gailīte un fotomāksliniece Veronika Tabūne. Vine-
ta, bijusī naujeniete un tagad Mančesteras iedzīvotāja, izstādīja lelles, kas ir 
veidotas no zeķubiksēm, un ēnu teātra spēli „Iedomu teātris”. Eva Bičkovska 
piedāvāja skatītājiem gan akvareļu zīmējumus, gan soliņus un šūpulīšus, gan 
mākslas darbus stikla apgleznošanas tehnikā. Anita Jurkeviča, Vineta Gailīte, 
Andis Retējums un pagasta brīvprātīgie aicināja mazos festivāla apmeklētājus 
uz radošajām meistardarbnīcām.

Pirmājā dienā izskanēja etno mūzikas koncerts. VPDK “Daugaveņa”, “Rutu-
ļi”, “Dziga”, etnogrāfi skais ansamblis „Vabaļis”, folkloras kopa „Sovvaļnīki” u.c. 
jautri ieripināja “Muzykys Skrytuļi”. Tika izspēlēti deju un dziesmu sveicieni 
visiem Latvijas reģioniem, deju kolektīvi iedejoja večerinku un balles laikā rā-
dīja paraugdemonstrējumu, iesaistot skatītājus un mācot viņus dejot. Večerin-
ku turpināja grupa “Minge” no Lietuvas.

Tomēr centrālie festivāla notikumi un latgaliešu mūzikas koncerti izskanēja 
sestdien. 5.jūlijā — lielajā sajūtu dienā, pirmajā dienas koncertā notika svinī-
gā festivāla “Muzykys Skrytuļs” atklāšana ar Latgales karoga pacelšanu un 
svētku uzrunām. Festivāla organizatorus, dalībniekus un skatītājus uzrunāja 
trīs pasākuma patroneses - Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska, novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne un Līksnas pa-
gasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa. Uzrunu laikā viņas pateicās viesiem 
festivāla organizētājiem un atbalstītājiem, kā arī aktīvākajiem labdariem tika 
pasniegti Pateicības raksti. 

Visu dienu spīdēja saulīte, skanēja gan jaunas, gan jau iemīļotas dziesmas un 
gaisā virmoja skaistas un patiesas emocijas. Latgaliešu mūzikas mīļotājus prie-
cēja biedrības „Kroma kolna bruoleste” kolektīvs, vokālā studija “Stage On”, 
muzikants Kārlis Kazāks, Eriņu un Vorkaļu ģimene, grupa “Dabasu Durovys”, 
“Borowa MC”, “Bez PVN”, “Latgales Dāmu Pops”, “Rikši”, “Metrs”, “Deskaligh-
ters”, “Atika” (Lietuva) un daudzi citi. Dziesmās un dejās tika sagaidīts svēt-
dienas rīts.  

Kā parasti, neizpalika arī bez amatnieku tirgus, sportiskajām aktivitātēm, 
latgaļu seno prasmju un amatu tradīciju paraugdemonstrējumiem, konkur-
siem un skatītāju balvām. 

Festivāls “Muzykys Skrytuļs” noslēdzās svētdien Līksnas Vissvētās Jēzus 
Sirds Romas katoļu baznīcā ar Svēto misi un garīgās mūzikas koncertu.

Analizējot pasākumu, Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne uzsvēra, ka latgaliešu mūzikas festivāls „Muzykys Skrytuļs” ir Latga-

les labā tradīcija, kas ir iemiesojusies Daugavpils novada Līksnas pagastā. Un 
viss notiek tikai par brīvu un tikai no sirds, bez komercpieskaņas.

Festivāla dalībnieki pateicās Līksnas pagasta pārvaldes darbiniekiem, Dau-
gavpils novada domei par neatlaidīgu darbu, brīnišķīgu organizētību, īpašu at-
mosfēru un sirsnīgu viesu uzņemšanu. 

Festivāls “Muzykys Skrytuļs” ar moto “kruot var na tikai naudu” pirmo rei-
zi notika 2005. gadā, lai popularizētu latgalisko identitāti un sekmētu jaunu 
dziesmu radīšanu latgaliski. Atkārtoti festivāls notika arī 2006., 2007. un 2011. 
gadā.
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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

I Z S O L E S

2014.gada 19.septembrī plkst. 12.00 Privatizā-
cijas aģentūrā atklātā mutiskā izsolē tiek pārdots 
valsts dzīvokļa īpašums Nr.1 „Aizpurieši”, Kalniš-
ķos, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, kadas-
tra numurs 44769000133. Nodrošinājums (34,15 
EUR) un reģ. maksa (14,23 EUR) jāiemaksā līdz 
pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pie-
ejami www.pa.gov.lv/izsoles. Iesniegt pieteikumu 
dalībai izsolē var līdz 05.09.2014. plkst. 16.00 Kr. 
Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba d. 8.30 – 17.00. Pir-
kuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 
5 g. Informācija par apskati – 67021348, 67021413. 
Objekta sākotnējā cena - 341,49 EUR. 

2014.gada 19.septembrī plkst. 14.00 Privatizā-
cijas aģentūrā atklātā mutiskā izsolē tiks pārdots 
valsts dzīvokļa īpašums Nr.5 „Aizpurieši”, Kalniš-
ķos, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, kadas-
tra numurs 44769000135. Nodrošinājums (38,42 
EUR) un reģ. maksa (14,23 EUR) jāiemaksā līdz 
pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pie-
ejami www.pa.gov.lv/izsoles. Iesniegt pieteikumu 
dalībai izsolē var līdz 05.09.2014. plkst. 16.00 Kr. 
Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba d. 8.30 – 17.00. Pir-
kuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 
5 g. Informācija par apskati – 67021348, 67021413. 
Objekta sākotnējā cena - 384,18 EUR. 

vienas zemes vienības 0.1275 ha  platībā, vienas 
vienstāvu ēkas  196.2 m2  platībā, kura ir būvēta 
kā sadzīves pakalpojumu ēka, ēkas tehniskais stā-
voklis ir apmierinošs. Objekts atrodas Daugavpils 
novada Demenes pagasta Kumbuļu ciemā, izvietots 
ciema centrā, aptuveni 20 km attālumā no Dau-
gavpils pilsētas robežas. Zemes vienība robežojas 
ar autoceļu (Skrudaliena – Demene – Kumbuļi). 
Piebraukšana iespējama arī pa autoceļu (Demene-
Kumbuļi). Nekustamais īpašums izmantojams da-
žāda veida komercdarbībai, ir elektroapgāde, cen-
tralizētā ūdensapgāde un kanalizācija.

Objekta sākotnējā cena – EUR  2880.00 
Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var ie-

pazīties un uz atsavināma objekta izsoli var reģis-
trēties  līdz 2014. gada  22. augustam  plkst. 
15.30 Daugavpils novada domē, 12., 19 kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas 
ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmē-
rā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

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

Tālr. uzziņām:  654 76739, 65476827, 26357842, 
29412676 

Demenes pagasta pārvaldē: 654 07602, 29468465

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

14.00-18.00
11.08. Daugavpils novada dome 10.00-12.00; 

14.00-18.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins

Tikšanās ar iedzīvotājiem netiek plā-
notas

Aļona Annišiņeca
11.08. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
18.08. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
04.08. Špoģu vidusskola 14.00-17.00
18.08. Vaboles pagasta pārvalde 13.00-15.00
Andrejs Bruns
05.08. Laucesas pagasta sabiedriskais 

centrs, c. Laucesa 
09.00-12.00

11.08. Laucesas pagasta kultūras nams, c. 
Mirnijs

09.00-12.00

Jevgeņijs Gridasovs
11.08. Kalkūnes pagasta pārvalde 17.00-19.00
25.08. Līksnas pagasta pārvalde 17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
13.08. SIA „JumsS”, Silenes ciems 13.00-15.00
20.08. SIA „JumsS”, Silenes ciems 13.00-15.00
Roberts Jonāns
05.08. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
11.08. Raiņa ielā 20, Daugavpils (SIA 

„Irinkom”)
13.00-16.00

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

13.00-16.00

Edgars Kucins
05.08. Naujenes jaunatnes centrs, Dauga-

vas ielā 34, c. Krauja
15.00-18.00

12.08. Naujenes jaunatnes centrs, Dauga-
vas ielā 34, c. Krauja

16.00-18.00

Jānis Kudiņš
04.08. Daugavpils Universitāte, Vienības 

iela 13, 215.a kab
13.00-15.00

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

13.00-15.00

Janīna Kursīte
05.08. Sēlijas iela 25,  LLKC telpās, 203.kab. 09.00-12.00
12.08. Sēlijas iela 25,  LLKC telpās, 203.kab. 09.00-12.00
Juris Livčāns
04.08. Naujenes sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības centrs, c. Vecstropi
16.00-18.00

11.08. Salienas pagasta pārvalde 09.00-10.30
Anita Miltiņa
04.08. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC 

telpās
09.00-12.00

18.08. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC 
telpās

09.00-12.00

Aivars Rasčevskis
04.08. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
11.08. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
08.08. Sventes vidusskola 09.00-11.00
19.08. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.08. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-0 9.30

2014. gada 26. augustā plkst. 9.00 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots ne-
kustamais īpašums „Vālodze V.P.”,  kas sastāv no 

2014.gada 26.jūnija sēdē pieņemti 59 lēmu-
mi:  

• Apstiprināja novada pašvaldības 2013.
gada publisko pārskatu.

• Precizēja novada domes 10.04.2014. sais-
tošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos no-
teikumos Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Daugavpils novada administratīvajā 
teritorijā””.

• Apstiprināja noteikumus „Daugavpils no-
vada pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība”

• un „Par nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rādu un ar tiem saistītās soda naudas, pamatpa-
rāda palielinājuma naudas un nokavējuma nau-
das dzēšanu Daugavpils novada pašvaldībā”.

• Mainīja novada pašvaldības īpašuma at-
savināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas 
nosaukumu un apstiprināja tās nolikumu.

• Apstiprināja Kultūras pārvaldes maksas 
pakalpojumus.

• Apstiprināja ar 01.07.2014. Demenes pa-
gasta teritorijā sadzīves atkritumu savākšanas 
tarifu par faktiski izvesto atkritumu daudzumu 
- EUR 9,27 par 1 m3 (bez PVN).

• Iedalīja līdzekļus no novada domes plāno-
tajiem Valsts autoceļu fonda līdzekļiem  šādām 
pagastu pārvaldēm: Līksnas - EUR 5000, Sventes 
- EUR 10904,  Kalupes - EUR 9391, Kalkūnes - 
EUR 5200, Skrudalienas - EUR 15000 un Graižu 
tilta deformācijas šuves izbūvei EUR 5994.

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

• Apstiprināja Kultūras pārvaldes pamat-
budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi projektā 
„Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un 
pilsētā” ar kopējo fi nansējumu          EUR 18185,40.

• Apstiprināja projekta „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Daugavpils novada Biķernieku pa-
gasta Biķernieku ciemā” fi nanšu plānu un pamat-
budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 
EUR 335741,51 projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpils novada Biķernieku pagasta 
Biķernieku ciemā” fi nansēšanai.

• Grozīja novada domes 13.02.2014. lēmu-
mu Nr.93 „Par projekta „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Bi-
ķernieku pamatskolā” īstenošanu” un apstiprinā-
ja projekta kopējās izmaksas EUR 176270,51 un 
pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi.

• Grozīja novada domes 13.02.2014. lēmu-

mu Nr.95 „Par projekta „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Špo-
ģu Mūzikas un mākslas skolā” un apstiprināja 
projekta kopējās izmaksas EUR 156810,52 un pa-
matbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi.

• Atļāva Demenes pagasta pārvaldei veikt 
iepirkuma procedūru jauna traktora ar priekšējo 
uzkari un sniega tīrīšanas lāpstas iegādei. 

• Nolēma norakstīt no Ambeļu pagasta 
pārvaldes bilances dzīvojamo māju Višķu iela 23, 
Ambeļi.   

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā uz dzīvokli Līksnas pagastā.

• Piekrita atsavināt pašvaldības nekusta-
mos īpašumus:  „Krasti”, dzīvokli Nr.1, Stacijas 
iela 3, Naujene, Naujenes pagastā, un  dzīvokli 
Nr.2, „Eglāji”, Salienas pagastā.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamo īpa-
šumu Graudi, Kalupes pagastā un Nākotnes iela 
5-5, Dubna, Dubnas pagastā, izsoles protokolu.

• Atzina 20.05.2014. uz nekustamo īpašu-
mu Vālodze V.P., Līdumnieku iela 2A, Kumbuļi, 
Demenes pagastā, par nenotikušu.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpa-
šuma Vālodze V.P., Līdumnieku iela 2A, Kumbu-
ļi, Demenes pagastā, izsoles noteikumus.
2014.gada 2.jūlija ārkārtas sēdē pieņemti 9 
lēmumi:  

• Apstiprināja novada teritorijas plānoju-
mu 2012.-2023.gadam.

• Nolēma organizēt no 2014.gada  18.sep-
tembra līdz  20. septembrim  novada  dienas un 
gadatirgu, kā arī izveidoja novada dienu  rīcības 
komisiju.

• Atzina novada biznesa ideju konkursu 
„Esi uzņēmējs 2014” par noslēgušos bez rezul-
tātiem, novirzot neiztērētos līdzekļus EUR 3233 
novada skolēnu vasaras nodarbinātības program-
mai.

• Apstiprināja projekta „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Daugavpils novada Vecsalienas pa-
gasta Červonkas ciemā”  fi nanšu plānu un pamat-
budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 
EUR 275706,06 projekta „Ūdenssaimniecības at-
tīstība Daugavpils novada Vecsalienas pagasta 
Červonkas ciemā” fi nansēšanai.

• Grozīja novada domes 30.09.2013. lēmu-
mu Nr.993 “Par projektu Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/
IPIA/VRAA/007 „Daugavpils novada izglītības 
iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības 
pakalpojuma pieejamības paaugstināšana” un ap-

stiprināja ar projekta īstenošanu saistītās izmak-
sas EUR 701920,34 un  pamatbudžeta ieņēmumu 
un izdevumu tāmi.

• Grozīja novada domes 08.05.2014. lē-
mumu Nr. 381 „Par aizņēmumu ERAF projekta  
„Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurēt-
spējas uzlabošanu un izglītības pakalpojumu pie-
ejamības paaugstināšana” (Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/
IPIA/VRAA/007) fi nansēšanai”, nosakot aizņēmu-
ma summu EUR  4825163,52. 

2014.gada 4.jūlija ārkārtas sēdē pieņemts 
1 lēmums: 

• Atļāva biedrībai „Piedzīvojumu sacensību 
apvienība” rīkot 2014.gada 5. un 6.jūlijā publisku 
pasākumu – sporta piedzīvojumu sacensību „Xra-
ce 2014” 3.posmu Līksnas un Naujenes pagastā.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā, sadaļā „Publiskie doku-
menti”.
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 Kalkūnes pagastā izskanējis festivāls “Asti gaisā!”
Sestdien, 12.jūlijā, Kalkūnes pagasts lidlaukā „Grīva” svi-

nēja pagasta svētkus un to ietvaros rīkoja festivālu „Asti gai-
sā”. 

No rīta apmākušās debesis svētkiem netraucēja – cilvēki 
kuplā skaitā steidzās uz pasākumu. Festivāls sākās ar kon-
certu – skatītājus priecēja Daugavpils novada radošie kolek-
tīvi – Kalkūnes pagasta moderno deju grupa „Vivat Kalkū-
ni”, Medumu vidusskolas marionešu teātris, DNKC vokālā 
studija ‘’Stage On’’, Silenes kultūras nama deju grupa „Tor-
nado”, kā arī šarmantā dziedātāja Jenny May.

Latgales brīvo mākslinieku asociācija rīkoja plenēru – 
mākslinieces Marija Safonova, Anastasija Sazankova, Velta 
Loce un Larisa Sergejeva, piesaistot skatītājus, zīmēja festi-
vāla norises un Grīvas lidlauka ainavas. Špoģu mūzikas un 
mākslas skola aicināja apgleznot pūķus, kas bija tik tikko 
tapuši meistardarbnīcās, kuras savukārt organizēja Preiļu 
bērnu un jauniešu centrs un Rīgas jauno tehniķu centrs. Ma-
zie pasākuma apmeklētāji labprāt meistaroja modeļus, zīmē-
ja un izklaidējās uz piepūšamajām atrakcijām, ļoti populārs 
bija Daugavpils Universitātes stends ar visdažādākajiem ku-
kaiņiem, tai skaitā arī ar tikko lidlaukā noķertajiem. 

Bērni un pieaugušie aktīvi sacentās gaisa pūķu lidināša-
nā, piesaistot skatītāju uzmanību ar skaistiem un oriģinā-
liem pūķu modeļiem. Festivāla noslēgumā uz skatuves tika 
izsaukti kompetentās žūrijas izvēlētie uzvarētāji – balvas pa-
sniedza par oriģinālāko noformējumu un augstāko lidojumu, 
bija arī skatītāju simpātiju balvu. Diplomus saņēma visi šo 
sacensību dalībnieki.

Paralēli visām aktivitātēm bija apskatāma lidaparātu 
izstāde. Ar lielu interesi festivāla dalībnieki vēroja robež-
sardzes dienesta suņu paraugdemonstrējumus, un par 
kulmināciju, protams, kļuva aviošovs. Savu meistarību de-
monstrēja piloti no Daugavpils, Lietuvas, Nacionālo bruņoto 
spēku (NBS) glābēju helikoptera komanda un sporta kluba 
“D.I.S.K.” izpletņlēcēji.

Svētku noslēgumā Kalkūnes pagasta pārvaldes vadītājs 
Osvalds Kursītis pateicās svētku organizētājiem, atbalstītā-
jiem un dalībniekiem – pasniedza Pateicības un pārsteiguma 
balvas.

Kā uzsvēra O. Kursītis, pagasta teritorijā ir lidlauks, kas 
ir lieliska iespēja nest Kalkūnes vārdu un kļūt plašāk atpa-
zīstamam. „To mēs arī izmantojām. Pateicoties labai sadar-
bībai ar Daugavpils izpletņlēcēju sporta klubu „D.I.S.K.”, kā 
arī NBS, Zemessargu un robežsargu atbalstam, svētkus ie-
cienīja arī Daugavpils iedzīvotāji, viesi no citiem novadiem 
un Lietuvas.” Kalkūnes pagasta svētki notiks arī turpmāk, 
tikai, iespējams, ne katru gadu. Šogad svētki tiek rīkoti tikai 
otro reizi (pirmie bija 2013.gadā) un jau kļuvuši populāri.

Par ārkārtējo situāciju Daugavpils novadā
Sakarā ar Āfrikas cūku mēra izplatīšanos un, 

pamatojoties uz 2014.gada 2.jūlija Ministru ka-
bineta rīkojumu Nr. 322, ir izsludināta ārkār-
tēja situācija. Attiecīgo novadu pašvaldībām 
ir uzdots ierādīt vietas dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu aprakšanai, kā arī organizēt 
minētos pasākumus, nodrošinot tehnikas un 
citu resursu piesaisti, nobeigušos dzīvnieku sa-
dedzināšanu vai aprakšanu Āfrikas cūku mēra 
(ĀCM) laikā.

Rīkojums paredz posmā no 2.jūlija līdz 1.oktobrim 
izsludināt ārkārtējo situāciju arī Daugavpils novada 
Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Laucesas, 
Maļinovas, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Tabo-
res, Vecsalienas un Višķu pagastā, kuri atrodas riska 
zonā.

7. jūlijā Daugavpils novada domē notika ražošanas 
sapulce, kurā tika izskatīts jautājums par ārkārtējo 
situāciju Daugavpils novadā sakarā ar Āfrikas cūku 
mēra izplatīšanos. Piedalījās pašvaldības vadība, Pār-
tikas un veterinārā dienesta (PVD) Dienvidlatgales 
pārvaldes vadītājs Antons Lazdāns, 12 pagastu, kuros 
ir izsludināta ārkārtējā situācija, vadītāji u.c.

Sapulcē tika lemts par pasākumiem ĀCM ierobe-
žošanas un apkarošanas laikā, par vietām, kur varēs 
sadedzināt dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus un 
visu mājlopu līķus, par nodrošināšanu ar tehniku un 
citiem resursiem. Tika pieņemts lēmums izvēlēties 
divas tādas dedzināšanas vietas – abos Daugavas 
krastos. Vietas ir saskaņotas ar Latgales reģionālo 
vides pārvaldi, PVD un ugunsdzēsējiem. Tās atrodas 
uz pašvaldībai piederošas zemes Biķernieku pagastā 
un Salienas pagasta Meteļišķu ciema apkaimē. Dau-
gavpils novada teritorijā - Maļinovā, Laucesē un Sa-
lienā ir uzstādīti konteineri, kur var ievietot dzīvnieku 
mirstīgās atliekas.

Pieņemts lēmums sadedzināt nevis aprakt atšautos 
un nobeigušos dzīvniekus, jo pretējā gadījumā tiktu 
apdraudēta vide, piesārņoti grunts ūdeņi un vēl 25 
gadu laikā vajadzētu veikt šīs vietas monitoringu.

8.jūlijā Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un 

Ilūkstes novada apvienotās civilās aizsardzības komi-
sijas sēdē, kur tika apspriests jautājums par Āfrikas 
cūku mēra izplatīšanas apturēšanu Latgales reģionā, 
tika runāts par Valsts meža dienesta darbu un uzdots 
koordinēt mednieku biedrības, kurām savukārt ir jāiz-
šauj mežacūkas – ir jāatstāj 5 uz 1000 ha.

Novadā darbojas cūku skaita depopularizācijas 
programma – par katru aizsargzonā likvidēto sivēnu 
tiek izmaksāti 50 eiro un par katru nomedītu meža 
cūku – 200 eiro.

PVD apsekos apdzīvotās vietas un veiks visu cūku 
pārbaudi. A.Lazdāns arī aicinājis reģistrēt dzīvnieku 
novietnes, jo kompensācijas var saņemt tikai to dzīv-
nieku īpašnieki, kas ir reģistrēti.

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 
vietnieks Aleksandrs Aizbalts informēja, ka pirmās 
atšautās mežacūkas (7 mežacūkas un 1 sivēns - nebija 
infi cētas) tika sadedzinātas Salienas pagastā 18.jūlijā. 
Tas prasīja daudz pūļu un sešas ar pusi stundas. To-
ties, vairs šeit dedzināšana nenotiks, jo 22.jūlijā val-
dība pieņēma lēmumu iegādāties pārvietojamo kre-
matoriju, kurā stundas laikā var sadedzināt 1 tonnu 
subproduktu vai nošauto dzīvnieku. Drīz krematorija 
būs Latgalē un uzsāks savu darbu. Tas ļauj pašval-
dībai rekultivēt dedzināšanas vietu Salienas pagastā 
– atjaunot zālāju.

PVD publiskojis norādes, kas jāņem vērā cūku īpaš-
niekiem ĀCM ārkārtējās situācijas zonā, lai pasargātu 
dzīvniekus no infi cēšanās. Ja minētie norādījumi ka-
rantīnas zonas saimniecībās netiks izpildīti līdz 31.jū-
lijam, cūkas būs jānokauj. Tāpēc iedzīvotājus lūdz pēc 
iespējas mazāk braukt uz mežu, it sevišķi tiem, kam 
saimniecībā ir cūkas. Atnākot no meža, pārģērbties un 
lietot dezinfekcijas līdzekļus. Zemniekiem jābūt uzma-
nīgiem, izmantojot graudus un salmus, jo mežacūkām 
patīk uzturēties graudaugu sējumos, īpaši kviešos. 
Salmus nekādā gadījumā nedrīkst vest uz mājām, la-
bāk tos sadedzināt.

Daugavpils novada pašvaldība aicina iedzīvotājus 
izprast situācijas nopietnību, būt saprotošiem un pie-
sardzīgiem, ievērojot drošības pasākumus, tādējādi 

pasargājot savus dzīvniekus no saslimšanas un sama-
zinot infekcijas slimības izplatīšanos apkārtējā terito-
rijā. PVD ir nodrukājis un izplatījis plakātus latviešu 
un krievu valodā ar instrukciju, kā ir jārīkojas ĀCM 
uzliesmojuma laikā. Šī informācija ir publicēta arī 
PVD mājas lapā: http://www.pvd.gov.lv/uploaded_fi -
les/Majas_lapa_2/A2-CUKU%20MERIS-arkartas.pdf.

ĀCM apstiprināts vienā no lielākajām cūku noviet-
nēm Lietuvā, Ignalinas apkārtnē, notika 20 000 cūku 
izkaušana. PVD aptur cūkgaļas importu no Lietuvas. 
PVD ir saņēmis informāciju arī no Polijas par pirmo 
konstatēto ĀCM gadījumu mājas cūkām Baltkrievijas 
pierobežā, kur vīruss ir skāris nobarojamo cūku no-
vietni ar piecām cūkām.

29.jūlijā Latvijas pašvaldību savienībā notika sadar-
bībā ar Zemkopības ministriju rīkotā videokonference 
par Āfrikas cūku mēra ierobežošanu, kurā piedalījās 
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Pārtikas un ve-
terinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis, 
Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš, 
VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks 
Artis Velšs u.c. Daugavpils novada domi pārstāvēja 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska un vietnieks Arvīds 
Kucins. Tika risināti ļoti svarīgi jautājumi.

M. Balodis ir uzsvēris, ka Latgalē saimniecības „lies-
mo viena pēc otras, un galvenais infi cēšanas cēlonis ir 
barība”. PVD sāka cūku kaušanas procesu. A. Velšs 
atgādināja iedzīvotājiem, ka karantīnas zonā ir jāie-
vēro gaļas un ieroču pārvadāšanas noteikumi, kā arī 
par to, ka PVD inspektoriem ir tiesības apsekot pri-
vātsaimniecības.

Latvijā ĀCM tika konstatēts 26.jūnijā trim mežacū-
kām dažus metrus no Baltkrievijas robežas, līdz 28.jū-
lijam ĀCM ir konstatēts 30 mežacūkām un 28 mājas 
cūkām 13 piemājas saimniecībās, iznīcinātas 198 mā-
jas cūkas. Pēc ĀCM gadījuma konstatēšanas Valkas 
novadā, 22.jūlijā Latvijas valdība nolēma, ka ārkārtas 
situācijas zonā iekļaujama visa pierobeža ar Krieviju 
un Igauniju.
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Latvijā ir atgriezies 
194 gadus vecais 
Līksnas meteorīts

Kārlis Bērziņš 
LAB valdes priekšsēdētāja vietnieks 

Pēc daudziem gadu desmitiem dzimtenē beidzot ir 
atgriezies pirmais identificētais Latvijā nokritušais 
meteorīts. Tas nokrita Līksnā, tagadējā Daugavpils 
novada teritorijā, 1820. gada 12. jūlijā. Atbilstoši 
nokrišanas vietai, meteorīts ieguva Līksnas vārdu 
un starptautisko apzīmējumu Lixna. 

Līksna ir akmens tipa meteorīts (H4 hondrīts) 
ar magnētiskām īpašībām, tas ir daudz pētīts jau 
no pašiem meteorītikas zinātnes pirmsākumiem. 
Ziņas par meteorīta nokrišanu dažu mēnešu laikā 
ātri izplatījās pa visu pasauli, tas tika analizēts un 
salīdzināts ar pārējiem tolaik zināmajiem debess 
akmeņiem. 

Latvijas teritorijā pavisam zināmi tikai 4 meteo-
rītu krišanas gadījumi - Līksnā, Biržos, Neretā un 
Baldonē, pie tam visi 19. gadsimtā. Pirmais vēstu-
riskais gadījums notika Līksnā, kad 1820. gada “30. 
jūnijā [pēc vecā stila kalendāra, tagad 12. jūlijā] 
starp 5 un 6 vakarā ir redzēta liela, pilnmēnesim 
līdzīga uguns bumba, kas strauji kustējās no dien-
vidiem uz ziemeļiem... Tajā pašā dienā un tai pat 
laikā 24 verstis [apmēram 25 km] no pašas Līksnu 
muižas tai piederošā Lazdānu ciema laukā no gaisa 
nokrita akmens.” 

Diemžēl gandrīz visi Latvijas meteorīti tika izves-
ti no valsts. Ilgus gadus vienīgais izņēmums bija 
tikai dažas šķēles no pēdējā - 1890. gadā nokritu-
šā Baldones meteorīta, kas joprojām glabājas un ir 
apskatāmas Latvijas Universitātē. Visi pārējie Lat-
vijas meteorītu paraugi ātri atrada vietu dažādos 
pasaules muzejos un arī privātkolekcijās. 

Latvijas meteorītu izpētes projektam Meteoriti.
LV, sadarbībā ar Jaunanglijas Meteorītikas labo-
ratoriju NEMS, izdevās atgūt un atgriezt Latvijā 
nelielu 0,63 gramus smagu nozīmīgā Līksnas me-
teorīta fragmentu. Pat vēl vairāk, Latvijā tika nogā-
dāts arī Līksnas meteorīta plānslīpējuma etalons. 
Tas ir speciāli sagatavots apmēram 30 mikrometru 
(30 metra miljono daļu) biezuma paraugs, kas pa-
redzēts mikroskopiskai izpētei. “Kaut arī šie me-
teorīta paraugi nav lieli, tie Latvijai ir ļoti nozīmīgi 
gan zinātniskā, gan kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanas ziņā” - saka projekta Meteoriti.LV di-
binātājs K.Bērziņš - “Kopējās sadarbības rezultātā 
mums pēc daudziem gadiem ir izdevies atgriezt no-
zaudēto Latvijas meteorīta fragmentu atkal mājās.” 

Višķu pagasta jauniešu biedrība „VJCS” no 7. līdz 
11.jūlijam Daugavpils novada Višķu pagastā realizēja 
jauniešu dienas nometni „Manas 5 maņas”. Nometnē 
piedalījās 14  Višķu pagasta jaunieši vecumā no 13 
līdz 15 gadiem. Tā tika realizēta pateicoties Daugav-
pils novada brīvā laika organizēšanas projekta kon-
kursa finansējumam.

Nometnes mērķis bija veicināt jauniešu saturīgu, 
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, organizējot infor-
matīvas un motivējošas aktivitātes jauniešu nomet-
nes ietvaros Višķu pagasta jauniešu veselīga dzīves-
veida un aktīvas darbības popularizēšanai. Piecu 
dienu laikā dalībniekiem tika organizētas tikšanās ar 
speciālistiem veselības jomā, amatu meistaru, kā arī 
sniegta iespēja labāk iepazīt savu novadu, piedaloties 
dabas parka „Daugavas loki” izbraucienā ar plostu. 
Nometnes izvēlētā tematika (5 cilvēka maņas) jau-
niešiem sniedza zināšanas par pirmo palīdzību, viņi 
apguva tādas prasmes kā veidošana no māla, guva 
teorētiskas zināšanas par cilvēka maņu orgāniem un 
to pareizu kopšanu, darbošanos ar karti un kompasu. 

Pirmā nometnes diena tika veltīta tam, lai nomet-
nes dalībnieki iepazītos savā starpā, kā arī saliedēt 
viņus, izmantojot dažādas neformālās izglītības vin-
grinājumus un spēles. Jaunieši apguva pirmās palī-
dzības pamatus, vēlāk iegūtās zināšanas, pielietojot 
teatralizētās situācijas, kopīgi pārrunājot, vai izvēlē-

Nometne „Manas 5 maņas”

vadā, brauciens uz Dagdas novada JIC tika atcelts, tā 
vietā jauniešiem notika sporta diena pie Višķu pagas-
ta skatu torņa, bet vēlāk Špoģu vidusskolas skolotājs 
Jānis Suveizda iepazīstināja nometnes dalībniekus 
ar orientēšanās principu, kompasu darbību un kartes 
lasīšanu. Teorētiskās zināšanas uzreiz tika pielietotas 
praksē, un jaunieši komandās devās pa nometņu vadī-
tāju izveidotajām trasēm. Meklējot un pildot dažādus 
uzdevumus, visas komandas nonāca pie dārgumu lā-
des – saldumiem. Ceturtā diena tika aizvadīta, disku-
tējot par uzticību un savstarpējo cieņu ne tikai dzīvē, 
bet arī internetvidē, kā arī jaunieši izspēlēja spēli „Uz-
ticības taka” un „Skawendžers”, vēlāk Višķu pagasta 
pludmalē tika veidota „Ģimenes poga”, kas tiks ap-
dedzināta un atdota jauniešiem. Iemēģinot labiekār-
toto pludmali, nometnē bieži tika izspēlētas dažādas 
spēles, tādas kā – volejbols, tautas bumba, kartupelis. 
Noslēdzošā nometnes diena pagāja Naujenes pagastā, 
peldot ar plostu un pusdienojot „Latgales sētā”, noslē-
gumā visiem nometnes dalībniekiem tika uzdāvināti 
krekliņi ar nometnes logo. 

Nometnes organizatori izsaka pateicību visiem no-
metnes dalībniekiem un viņu vecākiem, kā arī visiem 
tiem, kas atbalstīja nometni – Daugavpils novada 
domei, Višķu pagasta pārvaldei, skolotājam Jānim 
Suveizdam, ģimenes ārstei Ivetai Grotkerei, amatnie-
kam Valdim Grebežam un dabas parka „Daugavas 
loki” nodaļas vadītājam Jānim Silovam.

Višķu jauniešu dienas 2014
25.jūlijā Višķu estrādes un stadiona, kā arī Viš-

ķu pludmales teritorijā norisinājās pasākums “Viš-
ķu pagasta jauniešu diena 2014”, kas kopā pulcēja 
gandrīz 150 dalībniekus no Višķu, Ambeļu, Maļino-
vas un Sventes pagasta, Dagdas novada pagastiem, 
Preiļu novada, kā arī Ilūkstes un Daugavpils pil-
sētām. Šogad jauniešu diena tika organizēta spor-
tiskā garā, īpaši izceļot komandas lomu, jo visās 
aktivitātēs bija nepieciešams komandas kopējais 

tais risinājums bija 
pats veiksmīgākais. 
Otrajā dienā jau-
nieši radoši darbo-
jās, veidojot kolāžu 
„Mana dzīves gar-
ša”, kā arī muzicējot. 
Pateicoties vienai 
no nometnes brīv-
prātīgajām, Agatei 
Jermaļonokai, tapa 
nometnes himna 
„To zinu tikai es”, 
kas vēstīja par mī-
lestību pret Latgali 
un tās skaisto dabu. 
Sakarā ar ārkārtas 
situāciju Dagdas no-

Santa Matisāne
Jaunatnes lietu speciāliste

rezultāts, nevis individuālais pārā-
kums. Bērniem un jauniešiem bija 
iespēja piedalīties gan neformālajās 
komandu sporta spēlēs, gan arī strīt-
bolā un pludmales volejbolā.

Viskuplākais dalībnieku skaits 
bija neformālajās sporta spēlēs, ku-
rās piedalījās 20 bērnu un jauniešu 
komandas, kuru sastāvā bija pa pie-
ciem cilvēkiem. Dalībniekiem spēlēs 
nācās parādīt gan savu veiklību, at-
tapību un saliedētību 11 disciplīnās, 
kas kopā, summējot rezultātu, arī 
noteica sacensību uzvarētājus. Bēr-
nu grupā trešo vietu ieguva koman-
da “Maļinovas juniors”, otrie palika 
Višķu pagasta komanda “Agoņ” un 
par uzvarētājiem kļuva Višķu pa-
gasta bērnu komanda “Skorpioni”. 
Jauniešu kategorijā konkurence bija 
daudz sīvāka, un visu izšķīra pāris 
punkti. Kopvērtējumā trešo vietu ie-
guva Ambeļu pagasta jaunieši, otro 
vietu Dagdas jaunatnes iniciatīvas 
centra komanda „Express”, bet par 
uzvarētājiem kļuva Višķu pagasta 
jauniešu komanda “4AI”.

Arī Višķu pludmalē norisinājās 
aizraujošas sacensības. Pludmales 
volejbola turnīrā piedalījās 24 ko-
mandas, un ļoti sīvā cīņā trešo vietu 
ieguva Dagdas novada jaunieši, otro 
vietu ieguva komanda ar nosauku-
mu “Mini X” no Višķu pagasta, bet 
par uzvarētājiem kļuva Dagdas jau-
natnes iniciatīvas centra jauniešu 
komanda.

Strītbola turnīrā piedalījās sešas komandas. Tre-
šo vietu ieguva Višķu pagasta jauniešu komanda, 
otro Dagdas JIC komanda un par uzvarētājiem kļu-
va komanda “X” no Višķu pagasta.

Kopumā ir jāatzīmē tas, ka Jauniešu dienas pa-
sākums aizritēja ļoti veiksmīgi, un jau šobrīd tiek 
plānotas nākamā gada aktivitātes un programmas. 
Uz tikšanos “Višķu pagasta jauniešu dienās 2015”!

Augustā novadā startē 
konkurss 

„Mana dzīves vide”
Aicinām piedalīties Daugavpils novada domes iz-

sludinātajā konkursā „Mana dzīves vide”, kura mēr-
ķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos Daugavpils 
novada teritorijas ainavas veidošanā un teritorijas 
sakopšanā, rosināt iedzīvotāju līdzdalību kultūrvi-
des veidošanā, atbalstīt īpašnieku labo gribu namu 
un to apkārtnes sakopšanā, kā arī apzināt, godināt 
un popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sa-
sniegumus.

Konkursā var piedalīties Daugavpils novada ad-
ministratīvajā teritorijā esošie zemes, privātmāju, 
dzīvokļu īpašnieki, daudzdzīvokļu māju pārvald-
nieki vai citas pilnvarotas personas, kas aktīvi 
darbojas, sekmējot lauku vides attīstību un veido-
jot skaistu un sakoptu lauku sētu, daudzdzīvokļu 
māju, zemnieku saimniecību, uzņēmumu vai iestā-
di ar jaunām, neparastām idejām, atradumiem un 
risinājumiem.

Dalībai konkursā var pieteikt pagasta pārvaldes, 
pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kā arī radi, drau-
gi, kaimiņi un ikviens iedzīvotājs, kurš ir pamanījis 
kādas nominācijas cienīgu pretendentu un iepriekš 
to saskaņojis ar īpašnieku. Daugavpils novada ad-
ministratīvajā teritorijā katra pagasta pārvalde or-
ganizē pretendentu pieteikšanos augstāk minētajās 
nominācijās.

Dalībai konkursā var pieteikties līdz 2014.gada 
15.augustam, aizpildot pieteikuma anketu attie-
cīgajā pagasta pārvaldē, bibliotēkā vai Daugavpils 
novada domes Pašvaldības īpašuma nodaļā, Rīgas 
ielā 2, 1.stāva 19.kabinetā, vai elektroniski, nosūtot 
pieteikuma anketu uz e-pastu vasilisa.pudovkina@
dnd.lv. Pieteikuma anketa pieejama Daugavpils no-
vada pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv. Konkur-
sa vērtēšanas kritērijus katrā no nominācijām skat. 
mājas lapā www.dnd.lv konkursa nolikumā.
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Skrudalienas pagasta jaunieši 
labiekārtos pludmales volejbola 

laukumus Sila ezera krastā
Daugavpils novada projektu konkursa „Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros 

Skrudalienas pagasta jauniešu neformālā grupa „Mēs savam pagastam!” uz-
sāk projekta „Skrudalienas pagastā darbojamies aktīvi un veselīgi” īstenošanu. 
Daugavpils novada dome atbalstīja jauniešu ieceri, kuras mērķis ir labiekārtot 
pulcēšanās vietu Skrudalienas pagastā, veicinot veselīgu dzīves veidu un no-
drošinot jauniešiem iespēju kvalitatīvi izmantot savu brīvo laiku.

Projekta ietvaros tiks labiekārtoti divi pludmales volejbola laukumi Sila 
ezera krastā. Ja līdz šim volejbola laukumi tika izmantoti tikai novada spor-
ta pasākumu laikā, aizņemoties nepieciešamo inventāru Silenes skolā, tad pēc 
veiksmīgas projekta īstenošanas viss nepieciešamais pludmales volejbolam būs 
pieejams visas vasaras sezonas garumā. Par piešķirto fi nansējumu tiks iegā-
dāts viss pludmales volejbolam nepieciešamais inventārs – volejbola tīkli, bum-
bas, laukuma līnijas, tablo, sporta pasākumu rīkošanai arī telts-nojume. Vienā 
no laukumiem, ar Skrudalienas pagasta pārvaldes atbalstu, kas jauniešiem kā 
līdzfi nansējumu sniegs nepieciešamo materiālu, tiks uzstādīti stacionārie volej-
bola stabi, nodrošinot abu laukumu pieejamību visā vasaras periodā. 

Pateicoties projektam, jauniešiem būs iespēja brīvajā laikā uzspēlēt pludma-
les volejbolu, iepriekš to saskaņojot ar Skrudalienas pagasta pārvaldes sporta 
organizatoru.

Projekts paredz iekļaut pagasta dzīvē jaunu sporta pasākumu - turnīru 
„Skrudalienas pagasta pludmales volejbola kauss”, kas turpmāk tiks rīkots 
katru gadu, pulcējot sporta cienītājus no vairākiem kaimiņu pagastiem.

Projekta aktivitātēs ir iekļautas arī meistarklases bērniem, kuras šovasar 
notiks vienu reizi nedēļā. Līdz ar to, arī pagasta bērniem būs iespēja iepazīties 
ar vienu no populārākajām komandu sporta spēlēm. Pozitīvi ir tas, ka šīs meis-
tarklases rīkos paši jaunieši, nododot savas zināšanas un sporta prasmes tālāk 
arī jaunākajiem pagasta iedzīvotājiem.

Projekts ne tikai ietekmēs jauniešu fi zisko attīstību, bet arī stiprinās pašap-
ziņu, veicinās atbildības sajūtu par paveikto darbu, ka arī attīstīs iniciatīvu un 
brīvprātīgo darbu jauniešu vidū, jo visas projektā paredzētās aktivitātes Skrud-
alienas pagasta jaunieši veiks brīvprātīgi un pēc pašu iniciatīvas.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 863.00 EUR, tai skaitā Daugavpils nova-
da domes fi nansējums 713.00 EUR un Skrudalienas pagasta pārvaldes līdzfi -
nansējums 150.00 EUR. Projekts tiks īstenots līdz 2014.gada 31.augustam.

Projektā iesaistītie jaunieši – iniciatīvas darba grupa: Anželika Kupete, Oļegs 
Miļevičs, Jevgenijs Hrapāns, Oļegs Griškjāns, Oļegs Lapkovskis, Jeļena Andru-
le, Adriana Bogatenko, Ignatijs Mihailovs.

Lai veicas mūsu jauniešiem! Gaidīsim visus sporta cienītājus uz pludmales 
volejbola spēlēm.

P.S. Projekta aktivitāšu datumi un laiki tiks publicēti Skrudalienas pagasta 
pārvaldes mājas lapā www.skrudaliena.lv un Daugavpils novada  pašvaldības 
mājas lapā www.dnd.lv.

Biedrība ”Silenes stariņi” veiksmīgi 
realizēja divus projektus

Sofi ja Mole
Biedrība “Silenes stariņi” veiksmīgi realizēja divus projektus „Daugavpils no-

vada jauniešu izpratnes veidošana par novada dabas aizsargājamajām teritori-
jām un vidi” un „Vides nometne „Zaļais aplis”.

No 1.maija biedrība „Silenes stariņi”, Zemkopības ministrijas Meža attīstības 
fonda piešķirtā fi nansējuma ietvaros, ar mērķi veicināt Daugavpils novada jau-
niešu izpratni par novada dabas aizsargājamajām teritorijām un vidi, realizēja 
projektu „Daugavpils novada jauniešu izpratnes veidošana par novada dabas 
aizsargājamajām teritorijām un vidi”.

Paziņojums par Daugavpils 
novada teritorijas plānojuma 

2012.-2023.gadam 
apstiprināšanu 

Daugavpils novada dome paziņo, ka 2014.gada 2.jūlijā ar Daugavpils nova-
da pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Daugavpils novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2023.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteiku-
mi un grafi skā daļa” ir apstiprināts Daugavpils novada teritorijas plānojums 
2012.-2023.gadam (lēmums Nr.667, protokols Nr.15, 1.&). Daugavpils novada 
teritorijas plānojumu izstrādāja Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas 
Plānošanas daļa. Ar apstiprināto teritorijas plānojumu, vides pārskatu, kā arī 
informatīvo ziņojumu par pieņemto plānošanas dokumentu, atzinumu par vi-
des pārskatu un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegša-
nai var iepazīties darba dienās Daugavpils novada domes Attīstības nodaļā, 
Rīgas ielā 2-29, Daugavpilī vai pašvaldības mājaslapā Internetā www.dnd.lv, 
sadaļā „Attīstība”. Pievēršam uzmanību, ka novada teritorijas plānojums nav 
īstenojams tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas liku-
ma 27.panta trešajā daļā minētās darbības. Līdz tam laikam piemēro pagastu 
teritorijas plānojumus. Tālrunis uzziņām – 65476882.

Avīzē ievietoto rakstu un interviju 
pilnās versijas lasiet 

www.dnd.lv 

Projekta rezultātā tika uzlabota materiāli-tehniskā bāze: iegādāti desmit 
digitālie multimetri ar termometru, datu uzkrājējs ar programmatūru “Easy-
Sense Q3+”, uzkrāto datu reģistrēšanas ierīce, elektroniskie svari, trīs SFC-
100FLED mikroskopi, elektriskā plītiņa un sešas kastes ar vākiem. 

Visa projekta ietvaros iegādātā aparatūra tiks izmantota kā brīvdienās, tā 
arī mācību procesā. 

Aparatūra tika izmantota arī no 15. līdz 21. jūlijam Daugavpils novada bērnu 
un jauniešu nometnes laikā. Tās ietvaros jaunieši iepazinās ar Latgales vēsturi 
un dabu, pētīja parka „Silene” aizsargājamo dabas teritoriju.

Jaunajā 2014./2015.mācību gadā Silenes pamatskolā tiek plānots organizēt 
jauno pētnieku pulciņu „Skolēni eksperimentē”. Tas pozitīvi ietekmēs skolēnu 
zināšanas un dos iespēju izveidot vides pētniecības bāzi, atbilstoši mūsdienīga-
jām prasībām un izmantot pētniecības bāzi ārpusstundu aktivitātēm Daugav-
pils novada mērogā.

No 26.jūnija līdz 5.jūlijam otrā biedrības projekta „Vides nometne „Zaļais 
aplis” ietvaros 22 Daugavpils novada jaunieši darbojās ar iegādāto aparatūru, 
pildīja uzdevumus, pētīja dabas objektus. Šo projektu biedrība „Silenes stari-
ņi” realizēja Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursa 
„Atbildīgs dzīvesveids” ietvaros ar Daugavpils novada domes līdzfi nansējumu. 
Projekta kopējais fi nansējums - EUR 5868,00.

Projekta laikā Daugavpils novada jaunieši, sadarbībā ar DU lektoriem, pētīja 
apkārtējo vidi, dabas bioloģisko daudzveidību, strādāja ar jaunākajām tehnolo-
ģijām un izmantoja līdz šim neiepazītas darba metodes, piedalījās dažādos ek-
sperimentos, dabas takas veidošanā, devās mācību braucienos un ekskursijās. 
Bija arī sporta un izklaides pasākumi. 

„Puķuzirnis” zied atkal!
Aiga Jonele
Daugavpils novada Kultūras pārvalde
Projektu vadītāja 

24., 25.un 26.jūlijā Raiņa mājā Berķenelē norisinājās mākslas plenērs „Pu-
ķuzirnis”, ko  projekta ietvaros rīkoja Daugavpils novada Kultūras pārvalde. 
Plenērā piedalījās Daugavpils novada bērnu sociālās aprūpes centra „Kalkūni” 
iemītnieki ar īpašām vajadzībām, kuri kopā ar  Daugavpils novada mākslinie-
kiem trīs dienu laikā darbojās gleznošanas meistarklasēs, kā arī apguva dažā-
das citas radošas prasmes.

Plenēra gleznošanas un radošās meistardarbnīcās vadīja profesionāli Dau-
gavpils novada mākslas un kultūras jomu pārstāvji. Trīs dienu laikā plenēra 
dalībnieki gleznās atainoja savu vīziju par Latgali – plenēra vadmotīvs bija de-
vīze „Latgali es vēlos tādu…” Tāpat plenēra ietvaros dalībnieki mācījās veidot 
rotaļu zirgus, apguva koka apdedzināšanas prasmes, kā arī kopā darbojās citās 
radošās aktivitātēs. 

Plenēra laikā tapušo gleznu izstādi iespējams aplūkot Raiņa mājā Berķenelē. 
Iecerēts, ka līdz 2015.gada pavasarim izstāde būs aplūkojama Daugavpils no-
vada kultūras iestādēs.

Plenērs notika, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 
„Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2014“  projek-
tam, kura mērķis ir veicināt Daugavpils novada iedzīvotāju ar īpašām vajadzī-
bām iespēju praktiski piedalīties kvalitatīvos kultūras un mākslas pasākumos, 
tādējādi nodrošinot viņu vajadzību pēc radošās pašapliecināšanās un sekmējot 
viņu interaktīvo komunikāciju ar dažādām  sabiedrības grupām. Plenēra no-
saukums „Puķuzirnis” simbolizē gan cilvēka nepārtraukto tiekšanos uz augšu, 
gan arī nepieciešamību pēc atbalsta, lai spētu pilnvērtīgi iederēties apkārtējā 
pasaulē. „Puķuzirnis” jau kļuvis par tradīciju, kuru Daugavpils novada Kultū-
ras pārvalde iecerējusi turpināt arī nākamajos gados.
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Demenes pagasta jauniešu 
biedrība „Demenes stariņi” sekmīgi 

īstenojusi jauniešu pulcēšanās 
telpu labiekārtošanu 

Iluta Kriškijāne 
Izglītības pārvaldes projektu koordinatore

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lau-
ku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātēs ietvaros Demenes pagasta jaunie-
šu biedrība „Demenes stariņi” veiksmīgi ir īstenojusi projektu Nr. 13-03-LL24-
L413201-000002 „Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana 
bērniem un jauniešiem Demenes pagastā”.

Tā ietvaros ir labiekārtota jauniešu pulcēšanās telpa Demenes pagastā: iegā-
dātas jaunas mēbeles, galda spēles, kā arī tika modernizēta trenažieru zāle. Tas 
pilnveidos bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Demenes pagas-
tā, veicinās viņu iesaistīšanos sev svarīgu jautājumu risināšanā un nodrošinās 
sakārtotas vides izveidi jauniešu biedrības darbībai un ideju realizēšanai.

Projekta kopējas finansējums sastādīja EUR 3726,09. No tiem EUR 3353,49 
apmērā bija Lauku atbalsta dienesta finansējums, kā arī EUR 372,60 apmērā 
Daugavpils novada domes līdzfinansējums.

Daugavpils novada jaunatnes lie-
tu atbildīgie smeļas pieredzi citās 

pašvaldībās
Santa Matisāne
Jaunatnes lietu speciāliste 

26. jūnijā Daugavpils novada jaunatnes lietu atbildīgie no Kalkūnu, Sven-
tes, Medumu, Demenes, Vecsalienas, Tabores, Naujenes, Kalupes, Vaboles un 
Līksnas pagastiem devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Saldus 
novadu. “Pa ceļam” tika apmeklēti arī 3 citu pašvaldību jauniešu iniciatīvas 
centri (JIC): jaunais Līvānu multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs 
„Kvartāls”, Pļaviņu JIC „Ideja”, kā arī Ānes JIC. 

Pērn novembrī atbildīgie ciemojās Kārsavas novada jauniešu centrā “Pūga”, 
kā arī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, iepazīstot darba 
ar jaunatni specifiku šajās pašvaldībās. Tad arī tika nolemts iepazīt arī citu 
novada pašvaldību pieredzi, strādājot ar jauniešiem, tā dēļ šoreiz jūnijā tika 
apmeklēti 4 jaunieši centri, kas ir tapuši ar Latvijas – Šveices programmas 
finansiālo atbalstu Latvijā.

Pirmā “pietura” bija Līvānu novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu 
centrs “Kvartāls”, kas savas durvis jauniešiem vēra vaļā šogad 31. janvārī. Tur 
sagaidīja Līvānu novada jaunatnes lietu speciāliste un centra vadītāja Inga 
Zvaigzne-Sniķere, kas centru raksturoja kā jauniešu dzīves telpu, kur sākas 
patstāvīgs ceļš uz savas personības piepildījumu. Jaunatnes lietu atbildīgie ie-
pazinās ar centra darbu un jauniešiem pieejamajiem resursiem centrā: telpas 
iniciatīvas grupu sapulcēm, atpūtas istabu, trenažieru zāli, mūzikas studiju, 
kā arī blakus izveidotajiem skeitparka un sporta laukumiem. Tajā darbojas arī 
dažādi pulciņi, kā dejas, aerobika u.c., kas pieejami gan jauniešiem, gan pieau-
gušajiem. Centrā arī darbojas brīvprātīgie jaunieši, kuri palīdz pasākumu, ap-
mācību, nometņu un citu projektu īstenošanā, balstoties uz savām interesēm. 

Pļaviņu novada JIC «Ideja» darbojas kopš 2008. gada, kur to vada Ināra 
Upeniece. Pateicoties piešķirtajam finansējumam dažus gadus atpakaļ, ta-
gad jauniešiem ir pieejama divreiz lielāka platība centrā, kur var gan paspēlēt 
dažādas spēles, gan izmantot trenažierus, datorus, sanākt kopā un apspriest 
savas pasākumu un projektu idejas. Pasākumi tiek organizēti ar brīvprātīgo 
jauniešu palīdzību. Ik gadus tiek organizēta “Studentu balle”, kur tiek godināti 
gada brīvprātīgie. Centra vadītāja atzīmē, ka ir ļoti svarīgi parādīt jaunietim, 
ka viņu novērtē. Pļaviņu jauniešu centrā tika izveidota darba vakanču ban-
ka ar mērķi uzlabot jauniešu nodarbinātību, kur jaunieši piesakās, lai atrastu 
prakses vietu, darbu vasarā, brīvprātīgā darbavietu, vakanci projektam “Ēnu 
diena”. Centrs daudzkārt ir cietis plūdos, kā dēļ daļa no centra dokumentiem 
un arī tehnikas ir bijis nepieciešams atjaunot vai iegādāties no jauna, taču sa-
darbībā ar novada domi šīs problēmas tika atrisinātas, lai centrs arī turpmāk 
varētu veiksmīgi strādāt. 

Pirmās dienas izskaņā tika apmeklēts arī Ānes jauniešu iniciatīvas centrs, 
kas darbojas no 2013. gada 30. janvāra. Centra telpās jauniešiem ir iespēja 
piedalīties dažādās sporta aktivitātēs, radošajās darbnīcās, kā arī interešu iz-
glītības pulciņos. Viens no nosacījumiem Latvijas – Šveices sadarbības prog-
rammā ir veidot jauniešu centrus daudzfunkcionālus, lai katrā centrā ir iespēja 
pārnakšņot, kā arī ir iekārtota virtuve un labierīcības. 

27. jūnijā tika iepazīts Saldus novada JIC “Šķūnis”, kas darbojas jau kopš 
2006.gada, taču 2012. gada 13. martā notika projekta „Jaunatnes atpūtas un 
iniciatīvu centra (JIC) „Šķūnis” paplašināšana multifunkcionālai darbībai” at-
klāšana. Pateicoties piešķirtajam finansējumam, tika rasta iespēja paplašināt 
jauniešu centra telpas. Viens no centra darbības pamatvirzieniem ir Saldus 
jaunatnes organizāciju un grupu atbalsts. Tiek izsludināts projektu konkurss 
jauniešu ideju realizācijai un nometņu organizēšanai, pa šiem gadiem ir īsteno-
ti vairāk kā 40 jauniešu iniciatīvas projekti. Neiztrūkstoši ir pasākumi, kuros 
jaunieši tiek informēti par aktuālām tēmām, t.sk. nodarbinātību un karjeras 
iespējām. Tāpat kā Daugavpils novadā, arī Saldus novadā jaunatnes darba 
organizēšanai ir piesaistītas jaunatnes lietu atbildīgās personas, kas darbojas 
katrā pagastā. Viens no pagastiem, ko apciemojām, bija Jaunlutriņi, kur kopš 
2005. gada kā Jaunlutriņu pamatskolas struktūrvienība darbojas „Jaunmuižas 
jaunatnes centrs”, kas tika iekārtots kādreizējā J.Vācieša muzeja ēkā, īstenojot 
divus Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstītus projektus kopā ar biedrību 
„Latvijas mazpulki”. Sadarbībā ar mazpulkiem, Jaunlutriņu pamatskolu un 
Jaunlutriņu attīstības biedrību centrā jauniešiem tiek nodrošinātas saturīga 
brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, organizējot radošās 
darbnīcas, īstenojot projektus, kā arī organizējot teritorijas sakopšanas talkas. 

Liels paldies jaunatnes lietu atbildīgajiem par atrasto laiku šim braucienam, 
ceram, ka citu pašvaldību pieredze darbā ar jaunatni lieti noderēs viņu darba 
organizēšanā, kā arī pasakāmies jauniešu iniciatīvu centriem par sirsnīgo uz-
ņemšanu! 

Silenes ciemā pabeigts Sila ezera 
krasta labiekārtošanas otrais posms

Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju at-
tīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu sais-
tītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros biedrība 
„Silenes stariņi” ir veiksmīgi īstenojusi projektu „Skrudalienas pagasta Sila 
ezera krasta labiekārtošana – 2.posms”, Nr. 13-03-ZL16-Z401201-000001.

Visi projektā paredzētie darbi ir veiksmīgi pabeigti. Ezera krastā uzstādīts 
ērts bērnu komplekss, kuru jau ir iecienījis krietns pulciņš vietējo pagasta bēr-
nu. Tagad bērni varēs iesaistīties aktīvās nodarbēs, jo komplekss ir aprīkots 
ar dažādiem fiziskām aktivitātēm paredzētiem elementiem, kas turpmāk Sila 
ezera krastā nodrošinās veselīgu atpūtu ģimenēm ar bērniem.

Lai varētu pastāvīgi uzturēt krasta teritoriju sakārtotu un pievilcīgu ezera 
apmeklētājiem – nopļaut ataugušo zāli, izgriezt aizaugušos krūmus, projekta 
ietvaros tika nopirkts krūmgriezis.

Savukārt zvejošanas un makšķerēšanas nodrošināšanai biedrība iegādājās 
ērtu un stabilu četrvietīgu airu laivu un četras peldvestes makšķernieku papil-
dus drošībai.

Projekts tika realizēts ar mērķi labiekārtot Sila ezera krasta teritoriju, kā arī 
pilnveidot atpūtas iespējas tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem, veicinot vese-
līgu dzīvesveidu un tūrismu Silenes ciemā. 

Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 4 642,90, no kurām 90% finansē 
Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF) un 10% Daugavpils 
novada dome. 
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S L U D I N Ā J U M I

Novada domē viesojās sadarbības 
partneri no Šarkovščinas rajona

30.jūnijā Daugavpils novada domē viesojās Baltkrievijas Republikas Vitebs-
kas apgabala  Šarkovščinas rajona delegācija, kuras sastāvā ieradās Šarkovš-
činas rajona deputātu padomes priekšsēdētājs Vladimirs Špets, Šarkovščinas 
rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Daļeckis un Šarko-
vščinas rajona izpildkomitejas izglītības, sporta un tūrisma nodaļas priekšnie-
ka vietniece Nataļja Oreškova.

Baltkrievu delegāciju sagaidīja Daugavpils novada domes vadība. Tikšanās 
sākās ar novada prezentāciju. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezika, raksturojot novadu, stāstīja arī par vairākiem nozīmīgiem pro-
jektiem. Viesi interesējās par pašvaldības iespējām atbalstīt uzņēmējdarbību, 
par zemes īpašuma jautājumiem, tai skaitā par lauksaimniecības zemes ap-
saimniekošanu, par Eiropas tiešajiem maksājumiem, par  izglītības jautāju-
miem, tūrismu un sportu.

Daugavpils novada tūrisma, atpūtas un kultūras aģentūras „TAKA” speciā-
liste Mudīte Kiseļova pastāstīja viesiem par aģentūras darbu, par tūrisma at-
tīstības pasākumiem, plāniem un projektu iecerēm.

Pēc tikšanās Daugavpils novada domē delegācija apmeklēja Naujenes, Līks-
nas un Sventes pagastu.

Viesi no Šarkovščinas rajona pateicās novada domes, pagastu vadībai un dar-
biniekiem, zemniekiem par sirsnīgu uzņemšanu, uzsverot, ka vizīte bija ļoti 
lietderīga pieredzes gūšanas ziņā.

Daugavpils novada un Šarkovščinas rajona sadarbība ofi ciāli ir sākusies 
2011.gada 28.septembrī, kad tika parakstīta vienošanās par sadarbību izglītī-
bas, kultūras, sporta un tūrisma jomā ar Šarkovščinas rajona izpildkomiteju.

Višķu pagasta pārvade ierosina 
publisko apspriešanu par atļauju 

izcirst kokus:
1.Višķu pagasta pārvaldes kapsētās: Daniševkas kapos - 12 bērzi, 2 priedes, 

Lubažu kapos - 8 priedes, 2 liepas, 5 bērzi, Rogoču kapos - 2 kļavas, 1 apse, 
Klekeru kapos - 3 bērzi, Raudinkas kapos -1 priede, Makarovas kapos - 1 bērzs

2.Estrādes pieguļošajā teritorijā - 2 papeles, 3 egles, 3 bērzi un Višķu tehni-
kuma ciema teritorijā (starp māju Nr. 7 un Nr. 9) - 3 oši, 2 liepas, 1 vītols, pie 
laivu stacijas - 1 alksnis, 1 vītols

3.Višķu tehnikuma teritorijā pie mājas Nr. 9 - 10 liepas, 1 bērzu, 1 ozolu, 6 
ošus, 5 kļavas, 1 vītolu, 2 tūjas

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 
(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2014. gada 1.augusta līdz 2014. gada 
22.augustam

2014. gada 26. augustā notiks publiskā apspriešana nosauktajos objektos:
plkst. 09.00 Makarovas kapos
plkst. 09.15 Raudinkas kapos
plkst. 09.30 Rogoču kapos
plkst. 09.45 Lubažu kapos
plkst. 10.00 Klekeru kapos 
plkst. 10.15 Daniševkas kapos
plkst. 10.30 Višķu estrādē  
plkst. 10.50 Višķu tehnikumā pie mājas Nr. 9 un Nr. 7

Višķu pagasta pārvalde

 Ūdens pārgājiens sapulcina divu 
valstu pārstāvjus 

Turpinot sadarbības līguma īstenošanu starp Baltkrievijas Republikas Vi-
tebskas rajona izpildkomiteju un Daugavpils novada domi, tiek īstenots starp-
tautiskais projekts „3D – savienība: Dvina – Daugava – Draudzība”. Projekta 
ietvaros Daugavpils novadā viesojas 8 projekta dalībnieki no Verhņedvinskas, 
kas ar smailītēm mērojuši ceļu no Verhņedvinskas līdz Naujenes pagasta Slu-
tišķu sādžai. Krāslavā pārbraucienam pievienojušies arī Daugavpils novada 
skolu audzēkņi.

Par to, kā un kad radās ideja īstenot šāda veida ūdens pārgājienu, stāsta Vi-
tebskas rajona Bērnu un jauniešu centra Sporta, tūrisma, novadpētniecības un 
ekoloģijas nodaļas vadītājs Dmitrijs Razdrobenko.

Dmitrijs Razdrobenko: «Ideja nāca klajā 2013.gada oktobrī, kad delegācija 
no Latvijas viesojās pie mums Vitebskas rajona Oļgovskas skolā. Tad arī radās 
doma veikt tūrisma pārbraucienu ar smailītēm pa Rietumu Dvinu un Dauga-
vu. Šogad mēs šo projektu arī īstenojam. Projekts iekļauj sevī ne tikai šo pārgā-
jienu, bet arī maršruta izstrādi un visus sagatavošanās darbus. Tā ir vairāku 
apskates vietu un objektu iestrāde maršrutā, tāpat arī komunikācija ar projek-
ta dalībniekiem. Šī sadarbība ar Daugavpils novada skolēniem sākās jau 2013.
gadā, kad viņi pie mums bija nometnē. Savukārt, 2015.gadā mums ir ieplānots 
šāds smailīšu brauciens, bet jau Vitebskas rajona robežās.»

Smailīšu brauciena dalībnieki no Baltkrievijas puses ir Oļgovskas skolas sko-
lēni, kuriem braukšana ar smailītēm nav nekas jauns, jo skolā attīstīts ūdens 
tūrisms. Pabūt vasaras brīvlaikā citā valstī bērniem ir kaut kas vienreizējs, vēl 
jo vairāk – tā ir iespēja vienlaicīgi gan atpūsties, gan nodarboties ar sportu un 
tūrismu.

Arī brauciena maršruta sastādīšana nebija sarežģīts process, jo taču draudzī-
ga atmosfēra un sakari ar citām pašvaldībām ir zelta vērta.

Notiks uzklausīšanas sanāksme 
par SIA ,,Naujenes pakalpojumu 

serviss” iesniegto siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifu 

projektu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2014.

gada 5.augustā plkst.12.00 Naujenes jauniešu iniciatīvas un sporta centra aktu 
zālē, Daugavas ielā 34, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, rīko uz-
klausīšanas sanāksmi par SIA ,,NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” ie-
sniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. 

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA ,,Naujenes pakalpo-
jumu serviss” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegto siltumenerģi-
jas apgādes pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. 
Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un 
izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA ,,Naujenes pakalpojumu 
serviss” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Nauje-
nes un Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2014.
gada 4.augustam (kontaktpersona Ilga Šarigina, t. 67873193, e-pasta adrese: 
ilga.sarigina@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA ,,Naujenes pakalpojumu serviss” iesniegto siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājas lapā 
http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīša-
nas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes. 

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāks-
mes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu 
svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sa-
nāksmes gaita tiek fi ksēta protokolā.

Ar paziņojumu par tarifu projektu var iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.dnd.lv, sadaļā „Jaunumi”.

Deniss Žavoronkovs (Vitebskas rajona izpildkomitejas Izglītības, sporta un 
tūrisma nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs): «Mēs ļoti stipri draudzēja-
mies ar mūsu Vitebskas apgabala kaimiņu rajoniem, un mums nekad neatsa-
ka mūsu lūgumos. Mēs jau iepriekš zinām visus pieturas punktus, kur apstā-
simies, ko apskatīsim. Tas ļoti atvieglo visu sagatavošanās darbu, jo cilvēki, 
kuriem lūdzam palīdzību, ir ļoti pretimnākoši. Mūsu ziņā palika parūpēties 
par inventāru un pārtiku. Jāsaka, ka šādus braucienus var rīkot no jebkuras 
vietas, un arī izbrauciena maršruti var būt dažādi. Galvenais, lai ir abpusēja 
sapratne, it sevišķi jau Baltkrievijas un Latvijas pārstāvjiem, jo šo kopīgo laiku 
var pavadīt ļoti interesanti. Mēs braucam ar mērķi iepazīt jūsu valsts tradīci-
jas, apskatīt kultūras pieminekļus. Katrā mūsu pieturas punktā mēs kaut ko 
apskatījām, pabijām arī muzejos. Visvairāk paliks atmiņā daba, pati atmosfē-
ra, arī cilvēki, kas vienmēr ar prieku mūs satiek. Jo taču draudzīga gaisotne ir 
visa pamatā.»

Arī Daugavpils novadā ūdens pārgājieni pa Daugavu jauniešu vidū nav ne-
kas jauns. Brauciena laikā jaunieši pilnvērtīgāk apgūst airēšanas mākslu. Ne-
izpaliek arī sporta aktivitātes un tūrisma sacensības, kas notiek jau krastā. 

Naujenes jauniešu iniciatīvas un sporta centra direktors Edgars Kucins, kas 
kopā ar jauniešiem ūdens pārgājienā piedalās jau trešo gadu pēc kārtas, atzīst, 
ka jaunieši uz šāda veida aktivitātēm ir viegli pierunājami. Tas ir pilnīgi orien-
tēts uz aktīvo atpūtu un nevis kāda rekorda uzstādīšanu. 

Anta no Vaboles pagasta šāda veida braucienā piedalās jau trešo gadu pēc 
kārtas, arī pārējie vabolieši neatpaliek. Anta: «Šo braucienu nevar salīdzināt ar 
pirmo, jo tajā reizē emocijas tiešām bija neaprakstāmas, bija tāda kā nedrošī-
bas sajūta, bet tai pat laikā tas aizrāva. Tas ir nedaudz savādāk, nekā vienkārši 
sēdēt un neko nedarīt. Ir tiešām labi kaut kur braukt un aktīvi pavadīt savu 
brīvo laiku. Šajā reizē mēs uzsēdāmies uz akmens, tikām arī lietū. Ja mēs trešo 
gadu braucam ar vaboliešiem, tātad mums patīk!»

Laivām piestājot Slutišķos, pārbrauciena dalībnieki aktīvi rosījās un iekārto-
ja nelielu telšu pilsētiņu. Pēcāk tika sarūpētas arī vakariņas. Nākamajā dienā 
tepat Slutišķu sādžā tika rīkotas dažādas sporta aktivitātes. Smailīšu pārgā-
jiens turpinājās līdz pat pilsētai. Vēl divas dienas jaunieši viesojās mūsu pusē, 
apciemojot Sventes pagasta jauniešus un iepazīstot Daugavpils pilsētu.
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Iepazīšanās ar deputātu
Turpinot sarunas ar deputātiem rubrikā „Iepazī-

šanās ar deputātu”, piedāvājam interviju ar Dau-
gavpils novada domes deputāti, ilggadēju Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centra Daugav-
pils nodaļas vecāko speciālisti lopkopībā, SIA „Kļa-
vas” veterinārfeldšeri Anitu Miltiņu. Viņa tika ie-
vēlēta no apvienības „Zaļo un Zemnieku savienība” 
(ZZS) un novada domē strādā pirmo sasaukumu, ir 
divu komiteju locekle - Izglītības, kultūras un spor-
ta jautājumu un Sociālo un veselības jautājumu. 

Darba dzīve ir saistīta ar veterināriju – jau no 
1984. gada Anita Miltiņa bija veterinārfeldšere 
Līksnā, neilgu laiku strādāja mazjaudas kautuvē 
un vairumtirdzniecības bāzē par veteksperti, taču 
saprata, ka tas nav viņas darbs. Savu specialitāti 
apguva Bebrenes sovhoztehnikumā un vēlāk, mā-
coties neklātienē Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātē, saņēma zootehniķes diplomu. 

Anitai Miltiņai ir arī sava maza piemājas saim-
niecība, kurā nodarbojas ar piensaimniecību. Viņa 
stāsta: „Es esmu tāds konsultants – man ir jāiz-
bauda uz savas ādas, vai mazās piemājas saimnie-
cības var izdzīvot. Sapratu, ka var – tikai ir jāmā-
cās un jāceļ tās ražīgums. Visiem ir jāstrādā, nevis 
uz pabalstiem jādzīvo. Ir smagi, taču, ja rokas un 
gribēšana ir, arī mazās saimniecības var izdzīvot. 
Lauksaimniecība ir tāda nozare, kur visu laiku ir 
jāattīstās, un es dalos savās zināšanās arī ar ci-
tiem. Tagad, tikai attīstoties, var izdzīvot”.

Kādas sfēras Daugavpils novadā, Jūsuprāt, 
ir prioritāras?

Praktiski visas. Sociālā sfēra, arī lauksaimniecī-
bas nozare, kas man ir tuvāka, jo saistās ar manu 
tiešo darbu. Ceļi – ja tie tiktu pilnībā sakārtoti, tas 
pozitīvi ietekmētu arī citas nozares.

Uzskatu, ka algotais pagaidu sabiedriskais 
darbs, ko īsteno pašvaldības, neveicina attīstību. 
Jā, katrs cilvēks var nonākt grūtībās, un tad šāda 
veida palīdzība ir vajadzīga, taču šie darbi nedrīkst 
būt ilgstoši, jo nevienam nav noslēpums par to, ka 
liela daļa cilvēku nemaz vairs negrib neko citu – 
neiet strādāt pie uzņēmēja, jo tur ir grūti, kaut arī 
samaksa, manuprāt, ir adekvāta. Cilvēku šis sa-
biedriskais darbs nestimulē. Kāpēc gan pūlēties, 
ja man pietiek ar to pašu. Varbūt tā ir arī dažu 
cilvēku degradācija. Šo naudu vajadzētu virzīt var-
būt kādas ražotnes veidošanai, kur šie „simtlatnie-
ki” varētu strādāt, maksāt nodokļus un pelnīt sev 
naudu, nevis saņemtu pabalstu. 

Varbūt ir tādas jomas, kurām novadā vaja-
dzētu pievērst vairāk uzmanības?

Neviena joma netiek atstāta bez uzmanības. Tas 
viss atkarīgs no fi nansiālām iespējām. Manuprāt, 
vairāk uzmanības prasa uzņēmējdarbība, jo vaja-
dzīgas darbavietas, taču šo jautājumu pašvaldība 
viena atrisināt nespēj – tas ir jārisina globāli – 
valsts līmenī, lai apturētu cilvēku plūsmu uz ārze-
mēm. Mēs nevaram cilvēkiem pārmest, jo visiem 
gribas dzīvot labi, un mēs visiem to nevaram no-
drošināt, un tas ir bēdīgi. Novadā uzņēmējdarbību 
atbalsta, taču to ierobežo visdažādākās ES regulas 
un prasības, kas attiecas uz lauksaimniecību. Ci-
tās valstīs šīs prasības ir nedaudz piezemētākās, 
mums augstākas. Līdz ar to uzņēmējam ir ļoti 
smagi. Viņam ir jābūt kā buldozeram, lai izietu vi-
sam tam cauri un sasniegtu iecerēto mērķi. Taču 
ne visi mēs esam tādi, un līdz ar to tas cilvēku no-
slāpē. Arī nodokļu slogs ir nepārdomāts un smags, 
sevišķi iesācējiem. Ja netiks radīti labvēlīgāki aps-
tākļi, cilvēki nepaliks Latvijā. Pagaidām šis jautā-
jums netiek risināts, kā nākas. Novads dara visu, 
lai veicinātu uzņēmējdarbību, taču tas jārisina 
globāli - jāmazina birokrātiskais slogs un nodokļu 
sistēma, kas nav atkarīga no pašvaldībām.

Kā sanāca tā, ka, būdama tik noslogota, vēl 

iesaistījāties arī politikā?
Tas notika pirms pieciem gadiem un sanāca pa-

visam nejauši, var teikt – tā bija sagadīšanās. Dzī-
vē pasaki tikai vārdu „nekad”, un tas piepildīsies. 
Tā man sanāca arī ar politiku. 

Ar kādu mērķi balotējāties novada domē? 
Vai iznāk pildīt savus priekšvēlēšanu solīju-
mus?

Es neteiktu, ka man bija konkrēts mērķis, es 
vienkārši gāju palīgā komandai. Sākumā man bija 
šoks. Sarakstā es biju ceturtā. Tas, ka izgāju otrā, 
bija pārsteigums, nebiju tam īsti gatava, pat pavī-
dēja doma atteikties. Taču sapratu, ka pievilt sa-
vus vēlētājus arī nedrīkst, un ir jāturpina strādāt. 
Protams, ir grūti, jo visā vēl rūpīgi jāiedziļinās un 
daudz jāmācās.

Mans deputātes darbs cieši saistīts ar profesio-
nālo, jo tas ir darbs ar cilvēkiem un vēlmi tiem 
palīdzēt. Pievēršu uzmanību gan mazo, gan lielo 
saimniecību problēmām. Tiem, kas vēlas, ir iespē-
ja izglītoties un piedalīties apmācībās. Ne visiem 
sanāk plašumā izvērsties, bet saimniecības izaugs-
mi var panākt arī savādāk – palielinot atdevi no 
zemes, no lopkopības, paaugstinot produktivitāti, 
un tas viss ir iespējams. Tam tikai ir vajadzīgas 
zināšanas.

Ar solījumiem gan neesmu aizrāvusies, vienkār-
ši strādāju un manu darbu lai vērtē vēlētājs.

Kā Jūs kā sieviete iejutāties deputātes 
lomā? Vai piekrītat tam, ka vīriešiem ir vieg-
lāk?

Šis darbs prasa atbildību. Vīrieši ir tam vairāk 
gatavi. Domāju, ka vīriešiem ir vieglāk, jo sievie-
tei pirmajā vietā ir ģimene, tai jābūt sievai, mātei 
un ģimenes pavarda turētājai. Ar deputāta darbu 
nāca klāt arī papildus pienākumi, ir jāgatavojas 
domes sēdēm, jāiepazīstas ar lēmumu projektiem. 
Tas viss prasa laiku un, protams, – atbildību. 
Esmu ļoti pateicīga ģimenei par atbalstu – viena to 
nevarētu paveikt. 

Ar kādiem jautājumiem novada iedzīvotāji 
nāk pie jums kā pie deputātes?

Cilvēki nāk ar sociālajiem un nodarbinātības 
jautājumiem, piemēram, nāk pēc padomiem, ko 
var iesākt lauksaimniecībā, ja ir tik un tik zemes. 
Mans darbs arī ir palīdzēt cilvēkiem – ko un kā da-
rīt. Un tad es skatos, kā var izmantot šīs nelielās 
zemes platības un attīstīties. Palīdzu cilvēkam sa-
prast, kur lauksaimniecībā var sevi pielietot, kur 
viņam ir zināšanas un kur – nav, uz kādiem semi-
nāriem sūtīt, kādas saimniecības apmeklēt, pirms 
ko iesākt, lai cilvēks varētu saprast, vai tas viņam 
der, lai pēc tam nebūtu vilšanās.

Ar kādiem jautājumiem visbiežāk pie Jums 
nāk zemnieki uz LLKC?

Mana joma ir lopkopība un veterinārmedicīna. 
Mēs ļoti daudz strādājam caur Valsts lauku tīk-
lu ar jaunajiem zemniekiem. Viņu projekti un to 
veiksmīga realizācija piecu gadu garumā ir mūsu 
uzraudzībā, kamēr jaunieši nostabilizēsies. Kon-
sultējam zemniekus par savstarpējās atbildības 
prasībām lopkopības saimniecībās. Strādājam ar 
saimniecībām par ekonomiskās efektivitātes cel-
šanu. Nāk un konsultējas arī pārējo saimniecību 
īpašnieki, jautājumi ir dažādi.

Ir arī interešu grupas piena lopkopībā, kur strā-
dājam ar saimniecību attīstību un zemnieku iz-
glītošanu. Šogad viens no mērķiem ir strādāt, lai 
samazinātu piena pašizmaksu saimniecībā, sav-
starpēji apmainoties ar pieredzi un kļūdu analīzi 
ēdināšanā, saskatīt problēmu cēloņus un nevis cī-

dzēt mammai strādāt saimniecībā. Es  arī tagad 
dzīvoju dzimtajās mājās Līksnā. Lauksaimniecība 
vienmēr ir bijusi mana prioritāte, un no tās es ne-
esmu aizgājusi.

Kur smeļaties spēku? Ir laiks kādam vaļas-
priekam?

Vaļasprieks arī saistīts ar dzīvniekiem – izjādes. 
Zirgi ir tas, kas mani vilina, taču tam paliek diez-
gan maz laika. Ļoti uzlādē braucieni uz jūru, bet 
pēdējos gados to arī bija grūti izdarīt. Pilnīgi at-
slēgties no visiem darbiem gandrīz nav iespējams. 
Mēs dzīvojam pie meža un vienmēr brīvajā brītiņā 
gribas aizskriet uz mežu – gan ogās, gan sēnēs. Un 
tas arī uzlādē. Patīk arī adīt, bet tam pašlaik gan 
neatliek laika.

Parasti cilvēks enerģiju rod, kustoties un strādā-
jot. Pie mājas ir pirtiņa un dīķi, kur brīvajā brīdī 
var relaksēties ar ģimeni un draugiem. Ir dārzs, 
patīk parušināties gan puķudobē, gan dārzā. Nav 
iedomājams dzīvot laukos bez salātiem, kompo-
tiem, ievārījumiem, arī sieriem. Tas arī jāpaspēj – 
viennozīmīgi konservēšana, ievārījumu vārīšana, 
salātu un citu ēdienu gatavošana ir neatņemama 
dzīves sastāvdaļa. Arī vīram patīk gatavot. Par cik 
vīrs ir mednieks, patīk gatavot no meža veltēm, bet 
mīļākais ēdiens mums abiem ir kartupeļu pankū-
kas.

Miegam atlieku 6 stundas, lai pietiktu spēka, 
taču, strādājot par veterinārfeldšeri, saimniecībā 
gadās arī negulētas naktis.  

Jūs dzīvojat Līksnā. Tātad ik dienu esat pie 
auto stūres. Vai tas nav grūti?

Auto vadu jau 30 gadus un tas ir atvieglojums, 
nevis apgrūtinājums.  Bez mašīnas dzīvi nevaru 
iedomāties –  jūtos neatkarīga.  Ja pati nebūtu šo-
feris, nevarētu pat iedomāties, kā visu varētu pa-
veikt. 

Viens nenopietns jautājums - vai nebija ga-
dījumi, kad Jūs apturēja un sodīja ceļu poli-
cija?

Protams, tas ir bijis saistībā ar steigu – pārsnie-
dzu atļauto ātrumu, bet es nekad dzīvē neriskēju, 
tad, kad varu apdraudēt citus vai sevi. Riskēju ar 
saprātu, un varbūt kādreiz pabraucu nedaudz āt-
rāk – un tas ir viss. Tas viss ir beidzies ar brīdinā-
jumu un ne vienu vien.

Kādas rakstura īpašības palīdz visu pa-
veikt, vai ir kāds dzīves moto?

Laikam - neatlaidība. Arī augstāko izglītību ie-
guvu ar tās palīdzību, jo universitāti beidzu, jau 
strādājot Lauku konsultāciju birojā. Tagad tas 
vairs nebūtu iespējams, jo ir pārāk daudz darbu. Ir 
arī dzīves moto - nedarīt citam to, kas pašam nepa-
tīk – tad jau viss būs kārtībā. Un, protams, nekas 
nav neizdarāms – ir tikai neatlaidīgi jāstrādā. 

Ar ko Jūs lepojaties Daugavpils novadā?
Ar uzņēmīgiem, neatlaidīgiem cilvēkiem. Pro-

tams, Līksnas parks ir neatsverams. Tas ir mūsu 
lepnums, un tas patīk ne tikai līksniešiem, bet arī 
visiem novada iedzīvotājiem. Tur savu roku ir pie-
licis arī vīrs – apmūrētais avotiņš ir viņa darbs.

Ko gribētos pateikt saviem vēlētājiem, no-
vada iedzīvotājiem?

Nezaudēt uzņēmību, cerēt, ka izmaiņas būs tikai 
uz labo pusi, jo mēs dzīvojam un strādājam, lai dzī-
votu labāk. Dzīve ir neatlaidīga cīņa. Kas ir mūsu 
spēkos, mēs darām, bet daudz kas no mums nav 
atkarīgs un prasa globālus risinājumus.

Ar Anitu Miltiņu sarunājās Irēna Jegorova. 

nīties ar sekām. Rīkojam 
arodapmācības piena lop-
kopībā un gaļas lopkopībā, 
kā arī izglītojošus seminā-
rus.

Vai cilvēki aktīvi ie-
saistās apmācībās?

Neteiktu, ka tas tā ir, un 
nevaru pateikt – kāpēc. Ir 
dzirdēts: „Ko man tur jau-
nu pateiks?”, taču, kad to-
mēr atnāk, cilvēki saprot, 
ka tas tiešām ir noderīgi, 
un tad jau nāk uz apmācī-
bām un konsultācijām vēl 
un vēl un arī citiem iesa-
ka. Jābūt paša motivācijai 
– es to gribu!

Kāpēc izvēlējāties 
savu profesiju?

Bija divi ceļi, kurus varē-
ju izvēlēties, un mīlestība 
pret dzīvniekiem uzvarēja. 
Kopš bērnības gāju palī-
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Iepazīšanās ar deputātu
 Turpinot sarunas ar deputātiem rubrikā „Iepazīša-

nās ar deputātu”, piedāvājam interviju ar Daugavpils 
novada domes deputātu, daudziem jau ilgus gadus 
labi pazīstamu Kalupes pagasta pārvaldes vadītāju, 
piemāju saimniecības „Somi” īpašnieku Aivaru Ras-
čevski. Viņš novada domē tika ievēlēts no Daugavpils 
novada partijas, novada domē strādā jau otro sasau-
kumu un ir viens no pieredzes bagātākajiem deputā-
tiem, jo pašvaldībā strādā jau 20 gadus. Kopš 1994.
gada strādā Kalupes pagasta padomē. Novada domē 
A. Rasčevskis vada Tautsaimniecības komiteju, ir 
Finanšu komitejas loceklis, Daugavpils novada paš-
valdības siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas 
pakalpojumu un sadzīves atkritumu tarifu projektu 
izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks un 
Daugavpils novada domes apbalvošanas komisijas, 
Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma ener-
goefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām pieteikumu pieņemšanas un at-
bilstības izvērtēšanas komisijas, kā arī Daugavpils 
novada pašvaldības autoceļu fonda padomes loceklis.

Kādas jomas, Jūsuprāt, ir prioritāras Daugav-
pils novadā un kuras jomas attīstības veicināša-
nu Jūs varētu saukt par savu prioritāti?

To manā uzskatā ir daudz, taču vispirms es minētu 
uzņēmējdarbības attīstību novadā, un tieši ar to mēs 
nodarbojamies Tautsaimniecības komitejā, kuru es 
vadu. Tas ir galvenais no tiem veidiem, kā var radīt 
darba vietas un apturēt cilvēku aizplūšanu no nova-
da, pilsētām un Latvijas, un arī no Kalupes pagasta, 
kuru es pārstāvu. Turpinās arī zemes lietu sakārto-
šana – šogad ir jāpabeidz zemes reforma, kas skar arī 
ceļus (par to piekritību). Tas ir viens no globālajiem 
jautājumiem, jo zemei ir jābūt apstrādātai, un arī paš-
valdībai būtu ienākumi nekustāmā īpašuma nodokļu 
veidā. Trešais bloks ir komunālā saimniecība, kas ir 
ļoti plašs. Novadā ir 19 pagastu pārvaldes, un katrā 
ir savs komunālais dienests ar savām ūdens, siltuma, 
kanalizācijas, atkritumu izvešanas izmaksām. Un vi-
sus iedzīvotājus, protams, interesē tarifi . Es akceptēju 
tos jautājumus, ar kuriem strādā tieši Tautsaimnie-
cības komiteja. Daugavpils novada partijas prioritāte 
vienmēr ir bijusi arī izglītība. 

Vai, Jūsuprāt, ir tādas jomas, kurām pagai-
dām netiek veltīta pietiekoša uzmanība?

Sāpīgs jautājums – cilvēki, sevišķi jaunatne, aiz-
brauc uz ārzemēm, lai varētu labi pelnīt, labi dzīvot 
un uzturēt ģimeni. Un tas ir normāli, tā ir jābūt. Mūsu 
bērni nav sliktāki, taču mūsu ekonomika pagaidām 
buksē un nevar tikt līdzi Eiropas līmenim. Pagaidām 
ar algām mēs nevaram piesaistīt cilvēkus, tad vismaz 
ar infrastruktūru, sakariem, ceļiem, izglītību – skolām 
un bērnudārziem. Tas ir tas, pie kā novada dome un 
visa vadība kopā strādā.

Ir jādomā par jaunajām darbavietām, ko var dod uz-
ņēmējdarbība. Uzņēmumu veidošana, darbs un alga 
– tas faktors, kas spēj pamudināt cilvēkus šeit palikt. 
Šī ir vairāk valsts programma, pašvaldība varētu kaut 
ko līdzēt, bet ir vajadzīgas darbavietas.

Ilgstošs bezdarbs – vēl viena problēma. Cilvēki vien-
kārši stāv uzskaitē Nodarbinātības valsts aģentūrā 
un necenšas meklēt darbu. Viņi pastrādā algotajā pa-
gaidu sabiedriskajā darbā, ko piedāvā pašvaldības, un 
negrib iekļauties darba tirgū – dzīvo uz valsts pabal-
stiem.

Vēl viens sāpīgs jautājums ir mūsu ceļi. Ceļu fonds 
eksistē, bet diemžēl dotācijas ir tik niecīgas un sa-
mazinās ar katru gadu. Un renovēt ceļus par valsts 
piešķirtajiem līdzekļiem fi ziski nav iespējams, pašval-
dībai pietiek naudas tikai ikdienas ceļu uzturēšanai. 
Tāpēc ceļiem ir jāiedala budžeta līdzekļi. Ar ceļiem ir 
ļoti daudz problēmu, bet tie ir ļoti svarīgi gan zemnie-
kiem, gan skolniekiem un skolotājiem – līdz centram 
mums ir jātiek, bērnus uz skolām jāved, piens jāved... 

Pašvaldība nevar nodarboties ar uzņēmējdar-
bību, toties var sekmēt tās attīstību?

Protams, ir daudz šķēršļu, jo pašvaldībai kā tādai 

likumi neļauj tieši piedalīties pašā uzņēmējdarbībā. 
Šo jautājumu vajadzētu risināt valdības līmenī, lai 
pašvaldība tomēr varētu iesaistīties šo jautājumu ri-
sināšanā. Protams, pašvaldība atbalsta ar idejām un 
infrastruktūras attīstību. Novadā strādā uzņēmējdar-
bības konsultatīvā padome, kura sniedz savu redzēju-
mu, ko var darīt lietas labā. 

Radīt darbavietas – nav pašvaldības pienākums, un 
mēs varam nodarbināt cilvēkus tikai algotos pagaidu 
sabiedriskajos darbos. Mums ir jārada apstākļi, lai 
cilvēki sāktu domāt, ka viņi varētu sākt sniegt kādu 
pakalpojumu. Prieks, ka parādās tādas netradicio-
nālās formas kā lauku tūrisms, piemēram, slieku vai 
gliemežu audzēšana, daudzveidīgu putnu audzēšana. 
Būtu labi, ja cilvēki ciematos, piemēram, atvērtu auto-
remonta darbnīcas. Ne jau visi var strādāt lauksaim-
niecībā, sēt graudus un audzēt lopus. Mēs jau daudz 
ko esam pazaudējuši, varbūt vēl var saglabāt alus da-
rīšanu, maizes cepšanu – kā mājsaimniecību, līdzbiz-
nesu, amatniecību. Pašvaldība piedāvā savā mājasla-
pā ievietot kontaktinformāciju, iesaistīties projektos, 
piesaistīt līdzekļus, lai attīstītu savu nelielo rūpaliņu. 
Mums ir nodibināta partnerība ar kaimiņu Ilūkstes 
novadu, kur konkursa kārtā tiek iesniegti visi šāda 
veida mazie projekti. Un novada dome katru gadu 
līdzfi nansē šos projektus, lai atbalstītu biedrības, ma-
zos uzņēmējus, kas varētu sākt un pēc tam attīstīties.

Kā Jūs atnācāt uz politiku?
Dzimis, audzis, skolojies Kalupē, vēlāk pabeidzis 

Špoģu vidusskolu, strādāju kolhozā. Un 1994.gadā 
radās ideja startēt pagasta padomes deputātu vēlēša-
nās, un par brīnumu tiku ievēlēts – tad vēl strādāju 
par parasto šoferi. Vēlāk jau ieguvu augstāko juridis-
ko izglītību. Biju arī Daugavpils rajona padomes ilg-
gadējais loceklis un strādāju pie teritoriālās reformas. 
Novads apvienoja 19 pagastus, un mūsu prioritāte 
bija maksimāli saglabāt pagastos to, ko var, un, attīs-
tot pagastu pārvalžu centrus, nesamazināt pakalpoju-
mu daudzumu uz vietas, jo mēs atšķiramies ar to, ka 
mums nav sava centra – mēs atrodamies Daugavpils 
pilsētas administratīvajā teritorijā.

Kad notika teritoriālā reforma, man bija jāizvēlas, 
vai būt par izpilddirektoru vai palikt vietējā politikā. 
Izvēlējos politisko jomu, jo man bija diezgan liela pie-
redze – strādāju Latvijas Pašvaldību savienībā, pa-
gastu apvienībā, varēju kaut ko iespaidot un palīdzēt, 
nevis tikai izdarīt to, ko liek. Tāpēc izvēlējos palikt pa-
gastā par attīstības speciālistu. Novada domē pirmajā 
sasaukumā vadīju sociālo komiteju, tagad – tautsaim-
niecības.

Jums tas ir jau otrais sasaukums…
Sasaukums jau ir otrais, bet kopumā es jau septīto 

reizi startēju vēlēšanās. Pirmā sasaukuma deputāti ir 
ļoti daudz padarījuši. Novads ir ļoti plašs, un problē-
mu loks ir ļoti liels, un te ir jāprot, sastādot budžetu, 
salikt prioritātes. Pirmajā sasaukumā mēs daudz ko 
izdarījām – izveidojām novadu, visas struktūras, pār-
valdīšanu. Un esam izveidojuši tādu novadu, kas spēj 
sevi parādīt, uzturēt un attīstīt, iesaistījāmies vairā-
kos projektos, piesaistot daudz līdzekļu. Protams, bu-
džeta visam nepietiek – tas „deķītis” tiek raustīts uz 
vairākām pusēm. Gribētos jau vairāk ieguldīt attīstī-
bā, bet mums ir daudz iestāžu, kuras ir jāuztur: gan 
skolas, gan bērnudārzi, gan pagastu pārvaldes, arī 
komunālie dienesti.

Ar kādu mērķi Jūs kandidējāt vēlēšanās?
Es vēlēšanās startēju Novada partijas komandā. 

Mēs pirmajā sasaukumā iesākām daudz labās lietas 
un arī otrajā sasaukumā gribējām tās turpināt – skolu 
renovācija, ceļi, un palika ļoti daudz darāmā pie ko-
munālās saimniecības. Jāizstrādā vienota stratēģija 
visam novadam. Pagastu pārvaldēs ir daudz atšķirī-
bas – vieni sniedz siltumapgādes pakalpojumu, citi nē. 
Izveidot kaut ko vienu, kas visu pārvaldītu, nebūtu 
prātīgi. Varētu novadu sadalīt pēc ģeogrāfi skā prin-
cipa, optimizējot apkalpojošo komunālo sfēru divās, 
varbūt trijās zonās, izveidojot nelielus no pārvaldēm 
neatkarīgus uzņēmumus. 

Strādāju darba grupā, kura nodarbojas ar komunā-
lo sfēru perspektīvā. Aktuāla problēma - Kalkūnu un 
Randenes ciema lielie tarifi . Nepieciešami lieli ieguldī-
jumi renovācijā, lai pārietu uz jaunajām tehnoloģijām. 
Tas ir jādara pakāpeniski. 

Kādi ir sasniegumi, strādājot politikā?
Gribu atgriezties pie teritoriālās reformas. Kad vei-

dojām novadu, starp pagastiem bija ļoti liela atšķirība 
attīstības, infrastruktūras ziņā, jo katram bija savs 
budžets un daudz atļauties nevarēja. Sanākot kopā, 
budžeta iespējas ir palielinājušās, un radās iespēja 
veikt globālos projektus, tai skaitā arī ūdenssaimnie-
cības. Ar savu budžetu mēs to nebūtu pavilkuši, bet ar 
Eiropas fondiem tas ir iespējams. Pateicoties tam, šādi 
projekti tiek realizēti Ambeļu, Biķernieku pagastā. 

Sirdij tuvāka ir sporta joma, jo kādreiz pats aktīvi 
sportoju – tagad gan vairāk kā līdzjutējs un atbalstī-
tājs. Kalupē mēs izveidojām hokeja komandu, un vē-

lāk uz tās bāzes sāka darboties vēl divas komandas, un 
tagad mums ir veterānu komanda, jauniešu komanda 
„Kalupe” un jau divus gadus „Zelta ripā” piedalās arī 
bērnu komanda. Un arī veiksmīgi startējam futbo-
lā – jau otro gadu spēlējam Latvijas II līgas čempio-
nātā. Pagājušajā gadā uzvarējām Latgales zonā, bet 
zaudējām Rīgas komandai un I līgā netikām. Tātad, 
domājam par sportu, veselīgu dzīvesveidu, lai jaunieši 
varētu sevi pilnveidot. Tas arī palīdz jauniešiem pie-
ņemt lēmumu neaizbraukt, jo brīvā laika pavadīšana 
jauniešiem ir sevišķi aktuāla. Kā plusiņu varu minēt 
arī darbu ar jaunatni. Tāpēc novadā kopējām pūlēm 
tika pieņemti darbā jaunatnes lietu speciālisti, kuri 
darbojas katrā pagastā. Ļoti daudzi jaunieši tagad 
piedalās visdažādākos projektos - gan starptautiska-
jos, gan vietējos.

Kurās jomās var redzēt visstraujāko izaugs-
mi?

Tas pats tikko minētais darbs ar jauniešiem. Kā otro 
gribu minēt to, ka mēs sakārtojām kapsētu apsaim-
niekošanas darbu, tagad ir cilvēki, kas par to atbild, 
un, pats galvenais, - ir sakārtots apbedīšanas jautā-
jums. Nav pašplūsmas, cilvēki zina, pie kā griezties, 
viņiem parāda vietu u.c. Katrā pagastā ir izveidoti 
publiskie interneta punkti, kas dod brīvu pieeju inter-
netam tiem, kuriet tā nav mājās, ir arī piekļuve bez-
vadu internetam. Tas viss palīdz sakārtot mūsu dzīvi.

Vai ir iespējams ar esošiem līdzekļiem nodro-
šināt visu nepieciešamo jomu attīstību?

Pašvaldība ir tāda iestāde, kur visu nosaka budžets. 
Un, strādājot pie budžeta, mēs ņemam vērā katrā pa-
gastā izstrādāto prioritāšu plānu. Protams, pieprasī-
jums ir daudz lielāks, jo visiem gribās straujāku attīs-
tību, bet mums ir jādomā pragmātiski un jāplāno tik, 
cik budžets to atļauj. Protams, priekšroku mēs dodam 
tiem projektiem, kas piesaista Eiropas Savienības lī-
dzekļus.

Pastāstiet, lūdzu, ar ko Jūs nodarbojaties ār-
pus deputāta darba laika, kādi ir Jūsu vaļas-
prieki?

Vaļasprieku ir daudz, tikai grūtāk ir ar brīvo laiku. 
No īstajiem un pamatīgajiem pirmajā vietā ir medī-
bas, esmu aktīvs mednieks, mednieku kluba „Sēļi” 
vadītājs. Tam vairāk laika veltu rudenī un ziemā. Ir 
brīdis, kad palikt pašam ar sevi, pabūt klusumā, kad 
izdzirdi kādu čaboņu, izjūti adrenalīnu un tādā veidā 
atslēdzies no ikdienas, no raizēm. Vasarā esmu zvej-
nieks. Ir sava lauku māja, kur arī viss notiek. Piemā-
jas saimniecība - lopus neturam, audzējam sev visāda 
veida dārzeņus, arī ap pushektāra kartupeļu, ar ko 
barot meža zvērus. Ir arī mantojamā iegūtā zeme, 
kuru regulāri ir jāappļauj. Tas viss prasa daudz laika. 
Strādājam kopā ar ģimeni – palīdz sieva Aija un dēls 
Arnis, kurš strādā AS „Aldaris” un brauc palīgā. Vecā-
kais dēls Ainārs dzīvo Toronto (Kanādā). Savu piemā-
jas saimniecību iekopjam un pilnveidojam – uzcēlām 
pirtiņu, jo sirdij un dvēselei arī vajag. Šeit, reizi piecos 
gados, notiek Somu dzimtas saiets, esam iesvētījuši 
Somu dzimtas piemiņas akmeni. Trešais saiets notiks 
nākošajā gadā. Sabrauc ap simts šis dzimtas pārstāv-
jiem.

Esmu arī sporta entuziasts – cenšos tikt uz spīdveju 
Daugavpilī, atbalstu pagasta hokeja komandas.

Vai visus savas bērnības sapņus esat piepildī-
jis? 

Bērnībā gribēju būt jūrnieks. Pēc Špoģu vidussko-
las augstskolā netiku, aizgāju dienēt, tiku jūras kara 
fl otē. Nodienēju 3 gadus, un bija reālās iespējas pa-
likt vai pāriet uz parasto fl oti, bet dzīve tā sagrozījās, 
ka pieņēmu lēmumu atgriezties mājās. Mēs ģimenē 
esam trīs brāļi, un man, kā jaunākajam, bija jāpaliek 
ar vecākiem, jo brāļi jau bija izklīduši pa pasauli. Es 
izvēlējos neatstāt vecākus vienus un atgriezos savās 
mājās, un to nenožēloju – laikam izvēle bija pareiza. 
Māmuļai šogad nosvinējām 89 gadus.

Ar ko Jūs lepojaties Daugavpils novadā?
Pašvaldībā mēs strādājam vienā komandā, mums 

nav ķīviņu. Politiskajā jomā mēs nemeklējam nekādu 
spieķi, lai viens otram liktu to ratos, bet pragmatiski 
pieejam visiem jautājumiem. Izveidojusies laba depu-
tātu komanda un novada domes izpildvaras kolektīvs, 
kopā varam risināt ļoti, ļoti daudz jautājumu, un tas 
ir pats galvenais. Mēs viens otram varam brīvi un ne-
piespiesti uzsmaidīt, un tas ir ļoti daudz, un varam 
paveikt daudz ko savu iedzīvotāju labā, un mēs to da-
rām.

Novadā mums ir daudz labu cilvēku, un mēs cenša-
mies tos apbalvot pasākuma „Gada cilvēks” ietvaros.

Ar Aivaru Rasčevski sarunājās Irēna Jegorova.
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Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta Latvijas, 

Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programma

Ārstniecības iestāžu pielāgošana likumdošanā noteiktajām obligātajām pra-
sībām un līdz ar to medicīnas pakalpojumu sniegšanas vietu pastāvēšanas nod-
rošināšana lauku teritorijā ir aktuālas jautājums arī Daugavpils novadā. Lie-
la loma šīs problēmas risināšanai ir EKPI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programmas projektam “Apstākļu nodrošināšana pār-
robežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un 
Braslavas rajona teritorijā” (Nr.LLB-2-264). Projekta ietvaros bija organizēts 
iepirkums par telpu pielāgošanas būvdarbiem Demenes, Medumu, Naujenes, 
Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vaboles un Vecsalienas pa-
gastā, kā rezultātā jūnija sākumā tika parakstīti līgumi ar SIA „Structum” un 
SIA „Vanpro”. Būvdarbus plānots pabeigt šī gada septembra sākumā. 

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. 

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Daugavpils novada dome un tā ne-
kādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Tiks atjaunota vecticībnieku mājas 
vēsturiskā apbūve Daugavpils 

novada  Slutišķu sādžā

Ināra Mukāne
Kultūras pārvaldes vadītāja

Daugavpils novada Kultūras pārvalde ir uzsākusi ELFLA atbalstītā  projekta    
Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās  apbūves  atjaunošana  un 
lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā”  
ieviešanu.

Projekta mērķis ir veikt Naujenes novadpētniecības muzeja Slutišķu vecti-
cībnieku lauku sētas renovāciju un ēku pielāgošanu ekspozīcijas  „Zemkopības 
darbarīki Daugavpils novadā 20.gadsimta pirmajā pusē” izveidei.

Finansējuma avots:
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 

attīstības programma 2007.-2013.gadam, pasākums „Lauku mantojuma sagla-
bāšana un atjaunošana”, kuru administrē LR Zemkopības ministrijas Lauku 
atbalsta dienests. 

Projekta ieviešanu veic Daugavpils novada Kultūras pārvalde.
Projekta budžets:
Projekta īstenošanai piešķirts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīs-

tībai (ELFLA) publiskais finansējums 199 202,05 EUR apjomā, kas paredzēts 
būvniecības tehniskās dokumentācijas izstrādei, būvdarbu veikšanu, autoruz-
raudzības un būvuzraudzības veikšanai.  

Projekta īstenošana jāveic līdz 2015.gada 3.augustam. Publiska ie-
pirkuma rezultātā SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca” ir sagatavojis Slutišķu 
vecticībnieku lauku sētas renovācijas tehnisko projektu. Tehniskā projekta ie-
tvaros veikta padziļināta vēsturiskā izpēte, kas apliecina atjaunojamā objekta 
kultūrvēsturisko unikalitāti. Slutišķu sādža kā vietvārds minēts 1785. gadā. 
1909. gadā pēc sādžas sadalīšanas šeit tika izveidota viensēta  Nr. 11, ko savā 
īpašumā saņēma vecticībnieku Jermolajevu dzimta. Slutišķu sādžas vēsturiskā 
struktūra ievērojami zudusi Daugavpils HES projektēšanas laikā 1980-to gadu 
vidū, 90-jos gados tā bija gandrīz neapdzīvota. 1997. gadā Jermolajevu māja un 
zeme nonāk Naujenes pagasta īpašumā, šeit tiek iekārtota muzeja ekspozīcija.  
Kopā ar dabas parku „Daugavas loki” Slutišķu vecticībnieku māja kļuvusi par  
nozīmīgu tūrisma apskates vietu. 

Renovācijas projekts paredz vecticībnieku apbūvei raksturīga pagalma izvei-
di ar žogu un vārtiem, tiks atjaunota dzīvojamā māja, ar mērķi saglabāt un 
restaurēt esošās autentiskās koka detaļas - sienas, durvis un logus. Tiks re-
konstruētas daļēji zaudētās  saimniecības ēkas. To izbūvei projekta vēsturiskās 
izpēte gaitā piemeklēti līdzīgi būvniecības risinājumi tuvākajā  apkārtnē, kā arī 
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Saimniecības telpās tiks izvietota  
vēsturisko zemkopības darbarīku ekspozīcija.  

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu  tiks 
saglabāts un atjaunots izcils Latgales vecticībnieku kultūras mantojuma  pa-
raugs, kur muzeja apmeklētājiem autentiskā vidē tiks piedāvāta iespēja  iepa-
zīt vecticībnieku lauku sētas iekārtojumu, tradicionālos  nodarbošanās veidus 
un sadzīves tradīcijas.

Zemgales vidusskolā ir 
īstenots izglītības kapacitātes 

stiprināšanas projekts

Guna Smelcere
Projekta koordinatore

Daugavpils novada Zemgales vidusskola un Vitebskas rajona izpildkomite-
jas Izglītības, sporta un tūrisma nodaļa (Baltkrievija) ir īstenojusi Eiropas kai-
miņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programmas projektu „Izglītības kapacitātes stipri-
nāšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu “Zemgale-Novka””, LLB-
2-267. Projekta mērķis - ilgtspējīgas attīstības un sadarbības tīkla izveide starp 
Zemgales vidusskolu (Latvija) un Novkas vispārizglītojošo vidusskolu (Balt-
krievija), īstenošanas laiks no 2012. gada novembra līdz 2014.gada jūlijam. 

Projekta rezultātā Zemgales vidusskolas un Novkas vispārizglītojošās vidus-
skolas skolēniem un pedagogiem bija iespēja piedalīties 4 pieredzes apmaiņas 
nometnēs (2 Latvijā, 2 Baltkrievijā), kuru ietvaros notika pieredzes apmaiņas 
semināri, zinātniski - praktiskās konferences, astronomijas, traktora vadīša-
nas un šūšanas profesionālās sagatavošanas semināri, meistarklases, kultūr-
izglītojošie pasākumi. Izglītības iestādes materiāltehniskās bāzes uzlabošanai 
Zemgales vidusskola iegādājās traktoru ar pacēlāju un piekabi, veica remontu 
profesionālās sagatavošanas apmācību telpās un iegādājās nepieciešamo in-
ventāru kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai. Novkas vidusskolā uz-
būvēja astronomiskā teleskopa apskates laukumu un iegādājās planetāriju un 
astronomijas apmācībām nepieciešamo inventāru. Projekta kopējās izmaksas 
EUR 166 667, t.sk., Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta finan-
sējums 90% - EUR 150 000, Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 
EUR 11044, Vitebskas rajona izpildkomitejas līdzfinansējums EUR 5623.

Šis bija pirmais Daugavpils novada un Vitebskas rajona izglītības iestāžu sa-
darbības projekts, kura pozitīvā pieredze un izveidotais sadarbības tīkls tiks 
pārņemts, īstenojot projektus nākamajā Eiropas Savienības plānošanas perio-
dā.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Zemgales vidusskola un tā nekādā veidā 
nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Eiropas Savienību veido 27 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot 
savu kompetenci, resursus un likteņus. Piecdesmit gadus ilgā  paplašināšanās  
perioda  laikā  tās  ir kopīgiem  spēkiem  izveidojušas  stabilitātes,  demokrātijas  un  
ilgtspējīgas  attīstības  zonu, vienlaikus  saglabājot  kultūru  daudzveidību,  toleranci  
un  personiskās  brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un 
vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.

Medumu internātpamatskolā 
notiek būvniecības darbi

Medumu internātpamatskola realizē būvniecības projektu – mācību iestādes 
kanalizācijas tīkli tiks pieslēgti jaunbūvējamajiem pagastu tīkliem. Darbus veic 
iepirkuma procedūras kārtībā izvēlētā Daugavpils celtniecības firma „Apola-D”. 
Būvniecības darbi tika uzsākti 11.jūlijā un turpināsies līdz 31.oktobrim. Vis-
pirms tie notiek skolas teritorijā, lai varētu pabeigt līdz mācību gada sākumam.

Medumu internātpamatskolas direktore Gaļina Pisčuļonoka pastāstīja, ka ie-
priekšējā, kļūdaini izstrādātā projekta dēļ bija problēmas ar kanalizācijas tilpu-
miem, un līdz ar to tās bija jārisina.

Projekta ietvaros tiks veikta kanalizācijas tiklu izbūve 155 m, 6 kanalizācijas 
aku izbūve un pieslēgšana pagasta tīkliem. Būvniecības darbi tiks apmaksāti no 
skolas līdzekļiem – 19338,44 Eiro (ar PVN).

Kā jau informējam, Medumu pagastā notiek ciema ūdenssaimniecības attīstī-
bas 2.kārtas darbi. ERAF līdzfinansētā projekta „Daugavpils novada Medumu 
pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta” daļas Nr.1 un 
daļas Nr.2 būvdarbus veic SIA „MATTHAI”. Pēc projekta īstenošanas Medumu 
ciema iedzīvotājiem būs pieejami jauni centralizētā ūdensvada un kanalizācijas 
tīkli, kā arī šiem tīkliem tiks pieslēgta Medumu internātpamatskola.
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Anželika Kupete
13.jūlijā Sila ezera krastā jautrā un sportiskā gaisotnē Skrudalienas pagas-

ta jaunieši prezentēja projekta „Skrudalienas pagastā darbojamies aktīvi un 
veselīgi” ietvaros paveikto darbu, proti, labiekārtotos pludmales volejbola lau-
kumus. Jeļena Andrule vietējos iedzīvotājus iepazīstināja ar projekta gaitu un 
tā galvenajiem mērķiem, savukārt Oļegs Miļevičs pastāstīja, kāds inventārs 
pludmales volejbolam ir nepieciešams un kas šim nolūkam tika iegādāts. Māris 
Vasiļonoks klātesošos iepazīstināja ar spēles noteikumiem, uzsverot būtiskā-
kās atšķirības starp klasisko un pludmales volejbolu. Prezentācijā aktīvu dalī-
bu ņēma arī paši skatītāji, uzdodot jauniešu grupai interesējošos jautājumus. 
Vēlāk saņemto informāciju bija iespēja pielietot arī praktiski, uzspēlējot plud-
males volejbolu un pašiem izbaudot aizraujošo sporta garu.

Pēc nelielas klātesošo iepazīšanās ar pludmales volejbola spēles pamatprin-
cipiem un specifiku, pieredzējuši volejbolisti Iveta Alehina, Terēze Hrapāne, 
Oļegs Miļevičs un Māris Vasiļonoks demonstrēja paraugspēli, praktiski pa-
rādot un komentējot pludmales volejbola tehnikas pamatus. Pēc tik aizraujo-
šas paraugspēles tika organizētas vēl divas jauniešu komandas, kuras uzsāka 
draudzības spēles otrajā volejbola laukumā. Spēles azarts bija tik liels, ka jau-
nieši pat nepievērsa uzmanību negaidīti uznākušajai lietusgāzei, no kuras spē-
lētājiem un skatītājiem bija iespēja paslēpties zem projekta ietvaros iegādātās 
nojumes. 

Pludmales volejbols izrādījās ļoti aizraujoša komandu spēle, ko pierādīja pre-
zentācijas laikā izrādītā iedzīvotāju aktīva interese un dalība. Diezgan ātri tika 
izveidotas visdažādākās komandas – puiši pret meitenēm, puišu un meiteņu 
jauktās komandas, pieaugušo un ģimeņu komandas. Taču lielāko sajūsmu un 
aplausu cienīga izrādījās visjaunākā - bērnu komanda, kas arī noslēdza projek-
ta prezentācijas pasākumu. 

Jauniešu darbu novērtēt ieradās arī Skrudalienas pagasta pārvaldes jaunat-
nes lietu speciāliste Jeļena Hrapāne, sporta organizatore Ināra Lapkovska, kā 
arī vietējais uzņēmējs un Daugavpils novada domes deputāts Valērijs Hrapāns.

Skrudalienas pagasta jauniešu neformālā grupa „Mēs savam pagastam!” iz-
saka pateicību visiem pasākuma klātesošajiem, kas atnāca un novērtēja mūsu 

paveikto darbu, Skrudalienas pagasta pārvaldei par sniegto atbalstu un iegul-
dījumu projekta realizācijā, un lielu pateicību Daugavpils novada domei par 
projektu konkursa „Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros sniegto finansējumu 
mūsu ideju īstenošanai.

Projekts vēl nav beidzies! Katru trešdienu plkst.18.00 jauniešu neformālā 
grupa „Mēs savam pagastam!” gaidīs visus sporta cienītājus uz pludmales vo-
lejbola meistarklasēm bērniem un to ģimenēm, kā arī 17. augustā uz projek-
ta noslēguma pasākumu - turnīru „Skrudalienas pagasta pludmales volejbola 
kauss 2014”.

Uz tikšanos nākamajās pludmales volejbola spēlēs Sila ezera krastā!

Skrudalienas pagasta jaunieši Sila ezera krastā sarīkoja draudzības 
spēles pludmales volejbolā

Uz tikšanos gaisā! 

Jau otro gadu pēc kārtas Kalkūnes pagasta lidlau-
kā „Grīva” izskanējis lidojošo objektu festivāls „Asti 
Gaisā!”. Kā viens no festivāla organizatoriem un 
atbalstītājiem ir arī Daugavpils izpletņlēcēju sporta 
kluba „DISK” valdes loceklis Jevgēnijs Vladimirovs, 
kas ik gadu festivāla programmu kuplina ar kluba 
meistarīgo izpletņlēcēju paraugdemonstrējumiem. 

J.V. „Mēs nekad neatsakām un vienmēr esam prie-
cīgi nodemonstrēt lidmašīnas, ar kurām var pacelties 
gaisā. Diemžēl šogad laikapstākļu dēļ mēs nevarē-
jām parādīt pilnu programmu, jo vietām vējš bija par 
stipru. Bet pārējais jau mums izdevās viss ļoti skaisti 
un skatāmi, cilvēku pateicība par sniegto iespēju to 
visu redzēt bija ļoti liela. Jo taču skatītāju interese 
un atsauksmes ir pats galvenais kvalitātes rādītājs.”

Daugavpils izpletņlēcēju sporta klubu 1999.gadā 
dibināja 10 Daugavpils izpletņlēcēji. Kluba sporta 
bāze atrodas Daugavpils novadā, 3 km attālumā no 
Daugavpils pilsētas centra, kur katru gadu no aprī-
ļa līdz oktobrim, brīvdienās un svētku dienās notiek 
lēcieni ar izpletņiem no lidmašīnas AN-2 (augstums 
- 3000m) un lidmašīnas JAK-18t treniņu lidojumi. 
Sporta bāzē atrodas arī sporta biedrība „Ultra”, kas 
piedāvā lidojumus ar paraplānu tandēmā ar instruk-
toru. Vairāk informācijas par šo piedāvājumu var at-
rast mājas lapā www.flight.lv. 

Kluba galvenā bagātība ir augsti profesionāli 
instruktori un vienots sportistu kolektīvs. Kluba 
instruktori ir atzīti sporta meistari. Iesācēji tiek ie-
skatīti grupās pie kāda no visvairāk pieredzējušiem 
instruktoriem, kur tie iziet teorētisko un zemes saga-
tavošanas, pēc tam – mācību programmas praktisko 
daļu. 

Izņemot kluba sportistus, aptuveni 500 cilvēku 
katru sezonu veic savu pirmo lēcienu ar izpletni. 
Daudzi Daugavpils iedzīvotāji un viesi nedēļas noga-
lē atbrauc apbrīnot krāsainas izpletņu domes, kā arī 
pa lidmašīnas logu paskatīties uz pilsētu. 

J.V. „Ikvienam cilvēkam, vai tas ir mūsu novada 
vai pilsētas iedzīvotājs, vai arī jebkurš cits, kaut reizi 
dzīvē ir gribējies justies kā putnam debesīs. Izpletņ-
lēcēju sports, pirmām kārtām, ir ļoti skaists sporta 

dēmā. Lēciens notiek kopā ar pieredzējušu instruk-
toru, ar kuru jūs atrodaties vienā sistēmā. Izpletnis 
ir speciāli paredzēts 2 cilvēku svaram, tādēļ tas spēj 
nodrošināt laidenu un mīkstu piezemējumu, bez jeb-
kādas papildus slodzes ķermenim. Iepriekš sarunā-
jot lēciena dienu un laiku, jums jāierodas lidlaukā, 
kur būs nepieciešams aizpildīt anketu, noklausīties 
instruktāžu, saņemt lēciena drēbes, ķiveri un brilles, 
apmaksāt lēcienu un izlēkt! Šis lēciens tiek veikts 
no 3000 m augstuma un ilgst 32 sekundes. Un pēc 
lēciena jau cilvēks var izvērtēt, vēlēsies viņš kādreiz 
lēkt vēlreiz vai ne. Otrais, ko mēs piedāvājam, ir indi-
viduālais lēciens ar nosaukumu “Static Line”. Tas ir 
domāts cilvēkiem, kuri to veic pirmo reizi. Šajā lēcie-
nā izpletnis atveras automātiski ar troses palīdzību, 
kad lēcējs pamet lidmašīnu. Tas nozīmē, ka lēcējam 
nav jāveic izpletņa atvēršanas procedūra, kas sniedz 
iespēju lēkt cilvēkam bez iepriekšējās izpletņlēkša-
nas pieredzes. Pa rāciju tiks raidītas instrukcijas, kā 
pareizi pilotēt izpletni, lai labvēlīgi piezemēties no-
teiktajā zonā.” 

Lēciens sākas ar nepieciešamo dokumentu uzrādī-
šanu lidlauka personālam, anketas aizpildīšanu un 
pakalpojuma apmaksu. Pēc šīm procedūrām seko 
instruktāža, kurā tiks sniegta visa nepieciešamā 
informācija, lai lēciens būtu drošs un patīkams. Pēc 
teorētiskās daļas sekos praktiskā nodarbība, kurā 
varēs izmēģināt atdalīšanos no lidmašīnas maketa 
un citas lidojuma laikā nepieciešamās darbības.

Pēc ekipējuma pārbaudes, kopā ar pārējiem iz-
pletņlēcējiem, varēs doties uz lidmašīnu. No lidma-
šīnas pacelšanās brīža līdz nepieciešamā augstuma 
uzņemšanai būs aptuveni 15 minūtes, pa kurām 
katrs no lēcējiem var izbaudīt apkārtējos skatus un 
iekšējos pārdzīvojumus. Sadzirdot komandu “aiziet”, 
jūs pametīsiet lidmašīnu, un pēc ~3-5 sekundēm virs 
jūsu galvas parādīsies atvērts izpletnis, ar kuru de-
besīs pavadīsiet vēl aptuveni 5 min. 

Faktiski lēciens ar izpletni aizņem tikai dažas mi-
nūtes, bet gandarījums, kurš tiek iegūts pārvarot 
savas bailes un paskatoties uz pasauli no cita skatu-
punkta, paliek ar jums uz vairākām dienām vai pat 

nedēļām.
Visu šo notikumu par neaizmirstamu padarīs vi-

deo operators, kurš pavadīs visu lēcienu līdz ar jums. 
Pēc lēciena jums tiks iedotas bildes un samontēts 
videoklips, kas būs lietisks pierādījums jūsu varoņ-
darbam. Pirms pieteikšanās lēcienam, iepazīstieties 
ar noteikumiem un dokumentiem, kuri nepieciešami 
lēciena veikšanai. 

J.V. „Bija mums arī lēcieni ar izpletni T1 – 5U, ar 
kuru tika veikti lēcieni no 600 metru augstuma. Bet, 
ņemot vērā to, ka izpletņa kupoli savu laiku jau ir 
nokalpojuši, tādi lēcieni mums vairs nenotiek. Šā-
diem izpletņiem mums vēl ir jāiekrāj nauda. Mēs 
esam rakstījuši 5 projektus, taču tie visi tika norai-
dīti, neskatoties uz to, ka atzinumā tika minēts, ka 
projekts un ideja ir ļoti laba un analogu tam pašlaik 
neesot. Esam rakstījuši arī citus labus projektus, 
kas tika vērsti uz tiem cilvēkiem, kuru materiālais 
un sociālais stāvoklis neļauj nodarboties ar izpletņ-
lēkšanu. Mēs zinām, ka ir daudz apdāvinātu bērnu 
un jauniešu, kas priecātos un vēlētos ar to nodarbo-
ties, bet viņiem šāda iespēja ir liegta. Arī šis projekts 
tika noraidīts. Tika rakstīti arī divi projekti nomet-
ņu organizēšanai, taču arī ar tiem nekas nesanāca. 
Vēlējāmies uz mūsu bāzes izveidot lidotāju skolu un 
rakstījām projektu avio tūrisma attīstībai, bet atkal 
piedzīvojām fiasko. Šos visus projektus mēs snie-
dzām gan ar pilsētas, gan ar novada domes atbalstu, 
taču diemžēl tie neaizgāja tālāk. Bet mēs nenokaram 
rokas, turpināsim rakstīt.”

Klubs piedāvā arī iziet AFF (Accelerated FreeFall) 
apmācības kursu, kas ir domāts cilvēkiem, kuri no-
pietni ir izlēmuši nodarboties ar izpletņlēkšanas 
sportu. Tas iekļauj sevī teorētisko daļu, kur students 
iegūst visas nepieciešamās zināšanas drošai lēkša-
nai, un praktisko daļu, kura sastāv no 8 lēcienu līme-
ņiem. Katram līmenim ir savs noteikts uzdevums, 
kurš studentam ir jāizpilda, pretējā gadījumā līme-
nis netiek ieskaitīts un tiek veikti papildus lēcieni 
nepieciešamo prasmju iegūšanai. Pirmie trīs līmeņi 
ir lēcieni ar diviem instruktoriem, kuri lec kopā ar 
studentu, pieturot to no abām pusēm. Pamatuzde-
vums šajos līmeņos ir augstuma kontrole un patstā-
vīga izpletņa atvēršana. Pēc veiksmīgas šo līmeņu 
nokārtošanas, seko nākamie, kur ar studentu lec 
tikai viens instruktors. Kā pēdējais no līmeņiem ir 
eksāmens, kur studentam ir jāveic pilnīgi patstāvīgs 
lēciens, jānodemonstrē iegūtās prasmes un patstā-
vīgi jāatver izpletnis. Pēc eksāmena nokārtošanas, 
students kļūst par pilnvērtīgu izpletņlēcēju, kuram 
ir tiesības veikt patstāvīgus lēcienus, un saņemt at-
tiecīgo licenci.

J.V. „Izpletņlēcējs, kurš ir pilnībā sagatavots, var 
tālāk iet gan armijā, gan būt par glābēju, gan tālāk 
iet mācīties par pilotu. Jo mūsu valstī šo speciālistu 
tik tiešām trūkst.” 

Par to, kā kļūt par kluba biedru, par citām kluba 
sniegtajām iespējām un pakalpojumiem, kā arī ce-
nas var skatīt mājas lapā www.dropzone.lv 
Ar Jevgēniju Vladimirovu sarunājās Olga Davidova.

veids. Tas viennozīmīgi aizrauj! 
Mūsu kluba darbība ir vērsta 
uz aviācijas sporta veidu po-
pularizēšanu Latvijā. Protams, 
viens no mērķiem ir iesaistīt arī 
jaunatni. Jo viss jau sākas ar 
izpletņlēcēju sportu. Mūsu mu-
gurkauls ir mūsu sportisti, klu-
ba biedri, kuru skaits 13 darbī-
bas gadu laikā palielinājies līdz 
50 cilvēkiem. Pie mums strādā 
īsts profesionālis - Pasaules 
čempione, pieckārtēja Krievijas 
čempione Irina Turavina. Viņa 
palīdz jaunatnei gūt savu pirmo 
lidojuma pieredzi ar izplenti.”

Sarunā ar Jevgēniju Vladi-
mirovu uzzinām par vairākiem 
kluba sniegtajiem pakalpoju-
miem un iespējām. 

J.V. „Visdrošākais lēciens, ko 
mēs piedāvājam, ir lēciens tan-
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Višķos noritēja Pasaules kausa posms un Latvijas čempionāts 100 km skriešanā

Naujenieši uzvarējuši Daugavpils 
novada čempionātā minifutbolā

Daugavpils novada čempionātā minifutbolā 1. vietu trešo gadu pēc kārtas izcīna 
Naujenes pagasta komanda. 

9. jūlijā noslēdzās Daugavpils novada augstākās līgas čempionāts minifutbolā, 
kurā šogad piedalījās 7 novada futbola komandas. Pēc divu mēnešu spraigām cī-
ņām un nospēlētām 42 spēlēm ir noskaidroti novada čempionāta minifutbolā sa-
censību uzvarētāji. Novada ninifutbola čempionāta lielo kausu ar 27 punktiem 
izcīnīja Edgara Kucina trenētā Naujenes pagasta komanda. Naujenieši uzvarēja 
9 spēlēs un piedzīvoja zaudējumus tikai 3 spēlēs. Komandas sastāvā spēlēja un 
čempionāta zelta medaļas izcīnīja: Rolands Jankovskis, Vjačeslavs Vansovičs, 
Jevgēnijs Osipovs, Vitālijs Lipiņš, Deniss Sarafaņuks, Nikolajs Gedzjuns, Sergejs 
Komļevs, Mihails Ivanovs, Elmārs Rudovičs, Oļegs Pilats, Aleksejs Karmadonovs, 
Ēriks Kreipāns, Sergejs Iļjahovs, Aivars Pozņaks, Aleksejs Jacķevičs un Māris 
Ciršs. Naujenes komandai ir arī labākā iesisto un zaudēto vārtu attiecība, viņi 26 
reizes pārspēja pretinieku vārtsargu, ielaižot savējos vārtos tikai 13 bumbas.  

Otrās un trešās vietas ieguvēji tika noskaidroti tikai čempionāta pēdējā spēlē. 
2.vietu un sudraba godalgas ar 25 punktiem izcīnīja Demenes pagasta komanda, 
treneris Antons Barkovskis, un 3. vietā ar 23 punktiem ievietojās Kalupes pagasta 
komanda, treneris Aleksandrs Vabiščevičs. 4.vietu ar 17 punktiem izcīnīja Kalkū-
nes pagasta komanda. Tālākajās vietās ierindojās Biķernieku, Skrudalienas un 
Sventes pagastu komandas. 

Novada domes deputāts Edgars Kucins un novada Sporta nodaļas vadītājs Edu-
ards Lihoveckis uzvarētajiem pasniedza piemiņas kausus, medaļas, diplomus un 
piemiņas balvas. Tika apbalvoti arī novada čempionāta komandu labākie spēlētāji: 

Vjačeslavs Vansovičs (Naujene), Dmitrijs Ivanovs (Demene), Guntars Permanic-
kis (Kalupe), Dmitrijs Anisimovs (Kalkūne), Fjodors Ļublins (Biķernieki), Sergejs 
Lazdovskis (Skrudaliena) un Leonīds Rižijs no Sventes pagasta komandas. Par 
čempionāta labāko tiesnesi komandu treneri vienbalsīgi nosauca čempionāta gal-
veno tiesnesi Ivaru Cauni.

Daugavpils novada svarbumbu 
cēlāji izcīna medaļas Eiropas 

jaunatnes čempionātā
Maardu pilsētā Igaunijā notika Eiropas jaunatnes čempionāts svarbumbu 

celšanā U-16/U-18 vecuma grupā. Latvijas izlases sastāvā veiksmīgi startēja 
arī Daugavpils novada jaunie svarbumbu cēlāji.

Latvijas jaunatnes izlase jau septīto reizi apstiprināja Eiropas vicečempio-
nu titulu, dramatiskā cīņā 7 komandu konkurencē Latvijas izlase izcīnīja 
2.vietu kopvērtējumā, piekāpjoties tikai sportistiem no Krievijas, apsteidzot 
Ukrainas, Kazahstānas, Vācijas, Lietuvas un Igaunijas komandas. Repub-
likas izlases komandas sastāvā startēja arī pieci Daugavpils novada jaunie 
svarbumbu cēlāji - Daugavpils celtnieku profesionālas vidusskolas audzēkni, 
kuri valstij un Daugavpils novadam izcīnīja 2 sudraba un 3 bronzas godalgas.  
Vecākajā grupā U-18 (līdz 18 gadiem) Daugavpils novada sportistes Viktorija 
Sovko un Jūlija Čepakova izcīnīja sudraba godalgas raušanā svara kategorija 
līdz 58 kg un 63 kg. Bronzas godalgu izcīnīja Ksenija Kislova svara kategorijā 
līdz 53 kg. Ceturto vietu svara kategorijā līdz 63 kg divcīņā un garajā ciklā izcī-
nīja Konstantīns Kozlovskis svara kategorijā līdz 63 kg.

Divas bronzas godalgas jaunākajā U-16 (līdz 16 gadiem) izcīnīja Jānis Rižijs 
svara kategorijā līdz 78 kg divcīņā un garajā ciklā. Eiropas čempionāta sacensī-
bām Daugavpils novada sportistus sagatavoja treneris Ivans Gaļašs.

Latvijas svarbumbu celšanas asociācija un valsts izlases komanda pateicas 
Daugavpils  novada  domei, celtnieku profesionālai vidusskolai par sniegto at-
balstu novada  sportistu sagatavošanā un brauciena organizēšanā uz prestiža-
jām Eiropas jaunatnes  čempionāta sacensībām. 

Vienlaicīgi notika arī Eiropas veterānu čempionāts svarbumbu celšanā, kurā 
sekmīgi startēja Daugavpils novada sporta veterāns Alfreds Kokins, izcīnot di-
vas zelta godalgas vecuma grupā 50+  gadi, svara kategorijā līdz 95 kg un divas 
bronzas medaļas Eiropas veterānu čempionāta absolūtajā vērtējumā. 

Daugavpils novada komandas dalībnieki ar izcīnītajam godalgām 

Daugavpils novada Višķos 12.jūlijā norisinājās Pasaules kausa posms un 
Latvijas čempionāts 100 un 50 kilometru skriešanas distancē. 

Daugavpils novada Višķos pirmo reizi novada vēsturē tika noskaidroti 
Pasaules kausa posma un Latvijas čempioni 100 un 50 kilometru skriešanas 
distancē. Iepriekšējos gados Latvijas pārstāvji brauca uz Lietuvu - Nidu 
un Viļņu, kur piedalījās Baltijas kausā, un tā ietvaros tika noskaidroti 
arī valsts čempioni. Pateicoties tam, ka 2013.gadā uz Viļņu devās ap 30 
skrējēju, tika nolemts sarīkot Latvijas čempionātu mājās. Pēc vairāku gadu 
pārtraukuma 100 km distances skriešanas sacensības atgriezās Latvijas 
teritorijā. Uzņemt to uzticēja Daugavpils novadam – Višķiem, kur darbojas 
2012.gadā renovētais stadions. Višķos tika noskaidroti arī čempioni 50 kilo-
metru distancē, kas iepriekš ticis darīts Daugavpilī.

50 km distance startēja 39 skrējēji no Latvijas, Baltkrievijas, ASV, Lietu-
vas un  Krievijas, tai skaitā arī 7 daiļā dzimuma pārstāves. Visi dalībnieki 
veiksmīgi finišēja. Pasaules kausa posmā par uzvarētaju kļuva Latvijas 
sportists Valdis Ņilovs, kurš noskrēja distanci ar laiku 3:16:04, 2.un 3. vietā 
ierindojās Lietuvas skrējēji Aleksandrs Sorokins (3:21:44) un Vaidas Žlabys 
(3:22:12). Sieviešu konkurencē ar laiku 4:15:37uzvarēja Mišele Mitčele, kura 
pārstāvēja Latviju un ASV, otrā bija Tatjana Hurskaja no Baltkrievijas 
(4:16:07) un trešā finišēja Vita Devjatņikova no Latvijas (4:18:55). Latvijas 
čempionāta pjedestālā kāpa V. Ņilovs, Uldis Kļaviņš (3:38:54) un arī bijušais 
Daugavpils rajona sporta skolas audzēknis, bijušais naujenietis Vjačeslavs 
Bambāns, kurš Pasaules kausa posmā 50 km distancē finišēja sestais ar 
rezultātu – 3:39:54. Dāmu konkurencē – M. Mitčele, V. Devjatņikova un 
Sigita Vāce (4:29:10).

100 kilometru garu distanci piesakoties bija izvēlējušies 26 dalībnieki 
no Lietuvas, Krievijas un Latvijas, starp kuriem bija arī četras daiļā dzi-
muma pārstāves, taču pēc 50 km distances turpināja skriet 20 dalībnieki, 
tai skaitā arī 3 sievietes. Par Pasaules kausa posma čempioniem kļuva A. 
Sorokins (7:20:41) un M. Mitčele (10:12:18). Sudrabs ir V. Ņilovam (8:04:01) 
un Krievijas skrējējai Jevgenijai Rumjancevai (10:57:28), bronza – Latvijas 
sportistiem Laimonim Skadiņam (8:58:54) un Dacei Veipai (12:51:59). Lat-
vijas čempionātā uzvarēja V. Ņilovs un M. Mitčele, sudraba godalgas ieguva 
L. Skadiņš un D. Veipa un 3.vietu izcīnīja Ritvars Lērme (9:07:08).

Sacensībās startēja arī Latvijas ultramaratonistu leģendas 71 gadu vecs 
Georgs Jermolajevs, kurš paveicis arī 100 km distanci, un Viktors Suborins. 
Sacensībās piedalījās arī vēl viens novadnieks Jānis Kolužs. Viņš 50 km 
distancē Pasaules kausa posmā finišēja 27.vietā un Latvijas čempionātā 
ieņēma 23.vietu.

Dalībnieki pirmos divus kilometrus veica piecos Višķu stadiona apļos, 
tiem sekoja sešpadsmit trīs kilometru apļi. Pārvarot šo distanci, skrējēji 
pieņēma lēmumu finišēt kopā ar 50 kilometru distances veicējiem vai arī 
turpināt 100 kilometru distanci. Arī pēdējie divi kilometri bija veicami 
Višķu stadionā.

Čempionāta dalībnieki pateicās organizatoriem par milzīgo darba 

ieguldījumu - brīnišķīgi organizētajiem startiem, lielisko naktsmītni, vakariņām 
un brokastīm, sirsnīgu atbalstu. Viens no dalībniekiem uzsvēra: ‘’Bija tik pozitīvi, 
draudzīgi un jauki, ka tādos pasākumos ir vērts piedalīties kaut vai tāpēc vien, lai 
izjustu šo neaprakstāmo gaisotni”.

Mišele Mitčele (ASV) - pirmās vietas ieguvēja dāmu konkurencē 

Vjačeslavs Bambāns (Latvija) - bronzas medaļas ieguvējs
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S A R U N A  A R  P A G A S T A  P Ā R V A L D E S  V A D Ī T Ā J U

 Biruta Ozoliņa - „Meitene ar vējiem matos”

Līksnas centrs sācis veidoties 18. gadsimta bei-
gās, kad grāfi  Plāteri Zībergi apmēram 16 km no 
Daugavpils cietokšņa, Līksnas upes krastā, lika 
pamatus savai muižai. Vienlaikus ar muižas celt-
niecību tika uzcelta arī pirmā Līksnas baznīca. 
Līksna pamatoti lepojas ar neogotiskā stilā vei-
doto Svētās Sirds Romas katoļu baznīcu, kas ir 
viena no skaistākajām šī stila ēkām Latvijā. 

Pašreizējā Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta 
Ozoliņa, kas Līksnas pagastā pavadījusi nu jau 29 savus 
dzīves darba gadus, par savu dzīvi, darbu un cilvēkiem 
stāsta ar saviļņojumu, jo te ir viņas Dzimtene, mājas un 
laimīgā miera osta. 

Vai Jums ir kāds īpašs rīta rituāls, ar ko tiek 
sākta katra darba diena?

Par vienu varu teikt noteikti - šajā darbā nav iespē-
jams neko ieplānot vai prognozēt. Man ir plānotājs, bet, 
no rīta pamostoties, viss var kardināli mainīties. Nevar 
atslābt ne uz mirkli. Tāpat kā dzīvē, arī darbā nevar pēc 
grafi ka. Mēs strādājam cilvēku labā, bet ne jau tādēļ, lai 
nodibinātu kaut kādu savu kārtību. Iepriekšējās dienas 
vakarā jau saplānoju, ko darīšu nākamajā dienā, kādus 
darbus veiks mana komanda, taču no rīta var pietikt ar 
vienu zvanu un visi strikti noteiktie dienas plāni ir vējā. 
Katra diena ir citādāka. Gluži kā laikapstākļi.Esmu 
visu laiku pie telefona un ikviens mani var sazvanīt jeb-
kurā diennakts laikā, gluži kā ātrās palīdzības brigādi. 
Smaida.  

Kas Jums, kā pagasta vadītājai, visvairāk asoci-
ējas ar Līksnas vārdu? 

Līksnas pagasts ir vislabākais no visiem! Esmu šeit 
dzimusi, un tas ir mans pagasts. Šeit dzīvo vislabākie, 
visčaklākie un visatbildīgākie cilvēki. Man ir ļoti laba 
komanda. Es domāju, ka esam labākie – vienmēr un 
visur. Priecājos par katru līksniešu sasniegumu. Par 
jauniešu sporta sasniegumiem. Mūsu kultūras nama 
pašdarbības kolektīvi skatēs allaž ir saņēmuši aug-
stākās pakāpes. Pie mums ir baznīca skaista, skaists 
parks, pie mums vienmēr brauc ciemiņi. Ļoti žēl, ka 
mums nav vairs daudz to daiļamatu meistaru, ka vecās 
tradīcijas netiek pārņemtas, nenāk vietā jauni. Sapro-
tu, jaunajiem cilvēkiem jau citas prioritātes. Bet tai pat 
laikā attīstās kaut kas cits, piemēram, uzņēmējdarbība. 
Attīstās arī pārējās nozares, neskatoties uz visām grūtī-
bām, kas ir valstī, ne tikai pie mums. 

Kādas lauksaimniecības nozares ir attīstītas 
pagastā?

Līksnas pagastā darbojas 43 zemnieku saimniecības, 
lielākās no tām ir kādas 12-15. Lauksaimnieki aktīvi 
piedalās dažādu Eiropas Savienības projektu, Struktu-
rālo fondu un plānu sagatavošanā un realizēšanā. Vie-
na no aktīvākajām zemnieku saimniecībām, kura pie-
dalās ES projektu un fondu apguvē ir z/s „Kļavas”, kur 
realizēts SAPARD projekts, divi ES Strukturālo fondu 
projekti un Reģionālās attīstības fonda projekti. ES pro-
jektu un fondu apguvē ir piedalījušās arī tādas zemnie-
ku saimniecības kā „Ceļtekas”, „Skaistas”, „Spēkoņa”, 
„Mantinieki”, „Lāčplēši”, „Smiltāji”, „Vaivari”, „Avenāji”, 
„Pumpuri”, „Liepziedi” un „Ozoli”. Pārsvarā zemnieki 
nodarbojas ar graudkopību, dārzeņkopību un augļko-
pību. Arī biškopība mums ir gana attīstīta, Agneses 
Sitnikas z/s „Lāčplēši”, un viņa ir arī biškopju biedrības 
vadītāja. Ir arī vairāki jaunie zemnieki – Māris Plociņš, 
Gunārs Jonāns. Saimnieko tepat uz vietas, nekur nav 
aizbraukuši. No uzņēmējiem ir z/s „A.M.A”, kas agrāk 
bija attīstīta kokapstrādes ražotne. Pašlaik viņu darbī-
ba ir apsīkusi. Tā kā esam tuvu pilsētai, daudzi ir atra-
duši darbu tur. Arī daudzi skolēni mācās pilsētā. 

Kādas ir idejas par to, ko varētu pagastā attīs-
tīt? 

Ir daudz dažādu ideju, bet diemžēl tās visas īstenot 
nav iespējams, ir vajadzīgs fi nansējums. Mūsu bijušās 
pamatskolas ēka, kurā arī es esmu mācījusies, stāv tuk-
ša. Laika gaitā zūd tās vērtība, arī apkārtne nav tik sa-
kopta kā gribētos. Ēka ir mums kopīpašumā ar draudzi. 
Novada kopējā attīstības plānā mums ir ieplānots, ka 
tur atradīsies pansionāts, jo mēs redzam, ka cilvēkiem 
tas tiešām ir nepieciešams. Ir arī daudz vientuļo cilvēku, 
kas gribētu palikt tepat Līksnā. Es domāju, ka tā būtu 
ļoti laba doma. Man jau plānu tā kā ģenerālim, bet, ja 
nav fi nansiālā seguma, nekas nesanāk. Ļoti gribas arī 
estrādi uzbūvēt, rekonstruēt pagasta ēku. Plānos ir arī 
sporta laukumu uzbūvēt. Mēs pārvaldes budžetu plāno-
jam tā, lai katrā nozarē tās fi nansējums būtu sabalan-
sēts – lai attīstītos gan kultūra, gan sociālā joma. 

Kādas atmiņas ir saglabājušās no Jūsu bērnī-
bas dienām?

Abi vecāki strādāja kolhozā. Man ir divi brāļi, esmu 
ģimenē vecākā. Otrs brālis ir pusotru gadu jaunāks par 
mani, tad mēs bijām kā Makss un Morics un darījām 
visādas blēņas. Tagad jau izauguši esam, visiem ir ģi-
menes. Bijām mēs tādi diezgan nepaklausīgi. Smaida. 
Vecāki mums ir iemācījuši darba mīlestību, cieņu, atbil-
dību pret darbu un viesmīlību. Vecāki kopā nodzīvojuši 
57 gadus! Mums ir savas ģimenes vērtības un tradīcijas, 
kopā svinam Ziemassvētkus, Lieldienas. Atceros jau 
no bērnības, ka ik svētkus viesu, draugu mūsu mājās 
bija daudz. Kā mans tētis vienmēr saka: „Не имей сто 
рублей, а имей сто друзей.” Viesmīlība ir ieaudzināta 
arī man, arī man ir tāpat, gribas, lai ir apkārt cilvēki. 
Jo viena es nevarētu, man arī ir daudz draugu, paziņu. 
Bērnībā man patikušas daudzas ar tehniku saistītas 
lietas. Tētis bija šoferis, un bieži es ar viņu kopā brau-
cu. Pa vietējiem ceļiem ļāva man sēsties klēpī un kopā 
stūrējām. Tas man ļoti patika un arī iespiedās atmiņā. 
Kravas mašīna bija liela, stūre arī. Tētis tad spieda pe-
dāļus un es stūrēju. Mācījos Līksnas pamatskolā, audzi-
nātāja mums bija latviešu literatūras skolotāja Bārbala 
Marcinkeviča. Viņa mums ielika galvenās pamatvērtī-
bas – latviskumu, tradīcijas. Kopš bērnības esmu gan 
dejojusi, gan dziedājusi.

Un jaunības gadi, kādi tie bija? 
Pēc pamatskolas pabeigšanas 1973. gadā mācības 

turpināju Jēkabpils ekonomiskajā tehnikumā. Pēc sko-
las ilgi nevarēju izdomāt, kur lai mācās tālāk, un drau-
dzene, Alvīne Ģiptere, ar kuru kopā sēdējām skolas solā, 
ar savu piemēru pamudināja iet uz tehnikumu. Tur es 
spēlēju teātrī, kopā ar Alvīni dziedājām arī mūzikas 
kapelā. Pateicoties tam, ka abas bijām aktīvas pašdarb-
nieces, pārstāvējām tehnikumu festivālā. Moldāvijā 
Tas bija tieši rudenī, kad pārējie brauca uz kartupeļu 
novākšanas talkām. Tad pirmo reizi mūžā lidoju ar lid-
mašīnu. Tur dziedājām, dejojām, spēlēju arī akordeonu. 
Citi raka kartupeļus, bet mēs vīnogas ēdām. Tas bija su-
perīgi! Arī tagad mēs ar Alvīni esam mīļas draudzenes. 
Un tad pēc tehnikuma absolvēšanas, atbraucu strādāt 
uz Daugavpili, pirmais mans darbs bija Informatīvās 
skaitļošanas centrā.

Kādi bija Jūsu darba gadi? 
Daugavpils Informatīvās skaitļošanas centrā nostrā-

dāju 10 gadus, sākumā kā kasiere, pēc tam grāmatvede, 
pēc tam ekonomiste, pēc tam vecākā ekonomiste. Bet 
tur viss bija saistīts ar cipariem, skaitļošanu, kaut gan 
man matemātika nepatīk un nekad arī nebija mans mī-
ļākais mācību priekšmets. Darba gaitas toreizējā Līks-
nas ciema padomē uzsāku 1985. gada janvārī. Vīramāte 
toreiz bija ciema padomes priekšsēdētāja, savukārt Ja-
nīna Jalinska – sekretāre. Kad vīramāte aizgāja pensi-
jā, tas bija 1985. gads, kas bija arī vēlēšanu gads, Janīnu 
Jalinsku ievēlēja par ciema padomes priekšsēdētāju un 
es nācu strādāt par sekretāri. Tad arī mani ievēlēja par 
deputāti, un kopš 1985.gada marta esmu iekš pagasta. 
Te nostrādāti jau 29 gadi. Un jāsaka, ka pirmās darba 
dienas te man tiešām bija smagas. Jo, kad darbā nācās 
palikt vienai un zvanīja telefons, pat klausuli bija bailes 
pacelt, jo man bija panika - un ja nu nezināšu ko atbil-
dēt? Sākumā neizpratu kādas funkcijas veic izpildkomi-
teja, jo līdz šim biju strādājusi citā sfērā. Bet laika gaitā 
jau tā sistēma palika arvien saprotamāka un iestrādā-
ties bija arvien vieglāk. Toreiz vēl bija kara komisariāts, 
un bija jāveic karaklausībai padoto personu uzskaite. 
Ļoti bieži tika izziņotas kara trauksmes. Sestdienās, 
agri no rīta vai trijos naktī, vajadzēja zināt visas paroles, 
un arī, kā rīkoties konkrētā situācijā. Tas man paliks uz 
visu mūžu atmiņā. Bet tad bija tāds laiks, un tas bija 
jāpieņem. Toreiz visi rajona dokumenti  bija krievu va-
lodā, tie bija jāiztulko, jo mums lietvedība bija latviešu 
valodā un tas nebija nemaz tik vienkārši. Lēmuma no-
saukums sastāvēja no kādiem 7-8 vārdiem. Tam visam 
izgājām cauri un klāt nāca milzīga pieredze. Bija jāva-
da arī dzimtsarakstu nodaļa, jāreģistrē laulības, daudzi 
brauca tepat uz parku. Un reformas gadā, 2009., visu 
jauno pieņemt, bija tāda kā neliela iekšēja pretestība 
pret jauno sistēmu, neapmierinātība. Un vairāk kā pusi 
gada ilga šis adaptācijas periods, kad pamazām pie visa 
pieradām un pieņēmām. Sapratām, ka kopīgā naudiņa 
jau paver katram pagastam lielākas iespējas. To, ko 
mēs paši nemaz nespētu izdarīt saviem spēkiem. Mani 
vienmēr ir interesējusi kriminālistika un tiesību zināt-
nes. Laikam arī tas man no tēva, jo savulaik viņš bija 
brīvprātīgais kārtības sargs. Un es izlēmu studēt juris-
prudenci Baltijas krievu institūtā. 2000. gadā es ieguvu 
bakalaura grādu „Tiesību zinātnēs”. Vienlaicīgi strādāt 
un mācīties, protams, bija grūti un laikietilpīgi. Tomēr 
jau arī vecums nav tāds, kad viegli var visu atcerēties, 
atmiņa vairs nav tik laba. Bet laikam jau cilvēka spējas 
nav samērojamas. Tā tikai sākumā liekas, ka nevarē-
si, bet tad, kad jau izdarīts, atkal brīnies, kā es to visu 
varēju? Iegūtās zināšanas palīdzēja vieglāk orientēties 
likumdošanā, jo katram mūsu pieņemtajam lēmumam 
apakšā ir kāds likums. Visu gan zināt nav iespējams. 
Galvenais ir zināt, kur to meklēt. Un daudzus priekš-
metus jau man bija vieglāk apgūt, jo ikdienā es ar šiem 
jautājumiem saskāros. Piemēram, kā dzimtsarakstu 
nodaļas pārzinim man bija jāzina ģimenes tiesības, 
Zemes reformas jautājumos bija jāsaskaras ar civiltie-
sībām un apjomīgiem likumiem. Līdz ar to Civillikums 
tika izstudēts. Kā lietvedības un personāldaļas pārzinei 
man bija jāpārzina lietvedības pamatprincipi un Darba 

likums. Vienlaicīgi ar studijām, apmeklēju arī dažādus 
kursus un seminārus, lai padziļinātu savas zināšanas 
un praksi. Nemaz nenožēloju, ka aizgāju mācīties. Strā-
dājot pašvaldībā, mans darbs tika novērtēts. 2006. gadā 
esmu saņēmusi Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinī-
bas rakstu par godprātīgu, iniciatīvas bagātu un atbil-
dīgu darbu dzimtsarakstu nodaļā, 2008. Gadā piešķirts 
tituls „Gada cilvēks” Daugavpils rajonā.

Vai nav iestājies nogurums un negribas atpūtu? 
Man jau pensijā nebūtu ko darīt, šūt un adīt neprotu. 

Man ir dēls. Ja būtu meita, vai es viņai mācītu ar mo-
tociklu braukt, vai? Smejas. Kad es strādāju skaitļoša-
nas centrā, paņēmu kredītā motociklu un braukāju uz 
darbu. Man bija gari, blondi mati, biju „meitene ar vē-
jiem matos”. Mācoties tehnikumā, braukāju uz Līksnu, 
un kopā ar vietējo vokālo ansambli braucām uz ballēm 
un kāzām spēlēt. Arī darbā dažādus pasākumus vadī-
ju. Dejoju arī deju kolektīvā. Bet es arī tagad esmu tajā 
visā iekšā un arī kultūras dzīve man vienmēr ir apkārt. 
Jo sportiska es neesmu, kaut arī ļoti priecājos par mūsu 
komandu sasniegumiem. Mums  ir  spēcīga Līksnas sie-
viešu volejbola komanda. 

Vai ir kādas izsenas tradīcijas, kuras gribētos 
atjaunot?

Kādreiz bija tādi svecīšu vakari kapos, ko organizēja 
ciema padome. Cilvēki par to bija pateicīgi. Bija savu-
laik mums ģimeņu klubs „Pavards”. Tur vairāk jaunās 
ģimenes pulcējās, tika organizēti dažādi tematiskie pa-
sākumi. Tie bija 80-tie, 90-tie gadi. Tagad jau iedzīvotāju 
skaits ir samazinājies, jauno ģimeņu arvien mazāk. Bet 
nāk jau arī daudz kas jauns. Mūsu festivāls „Muzykys 
Skrytuļs” ir mūsu pērle. Šogad festivāls noritēja 3 dienu 
garumā, pagasta pārvaldes darbinieki ieguldīja milzīgu 
darbu. 

Ar kādiem jautājumiem visbiežāk uz pagastu 
nāk iedzīvotāji? 

Visbiežāk iedzīvotāji griežas ar jautājumiem par tā 
saucamajiem servitūtu ceļiem. Es uzskatu, ka Zemes 
reforma tika īstenota neveiksmīgi. Tie daudzie liku-
mu grozījumi... Bija tāds nostādījums, ka īpašniekiem 
ir jāatdod zeme, bet nebija līdz galam izdomāts, kādā 
veidā tas darāms. Un mums tā tagad ir liela problēma, 
jo nav iespējams vairs nokļūt līdz saviem laukiem. Jo 
reforma jau arī nebija tā, ka visas zemes tika vienlai-
cīgi sadalītas. Tā lielākā kļūda, kas arī mūsu pagastā 
bija – kad sākās reforma, uz kartes bija jāsazīmē visus 
ceļus – gan pagasta ceļus, gan uz to brīdi pagastā eso-
šos servitūtu ceļus. Jo tajā laikā, ja ceļš bija iebraukts, 
tad tas bija vajadzīgs, lai nokļūtu līdz laukam, kaut arī 
tur nav nevienas mājas. Bet laika gaitā, piešķirot zemi 
lietošanā, tos laukus apvienoja. Un tagad jau tos ceļus 
atjaunot nav iespējams. Vienīgā iespēja ir pēc Civilliku-
ma slēgt vienošanos par servitūtu ceļa nodibināšanu. Ja 
par to nevar vienoties, tad ir tiesā jāgriežas, jo pagasts 
jau tagad nevar palīdzēt. Tāpat arī par pagasta ceļiem ir 
daudz jautājumu. Nākas risināt dažādus sociālos jautā-
jumus kopā ar bāriņtiesu un sociālo darbinieku. Visam 
ir jābūt redzeslokā un atslābt nevar. Mūsu sociālā darbi-
niece ir mūsu Māte Terēze, kas jebkurā diennakts laikā 
nokārtos visus jautājumus. Ļoti sliktā stāvoklī mums ir 
dzīvojamais fonds. Kopš 2013. gada mums apsaimnie-
košanā nodeva trīs mājas 525 – tajā kilometrā, kas at-
rodas 16 km attālumā no mūsu ciemata centra. Pirms 
tam tās piederēja valstij, apsaimniekotājs bija SIA „Pi-
lots”. Esam jau šīm mājām apsaimniekotāji gadu, vienai 
mājai uzlikām jumtu un nomainījām durvis. Nupat tiek 
mainīti arī dūmeņi, šajā gadā gan tikai vienai mājai. Lai 
iedzīvotāji nepaliktu bez ūdens, esam ierīkojuši brīvkrā-
nus pie katras mājas. Ļoti jau gribas viņiem palīdzēt, 
darām, ko varam fi nansējuma ietvaros. Arī apsaimnie-
košanas naudiņa ir par mazu, lai kaut ko iekrātu. Pa-
gasts jau nevar visu uzreiz atrisināt. Valstī jau arī visur 
raksta, ka attīstīsim uzņēmējdarbību, bet neviens kon-
krēti nepasaka- kā! Ir tikai skaists lozungs!. Neviens jau 
arī neparedz atbalstu tiem uzņēmējiem, kas nonākuši 
grūtībās Būtu vismaz kādi nodokļu atvieglojumi. Pagas-
ta pārvalde neko daudz nevar sniegt uzņēmēju atbals-
tam, jo mēs varam dot tik, cik to nosaka likumdošana.

Kādas prioritātes ir šobrīd? 
Prioritāri man tagad ir ceļus sakārtot, šo ēku, ļoti gri-

bas estrādi uzbūvēt, jo mūsu pagasts ir kultūras tradīci-
jām bagāts un vienmēr tāds ir bijis. Mums ir ļoti aktīva 
Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrība, kas organizē 
dažādus pasākumus ģimeņu bērniem, un vieta pasāku-
miem būtu ļoti nepieciešama. Ir pat izstrādāts estrādes 
tehniskais projekts. Tika īstenots LAD atbalstītais pro-
jekts ceļa „Līksna – Līksnas baznīca” rekonstrukcijai, 
uzņēmēju vajadzībām un ērtībai tika paplašināts ceļš 
„Aužguļāni – Līksnas ciems”. Tika īstenots arī ERAF 
atbalstītais ūdenssaimniecības attīstības projekts. Līdz 
ar to tika uzlabota arī ūdens kvalitāte. 

Vai atliek laiks arī vaļaspriekiem?
Lasīt nesanāk daudz, taču prātā ir palikusi M. Mičelas 

grāmata „Vējiem līdzi” un tā galvenā doma, ka, neska-
toties uz visām sieviešu vājībām, garā esam ļoti stipras. 
Visu var! Man ir mans rožu dārzs. Kad nāk rudens, es 
dzīvojos pa vasaras virtuvi, konservēju. Arī kulinārijas 
lietas man nāk pie sirds, patīk eksperimentēt. Patīk arī 
mistika un ezotērika. 

Par ko ir vislielākais prieks?
Prieks par cilvēkiem, pagasta sakoptību, darba mīles-

tību. Gribas novēlēt, lai katram piepildās tas, ko katrs 
vēlas. Veselību. Lai katrs mīl vietu, kur dzīvo, un tad 
caur šo mīlestību viss nāks. Kopā mēs varam visu. 
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Nav vairs ne ceļu, ne ilgu...
(P.Sils)

Biķernieku pagasta darbinieki un 
iedzīvotāji sēro un izsaka visdziļāko 
līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem sa-
karā ar Biķernieku pagasta pārvaldes 
vadītāja Sergeja Romanova pāragro 
nāvi.

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Ināra Pomjalova 
Projekta koordinatore 

EEZ fi nanšu instrumenta 2009-2014 programmas „NVO fonds” NVO projek-
tu programmas projekta Nr.2012.EEZ/PP/2/MAC/016/037 „Mēs kopā dzīvo-
jam mūsu valstī” ietvaros Daugavpils novadā 2014. gada janvārī tika uzsāk-
tas projekta aktivitātes, kuru mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti dažāda vecuma 
grupu pārstāvjiem, iesaistot aktivitātēs arī mazākumtautību iedzīvotājus. 

2014.gada janvārī Daugavpils novadā tika apzināti iedzīvotāji, kas vēlētos 
padziļināt savas latviešu valodas zināšanas. 11.februārī tika izveidotas gru-
piņas, kurās bija 10 seniori, 6 jaunās māmiņas, 9 personas ar zemiem ienā-
kumiem no Naujenes, Laucesas, Dubnas, Ambeļu, Skrudalienas, Demenes un 
Sventes pagastiem, kas aktīvi apmeklēja latviešu valodas nodarbības. Mācību 
dalībnieki apguva rakstītprasmes, runāt prasmes, kā arī lasītprasmes. Vislie-
lākās grūtības sagādā latviešu valodas pareizrakstība. Nodarbību noslēgumā 
mācību dalībniekiem bija jāpilda pārbaudes tests, kuru sekmīgi nokārtoja visi 
dalībnieki. Pēdējā nodarbībā tika pasniegti apliecinājumi par noklausītajām tē-
mām, stundu skaitu un izteikta pateicība latviešu valodas pasniedzējai Ritai 
Petrovai.  

2014.gada janvārī aktīvi iesāka darboties vairāk kā 15 Demenes un Laucesas 
pagastu seniori - veselīgi pavadot savu laiku un vingrojot kopā ar fi zioterapeiti 
Marinu Golovko. Senioriem bija iespēja ne tikai vingrot, bet arī saņemt konsul-
tācijas pareizo vingrinājumu pielietošanā. 

Īpaši aktīvi projektā darbojas Kalupes pagasta dejotāji, kuri nodarbību laikā 
apguva vairākas Eiropas dejas: ,,Padam - padam”, „Mana sēta”, „Deja labam 
garastāvoklim”. Savu pirmo uzstāšanos dejotāji demonstrēja pagasta ielīgoša-
nas pasākumā, kas notika 20. jūnijā. Deju nodarbību vadītājs Dmitrijs Morde-
rers, kuram ir pieredze jau vairāku projektu līdzdalībā, ir ļoti apmierināts par 
sasniegto un izsaka cerību, ka dejot prieks turpināsies, arī projektam noslēdzo-
ties.  

Aprīļa sākumā Kalupē aizsākās nodarbības sveču liešanā, ko vada Inese 
Zepa. Ar lielu interesi seniores ik nodarbību veido sveces no bišu vaska, pa-
rafīna, kā arī apgūst prasmes želejsveču izgatavošanā. Seniores ir lepnas, ka 
apguvušas jaunas prasmes un šīs prasmes varēs mācīt arī saviem mazbērniem.

Origami un kvilinga mākslu apguva seniores no Naujenes pagasta. Seniores 
gandarītas par iegūtajām zināšanām un prasmēm, un pateicīgas nodarbību va-
dītājai Olgai Kuzminai. Seniori ar lielu prieku piedāvās savus darbus visdažā-
dākās izstādēs.

Arīdzan aprīlī, 4 seniori, 3 jaunās māmiņas un 3 personas ar zemiem ienāku-
miem no Daugavpils novada papildināja zināšanas Latvijas kultūras un vēstu-
res jomā, kuru vadīja skolotāja Valentīna Gudovska. Nodarbībās dalībniekiem 
tika pilnveidotas teorētiskās zināšanas, demonstrētas videofi lmas, 2 nodarbību 
dalībnieki sagatavoti naturalizācijas pārbaudījuma eksāmenam.

Interesantas nodarbības projekta ietvaros notika klubiņā ,,Mācīsimies kopā”, 
kuru vadīja Birznieku pamatskolas skolotāja Tatjana Mihailova. Klubiņā ak-
tīvi darbojās 28 dažāda vecuma audzēkņi. Audzēkņi apguva jaunas prasmes 
telpu rotājumu izgatavošanā, Lieldienu svētku noformējumā, notika daudz in-
teresantu pasākumu, kā, piemēram, Lieldienu pasākums ,,Lieldienas dažādās 
valstīs un tautībās”, sporta spēles svaigā gaisā, Daugavpils novadpētniecības 
un mākslas muzeja apmeklējums u.c. Audzēkņi savās izvērtējuma anketās iz-
teica pozitīvu vērtējumu aktīvā, interesantā brīvā laika pavadīšanā un jauno 

prasmju apgūšanā.
Projekta ietvaros nometnes organizatori izstrādāja pasākumu programmu 

bērnu nometnei, vecumā no 8 līdz 15 gadiem, kas Demenes pagastā norisinā-
sies no 28.jūlija līdz 1.augustam un iekļaus sevī dažādas sporta un kultūras 
aktivitātes.

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagastā

Antons Pilāns (1928.g.)
Biķernieku  pagastā

Sergejs Romanovs (1969.g.)
Demenes pagastā

Viktors Šušerts (1944.g.)
Jānis Skulme (1958.g.)

Kalupes pagastā
Pāvels Janens (1939.g.)

Laucesas pagastā 
Vladimirs Fjodorovs (1953.g.)

Viktors Repjahs (1951.g.)
Vasilijs Arhipovs (1946.g.)

Līksnas pagastā
Vera Harbina (1928.g.)

Valentīna Kurtiša (1931.g.)
Elvīra Anna Ozoliņa (1927.g.)

Naujenes pagastā
Pēteris Ručevskis (1925.g.)
Broņislavs Bulis (1945.g.)
Vasilijs Orlovs (1962.g.)
Rimma Dudko (1936.g.)

Ausma Bazuļeva (1955.g.)
Hionija Andrejeva (1936.g.)

Nīcgales pagastā
Jānis Kalvāns (1936.g.)

Salienas pagastā
Semjons Fedotovs (1936.g.) 

Skrudalienas pagastā
Jevdokija Kočmareva (1921.g.)

Jakovs Kočmarevs (1949.g.)
Sventes pagastā

Nikolajs Zaharovs (1933.g.)
Roberts Jasāns (1951.g.)

Mihails Kravčuns (1961.g.)

Tabores pagastā
Pāvels Sohovilo (1947.g.)
Vasilijs Murins (1938.g.)

Leonīds Pavlovskis (1955.g.)
Viktors Sidorenkovs (1979.g.) 

Višķu pagastā
Jānis Mežiniks (1931.g.)
Vilhelms Ruža (1942.g.)

Marfa Trofi mova (1929.g.)

„Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī”

Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.

(O.Rikmanis)

Skumstam, zaudējot kolēģi Sergeju Romanovu, Biķer-
nieku pagasta pārvaldes vadītāju, un izsakām visdziļā-
ko līdzjūtību ģimenei.

Daugavpils novada domes kolektīvs
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Inese Bērziņa: „Izdzīvoju nelielu Raiņa dzīves daļiņu”

Turpinot rubriku „Radoša personība”, šomēnes sa-
runa mūs aizved uz Berķeneli jeb ceļa norādē minētu 
vietu kā „Birķineļi”. Šeit atrodas Raiņa māja - muzejs, 
kas ir mīļa daudziem mūsu un arī citu novadu cilvē-
kiem. Vieta, kas izstaro īpašu auru un siltumu. Bijusī 
Birķeneļu muižas ēka deviņus gadus bija topošā dzej-
nieka Jāņa Pliekšāna (1865-1929) dzīves vieta. Raiņa 
vecāki muižu rentēja no 1872. līdz 1881. gadam. Dzej-
nieks un dramaturgs Rainis, pēc izglītības - jurists, uz-
skatāms par vienu no izcilākajiem latviešu literātiem.

Jau četrpadsmit gadus muzeja direktore ir Inese 
Bērziņa, sieviete ar savu skatupunktu uz dzīvi un lie-
tām, kas apkārt. 

Kad Jūs sākāt piedomāt par savu nākotnes 
profesiju? Vai jau skolas laikā? 

Nē. Es nekad nedomāju, ka būšu Raiņa mājas mu-
zeja Berķenelē direktore. Skolā es īsti nezināju, ko 
izvēlēties. Vienīgi patika ziedi un daba. Tāpēc drīzāk 
bija domas, ka iešu mācīties par apzaļumotāju. Kad 
bija pēc 8.klases jādara izvēle, kur iet mācīties tālāk, 
tad bija divas iestādes – Višķu tehnikums un Bulduru 
dārzkopības vidusskola. Un tad vecāmamma baidījās 
mani tādu mazu krikslīti laist uz Bulduriem un es ie-
stājos Višķu tehnikumā. Bet tur es varēju mācīties par 
dārzeņkopi. Tur es sapratu, ka tas ir forši. Toreiz es 
ieguvu arī traktortiesības, kā arī lielu dzīves un darba 
pieredzi, jo tad bija tie laiki, kad mēs praksē strādājām, 
novācot dārzus. Bet sapnis man bija kļūt par apzaļu-
motāju. Sanāca tā, ka bija jāaudzina bērni. Pastrādā-
ju nedaudz Zemgales kolhozā par agronomu, biju pat 
par komjauniešu sekretāri, tā arī toreiz bija profesija. 
Smejas. Bet sanāca tā, ka, arī sēžot mājās ar bērniem, 
bez darba es nevarēju. Atgriezos mājās, uz kolhozu 
„Udarņik”. Vecmammai bija jubileja, un uz svinībām 
atbrauca toreizējais Kalkūnes pagasta priekšsēdētājs. 
Tā nu sanāca, ka pēc nedēļas viņš man piedāvāja dar-
bu bērnu dārzā par audzinātāju. Tad bija tā, ka bez 
augstākās izglītības nevarēja strādāt un es aizgāju uz 
Daugavpils Pedagoģisko institūtu mācīties par pirms-
skolas izglītības skolotāju. Ar bērniem nodarbojos gan 
dziedāšanā, gan dejošanā un gāju uz vakariem. Tad 
man piedāvāja vadīt kultūras darbu pagastā. Un tur 
jau mani Ināra Mukāne atrada, un piedāvāja būt par 
muzeja direktori. Šo lēmumu pieņemt bija ļoti grūti, 
jo jutos šim darbam neatbilstoša. Likās, ka tas nav 
mans, bet mēģināju, un esmu te jau 14 gadus. 

Vai ir kādi vaļasprieki, kuros Jūs sevi piepil-
dāt un piedzīvojat tos savādāk nekā darbā? 

Mans lielākais vaļasprieks ir dejošana. Tā nāk no 
4.klases, kad mācījos toreizējā Daugavpils 1.vidussko-
lā, kas nosaukta Jeronīma Uboreviča vārdā. Es aizgā-
ju gan dziedāt, gan dejot, nodarbojos arī ar mākslas 
vingrošanu. Man ļoti patika sports. Taču, kad veidojas 
personība, ir jāizvēlas, un es izvēlējos deju. Kad pēc 
skolas mācījos Višķu tehnikumā, turpināju dejot, vē-
lāk dejoju Pilskalnes deju kolektīvā. (Pašlaik Inese 
dejo Daugavpils LKC vidējās paaudzes deju kolektīvā 
„Saime”; int.piez.) Vēl viens mans vaļasprieks ir tam-
borēšana un adīšana. To es parasti daru vēlu vakaros. 
Tad es krāju visdažādākās pildspalvas. Jau mani ko-
lēģi zina, ko man dāvināt. Smejas. Es vienmēr kaut 
ko vācu un nemetu ārā. Vēl viens liels vaļasprieks ir 
strādāt laukos, audzēt ziedus, nodarboties ar dārzeņu 
audzēšanu. Bet tam tagad nedaudz trūkst laika. Bet 
tie vaļasprieki man pilnībā būs piepildāmi, kad būšu 
jau atpūtā no tagadējā darba. Ir ļoti daudz interešu, ko 
es gribētu iemācīties – vadīt motociklu, nodarboties ar 
niršanu, esmu ļoti vispusīgs cilvēks. 

Kas Jums ir svarīgi dzīvē kā cilvēkam, kādas 
ir Jūsu vērtības, gara bagātības? 

Diemžēl ar vēcāku uzmanību neesmu lutināta, 
mani ir audzinājusi mana vecā mamma Lūcija Gor-
bika. Viņa ir mans elks, mana māte un tēvs, mana 
vecmamma un vectēvs. Šis cilvēks vēl šodien ir garā 
stiprs, vesels, viņai ir 94 gadi. Viņa visu laiku ir mani 
stutējusi, devusi iespēju turēties. Tas ir cilvēks, pēc 
kura es mācos, jo viņa man ir gan dziesmu zinātāja, 
gan pieredzes bagāts cilvēks, kas ļoti daudz strādājusi 
un nebaidījās no darba, kā arī ir liela optimiste. Tas 
ir cilvēks, kuram es sekoju līdzi. Tā ir vienīgā debesu 
dāvana, kas man ir. Un vecmāmiņas māja, kura ir arī 

mans dzīves veids, un arī vieta, kuru vēlos attīstīt. Do-
māju par dažādiem projektiem. Man ir divi pieauguši 
bērni, vēlos lai viņi manto to dzīves mīlestību un spē-
ku, kas piemīt mūsu vecmāmiņai.

Kas ir vislielākā vērtība, ko Jūs no viņas esat 
paņēmusi?

Labestību, neturēt ļaunu ne uz vienu citu cilvēku. 
Jo es ļoti emocionāli dziļi pārdzīvoju, ka kāds kaut ko 
sliktu man pasaka. Vecāmamma ir iemācījusi arī to, 
ka jebkurš darbs ir jādara godīgi. Tagad jau nedaudz 
tie laiki ir mainījušies, bet nekad viņa nemācīja, ka 
tikai algas dēļ ir jāstrādā. Katrs darbs ir kārtīgi jāpa-
dara, lai cilvēki nerunātu slikti. Ir ļoti daudzas dzīves 
vērtības, ko viņa man iemācījusi. Ir viens labs teiciens 
– kad agrāk skolā bija vakari, Ziemassvētki, pasāku-
mi, tad visi citi klasē sarūpēja sev kostīmus, bet mums 
nebija tās naudiņas, un tad vecāmāte teica, ka „naba-
dzības dēļ nekad godu neiesim zaudēt.” Viņa centās 
vienmēr ieaudzināt manī to labāko, un tas vienmēr 
man nāk līdzi – tautā jāiet skaistam, stipram, smaidī-
gam, lai kas tev tur būtu iekšā. To spēku un izturību 
nesalūzt. Jo ir izmisuma brīži...

Kad Jūs atnācāt strādāt uz Berķeneli, kā te 
viss izskatījās?  

Skaisti! Te varēja just, ka cilvēki ir strādājuši ar 
lielu mīlestību pret mākslu. Mantu bija mazāk, tagad 
esmu vairāk pieaudzējusi muzeju ar mantām. Man 
iepatikās te uzreiz. Pats interesantākais, kad te bija 
atklāšana, es šeit biju un ar  mīļu skaudību nodomāju, 
cik labi ir cilvēkiem, kas te strādā. Bet es jau redzē-
ju šo vietu arī tad, kad bija drupas, līdz remontam, jo 
bērnībā ar vecāmammu, apmeklējot te blakus esošos 
kapus, kur atdusās mani radi, iebraucām arī Raiņa 
mājas pagalmā.  Tad manās pirmajās asociācijas par 
šo vietu - tā ir nesakārtota vide. Bet, pēc atklāšanas, 
tas bija mans  neliels sapnītis, te strādāt. Tas ir pie-
pildījies. Es nezinu, vai tāds ir bijis liktenis, bet par 
to es pateicos arī Ināra Mukānei, ka uzticējās man un 
uzaicināja uz parrunām. 

Kas priekš Jums ir Berķenele? 
Tā ir manas dzīves otrā daļa. Kā var būt savādāk? 

Es nenāku uz šejieni tieši nostrādāt stundas. Es te 
dzīvoju. Arī bērni vairākkārt uzdevuši jautājumu, ko 
es te tik ilgi daru? Bet man darba diena nav astoņas 
stundas, es te esmu, ja nepieciešams, arī 7.00 no rīta 
un trijos naktī. Es nezinu, kā to nosaukt, es dzīvoju 
nelielu Raiņa dzīves daļiņu. Nebūšu es, būs cits, bet 
šobrīd šī iespēja ir man. Es tiešām gribētu pateikt, ka 
grūti, bet mīlu šo vidi, neskatoties ne uz ko, nekad dzī-
vē nepelšu to brīdi, kamēr esmu te. Arī tā pati Raiņa 
dzeja citiem ir smaga, atzīstos, neesmu vēl visu izla-
sījusi. Maz laika, lai izlasītu, bet, kad atveru jebkuru 
lappusi, jebkurā brīdī es atveru priekš sevis jaunas 
iedvesmas. Rainis ir tāds gēnijs, ka viņa mantojumu 
var tūkstošiem un miljoniem gadu  celt augšā. Kur vēl 
labāk, ka man tāda misija! Šeit es varu darīt un attīs-
tīt, piesaistīju arī bērnu un jauniešu studiju „Kamolī-
tis”, jo bērniem ir jāiemāca lasīt un saprast Raini.  Es 
nevaru iedomāties patreiz kaut ko citu. 

Cik gadus jau Berķenelē ir šī studija un kas ir 
tās pamatā? 

„Kamolītis” jau pastāv devīto gadu, bet šogad ir tā, 
ka daudzi bērni aiziet, jo ir pabeiguši 12.klasi. Šogad 
augustā šo vecāko vietā nāks jauni. Studija ir sava 
veida ģimene. Ja pajautāt bērniem, tad var uzzināt, 
cik liela viņiem piederība un mīlestība pret Berķeneli. 
Nupat būs nometne – mākslas plenērs ‘’Puķuzirnis” 
bērniem ar kustību traucējumiem, kura laikā mēs re-
laksēsimies, zīmējot un gleznojot. Un tagad jau „Ka-
molīša” bērni būs tādi kā pasniedzēji. Kad notiek pa-
sākumi, tad šiem bērniem vairs nav jāskaidro, kas un 
kā jādara. Viņi ir jau „saslimuši” ar to pašu slimību, 
kas ir manī. Bet tā jau nav, ka es te lieku visiem Raini 
lasīt, nē, bet iedzīvoties šeit, šīs personības vietā, kad 
viņš bija šo bērnu vecumā, jā. Tad, kad viņš vēl nebija 
dzejnieks. Kāpēc viņš nekļuva par zemnieku un saim-
nieku savās mājās, bet kļuva par radošo personību? Te 
ir tas laiks, ko bērni te var izbaudīt un izdzīvot. Un, kā 
es saku, kā lai es zinu, vai te basām kājām neskraida 
topošais valsts prezidents. Tas ir forši! 

Kas šogad ir padomā „Kamolītim”? 
„Kamolītim” padomā ir iestudēt nelielu ludziņu pēc 

Raiņa „Suns un kaķe” motīviem. Bet uz nākamo gadu 
jau mums ir ideja šai izrādei „pieaudzēt” klāt aktierus 
no Rīgas. Vienmēr jau pieaicinām kādu teātra vai fol-
kloras grupu, lai sadarbotos. 

Kā Jums rodas visdažādākās domas un idejas 
par muzeja aktivitātēm, par mākslas plenēriem, 
akcijām? Kas ir tas, kas virza uz priekšu? 

Ja cilvēks mīl un grib kaut ko darīt, tad viņš to dara. 
Kad ir tukšums, atliek paņemt jebkuru sējumu no 
plaukta, piemēram, vēstule Birzniekam Upītim no 
Kastaņolas. Tu ieraugi un domā – forši, vari ņemt šo 
saraksti un kaut kā šo ideju attīstīt. Apkārt man jau ir 
daudzi cilvēki, kas pasaka priekšā, ko varētu pieaici-
nāt, veidojas sava veida sadarbība. Ir tādi cilvēki, kas 
tik pat traki kā es. Pat izvēlēties grūti, kuru ideju pa-
ņemt. Ja papētīt Pliekšānu ģimeni – kā viņi dzīvojuši, 
ar ko elpojuši, ko darījuši, tad pie visa var pieķerties. 
Raiņa mātei patika aust, tātad – vilna, dzija. Daudz 
piedalāmies tieši ar savām vilnas darbnīcām. Cenšos 
attīstīt senās amatu prasmes. Mēģinu atrast ko tādu, 
kas nav nevienam. Mums ir sapnis ar režisoru Ivaru 
Brakovski uz nākamā gada Dzejas dienām izveidot 

šeit Berķenelē Pliekšānu dzimtas dzīves vidi – kāds 
zirga ratos brauc, kāds pļauj, un dārzā mazais Jānis 
basām kājām skrien. Lai cilvēks, atbraucot uz šejieni, 
sajūt, kā tas bija toreiz. Bez šaubām, arī modernais 
mums nāk līdzi, bez tā nevar. Vēl viena ļoti liela vē-
lēšanās ir stalli renovēt, ir doma  tur izveidot radošo 
rezidenci. Tūristu prasības pieaug, un daudzi, kas te 
atbrauc, grib te pakavēties ilgāk. Vajag attīstīties un 
noteikti darīt kaut ko tādu, kā neviens cits novadā. Ja 
tūrists atbrauc, tad viņš grib redzēt, kā Rainis ir dzī-
vojis, gan arī baudīt mākslu un labi atpūsties. Ēdinā-
šanas jautājums ir jāatrisina. Tie ir nākotnes sapņi un 
darbi.. Ar novada atbalstu esam labiekārtojuši mūsu 
dīķi, Lauku atbalsta dienestam ir iesniedzām projektu 
par labiekārtošanu, uzstādot tiltiņu, ierīkojot celiņus 
un uzstādot 19.gs. 1.puses stilā nojumi, kā arī iekār-
tojot dabas estrādi, piesaistīsim vairāk apmeklētājus.  
Te nevajag tās lielās masas, bet te varētu būt tas ģi-
meniskais mīlīgums. Piemēram, mēs varētu bērnu un 
jauniešu  teātra saietus rīkot, atjaunot Jāņu ielīgoša-
nu senās tradīcijās. 

Kura no daudzajām mākslas akcijām vai ple-
nēriem ir īpaši palikusi atmiņā? 

Nevaru to tā uzskaitīt un atdalīt, visas ir mīļas. Bet 
sevišķi raiti gāja metāla mākslas plenērs, kurā pieda-
lījās 8 mākslinieki. Viņi savā starpā ļoti sadarbojās 
un viens otram palīdzēja. Jo metāls, tas nozīmē kalt, 
karstums ,smagums. Ļoti palīdzēja Vronsku ģime-
ne, piedāvājot savu smēdi. Šis plenērs man bija ļoti 
baudāms. Šogad būs plenērs „Saule uz rokām”, kura 
mērķis ir atkal izveidot objektus. Mērķis ir tomēr ne-
apaugt ar tiem mākslas objektiem, bet izveidot kaut 
ko tādu, kas noderēs. Bet problēma ir tā, ka mums 
pašiem nav nedz smēdes, nedz darbnīcas, tāpēc tas ir 
diezgan sarežģīts process. 

Kurš no mākslas plenēra laikā tapušajiem ob-
jektiem Jums patīk visvairāk? 

To ir tā grūti pateikt, jo katram no tiem ir tieša sa-
saite ar Raiņa dzeju. Laikam priekš manis tas ir Sau-
les rats (autors Ivars Mailītis). Šim objektam ir savs 
stāsts, tas nav tapis uz vietas Berķenelē. (1998.gada 
Dziesmu svētku plakātam mākslinieks Ivars Mailītis 
bija izvēlējies Saules riteņa fi gūru, kurai fonā redzams 
pūralādes siluets. Pēc mākslinieka ieceres pūralāde 
simbolizē tautas garīgā spēka krātuvi, bet Saules rats 
- tautas gara gaismu; int.piez.). Šis objekts te tiešām 
labi ir iedzīvojies. Patīk arī koka plenēra laikā tapusī 
tēlnieka Arta Rubuļņīka vēja svilpe. Sanāca tā,2010. 
Gada augustā, vienu dienu pirms plenēra te bija liels 
negaiss un šī svilpe tapa no liepas, kas negaisa laikā 
nokrita tepat mūsu dārzā. Šie divi darbi man tādi silti 
liekas. Te ir katram objektam sava vide. 

Dzejas dienas Berķenelē ir vienmēr kaut kas 
īpašs. Kādas domas uz šo rudeni? 

Pagaidām nevaru atklāt, jo tas pagaidām tikai domu 
līmenī. Pēdējos divus Dzejas dienu pasākumos mums 
pievienojās arī Daugavpils pilsēta. Es tam piekrītu, jo, 
ja paskatās to vēsturi, 80-tajos gados, tad pilsēta arī te 
bija. Vēl man ļoti patīk tā tradīcija rīkot dzejas runas 
konkursu „Zelta sietiņš”. Bērniem tas ļoti patīk,  iz-
glītības iestādes  jau piesakās, nesagaidot nolikumu. 
Tas ir emocionāls prieks, ka bērni Raini lasa. Vēl es 
gribētu pieminēt Viesturu Renci, kurš ļoti palīdzēja 
ar idejām. Piemēram, vienu gadu Dzejas dienās mēs 
dzejniekiem dāvinājām ķirbjus,citu gadu ābolus, tēju, 
un c. Arī šogad mēs Dzejas dienas saistīsim ar dabu, 
varbūt kaut ko sasaistīsim arī ar tiem pašiem kāpos-
tiem, ka šogad aug mūsu mazdārziņā.

Eseju konkursam „Sudraba acis”, kas arī ir 
tradicionāls, ir savs dziļums. Vai tas tiks rīkots 
arī šogad?  

Varu teikt, ka tas ir vairāk darbs ar skolotājiem, jo, 
lai bērns uzraksta eseju par šeit esošajiem objektiem, 
viņš šurp ir jāatved un viņam par Berķeneli ir jāpa-
stāsta. Ļoti atsaucīgi vienmēr ir Špoģu vidusskolas 
audzēkņi. Paldies pedagogiem,kas atved bērnus uz 
Berķeneli. Ir labi, ja bērni var rakstīt par šiem objek-
tiem, jo viņi fantazē. Rainis taču arī fantazēja...Man 
liekas, ka tas nav slikti, ja liec bērnam sapņot. 

Jau otro gadu Berķenelē tiek reģistrētas arī 
laulības. Tas Jums nav nekas jauns, jo ar kāzu 
vadīšanu nodarbojaties jau kādu laiku. Vai Ber-
ķenele rada īpašu auru arī kāziniekiem? 

Rainis savulaik kā jaunietis, Jasmuižā atgriezies, 
daudz lasīja tautasdziesmas un apkopoja paražas par 
kāzu tradīcijām. Un viens no maniem vaļaspriekiem, 
ir vākt kāzu paražas. Sekoju līdzi arī senajām kāzu 
tradīcijām un ik pa laikam kādas kāzas arī novadu. 
Man patīk darīt laimīgus citus cilvēkus. Ir diezgan 
banāli, bet ir ļoti daudz kāzu viesi, kas tieši kāzās Ber-
ķenelē uzzina par Raini pirmo reizi. Kāziniekiem šeit 
ļoti patīk. Un vasarā šīs telpas veldzē, savukārt ziemā 
sasilda Berķeneles kamīns. Sagaidām kāziniekus ar 
Raiņa dzeju, jo Rainim ir daudz dzejoļu par mīlestību. 
Veidojam šeit tādu Pliekšānu dzimtas gaisotni. Diem-
žēl muzejs ir tik liels, cik tas ir, tāpēc bieži vien ne-
varam piedāvāt tik daudz, cik viesi vēlas. Nav mums 
pagaidām tādas iespējas. Tāpēc gribam attīstīties. Ne-
drīkst nolaist rokas un jādara vairāk nekā tu domā. Ir 
jābūt komandā. Tas ir vēl viens mans liels sapnis, lai 
šeit būtu, cilvēki, ar kuriem var paļauties. Ir tāds sa-
kāmvārds par to, ko nozīmē būt laimīgam. Vislaimīgā-
kais ir tas, kas padara laimīgākus pēc iespējas vairāk 
citus cilvēkus. Tā es arī dzīvoju. 
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A P S V E I C A M

Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,

veselību, pacietību un izturību
bērniņu audzināšanā!

Daugavpils novada 13. Grāmatu svētki Dubnā
2014. gada 8. augustā

  

PROGRAMMA
10.00 - 15.00 Grāmatu komercizstāde 

Piedalās izdevniecības: „Lauku Avīze”, “Zvaigzne ABC”, “Jumava”, “Nordik”, “Avots”, 
„Divpadsmit” u.c. 

10.30 - Bērnu ansambļa „ Uguntiņa” muzikāls sveiciens – Dubnas pagasta kultūras nama zālē 
11:00 - Grāmatu svētku atklāšana –  Dubnas  pagasta kultūras nama zālē 

Pieaugušajiem
11.30 - „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija: „Kad ekonomiskais izrāviens sāksies 

novados?” Piedalās satiksmes ministrs Anrijs Matīss (V), Vitālijs Aizbalts (GKR), 
Edgars Jaunups (LA) – Dubnas pagasta kultūras nama zālē 

13.30 - Žurnāla “Mājas Viesis” radošā viesistaba. Piedalās žurnāla redaktore Dace Terzena,    
žurnālisti un vairāku anekdošu krājumu sastādītājs Andris Tiļļa (Lauku Avīze) –  Dubnas     
pagasta Kultūras nama zālē  

14.30 - „Zem sargeņģeļa spārna” – tikšanās ar aktrisi un astroloģi Akvelīnu Līvmani 
(Zvaigzne ABC) - Dubnas  pagasta kultūras nama zālē

Visiem
10.30 - 14.00 – piedalāmies  Ginesa rekorda tapšanā - Lielā Augšdaugavas musturdeķa 

veidošanā- laukumā pie Dubnas  pagasta kultūras nama   
13.00 - „Sautējums Dubnas gaumē” – pusdienas laukumā pie Dubnas pagasta Kultūras nama 
15.30 - „Veiksmīgais pircējs”- pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē  Dubnas pagasta 

Kultūras nama zālē 
Bērniem un jauniešiem

11.00 - „Esi drošs, stiprs, izveicīgs”-veiklības stafetes kopā ar Zemessardzes, 34. Artilērijas 
bataljonu, informatīvo stendu, ieroču un ekipējuma izstāde, fi lmiņas demonstrēšana  - 
Dubnas pagasta centra laukumā 

11.30 - „Taureņu salidojums” – bērnu un jauniešu radošo darbu izstāde-konkurss- laukumā pie 
Dubnas pagasta pārvaldes ēkas

13.00 - „Sveiciens”- tikšanās ar  bērnu žurnāla „Privetik”  radošo kolektīvu un bērnu dzejoļu 
rakstniekiem - laukumā pie  Dubnas pagasta estrādes  

13.30 - „Stila   skola” – praktiskā nodarbība jauniešiem sadarbībā ar Zvaigzni ABC laukumā pie  
Dubnas pagasta estrādes 

Svētku atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Lietuvas vēstniecība, 
Zemkopības ministrija, Jelgavas tipogrāfi ja, Latvijas Bērnu fonds, SIA „Balta Eko”, SIA 
Drukātava, SIA VESTA-LK; partijas: Vienotība, Latvijas attīstībai, Gods kalpot Rīgai; Arctic 
Paper Latvija, Inese Vaidere, Alfrēds Rubiks, Daugavpils novada dome, Dubnas pagasta pārvalde

Sadarbības partneris:  

Informatīvie atbalstītāji: laikraksti „Latvijas Avīze”, ”Latgales Laiks”, “Daugavpils Novada 
Vēstis”, www.dnd.lv , www.dubna.lv  Novadā dzimuši

Ambeļu pagastā
Olga Beinaroviča (9.jūlijā)

Demenes pagasts
Aleksandrs Babins (29.jūnijā)

Dubnas pagastā
Timurs Marcinkevičs (17.jūnijā)

Kalkūnes pagastā
Arturs Bučelis (9.jūlijā)

Kalupes pagastā
Jegors Novikovs (20.jūnijā)

Līksnas pagastā
Ervīns Rokjāns (20.jūnijā)

Katrīna Brakovska (3.jūlijā)
Kristers Brakovskis (3.jūlijā)

Elīna Puzāne (6.jūlijā)
Medumu pagastā

Riana Bučene (13.jūnijā)
Naujenes pagastā

Deniss Zelenkovs (22.jūnijā)
Juta Koļesņikova (25.jūnijā)
Kristīne Ivanova (7.jūlijā)
Arturs Šostaks (16.jūlijā)

Nīcgales pagastā
Emīlija Pabērze (7.jūlijā)
Skrudalienas pagastā 

Daniils Voronovs (18.jūnijā)
Angelina Griškjāne (06.jūlijā)

Sventes pagastā
Edgars Krauklis (4.jūlijā)

Višķu pagastā 
Marija Petrova (6.jūlijā)

Sveicam  jaunlaulātos! 

• Kseniju Gavrilovu un Alekseju Kaļiņinu
• Madaru Kravali un Ingu Avotiņu
• Svetlanu Marheli un Vladislavu Baiku
• Karinu Fjodorovu un Antonu Podoļski
• Jūliju Karšinu un Dionisiju Mutzuri
• Diānu Zujevu un Māri Žundu
• Svetlanu Lavrinoviču un Vitāliju Stankeviču
• Irinu Silovu un Denisu Šņikeru
• Diānu Šeškovu un Juriju Smargunu
• Kristīni Bogdanovu un Eduardu Raisteni

VIŠĶU PAGASTA SVĒTKI “Dzīve kā teātris”
16. – 17. augustā

Svētku programma
16. augustā

Višķu estrādē un stadionā
No plkst.16:00 radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, bezmaksas laivu noma, piepūšamās atrakcijas, tirdziņš
19:00 Svētku koncerts “Teātris kā dzīve”
21:00 Lustīgā zaļumballe ar grupu “Silmaču muzikanti”

Ekskursijas Višķu pagastā
12:00 “Iepazīsti Višķu parku”, vada Jānis Kudiņš
13:00 “Garīdzniecība Višķos”, vada Marta Bicāne
15:00 “Ieskats Višķu tehnikuma un Višķu pagasta vēsturē”, vada Anita Mozule 
17:00 “Uzņēmējdarbība pagastā”, vada Janīna Kursīte 

Amatierteātru saiets “Spēlējam kopā”
Viduslatgales profesionālās vidusskolas zālē
11:00 A. Upīts “Dzimumdienas rītā”, Daugavpils novada Kultūras centra teātra trupa “Trešais 

variants”, režisore Inta Uškāne
13:00 K. Jokste “Cyta Klepernīku zvaigzne”, Vaboles pagasta amatierteātris “Nagaidama prīca”, 

režisore Aina Pabērza 
Ambeļu pagasta Kultūras nama zālē
12:00 V. Pumpure “Dots devējam atdodas”, Līksnas pagasta Kultūras nama bērnu un jauniešu 

dramatiskais kolektīvs “Sprīdītis”, režisore Sanita Pinupe
15:00 L. Filatovs «Про Федота - стрельца, удалого молодца», Demenes kultūras nama teatrālais 

pulciņš “Marija & Co”, režisore Marija Romanovska
16:00 I. Kuzmane “Piļsētnīki laukūs”, Nīcgales pagasta Tautas nama amatierteātris “Kvēlošās 

sirdis”, režisore Valda Lazdāne
Dubnas pagasta Kultūras nama zālē
15:00 J. Jaunsudrabiņš “Jo pliks, jo traks”, Līksnas pagasta Kultūras nama amatierteātris 

“Maskas”, režisors Māris Korsietis
17. augustā

10:30 Svētku procesija un Dievkalpojums Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā
13:00 Kapusvētki

Tiekamies Višķu pagastā!  


