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VĒSTIS
DAUGAVPILS  NOVADA

 12.Grāmatu svētki Vabolē
16.augustā Vaboles pagastā norisinājās,  jau par tradīciju kļuvušie, Daugav-

pils novada 12.Grāmatu svētki. Šogad svētku programma bija ļoti saistoša, un, 
pateicoties premjera un citu amatpersonu dalībai, iezīmējās īpaši politiska gai-
sotne. 

12.Grāmatu svētki iesākās ar plašu grāmatu komercizstādi – pārdošanu, 
kurā piedalījās lielākie grāmatu izdevēji Latvijā, kā arī svinīgu koncertu, kurā 
visus klātesošos ar skanīgām dziesmām priecēja Vaboles pagasta lepnums -  et-
nogrāfi skais ansamblis «Vabaļis». Svētku turpinājumā bērniem un jauniešiem 
bija iespēja piedalīties veiklības stafetēs kopā ar Zemessardzi, iet rotaļās ar Va-
boles parka feju vai klausīties ceļotāja  Pētera   Struberga aizraujošos stāstus. 

Pieaugušo interesi lielākoties saistīja Lauku bibliotēku atbalsta biedrības rī-
kotā „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija „Vai nākamā gada budžets dos iespēju 
labāk dzīvot?”. Diskusijas sākumā Ministru prezidents iepazīstināja klātesošos 
ar Nacionālā attīstības plāna būtiskākajiem punktiem, kā arī plānotajām nā-
kamā budžeta prioritātēm. Ministru prezidents īpaši uzsvēra Latgales reģiona 
aktuālos jautājumus – bezdarbu, demogrāfi sko situāciju, infrastruktūru, kā arī 
būtiskākās lietas visas Latvijas mērogā – nevienlīdzības mazināšanu, veselības 
aprūpes sistēmas uzlabošanu un kvalitatīva izglītības piedāvājuma veidošanu.

Diskusijas apmeklētāji amatpersonām uzdeva dažādus jautājumus, sākot ar 
Vaboles vidusskolas turpmāko likteni, beidzot ar izmaiņām ikdienas dzīvē, ko 
nesīs eiro ieviešana. Grāmatu svētku ietvaros būtiska uzmanība tika pievērsta 
arī jautājumiem par izglītību un zinātni, tāpēc šīs jomas Ministru prezidents 
komentēja detalizētāk.

12.Grāmatu svētku ietvaros norisinājās arī tikšanās  ar dramaturģi, rakstnie-
ci, literāti Moniku Zīli, kuras darbi latgaliešiem ir īpaši tuvi, kā arī novadnie-
ces, arhitektes Ģertrūdes Rasnačes personālizstādes „No zirga deķa līdz vam-
zim” atklāšana, kurā varēja aplūkot mākslinieces radītos apģērbus, interjera 
priekšmetus, kas tapuši uz 160 gadus senām stellēm, kā arī paklausīties pašas 
Ģ.Rasnačes stāstījumā par to, ka katrai lietai iespējams iedvest otru elpu.

Grāmatu svētku mērķis ir vairot sabiedrības interesi par grāmatām, un, ņe-
mot vērā, ka Vabolē kuplā skaitā pulcējās gan lieli, gan mazi grāmatu cienītāji, 
droši var secināt, ka grāmatas ir un paliek neatņemama mūsu dzīves sastāvda-
ļa, un interese par tām saglabāsies.



    Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”

    Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

    Tirāža – 11 000 eks.,bezmaksas avīze, iznāk vienu reizi mēnesī

    Iespiests: SIA „Latgales druka”, Baznīcas iela 28, Rēzekne

    Reģistrācijas apliecības Nr. M 001334 

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!
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IZSOLES

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes lēmumi

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

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

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

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

14.00-18.00
Arvīds Kucins
02.08. Sventes pagasta pārvalde 14.00-16.00
16.08. Kalupes pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aļona Annišineca
16.09. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
30.09. Naujenes tautas bibliotēka, Kraujas 

c., Naujenes pagasts  17.00-19.00

Jānis Belkovskis
09.09. Višķu pagasta pārvalde 15.00-18.00
23.09. Vaboles pagasta pārvalde 16.00-18.00
Andrejs Bruns
18.09. Kalkūnes pagasta pārvalde 09.00-12.00
25.09. Tabores pagasta pārvalde  10.00-12.00
Jevgeņijs Gridasovs
04.09. Kalkūnes pagasta pārvalde 18.00-20.00
18.09. Nīcgales pagasta pārvalde 18.00-20.00
Valērijs Hrapāns
04.09. Medumu pagasta pārvalde 14.00-16.00
18.09. Kumbuļu c. iedzīvotāju 

apkalpošanas centrs 14.00-16.00

Roberts Jonāns
26.09. Sventes pagasta pārvalde 09.00-11.00
Viktors Kalāns

Informācija www.dnd.lv/deputāti
Edgars Kucins

18.09. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centrs, Kraujas c., Daugavas iela 34 15.00-18.00

25.09. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centrs, Kraujas c., Daugavas iela 34 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte
03.09. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
18.09. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns
09.09. Tabores pagasta pārvalde 09.00-10.30
09.09. Salienas pagasta pārvalde 11.00-12.30
09.09. Vecsalienas pagasta pārvalde 13.00-14.30
Anita Miltiņa
03.09. Sēlijas 25, 212.kab., LLKC telpas 13.00-16.00
17.09. Sēlijas 25, 212.kab., LLKC telpas 13.00-16.00
Aivars Rasčevskis
09.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
16.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
10.00. Sventes vidusskola 16.00-18.00
24.00. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
27.08. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.00

2013.gada 8.augusta sēdē pieņemti 66 lēmu-
mi:

• Atbalstīja 2 projektu iesniegšanu pasā-
kumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” 1.2.rīcībā ”Sadzīves pakalpo-
jumu attīstība dzīves kvalitātes uzlabošanai lauku 
iedzīvotājiem” (Skrudalienas un Sventes pagasti). 

• Veica grozījumus Daugavpils novada domes 
31.01.2013. lēmumā Nr. 88  „Par piedalīšanos  Ei-
ropas Savienības programmas  „Eiropa pilsoņiem”   
projektā  „The Revival of Old Towns and Cities””.

• Atbalstīja projekta „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolā” un projekta „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinā-
šanai Biķernieku pamatskolā”  iesniegšanu Klima-
ta pārmaiņu fi nanšu instrumenta (KPFI) projektu 
konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai 3. kārta” . 

• Atcēla pašvaldības nekustamajam īpašu-
mam „Baltmāja”, Dārza iela 55, Randene, Kalkūnes 
pagasts, Daugavpils novads, sociālās dzīvojamās 
mājas statusu un atļāva atsavināt minēto nekusta-
mo īpašumu.

• Nolēma pārņemt Daugavpils novada paš-
valdības īpašumā un nostiprināt zemesgrāmatā val-
stij piederošos zemes īpašumus Līksnas, Medumu, 
Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastā.

• Piešķīra Kalupes  pagasta pārvaldei Ls 
3408.30, no nekustamā īpašuma  Ceļa Miglāni, Ka-
lupes pagasts, Daugavpils novads, un nekustamā 
īpašuma Pumpuriņi, Kalupes pagasts, Daugavpils 
novads, atsavināšanas rezultātā gūtajiem  līdzek-

ļiem.  
• Nolēma veikt iepirkuma procedūru jaunas 

vieglās pasažieru automašīnas iegādei Daugavpils 
novada domei.

• Nolēma veikt vieglās automašīnas REN-
AULT MEGANE SCENIC īpašuma tiesību pārre-
ģistrāciju, nosakot, ka minētās vieglās automašīnas 
īpašnieks ir Demenes pagasta pārvalde.

• Atļāva Naujenes pagasta pārvaldei veikt 
Naujenes  jaunatnes iniciatīvas un sporta centra  
ēkas  jumta remontu.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumus: 
LVL 14 337,00 vieglās pasažieru automašīnas ie-
gādei Višķu  pagasta pārvaldei un Kalupes pagasta 
pārvaldei LVL 225101.00 projekta „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Daugavpils novada Kalupes pagasta 
Kalupes ciemā”  fi nansēšanai. 

• Piešķīra papildus fi nansējumu no novada 
domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Nau-
jenes Novadpētniecības muzejam Ls 4000.00 muze-
ja teritorijas labiekārtošanas darbiem.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos 
īpašumus: „Savišķi 5”, Savišķi, Tabores pagastā, 
Veldres, Višķu pagastā, Spirejas un Atpūtas 150A, 
Sventes pagastā, zemes īpašumu Višķu pagastā. 

• Nodeva atsavināšanai pašvaldības nekus-
tamos īpašumus: Vecpils iela 5-15, Naujene, Dauga-
vas iela 21-3, Krauja un  18.novembra iela 418-53, 
Vecstropi, Naujenes pagastā. 

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus: Lācenes, Mirnijs-17, Mirnijs-27, „Kra-
snoglinka 1”, Laucesas pagastā, zemes vienību  un 
„Višķu tehnikuma māja Nr. 9”, Višķu pagastā un 
„79”, Červonka, Vecsalienas pagastā. 

• Apstiprināja pašvaldības nekustamo īpa-
šumu: Lācenes, Mirnijs-17, Mirnijs-27, Laucesas 
pagastā, Daugavas iela 21-3, Krauja, 18.novembra 
iela 418-53, Vecstropi, Naujenes pagastā, „Višķu 
tehnikuma māja Nr. 9”, Višķu pagastā, izsoles no-
teikumus.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašu-
ma Griezes, Kalupes pagastā izsoles protokolu. 

• Nolēma komandēt novada domes priekš-
sēdētāju Janīnu Jalinsku no 2013.gada 27.augusta 
līdz 29.augustam uz Sanktpēterburgu (Krievija) 
piedalīties forumā Igaunijas – Latvijas - Krievijas 
pārrobežu programmas projekta „Atbalsts vietējo 
pašvaldību attīstībai ar mērķi uzlabot dzīves kvali-
tāti lauku apvidos” ietvaros. 

2013.gada 19.augusta ārkārtas sēdē pieņem-
ti 2 lēmumi:

• Noteikts Daugavpils novada vēlēšanu ko-
misijas locekļu skaits - 7 locekļi un  novada vēlē-
šanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas ter-
miņš - 2013.gada 26.augusts plkst 12.00.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu LVL 
19968,00 pasažieru mikroautobusa iegādei Kalkū-
nes pagasta pārvaldei.

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

2013. gada 1. oktobrī plkst. 9.00 Daugavpils 
novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 
mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4464 005 
0222   3.22 ha platībā, kas atrodas Lācenes, Lauce-
sas pagasts, Daugavpils novads. Objekta nosacītā 
cena, jeb, sākumcena – Ls 1800.00 

2013. gada 1. oktobrī plkst. 9.30 Daugavpils 
novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 
mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4464 005 
0326   2.93 ha platībā, kas atrodas c. Mirnijs-17, 
Laucesas pagasts, Daugavpils novads. Objekta no-
sacītā cena, jeb, sākumcena – Ls 1650.00

2013. gada 1. oktobrī plkst. 10.00  Daugavpils 
novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 
mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4464 005 
0680   3.02 ha platībā, kas atrodas c. Mirnijs-27, 
Laucesas pagasts, Daugavpils novads. Objekta no-
sacītā cena, jeb, sākumcena – Ls 1600.00.

2013. gada 2. oktobrī plkst. 10.30  Daugavpils 
novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpi-
lī, mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek pār-
dots divistabu dzīvokļa īpašums Nr. 53 ar kopējo 
platību 34.6 kvm un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās 
daudzdzīvokļu mājas un dzīvokļa īpašumā ietilp-
stošās daudzdzīvokļu mājas  un zemes 3527/308990 
domājamās daļas, kurš atrodas 18. Novembra iela 
418, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils no-
vads Objekta nosacītā cena, jeb, sākumcena – Ls   
2600.00.

2013. gada 2. oktobrī plkst. 11.00  Daugavpils 
novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 
mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek pārdots di-
vistabu dzīvokļa īpašums Nr. 3 ar kopējo platību 48 
kvm un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās daudzdzīvok-
ļu mājas un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās daudz-
dzīvokļu mājas  un zemes  4797/53563 domājamās 
daļas, kurš atrodas Daugavas iela 21, Krauja, Nau-
jenes pagasts, Daugavpils novads Objekta nosacītā 
cena, jeb, sākumcena – Ls   2200.00.

2013. gada 2. oktobrī plkst. 13.00  Daugavpils 
novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 
mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek pārdots ne-
kustamais īpašums „Višķu tehnikuma māja Nr.9”, 
Višķu pagasts,  Daugavpils novads, ar kadastra nu-
muru 4498 005 0637, kas sastāv no vienas zemes 
vienības   1121 m2  platībā, vienas trīsstāvu dzīvo-
jamās mājas  714.8 m2  platībā. Objekta nosacītā 
cena, jeb, sākumcena – Ls  8 700.00.

Izsoles dalībnieki uz atsavināmā objekta izsoli 
var reģistrēties līdz 2013.gada 27. septembrim līdz 
15.00, Daugavpils novada domē, 26. kabinetā (darb-
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas iela 2, 
Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas mak-
su Ls 10.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā 
Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) 
norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts 
kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:  65476739; 
65476827,  26357842, 29412676.

Jautājums pašvaldībai 

Atbild: Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
Proms.

Šobrīd putnu vērošanas tornī Višķos var uzkāpt 
tikai līdz otrajam stāvam, augstāk tikt nav iespē-
jams, jo bojātā kāpņu daļa, drošības nolūkos, tikusi 
demontēta. Lai atrisinātu situāciju, Višķu pagasts 
plāno izīrēt torni biedrībai un rakstīt projektu par 
tā remontu. Ja projekts tiks atbalstīts un tornis tiks 
renovēts, tas būs drošs un pilnībā pieejams apmek-
lētājiem. Gadījumā, ja projekts netiks atbalstīts, 

putnu vērotājiem būs jāgaida vēl vismaz gads, jo 
torņa renovācijai nepieciešami aptuveni 4000 – 
5000Ls.

 Putnu vērošanas tornis ir viena no tūristu, kā arī 
novadnieku iecienītākajām vietām, jo no torņa pa-
veras skats uz Luknas, Dodkas, Višķu un Boltaru 
ezeriem. Līdzās tornim ir iekārtota pludmale un at-
pūtas vieta.

Ņemot vērā, ka putnu vērošanas tornim Viš-
ķos ir bojāta kāpņu augšējā daļa, vai tas šobrīd ir 
pieejams un drošs apmeklētājiem? Vai tuvākajā 
laikā ir plānoti torņa kāpņu remontdarbi? 
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 Naujenes pagastā turpinās 2 dzīvojamo māju siltināšanas darbi

Maijā rakstījām par novada iedzīvotāju kūtro at-
tieksmi pret energoefektivitātes paaugstināšanas 
projektu īstenošanu un pieteikšanos pašvaldības 
līdzfi nansējumam, kā arī par to, ka iespējai saņemt 
pašvaldības līdzfi nansējumu projekta īstenošanai 
pieteikusies tikai viena daudzdzīvokļu māja Dau-
gavpils novadā. Šogad dzīvokļu īpašnieki Kraujas 
ciema Daugavas ielā 28 ir saņēmuši novada pašval-
dības atbalstu un līdzfi nansējumu Ls 14 365 apmē-
rā (75% no kopējās izdevumu tāmes). Augustā brau-
cām lūkot, kā norit būvfi rmas „Latgales Jumts” dar-
bi. 

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” jurists Rus-
lans Golovans, kas līdzīgi konkrētās mājas iedzīvo-
tājiem, ir saskāries ar sarežģīto projekta iesnieg-
šanas un dokumentācijas sagatavošanas procesu, 
stāsta, ka darbi tiks pabeigti jau līdz 1.oktobrim. 
Laikā, kad tika nosiltināta pirmā māja novadā, 
Kraujas ciema Vecpils ielā 3, vēl nebija pieejams no-
vada pašvaldības fi nansējums un iedzīvotāji izman-
toja 50% no pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) līdzfi nansējuma. Savukārt šogad, 
balstoties uz novada domes pieņemtajiem saistoša-
jiem noteikumiem par pašvaldības līdzfi nansējuma 
apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajās 
mājās, pašvaldība 100% apmērā fi nansē dzīvojamās 
mājas energoaudita pārskata sagatavošanu, termo-
grāfi jas veikšanu un tehniskā projekta sagatavoša-
nu, apmaksā 75% no jumta seguma nomaiņas ar 
bēniņu siltināšanas izmaksām (ne vairāk kā Ls 20 
000), 75% apmērā sedzot arī apkures sistēmas reno-
vācijas izmaksas (ne vairāk kā Ls 30 000 apmērā).

Mājas vecākā Lidija Vihrova stāsta, cik svarīgs ir 
galarezultāts un ļoti cer, ka nosiltinātajā mājā būs 
siltāk kā līdz šim. „Pie lēmuma, ka jāsiltina māja, 
nonācām pēc tam, kad sāka tecēt jumts. Vidējā kāp-
ņu telpā 3.stāva dzīvoklis bija pilnībā appludināts. 
Neskatoties uz radušos situāciju un problēmas no-
pietnību, iedzīvotāji ir mierīgi. Dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulcē tika pieņemts lēmums – siltināt mājas 
sānsienas un jumtu. Stūra dzīvokļos ziemā ir ļoti 
auksti - tikai 11-12 grādi, vēl arī liels mitrums, no 
kā veidojas pelējums. Mēs ļoti ceram, ka pēc reno-
vācijas būs siltāk, līdz ar to arī par siltumu būs jā-
maksā mazāk. Protams, arī mājas ārējais veidols 
mainīsies uz labāko pusi”, tā L. Vihrova. 

Divu Kraujas ciema māju vecākā Lidija Vihrova 
atzīst, ka ir vērts siltināt visu fasādi, arī pagrab-
telpas, ja  dzīvokļi  īpašnieki  par to ir vienojušies. 
Diemžēl daļa no dzīvokļu īpašniekiem nevar atļau-
ties maksāt par visas dzīvojamās mājas siltināša-
nas darbiem, līdz ar to vairākums māju Daugavpils 
novadā siltināšanas procesus tā arī nesagaida. 

Arī Lociku ciemā, Vienības ielā 8, 2/3 no būvdar-
biem jau paveiktas, visu darbu noslēgums gaidāms 

tiek plānota nākamgad, cerot uz pašvaldības līdzfi -
nansējumu. Būvdarbus nodrošina fi rma „Defas D”. 
Šobrīd gandrīz pilnībā ir nosiltināta mājas viena 
puse, otrajā pusē darbi ritēs operatīvāk, jo tajā ir lo-
džijas. Kopumā siltināšanas procesa gaitā nekādas 
problēmas nav radušās. 

Mājas vecākais Andrejs Repins atzīst, ka pierunāt 
iedzīvotājus uz šo nopietno soli nav bijis viegli. „Bez 
šaubām, viegli nav bijis, jo cilvēki prot skaitīt naudu 
un grib zināt konkrētus skaitļus, nevis prognozes. 
Projekta īstenošanas gaitā mēs to nevaram droši 
pateikt. Šis būs pirmais gads, kad jutīsim siltināša-
nas rezultātus, tas būs mums pārbaudījums. Vien-
mēr jau tiem, kas dzīvo pa vidu, ir siltāk un viņi 
nevar saprast tos, kas dzīvo stūra dzīvokļos, tem-
peratūras atšķirība ir diezgan liela. Stūra dzīvokļos 
ziemā tie var būt tikai kādi 13-14 grādi. Es daudz 
braukāju pa valsti un redzu citu pilsētu piemērus. 
Manā dzimtajā pilsētā Ventspilī ir nosiltināts teju 
80% māju. Pagaidām mēs siltinām tikai fasādi, tā-
dus lokālos darbus kā jumta seguma maiņu atstā-
sim uz nākotni. Cerēsim uz novada domes atbalstu 
un 75 % fi nansējumu”, tā A. Repins. 

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” pārvalda dzī-
vojamās mājas Naujenes, Kalkūnes, Skrudalienas 
un Līksnas pagastā. SIA „Naujenes pakalpojumu 
serviss” valdes loceklis Aivars Elksniņš  atzīst, ka 
vislielākā aktivitāte mājokļu siltināšanā ir tajos pa-
gastos, kur ir centrālā siltumapgādes sistēma. „Šo-
brīd līderis energoefektivitātes projektu īstenošanā 
ir Naujenes pagasts. Daugavpils novada pašvaldī-

bas līdzfi nansējuma energoefektivitātes pasāku-
mu veikšanai  daudzdzīvokļu  dzīvojamām  mājām  
pieteikumu pieņemšanas  un  atbilstības  izvērtē-
šanas komisija pieņēma lēmumu atbalstīt un virzīt 
Daugavpils novada domei izskatīšanai lēmumu par 
līdzfi nansējuma piešķiršanu mājas siltināšanai arī 
Kalkūnes pagastā (Kalkūnes 8) un Naujenes pagas-
ta Kraujas ciemā (Meža 6), kur abām mājām tiks 
siltināti jumtu segumi”, tā A. Elksniņš. 

Naujenes pagasta Lociku ciemā ir 9 daudzdzīvok-
ļu mājas. Mājas Vienības ielā 7, kuras pārvaldnieks 
ir SIA „NPS” un vecākā Tatjana Kosolapkina, dzī-
vokļu īpašnieki vēl nav iesnieguši mājokļa siltinā-
šanas projektu, taču dzīvokļu īpašnieki par uzkrā-
jumu fonda līdzekļiem paši saviem spēkiem, laika 
posmā no 2010.gada līdz šim brīdim, ir paveikuši 
tādus darbus kā pagraba siltināšanu, pāreju uz 
ekonomisko elektroenerģijas sistēmu kāpņutelpās, 
kāpņutelpu remontu, pirmo un otro ieejas durvju 
nomaiņu. „Pašlaik mums iesniegšanai ir sagata-
vots ēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas 
projekts, lai  katrs  īpašnieks rezultātā varētu re-
gulēt siltuma padevi savā dzīvoklī. Ceram uz ERAF 
līdzekļiem”, tā T. Kosolapkina. 

Tie, kas vēl nav pieteikušies novada pašvaldības 
līdzfi nansējumam energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai, var to izdarīt. Atgādinām, ka Daugavpils 
novada domes atbalsts daudzdzīvokļu  māju  silti-
nāšanai 2013.gadā ir 100 000 Ls.

Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai tiks turpināts 2014.gada vidū
Strādājot pie 2014. – 2020.gada ES fondu plā-

nošanas perioda aktivitātēm, Ekonomikas mi-
nistrija kā vienu no būtiskākajām prioritātēm 
defi nējusi atbalsta sniegšanas turpināšanu 
daudzdzīvokļu māju renovācijai, šim mērķim 
plānojot būtiski lielāku fi nansējumu nekā 
šajā periodā. Pašlaik sarunās ar Eiropas Ko-
misiju par nākamo ES fondu plānošanas pe-
riodu ir noteikts 220 miljonu latu liels ERAF 
fi nansējuma apmērs ēku energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanai. Plānots, ka atbalsta 
sniegšana mājokļu renovācijai varētu atsāk-
ties 2014.gada vidū.

Kā zināms, šā gada 31.jūlijā Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra pārtraukusi projektu iesnie-
gumu pieņemšanu aktivitātē “Daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, jo piepra-
sītais atbalsta apjoms ir sasniedzis programmas 
kopējā fi nansējuma apmēru – 62,75 miljonus latu.

Ņemot vērā, ka maksimāli pieejamais fi nansē-
jums energoefektivitātes pasākumu īstenošanai 
esošajā ES fondu plānošanas periodā jau beidzies, 
Ekonomikas ministrija ir lūgusi Finanšu ministri-
ju 2014.gada budžetā paredzēt fi nansējumu fondu 
pārejas mehānisma izveidei, lai pārtraukums starp 
ES fondu programmām būtu iespējami īsāks un 
iedzīvotāji varētu saņemt atbalstu renovācijas pro-
jektu īstenošanai.

ERAF aktivitāte „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ir pirmais 
nozīmīgākais atbalsta mehānisms daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai. 
Viens no šīs aktivitātes būtiskākajiem mērķiem ir 
bijis vispirms aktualizēt līdz šim sabiedrībā maz 

izprastos energoefektivitātes jautājumus un radīt 
piemērus, lai iedzīvotājiem būtu lielāka pārliecība 
par ieguvumiem, kurus sniedz ēku renovācija.

Vērtējot māju renovācijas programmas īstenoša-
nas ieguvumu Latvijas sabiedrībai un tautsaim-
niecībai kopumā, Būvmateriālu ražotāju asociāci-
jas valdes priekšsēdētājs Juris Grīnvalds norā-
da: „Ēku siltināšana Latvijā ir relatīvi jauns būvnie-
cības process, kas pēdējo 5 gadu laikā sevī ietvēris 
arī dažādas „bērnības slimības”, mītus un bailes no 
nezināmā. Informācijai šajā stadijā bijusi visbū-
tiskākā loma. Patiecoties informatīvās kampaņas 
„Dzīvo siltāk” aktivitātēm, dažu gadu laikā Latvi-
jas sabiedrība ir uzzinājusi ne tikai par siltināša-
nas aktualitāti un fi nansiālajām iespējām, bet arī 
daudz darīts pavisam praktisku lietu uzlabošanā, 
kā rezultātā būvdarbu kvalitāte siltināšanas pro-
jektos ir būtiski uzlabojusies. Kvalitatīvi nosiltināto 
māju apkures rēķini runā paši par sevi. Ekonomi-
kas ministrijas īstenotā aktivitāte «Daudzdzīvokļu 
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» ir tas 
retais gadījums, kad ieguvēji ir visi – gan iedzīvotāji, 
gan apsaimniekotāji, gan būvniecības nozares uzņē-
mumi, gan pašvaldības un valsts kopumā”.

Daudzdzīvokļu māju renovācijas aktivitāte ar 
ERAF līdzfi nansējumu 50% apmērā tika uzsākta 
2009.gada 14.aprīlī, sākotnēji programmas kopējo 
fi nansējumu paredzot 14,13 miljonu latu apmērā. 
4 gadu laikā fi nansējums atbalstam daudzdzīvokļu 
ēku renovācijai tika palielināts līdz 62,75 miljoniem 
latu.

Līdz 2013.gada 31.jūlijam rezervētais ERAF fi -
nansējums ir 60,46 miljoni latu - noslēgti 811 līgumi 
par ERAF fi nansējumu 49,49 miljonu latu apmērā, 

57 projekti ir apstiprināti (par ERAF fi nansējumu 
5,02 miljonu latu apmērā) un 88 projekti tiek izvēr-
tēti (ERAF fi nansējums 5,95 miljonu latu apmērā).

Visvairāk projektu pieteikumu ir saņemts no Kur-
zemes -396, un Vidzemes - 314, no Rīgas reģiona sa-
ņemti 307 projektu pieteikumi, no Zemgales - 229, 
Rīgas – 132. Vismazāk projektu saņemti no Latga-
les – 56.

Noslēgto līgumu (tai skaitā, pabeigtie projekti) sa-
dalījums pa reģioniem – no Kurzemes - 224, Vidze-
mes - 176, Rīgas reģiona - 181, no Zemgales - 126, no 
Latgales – 35.

Aktīvāko pilsētu (vislielākais noslēgto līgumu, 
t.sk. pabeigto projektu skaits) starpā ir Liepāja – 84 
projekti, Valmiera - 60, Rīga - 69, Ventspils – 52, un 
Limbažu novads - 22.

Ekonomikas ministrija prognozē, ka aktivitātes 
„Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi” ietvaros kopumā tiks īste-
noti aptuveni 1000 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
renovācijas projekti, kuru ietvaros sasniegtais vidē-
jais siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas ir 
43% (70 kWh/m2).

Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama Lat-
vijas Investīciju un attīstības aģentūras un Ekono-
mikas ministrijas mājas lapā. Jaunumiem par mā-
jokļu renovāciju var sekot arī Twitter-twitter.com/
siltinam, semināru videolekcijas var vērot www.
youtube.com/siltinam, bet visas prezentācijas 
vienkopus pieejamas http://www.slideshare.net/
siltinam. ERAF aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros 
renovēto daudzdzīvokļu ēku izvietojumu Latvijas 
kartē var apskatīt šeit: goo.gl/X4Bp7
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 Svētceļojums nav tūrisma pasākums, vajadzīga ticība…
Medumu (Vasarišķu) Romas katoļu baznīcas svētceļnieki priestera Arņa Ma-

ziļevska vadībā 5.augustā uzsāka svētceļojumu uz Aglonu. Svētceļnieku grupa 
bija skaitliski liela, turklāt, ceļu uz Aglonu mēroja gan pavisam mazi svētceļ-
nieki, daži no kuriem vēl nemaz nestaigā, bet baudīja braucienu ratiņos, gan 
gados cienījami ticīgie. Ikgadējie katoļticīgo svētki vieno ļoti dažādus cilvēkus 
– svētceļnieku grupā skanēja kā latviešu, tā arī krievu un latgaliešu valoda. 

Pēc nedēļu gara ceļa, kad līdz galamērķim atlicis pavisam nedaudz, grupa 
atpūtās Kaunatā pie Rāznas ezera, lai dalītos savās pārdomās un iespaidos. 
Priesteris Arnis Maziļevskis atzina, ka, dodoties svētceļojumā jau piecpadsmito 
reizi, ir novērojis, kā mainās svētceļnieku skaits, vecuma dinamika, kā arī to, 
kā mainās pats cilvēks, nonākot galamērķī – Aglonā.

Visa ceļa garumā skanēja uzrunas, Bībeles lasījumi, mūzika un dziesmas, 
kuras, neraugoties uz nogurumu un veiktajiem kilometriem, dziedāja svētceļo-
juma dalībnieces. Viena no dziedātājam atzina, ka ikgadējais gājiens uz Aglonu 
ir ļoti svarīga viņas dzīves sastāvdaļa.

Svētceļojumu no Medumu Romas katoļu baznīcas veica ticīgie gan no Dau-
gavpils novada, gan citām Latvijas vietām, piemēram, no Jelgavas un Preiļiem. 
Svētceļojums arī šogad ir pulcējis ļoti dažādus cilvēkus – gados cienījamākā 
svētceļniece Broņislavas kundze atzīst, ka mēro ceļu uz Aglonu ar patiesu prie-
ku, lai aizlūgtu par sevi un saviem tuviniekiem. Grupā ir arī cilvēki no Rīgas, 
kas ārstējas no dažādām atkarībām, kā arī jaunieši – Līga un Ēriks, kas pavi-
sam nesen ir salaulājušies un ar šo svētceļojumu vēlas stiprināt savas jaunās 
ģimenes pamatus.

Lai arī kāds ir bijis pieveiktais attālums un laika apstākļi ceļā, tuvojoties 
Aglonai, visu svētceļnieku acīs, neatkarīgi no viņu vecuma, tautības un moti-

vācijas, jaušams prieks un gandarījums, kā arī satraukums par gaidāmajiem 
gada lielākajiem katoļu svētkiem - Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uz-
ņemšanas dienu.

 Dievmātes svētku procesijā tika 
pārstāvēts arī Daugavpils novads 

ir Aglona, kas ar likumu ir pasludināta par starptautiskas nozīmes svētvietu 
Latvijā, bet Jaunavas Marijas svētki – par valsts nozīmes svētkiem.

Neraugoties uz to, ka šogad Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemša-
nas svētki norisinājās darbdienā, kā arī to, ka pirmajā svētku dienā laika aps-
tākļi nelutināja, gan Tautas Krustaceļš 14.augusta vakarā, gan Svētā Mise bija 
plaši apmeklēti – trešdienas vakarā notikušajā Tautas krustaceļā piedalījās ap 
70 000 dalībnieku, savukārt, ceturtdien notikušo galveno svētku Misi apmek-
lēja ap 20 000 līdz 30 000 dalībnieku. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, 
svētku apmeklētāju skaits tomēr bija sarucis, to galvenokārt ietekmēja tas, ka 
15.augusts katoļticīgajiem Latvijā nav brīvdiena.

Svētceļnieki bija ieradušies no visas Latvijas, dažas grupas bija mērojušas 
ceļu pat no Krievijas, Itālijas, Francijas, Vācijas, Beļģijas, Ukrainas, Igaunijas, 
Lietuvas. Svētceļnieku vidū bija vairākas grupas arī no Daugavpils novada, 
tostarp svētceļnieku grupa no Medumu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu 
baznīcas, ar kuru „Daugavpils novada vēstis” tikās svētceļojuma laikā.

Svētajā Misē klātesošos uzrunāja apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhi-
bīskaps Luidži Bonaci, kā arī Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-met-
ropolīts Zbigņevs Stankevičs, kurš norādīja, ka mūsdienu sabiedrības lielākā 
problēma ir dažādas atkarības - smēķēšana, dzeršana, narkotikas, azarta spē-
les, alkatība, varaskāre vai nešķīstība, un aicināja atbrīvoties no visās atkarī-
bām, kad degradē cilvēku un ierobežo brīvību.

Procesijā Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā piedalījās valsts augstākās 
amatpersonas – Valsts prezidents Andris Bērziņš un Ministru prezidents Val-
dis Dombrovskis – virkne pašvaldību vadītāju, Eiropas Parlamenta deputāts 
Kārlis Šadurskis, kultūras ministre Žaneta Jaunzeme - Grende un tieslietu mi-
nistrs Jānis Bordāns. Starp citām Latgales pašvaldībām godam tika pārstāvēts 
arī Daugavpils novads.

Aglonas Dievmātes svētku pasākumi kopumā vienoja dažādus cilvēkus no 
malu malām, katrs uz Aglonu devās ar savām domām un motivāciju. Dalībnie-
ku pulkā bija gan gados vecāki cilvēki, gan ļoti daudz jauniešu – šogad jaunāka-
jam svētceļotājam bija vien divi mēneši, bet vecākajam - 87 gadi – kas apliecina, 
ka Aglonas bazilika ir atvērta ikvienam, neraugoties uz tautību vai vecumu.

Kā katru gadu 14.un 
15.augustā norisinājās 
Vissvētākās Jaunavas 
Marijas Debesīs uzņem-
šanas svētki – šī diena ir 
gada lielākie katoļu svēt-
ki. Uz Aglonu pēc svētī-
bas devās ne tikai kato-
ļu, bet arī citu konfesiju 
ticīgie un pat tādi, kuru 
vienīgā saikne ar baznīcu 

Nīcgales Dievmātes dzimšanas 
Romas katoļu baznīcai - 150

Caur gadsimtiem baltais Nīcgales dievnams Daugavas krastā „Buiviešu” ciemā 
kā garīgā dominante dod ticības spēku un Dieva svētību daudzām nīcgaliešu pa-
audzēm. Šogad, kā minēts rakstos, aprit 150 gadi, kopš iesvētīta Nīcgales katoļu 
draudzes baznīca.  Tās tornī  iemūrēts gadskaitlis 1861. Dievnamu cēlis muiž-
nieks Henriks Plāters Zībergs un veltījis Jaunavas Marijas dzimšanas godam.

2013. gads īpašs tāpēc, ka 1803.gadā turpat Daugavas krastā uzcelta pirmā 
koka baznīca, tā Nīcgalē pastāvēja 60 gadus. Nīcgalieši pateicīgi, ka jau 210 ga-
dus ir iespēja lūgt un slavēt Dievu savā dzimtajā ciemā.

Laicīgais ir pārejošs un ielīgst nebūtībā, bet mūžīgās, paliekošās vērtības bieži 
iegūst nozīmi tikai tad, kad to radītāji jau sen vairs nav mūsu vidū. Ļaudis at-
ceras, piemin un godā dievnama būvētājus, uzturētājus un visus priesterus, kas 
kalpojuši draudzē un stiprinājuši ticībā un vairojuši garīgumu plašā apkaimē.

Ir notikumi un atmiņas, kas izzūd līdz ar paaudžu maiņu draudzē. Liela pa-
teicība Nīcgales vēstures skolotājai Valijai Martinovai (Kalvānei), kura garīgas 
atmodas pirmsākumos pētīja, vāca un apkopoja vēstures liecības par baznīcas 
un draudzes vēsturi. Pagasta tautas bibliotēka turpina novadpētniecības darbu, 
savākts bagātīgs materiālu klāsts, augustā bibliotēkā skatāma izstāde „Nīcgales 
Dievmātes dzimšanas Romas katoļu baznīcai 150”, septembrī tiks atklāta fotoiz-
stāde „Nīcgales jaunatne garīguma mantiniece Daugavas krastā”.

Draudzē izveidojies spēcīgs kodols, kur darbojas pēc ilgajiem ticības nolieguma 
gadiem  garīgās atmodas laikā uzaugusī paaudze un godājamie sirmgalvji, kas 
bijuši stipri un paliecināti ticībā dažādu varu laikos. 

Svētku programma 
7.septembrī

Draudzes baznīcā
16.30 KONCERTS Daugavpils novada kultūras centra jauktais koris       

„LATGALE” (Anita Zarāne)
17.00 SVĒTĀ MISE *
          Vissv. Jaunavas Marijas litānija
Draudzes mājā
18.30 AGAPE ar draudzē strādājošajiem priesteriem un atmiņu stāsti         
no sendienām uz šodienu 
Draudzes baznīcā
21.00 NAKTS ADORĀCIJA
           Vesperes, Rožukronis, Slavēšana un pielūgšana
           No plkst. 23.00 līdz nākošā rīta plkst. 10.40 adorācija klusumā

8. septembrī
Draudzes baznīcā
10.40 Žēlsirdības kronītis
10.50 Rožukronis
          Vissv. Jaunavas Marijas litānija
11.30 KONCERTS „Dziesmas Dievmātei” Kalupes draudzes 
          bērnu un jauniešu koris „GLORIA” (Zigrīda Rusiņa)
12.00 SVĒTĀ MISE *
          EUHARISTISKĀ PROCESIJA Jaunavas Marijas dzimšanas godam

Pateicības himna „DIEVS, MĒS TEVI SLAVĒJAM”
*Ziedojumi Nīcgales Dievmātes dzimšanas baznīcas remontam

Ruta Bogdanova,
Nīcgales pagasta tautas 

bibliotēkas vadītāja
Dievs devis iespēju šogad 

nīcgaliešiem piedzīvot un 
nosvinēt šī gada 7.un 8.sep-
tembrī 150. gadadienu, 
kopš Dievmātes dzimšanas 
godam veltītās baznīcas 
uzcelšanas. Draudze un pa-
sākuma organizatori ielūdz 
visus labas gribas cilvēkus, 
lai lielajā svētku reizē ko-
pīgi lūgtos, dalītos garīgajā 
pieredzē un atmiņās.
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Daugavpils novada biškopji - čaklākie Latvijā
Saskaņā ar senlatviešu kalendāru 24.augustā tiek 

atzīmēta Bērtuļa diena, kad beidzas medus vasara. 
Šajā dienā „jākāpj bitēs” un tām jāatņem saulainais 
vasaras ienesums, bet pirms tam jānoskaita patei-
cības lūgšana dzīvajai radībai, kas palīdz cilvēkam. 

Lai uzzinātu, kāda ir bijusi šī gada medus vasara, 
devāmies ciemos pie Latvijas Biškopības biedrības 
Daugavpils nodaļas biškopjiem, kuri tikās praktis-
kajās nodarbībās Līksnas pagasta zemnieku saim-
niecībā “LĀČPLĒŠI”, kurā iekārtota mācību drava. 
Šādās nodarbībās un semināros Daugavpils un 
Ilūkstes novada bitenieki tiekas regulāri, lai kopā 
ar nodaļas vadītāju Agnesi Sitniku papildinātu zi-
nāšanas un veicinātu pieredzes apmaiņu.

Ziemas periodā notiek teorētiskie semināri, kuros 
tiek analizēts vasaras periodā paveiktais un salī-
dzināts ar iepriekšējiem gadiem, savukārt, vasaras 
praktiskajās nodarbībās notiek visi aktuālie darbi – 
tiek veidotas jaunas bišu saimes, audzētas bišu mā-
tes, notiek medus ņemšana un daudz kas cits. Mūsu 
novada bitenieki zināšanu papildināšanā dodas arī 
ārpus Latvijas robežām, piemēram, iespēju robe-
žās biškopji apmeklē Pasaules biškopības kongresu 
„APIMONDIA”, kas šogad notiks Ukrainā, Kijevā. 

Augusta otrajā pusē un septembra sākumā noris 
biškopības ražošanas sezonas noslēgums – medus 
ņemšana, taču ar to aktīvā biškopju darba sezona 
nebeidzās, jo jāķeras klāt pie dažādu bišu slimību 
ārstēšanas, un šie darbi mēdz ievilktie pat līdz no-
vembrim. Papildus tam biteniekiem jārūpējas arī 
par saražotās produkcijas realizēšanu - tā ir jāsa-
gatavo atbilstoši realizācijas prasībām un jādodas 
uz dažādiem gadatirgiem, lai bišu sanestais kārums 
var nonākt uz ikviena galda. 

Vērtējot Daugavpils novada biškopju aktivitāti,  
Latgales reģiona biškopības speciālists, Latvijas 
Biškopības biedrības valdes loceklis Guntars Mel-
nis atzina, ka nodaļas aktivitāte ir atkarīga no tās 
vadītāja, un uzteica Daugavpils nodaļas vadītāju 

Agnesi Sitniku, kura iegulda lielu darbu, lai ne-
trūktu nepieciešamo medikamentu un bišu piebaro-
šanas līdzekļu, un novada bitenieki spētu veiksmīgi 
darboties savās dravās. Latvijas Biškopības bied-
rības valdes locekļa skatījumā Daugavpils nodaļas 
biškopji ir vieni no aktīvākajiem Latvijā.

Latgales reģiona biškopības speciālists aizvadīto 
bišu gadu vērtēja kā visnotaļ izdevušos.

Savāktais medus daudzums gadu no gada ir at-
šķirīgs. To ietekmē virkne dažādu apstākļu – biš-

Novada tematisko ciemu dalībnieki dosies pieredzes apmaiņas braucienā

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Radvi-
lišķu rajona pašvaldības administrāciju ir uzsācis 
Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības program-
mas projekta LLIV-306 „Tematiskā biznesa attīstī-
šana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplaši-
nāšana Latgales un Radvilišķu reģionos, akronīms 
Tematiskie ciemi” īstenošanu. Projekta galvenais 
mērķis ir veicināt ekonomisko un sociālo attīstību 
pārrobežu līmenī, paplašinot tematisko ciemu biz-
nesa ideju, kas balstās uz tradicionālām aktivitā-

ku mājas „Upenīte” Aglonas novadā.
Braucienu mērķis galvenokārt ir pieredzes ap-

maiņa – nepieciešams apzināt, kuras no idejām ir 
piemērotākās tūristu piesaistei, kā arī izvērtēt, kādi 
tūrisma objekti Latgalē potenciāli varētu kļūt par 
tematiskajiem ciemiem. Tematiskie ciemi šobrīd 
ir ļoti izplatīts pakalpojums, jo sniedz tūristiem ie-
spēju ne tikai noklausīties stāstījumu par attiecīgo 
vietu, bet arī piedāvā meistarklases, nereti arī tirdz-
niecību, attiecīgi tā ir iespēja atraktīvi iesaistīties 
un līdzdarboties procesā, piemēram, māla mākslas 
veidošanā, klūgu pīšanā, siera siešanā, vīna degus-
tēšanā u.tml. 

Daugavpils novada tūrisma, atpūtas un kultūras 
aģentūras „TAKA” darbinieki sniedz konsultācijas 
lauku uzņēmējiem, zemnieku saimniecību īpašnie-
kiem, kā arī tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kuri 
vēlas vedot tematisko ciemu savā darbības vietā.

tēm, attīstīt uzņēmējdarbības un darba tirgu, uz-
labot dzīves apstākļus, paaugstināt iedzīvotāju ka-
pacitāti un reģiona pievilcību. Projekta aktivitātes 
galvenokārt ir vērstas uz lauku teritoriju un ciemu 
iedzīvotāju kapacitātes celšanu un redzesloka pa-
plašināšanu.

Projektā aktīvi līdzdarbojas arī Daugavpils nova-
da tūrisma, atpūtas un kultūras aģentūra „TAKA”, 
kura organizē pieredzes apmaiņas braucienus eso-
šo un topošo Latgales tematisko ciemu dalībnie-
kiem uz Lietuvu un Poliju. Polijā plānots apmeklēt 
Muižkungu ciemu, Ziemas–siera ciemu, kā arī Bu-
rāšanas skolu, savukārt, Lietuvā plānots apmeklēt 
Putnu ciemu, Vecmāmiņu ciemu un Ūdensdzirna-
vu ciemu. Projekta ietvaros notiks brauciens arī uz 
vairākiem tematiskajiem ciemiem Latgalē: Līvānu 
mākslas un amatniecības centru, Nākotnes Ozolu 
ciemu, Kotleru vīna ciemu Preiļu novadā, Višķu 
amatniecības ciemu Daugavpils novadā, kā arī lau-

 Daugavpils novads uzsāk darbu pie jauna projekta 

Vita Rūtiņa
Attīstības nodaļas vadītāja

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
J.Jalinska parakstīja Vienošanos ar  Valsts reģio-
nālās attīstības aģentūru par fi nansējuma piešķir-
šanu projektam „Daugavpils novada pašvaldības 
ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbī-
bas attīstības sekmēšanai”  (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/
IPIA/VRAA/005), kurš tiks īstenots Darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” pa-
pildinājuma 3.6.2.1. aktivitātē „Atbalsts novadu 
pašvaldību kompleksai attīstībai”.

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot Daugav-
pils novada ceļu un ielu infrastruktūru, publisko 
pakalpojumu pieejamības, saimnieciskās darbī-
bas attīstības un iedzīvotāju mobilitātes sekmē-
šanai. 

Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 919 
883,77 lati, t. sk. ERAF fi nansējums – 1 273 417 
lati (66,33% ) , valsts budžeta dotācija - 57 596,51 

lati (3%) un Daugavpils novada domes līdzfi nan-
sējums  - 588 870,26 lati (30,67%).              

Sakārtota ceļu infrastruktūra ir viens no galve-
najiem novada teritorijas attīstības pamatelemen-
tiem, kas nodrošina teritorijas attīstību. Pašvaldī-
bas ceļu tīkla attīstība ietekmē uzņēmējdarbības 
attīstību un iedzīvotāju mobilitāti, nodrošina pie-
ejamību daudziem publiskajiem pakalpojumiem, 
kurus iedzīvotāji saņem gan novada teritorijā, 
gan arī Daugavpilī. Sasniedzamības nodrošināša-
na, uzlabojot ceļu kvalitāti ir arī svarīgs faktors 
lauku ciemu attīstībai un lauku teritorijas apdzī-
votības saglabāšanai. 

Projektā iekļauti tie ceļu posmi, kuri ir nozīmī-
gi saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai 
novada teritorijā, proti, gar šiem ceļiem ir kon-
centrēta uzņēmējdarbība (ražotāji, pārstrādātāji, 
pakalpojumu sniedzēji u.c.)  un lielākās zemnieku 
saimniecības. Kopā projektā iekļauto ceļu/ielu in-
frastruktūras tuvumā savu saimniecisko darbību 
veic  vairāk kā 40 saimnieciskās darbības veicēji 
(SIA, IU, IK ; Z/s u.c ), nodrošinot  darba vietas 
vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros novada teritorijā tiks rekons-

truēti šādi pašvaldības ceļi un ielas:
-Aužguļāni – Rīga – Daugavpils šoseja”( ~0,000 

- 0.727km)  Līksnas pagasts; 
-„Dzirnavas - MRS” (0.008-0.580 km) Naujenes 

pagasts; 
-„Grāviņi – Višķu tehnikums”  (0.000-1.734 km)  

Višķu pagasts;
- Ambeļi – Graiži ( 0.008 – 0.965 km un 1,005 – 

1,125 km), kā arī rekonstruēts Graižu tilts;
-„Tabore-Sadnieki” ( ~0,000 - 2.138km) Tabores 

pagasts.  
- Daugavpils iela (0.000 - 0,222 km), Liepu iela 

(0.000- 0,115 km) un Alejas šķērsiela (0.000 - 
0,173 km) Sventes pagastā; 

-Ķieģeļu iela (0.003 - 0,615 km) un Strādnieku 
iela (0.000 - 1,810 km) Kalkūnes pagastā. 

Kopā pēc projekta realizēšanas jauna asfalta 
ceļu segums  sastādīs  6.28 km un  jauns asfalta 
ielu segums  2.93 km garumā.

Gandrīz divus miljonus latu plānots apgūt līdz 
nākamā gada beigām, kad projektam vajadzētu 
būt pilnīgi pabeigtam.

kopja prasmes, ģeogrāfi skā atrašanās vieta, laika 
apstākļi, bišu veselība u.tml. Medus daudzumu 
ietekmē arī t.s. bišu medus cikls, jo ik pēc sešiem, 
septiņiem gadiem medo liepas.

Medus, ko mēs liekam pie tējas, nav vienīgais 
produkts, ko piedāvā Daugavpils novada bitenieki 
– papildus tam ir virkne dažādu medus izstrādāju-
mu, kurus var lietot ne tikai pārtikā, bet arī skais-
tumkopšanā un veselības profi lakses nolūkos. 
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 Skrudalienas pagasta Skrudalienas cie-
mā pēc biedrības „Dzidra straume” inicia-
tīvas, projekta Nr. 2013-GN72-30 „Kopā 
darot, visu varam” ietvaros, visas vasaras 
garumā noritēja Skrudalienas pamatsko-
las atpūtas laukuma labiekārtošanas dar-

Projekta ietvaros labiekārtots Skrudalienas pamatskolas atpūtas laukums

alienas pamatskolas 
skolēni un pedagogi, 
kā arī ciema iedzīvo-
tāji, pašvaldības dar-
binieki un zemnieku 
saimniecību „Graši” 
un „Gaisā” īpašnieki. 
Līdz ar jaunā mācību 
gada sākumu, visus 
skolēnus un ciemiņus 
pie skolas sagaidīs 
Dižtaurenis, kas sim-
bolizē Skrudalienas 
pagasta ģerboni.

bi. Projektu fi nansēja Sorosa fonds Latvija. Projekta gaitā izveidotas jaunas 
puķu dobes, kā arī iegādāts jauns aprīkojums zāliena un puķu dobju uzturē-
šanai. Tika atjaunota arī strūklaka un iekārots ērts sols. Projekta īstenoša-
nas gaitā aktīvi piedalījās arī biedrības „Dzidra straume” dalībnieki, Skrud-

Naujenes jaunie zemnieki
Eiropas savienības atbalsta programma jaunajiem lauksaimniekiem mudināja 

jauniešus uzsākt saimniekošanu laukos. Arī Naujenes pagasta trīs jaunieši iz-
mantoja pieejamo atbalstu jaunajiem Latgales zemniekiem.

Silvija Baļčūne z/s „Birzkalne”, Aigars Lociks, z/s „Krustceļs”, Anatolijs Mar-
hilevičs z/s „Stepanida” kopš 2012. gada saimnieko dzimtajā Naujenes pagastā. 
Visi trīs realizē pirmo ES projektu. Silvijas un Aigara saimniecībās audzē gaļas 
liellopus. Saimniecības iegādājās Herefordas šķirnes teles un šobrīd ganāmpulki 
jau ievērojami papildinājušies ar vairākiem  jaundzimušie teliņiem. Anatolijam 
tuvāka ir tehniskā joma, tā kā viņš ir beidzis LLU tehnisko fakultāti, un tāpēc 
par savu darbības lauciņu ir izvēlējies graudkopību. Projekta ietvaros ir iegādāts 
jauns traktors. Pašlaik sējumu platības nav tik lielas, bet plāni ir tālejoši. Jaunie-
šiem  darbojoties nākas saskarties ar dažādām problēmām, ieskaitot birokrātiju, 
bet viņi ir apņēmības pilni, zinātkāri un strādāt griboši. Kā izteicās Aigars: "Es 
nekad neesmu sapratis apgalvojumu, ka nav ko darīt laukos, tur varētu būt tikai 
izdomas trūkums. Viss sākas no labas idejas. Gribētos novēlēt arī citiem  jaunie-
šiem šādu uzņēmību,  nenogurstošu darba sparu un radošu pieeju darbam.".

LAD atgādina: apstrādātiem 
jābūt 70% no kadastrā esošās 
lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes
Informācijas avots: www.lad.gov.lv

Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme tiek uzskatīta par apstrādātu, ja līdz 1.septembrim ir apstrādāti 70% no 
kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Līdz 2012.gada beigām 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi uzskatīja par koptu, ja tika apstrādāti tikai 
30% no visas minētās zemes platības.

Jaunā prasība stājās spēkā ar 2013. gada 1.janvāri un tiek piemērota nekusta-
mā īpašuma nodokļa aprēķinam.

LAD Kontroles departamenta direktore Anita Krūmiņa skaidro: „Minētais 
nosacījums attiecas uz visu zemi, kurai kadastra informācijas sistēmā noteikts 
kāds no lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veidiem, neatkarīgi no 
pašvaldības noteiktā zemes izmantošanas mērķa. Ja lauksaimniecības zeme tiek 
izmantota citiem mērķiem, lai tā netiktu aplikta ar dubulto nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi, zemes īpašniekam jāveic izmaiņas kadastra informācijā.” 

Latgales uzņēmējdarbības centram 
izveidots vienots konsultantu tīkls 

Latgales reģionā
Vladislavs Stankevičs
Latgales uzņemējdarbības centra vadītājs

Lai uzņēmējiem dotu iespēju ātri un kvalitatīvi saņemt konsultācijas pēc ie-
spējas plašākā reģiona teritorijā, Latgales uzņēmējdarbības centrs (turpmāk 
- LUC) ir izveidojis vienotu komercdarbības konsultantu tīklu.

Pavasarī atklātais LUC aktīvi sadarbojas ar reģiona uzņēmējiem un tāpēc ir 
radusies nepieciešamība pēc plaša konsultantu tīkla.

Pilnvērtīgai un efektīvai LUC darbības nodrošināšanai kopš 1. augusta visā 
Latgales reģionā esošos un topošos uzņēmējus konsultē 7 komercdarbības kon-
sultanti.

Daugavpils un Ilūkstes novadu iedzīvotājus konsultē Ilmārs Lociks, 
Krāslavas un Dagdas novadu komercdarbības konsultante ir Agita Krug-
lova, Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotājus apkalpo 
Skaidrīte Baltace, Līvānu un Vārkavas novadu teritorija ir Guntas Ozoli-
ņas pārziņā, Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados konsultācijas 
sniedz Gunta Božoka, ar Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu ie-
dzīvotājiem strādā Inga Ostrovska, un Preiļu, Riebiņu un Aglonas novados 
konsultācijas sniedz Ineta Liepniece. LUC galvenais birojs atrodas Daugavpilī, 
kuru vada Vladislavs Stankevičs.  

LUC konsultanti palīdzēs uzņēmējiem sakārtot birokrātiskās procedūras, 
sniegs konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un uzņēmējdarbības atbal-
sta programmu pieejamību, stāstīs par e-pakalpojumu izmantošanu, organizēs 
apmācības uzņēmējdarbības prasmju attīstībai un motivācijas celšanai, pieda-
līsies tirdzniecības misiju un uzņēmēju grupu vizīšu organizēšanā, kā arī  veiks 
aktīvu darbu investoru piesaistei reģionā. 

LUC mērķis ir sniegt atbalstu Latgales reģionā jau strādājošajiem uzņēmē-
jiem, kā arī motivēt uzņēmējdarbības uzsācējus. Arī vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs LUC redz kā vienas pieturas 
aģentūru uzņēmēju atbalstam, lai palīdzētu uzņēmīgiem latgaliešiem īstenot 
savas ieceres un tādējādi veicināt arī visa reģiona ekonomisko attīstību. Viņš 
piebilst, ka tādējādi ir īstenota Latgales rīcības plānā iekļautā ideja par pārno-
zaru uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas izveidi Latgalē.

LUC komercdarbības konsultantu kontakti un aktuālā informācija uzņēmē-
jiem ir atrodama  www.latgale.lv sadaļā „Latgales uzņēmējdarbības centrs 
(LUC)”. LUC pamatprincipi ir mobilitāte un sadarbība, tāpēc LUC speciālisti 
ir gatavi doties arī izbraukuma konsultācijās. 

Novada skolas 
jaunajam mācību gadam ir gatavas
Straujiem soļiem tuvojas rudens, kas skolēniem, viņu vecākiem un izglītī-

bas iestāžu darbiniekiem nozīmē jaunā mācību gada sākumu. Tā kā Zinību 
diena šogad iekrīt svētdienā, jaunais 2013./2014.mācību gads sāksies 2.sep-
tembrī.

Pēc līdzšinējās prognozes Daugavpils novada skolās šogad mācīsies aptu-
veni 1700 skolēni, kas ir par 70 bērniem mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Šogad skolas solā pirmo reizi sēdīsies ap 140 pirmklasnieki, kas ir par 
15 mazāk nekā pērn. Birznieku un Tabores pamatskolās, kā arī Medumu 
vidusskolā šogad 1.klases nebūs. Dažādu apstākļu dēļ pagājušā gada laikā 
mācības novada skolās ir pārtraukuši aptuveni 150 skolēni. 

Daugavpils novada skolas ļoti aktīvi integrē skolēnus ar īpašām vajadzī-
bām. Kopumā novada skolās mācās 74 skolēni ar īpašām vajadzībām, vis-
vairāk tieši Kalupes, Špoģu un Vaboles skolās. 

Iepriecinoša aina vērojama pirmsskolas izglītības grupās – salīdzinājumā 
ar pagājušo gadu, kad pirmsskolas sagatavošanas grupās bija 277 piecgad-
nieku un sešgadnieki, šogad to skaits ir sasniedzis jau 320.

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministra plānoto vidusskolu reformu, 
Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja I.Bulaša aicina vi-
sas novada skolas būt aktīviem, veidot biedrības, lai piesaistītu papildus 
līdzekļus, meklēt dažādas pieejas problēmjautājumu risināšanā un būt ino-
vatīviem.

Komentējot aizvadīto mācību gadu, I.Bulaša atzinīgi vērtē novada skolu 
stabilo pedagoģisko kolektīvu  un skolu administrācijas sastāvu, kā arī īpaši 
uzteic Špoģu un Vaboles vidusskolas, kuru gandrīz visi absolventi turpina 
mācības  augstskolās.

I.Bulaša izsaka lielu pateicību visiem skolu vadītājiem un skolotājiem par 
paveikto - par iepriecinošajiem skolēnu rezultātiem centralizētajos eksāme-
nos, kā arī par skolu sagatavošanu jaunajam mācību gadam, jo īpaši Nauje-
nes, Birznieku, Randenes, Tabores, Skrudalienas, Nīcgales un Salienas sko-
lu kolektīviem, kurās ir padomāts par mācību materiālās vides uzlabošanu. 

Uzsākot jauno mācību gadu, I.Bulaša skolotājiem un skolu vadītājiem 
novēl izturību, entuziasmu, sapratni un veiksmīgu sadarbību ar vecākiem, 
savukārt, visiem skolēniem novēl, lai vēlme mācīties saglabājas no pirmās 
skolas dienas līdz pat pēdējam zvanam, un ilgāk. 
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Izskanējuši tradicionālie Višķu pagasta svētki
17. un 18.augustā noritēja Višķu pagasta svētki,  

kas sākās jau rīta agrumā ar makšķerēšanas sa-
censībām. Svētku gadatirgū lauksaimnieki un ra-
žotāji apmeklētājiem piedāvāja iegādāties medu, 
mājas alu, avenes, pinumus, izstrādājumus no 
koka un greznumlietas. Višķu pagasta pārvaldes 
vadītājs Jānis Proms atzina, ka lepojas ar saviem 
lauksaimniekiem un ražotājiem, kā arī par novadā 
vienīgo amatnieku ciemu. Višķu amatnieku ciems 
svētku ietvaros piedāvāja apmeklētājiem klūgu pī-
šanas darbnīcu, kurā katrs varēja izmēģināt savas 
klūgošanas prasmes.

Vakarā gan lieli, gan mazi satikās Dziesmu svēt-
ku noskaņu koncertā „Visu gadu dziesmas krāju”, 
kurā piedalījās Višķu, Maļinovas un Nīcgales pa-
gasta kolektīvi, kā arī Aglonas vokālais ansamblis 
un Višķu pagasta jauktā kora ilggadējie sadar-
bības partneri - Vācijas koris „Rjabinuška”, kurā 
apvienojušies savulaik no Krievijas un Ukrainas 
reģioniem izceļojušies vācieši. Šovasar Santas 
Matisānes vadībā tika izveidots arī Višķu pagas-
ta jauniešu deju kolektīvs „Antra”, kas priecēja  
skatītājus ar divām jaunām dejām. Svētku uzrunu 
teica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Ja-
nīna Jalinska un Višķu pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Proms.

Dienas gaitā norisinājās arī dažādas sporta sa-
censības un citas aktivitātes, vakara noslēgumā 

Zem varavīksnes tilta aizritējuši 7.Ambeļu pagasta svētki 
Kā katru gadu, arī šogad, Ambeļos tika svinēti 

pagasta svētki. Visas dienas garumā iedzīvotājiem 
un ciemiņiem tika organizētas dažādas aktivitātes 
un pasākumi. 

Jau no rīta pie Ambeļu KN skanēja mūzika, kas 
aicināja uz sportiskām un jautrām aktivitātēm. 
Mazie bērni izbaudīja piepūšamo atrakciju un 
velokartu priekus, dažādās sportiskās disciplīnās 
pārbaudīja savu veiklību un spēku, ko varēja pa-
rādīt gan individuāli, gan draugu komandās. Pēc 
jautrā noskaņojumā pavadītajām stundām, katrs 
sporta sacensību dalībnieks saņēma uzlīmi ar svēt-
ku logo, bet veiksmīgākie dalībnieki tika pie meda-
ļām un varēja izvēlēties noderīgas lietas no pagas-
ta pārvaldes sarūpētā dāvanu klāsta.

Par sacensību organizēšanu un netradicionālām 
disciplīnām parūpējās pagasta sporta un jaunat-
nes lietu speciālists Raimonds Rajeckis, kuram pa-
līdzēja aktīvākie pagasta jaunieši. Pateicoties stip-
rajiem Ambeļu puišiem, atkal tika uzslieta kāpša-
nas siena, kuru laipni ļāva izmantot „Daugavpils 
lauksaimnieku apvienība”.

Jauninājums šajos svētkos bija „JUBRAS zināša-
nu maratons”, kurā komandām vajadzēja parādīt 
savas zināšanas par seniem sadzīves priekšmetiem 
un darbarīkiem, atpazīt fotogrāfi jās iemūžinātas 
vietas Ambeļos, atbildēt uz dažādiem jautājumiem 
par pagastu un iepīt savu krāsu raibajā auduma 
pīnē. Par šīs interesantās norises organizēšanu 
pateicība pienākas biedrības „Jubra” aktīvākajām 
dalībniecēm - Jutai Voronei un Baibai Matisānei. 

Pēcpusdienā latgalisko tradīciju un prasmju 
mājas „Ambeļu skreine” pagalmā pulcējās folklo-

ras kopas no Latvijas un Lietuvas, lai padalītos ar 
savu dziesmu pūru un iemācītu rotaļas. Jāatzīmē, 
ka šajā pasākumā pirmo reizi ermoņikas spēlēja 
Ambeļu pagasta iedzīvotājs Staņislavs Vorslavāns 
no Kampāniem.

Par skanīgām dziesmām un jauko noskaņu sa-
kām paldies Preiļu novada Saunas pagasta etno-
grāfi skajam ansamblim „Naktineica”, Daugavpils 
novada Vaboles pagasta KN etnogrāfi skajam an-
samblim „Vabalis”, Riebiņu novada Galēnu pa-
gasta folkloras kopai „Vydsmuiža”, slāvu  folklo-
ras kopām „Večora” un „Veretjonce”no Klaipēdas, 
Ventspils 2.vidusskolas bērnu folkloras kopai, Rī-
gas Krievu vidusskolas autentiskās folkloras stu-
dijai „Iļjinskaja pjatņica” un Ambeļu KN folkloras 
kopai „Speiga”. Paldies čaklajām saimniecēm un 
viņu palīgiem, kas sagatavoja garšīgus tradicionā-
los ēdienus pasākuma dalībniekiem, no visu folklo-
ras kopu sagādātajām ogām pagatavojot „Draugu 
zapti”, kuru sadziedāšanās beigās saņēma katrs 
kolektīvs.

Vakarā Ambeļu KN bija pilns ar dejotājiem, 
dziedātājiem un skatītājiem, kas bija ieradušies uz 
svētku koncertu „Ar Dziesmusvētku gaismu sirdī”. 
Pirms koncerta Ambeļu pagasta pārvaldes vadītā-
ja p.i. Sandris Kusiņš dāvināja šī gada skolu bei-
dzējiem Ambeļu pagasta klades, kurās pierakstīt 
savus nākotnes sapņus. Visu 7 absolventu vārdā 
skatītājiem dziesmu „Krāsaini sapņi” veltīja Karī-
na Mogiša. 

Lai skatītājiem radītu īstu Dziesmusvētku no-
skaņu, koncerts tika iesākts ar „Dvēseles dzies-
mu”, kuras izpildījums radīja aplausu vētru, par 

ko paldies jāsaka talantīgajiem dziedātajiem un 
viņu skolotājiem Aijai Ozoliņai un Aleksandram 
Borkovskim.

Turpinājumā vokālo ansambļu izpildītās dzies-
mas mijās ar enerģiskām dejām no Dziesmusvēt-
ku repertuāra, kuras pavadīja skatītāju sirsnīgs 
atbalsts. Par lielisko izpildījumu paldies sakām 
Daugavpils novada Maļinovas pagasta  JDK „Dru-
vāni”, Riebiņu novada Rušonas pagasta JDK „Ru-
šona”, VPDK „Rušona” un vīru vokālajam ansam-
blim, Daugavpils novada Dubnas pagasta vokālā 
ansambļa „Uguntiņa” vecākajai grupai, Ambeļu 
KN vokālajam ansamblim, slāvu folkloras kopām 
no Klaipēdas, Rīgas, Ventspils, folkloras kopas 
„Speiga” kapelai un individuālajiem izpildītājiem 
– Agatei Jermoļonokai, Viktorijai Avdejevai, Sta-
ņislavam Vorslavānam – kā arī visu kolektīvu va-
dītājiem. Koncerta noslēgumā  izskanēja dziesma 
„Varavīksne” un katrs kolektīvs saņēma burciņu 
ar „Draugu zapti” un pateicības rakstu. Tikpat 
jautrā un draudzīgā noskaņā kā koncerts, aizritēja 
arī svētku balle kopā ar grupu „Foršs laiks”.

Liels paldies par svētku sagatavošanu visiem 
pagasta darbiniekiem un Eiropas Sociālā fonda 
pagaidu algotajos sabiedriskajos darbos iesaistī-
tajiem, aktīvajiem pagasta iedzīvotājiem un Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un sporta departamen-
ta Kultūras pārvaldei, kas ļāva svētku noformēju-
mam izmantot Dziesmusvētku banerus visās va-
ravīksnes krāsās. Pateicība par pasākumu iemū-
žināšanu fotogrāfi jās Jutai Voronei un Andrejam 
Boldišam, videoierakstā – Inesei Munčai un Annai 
Kuņko.

apbalvojot labākos makšķerniekus un sporta dis-
ciplīnu pirmo trīs vietu uzvarētājus.

18.augustā Višķu pagasta svētkus noslēdza svēt-
ku dievkalpojums, kurā prāvests Andrejs Aglonie-

tis aicināja ticīgos aizlūgt par draudzi un pagastu. 
Svētku procesija šogad notika pirmo reizi. Pirmo 
reizi daži no bērniem  saņēma arī savu Pirmo Svēto 
Komūniju.
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 Jurijs Kopasovs no Pasaules meistaru sporta spēlēm senioriem Turīnā 
pārved 5 medaļas 

No 2. līdz 11. augustam Turīnas 2006.gada 
ziemas olimpisko spēļu mājvietā un tās reģionā 
pulcējās četras reizes lielāks sportotāju skaits, 
nekā tas bija vasaras Olimpiskajās spēlēs. 
Spēles notiek jau kopš 1985. gada, kad Pasau-
les meistaru spēļu dalībnieki pirmo reizi pulcē-
jās Toronto. Tad dalībnieku skaits pārsniedza 
astoņus tūkstošus. Vēlākajos gados rīkotājpil-
sētas bija Kopenhāgena, Brisbena, Portlande, 
Melburna, Edmontona un Sidneja. Šajās spēlēs 
reģistrēto dalībnieku skaits pārsniedzis jau 28 
tūkstošus no 107 valstīm.

Tāpat kā vairumam Latvijas sporta veterā-
nu, arī Jurijam Kopasovam, kurš ir starptau-
tiskās klases sporta meistars airēšanā, pieda-
līties pasaules līmeņa pasākumā ir goda lieta. 
Lai to īstenotu, J.Koposovs startē gan Latvijas, 
gan vietējā līmeņa sacensībās, un arī ikdienā 
veselīgs dzīves veids ir viņa dzīves moto.

Sacensības notika 28 sporta veidos. Latvi-
ju šajās sacensībās pārstāvēja 228 dalībnie-
ki, kuri  startēja 11 sporta veidos un izcīnīja 
vairāk kā 300 dažāda kaluma medaļas. Latvi-
jas komandas sastāvā arī mūsu novadnieks - 
Jurijs Kopasovs, mājās pārvedis 5 medaļas, no 
tām 1 zelta un 4 sudraba, veiksmīgi finišējot 
airēšanas sacensībās ar kanoe laivām vecuma 
grupā (65 un vairāk) 200 m un 1000 m distancē 
vieniniekos, divniekos un četriniekos. Airēša-
nas sacensībās piedalījās aptuveni 500 dalīb-
nieki, kuru  starpā kopā ar Juriju startēja vēl 
4 airētāji no Latvijas. 

Neskatoties uz lielo karstumu, tik daudz 
emociju Jurijs ir guvis pirmo reizi, jo sacensī-
bu laikā ticies arī ar citiem sporta veterāniem, 
kurus nav saticis kopš jaunības laikiem. 

Juris Kopasovs izsaka lielu pateicību Dau-
gavpils novadam par atbalstu.

Daugavpils novada pārstāvji piedalījās lāpu skrējienā „Apkārt Latvijai”
Godinot bruņoto spēku 1992.gadā organizētās lāpu sta-

fetes 21.gadadienu, no 15. līdz 21.augustam notika biedrī-
bas “Latvijas ģenerāļu klubs” organizēts skrējiens “Apkārt 
Latvijai” gar Latvijas robežu ar skrējiena sākumu Brāļu 
kapos un noslēgumu pie Brīvības pieminekļa.

Skrējiena kopējais garums bija aptuveni 1500 kilomet-
ru, un tas norisinājās septiņas dienas.

Lāpu stafetes skrējiens tika veltīts Latvijas valsts prok-
lamēšanas 95.gadadienai un valstiskās neatkarības at-
jaunošanas 22.gadadienai. Skrējiena mērķis bija stiprināt 
mūsu valsts iedzīvotāju kopības un drošības sajūtu. Skrē-
jienā tika aicināts piedalīties ikviens, kurš vēlas skriet 
„Par Latviju”.

Aicinājumam atsaucās kupls skaits Daugavpils nova-
da iedzīvotāju – gan profesionāli sportisti, gan vienkārši 
mūsu valsts patrioti. Īpaši aktīvi, Sventes pagasta pārval-
des vadītājas Brigitas Vasiļevskas mudināti, bija Sventes 
pagasta iedzīvotāji, skrējienā pārstāvēts tika arī Kalkū-
nes pagasts, Daugavpils novada dome, kā arī Daugavpils 
novada Kultūras pārvalde. Novada karogu un lāpu ar mū-
žīgo uguni nesa pieckārtējs Pasaules veterānu čempions 
airēšanā Jurijs Koposovs, trīskārtējais pasaules čempions 
triatlonā Anatolijs Levša, novada jaunie sportisti un citi 
entuziasti. 

 Visi skrējiena dalībnieki atzina, ka šis bija ļoti intere-
sants un emocijām bagāts pasākums, kurā bija vērts pie-
dalīties. Skrējienā valdīja ļoti dinamiska, draudzīga un po-
zitīva atmosfēra, tāpēc attālums tika pieveikts nemanot.

 Daugavpils novada svarbumbu cēlāji noslēdza pavasaru sacensību ciklu
27.-28.jūlijā, Hamburgā, Vācijā notika Eiropas 

atklātais čempionāts U-18 starp jauniešiem un 
jaunietēm svarbumbu celšanā. Dramatiskā cīņā 7 
komandu konkurencē Latvijas izlase izcīnīja 2.vie-
tu kopvērtējumā, piekāpjoties tikai sportistiem no 
Krievijas, apsteidzot Ukrainas, Kazahstānas, Vā-
cijas, Lietuvas un Igaunijas komandas. Republikas 
izlases komandas sastāvā startēja arī 3 novada jau-
nie svarbumbu cēlāji, kuri Latvijas Republikai un 
Daugavpils novadam izcīnīja 1 zelta, 3 sudraba un 3 
bronzas godalgas.

Pirmajā dienā, klasiskajā divcīņā, Latvijas jaunie-
ši un jaunietes izcīnīja 4 sudraba un 6 bronzas me-
daļas dažādās svaru kategorijās. Mūsu novada jau-
nieši -Aleksejs Vasiļjevs no Biķernieku pagasta izcī-
nīja 2.vietu svara kategorijā līdz 58kg, bet Guntars 
Teniss no Vaboles pagasta izcīnīja bronzas medaļu 
svara kategorijā virs 85kg. Jaunietes izpildīja kla-
sisko vingrinājumu raušanā ar labo un kreiso roku, 
kur mūsu Ksenija Kislova no Skrudalienas pagasta 
izcīnīja sudraba medaļu svara kategorijā līdz 53kg. 

Otrajā dienā Latvijas sportisti varēja pilnīgāk rea-
lizēt savu potenciālu svarbumbu sporta disciplīnā 
“garais cikls”. Vecuma grupā līdz 18 gadiem svaru 
kategorijā līdz 58kg par Eiropas čempionu kļuva 
Aļeksejs Vasiļjevs no Biķerniekiem, bet Guntars 
Teniss izcīnīja sudraba medaļu. Republikas izlases 
komandas sastāvā mūsu sportistiem Aleksejam un 
Guntaram bronzas godalgas arī stafetē, kuri mācās 
Daugavpils celtnieku profesionālajā vidusskolā un 
Eiropas čempionāta sacensībām sagatavoja skolas 
sporta skolotājs un novada svarbumbu celšanas iz-

citās valstīs sportistus gatavo profesionāli. Mums ir 
daudz jaunu un talantīgu puišu un meiteņu, kuri 
trenējas ar lielu entuziasmu, bet turpmāk tie ir 
spiesti atteikties no lielā sporta un pārslēgties uz 
tekošo dzīves jautājumu risināšanu. Tomēr mēs 
varam rādīt pasaules līmeņa rezultātus un cienīgi 
nest Latvijas vārdu uz starptautiskas arēnas mūsu 
sporta veidā!”.

Latvijas Svarbumbu celšanas asociācijas vārdā 
valdes priekšsēdētājs Vasilijs Ģiņko izsaka patei-
cību par svarbumbu sporta un jauno sportistu at-
balstu Daugavpils novada domei, Vecumnieku no-
vada domei, Krustpils novada pašvaldībai, Jēkab-
pils sporta centram, SIA “Hektors” (Jēkabpils), SIA 
“VATS” (Ventspils), АS “Ventspils Grain Terminal”.

lases komandas 
sabiedriskais tre-
neris Ivans Ga-
ļašs.

Latvijas izlases 
vecākais treneris 
Ņikita Sekretovs 
izteica komentā-
rus par šīm sa-
censībām: „Jāt-
zīst, ka šodien 
Krievijas, Ukrai-
nas, Kazahstā-
nas sportistu un 
mūsu Latvijas 
puišu sagatavo-
šanas iespējas vēl 
ļoti spēcīgi atšķi-
ras. Tajā laikā, 
kad mēs Latvijas 
svarbumbu cē-
lāji esam spiesti 
samierināties ar 
amatieru līmeni, 
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Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

 Višķu sociālās aprūpes centrs piedalījās Latvijas Pašvaldību 
sociālās aprūpes institūciju asociācijas rīkotajā sporta dienā

Elita Birkmane
Višķu SAC ārsta palīgs 

Gleznainā Saldus apkaime 9.augustā pulcēja uz 
otrajām Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju 
vadītāju un darbinieku pasākumu „Jautrā sporta 
diena”, kas tika apvienots ar praktisko seminā-
ru „Profesionālās izdegšanas risku novēršana un 
komandas darba stiprināšana”. Pasākuma mēr-
ķis bija popularizēt aktīvu, radošu un lietderīgu 
atpūtu sociālās aprūpes institūciju vadītāju un to 
darbinieku vidū, veicinot labus savstarpējos kon-
taktus.

Saldus novada Novadnieku pagasta atpūtas 
bāze „Kaplūži” uzņēma 24 aprūpes centru ko-
mandas, apmēram 220 dalībniekus no visas Lat-
vijas.

Sacensības tika atklātas ar tradicionālo ko-
mandu parādi, pēc kuras vadību uzņēmās pasā-
kuma saimniece – Saldus novada veco ļaužu un 
invalīdu pansionāta „Ābeles’’ direktore Ausma 
Turnele, iepazīstinot ar pasākuma dienas kārtī-
bu. Laba vēlējumus un apsveikuma runu teica 
Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju 
asociācijas priekšsēdētājs Alvars Šteinbergs un 
Latvijas profesionālo sociālo darba speciālistu 
valdes priekšsēdētāja Ārija Baltiņa. Latgali pār-
stāvēja Daugavpils novada Višķu sociālās aprū-
pes centra komanda - direktore Veneranda Zeile 
un Dagdas novada Veselības un sociālo pakalpo-
jumu centra „Dagda” komanda - direktors Andris 
Badūns. Dalībniekiem bija jāstartē 11 disciplī-
nās. Vispirms bija jāatrāda mājas darbs – savas 
komandas prezentācija un apsveikums pretinie-
kiem, kur nepārspēti palika dagdēnieši, otrie – 
Aizputes novada SIA pansionāts „Rokaiži”, bet 
godpilno trešo vietu ieguva Višķu SAC komanda.     

Pēc visu komandu prezentēšanas, tika dots 
starts pārējām aktivitatēm. Jāatzīmē sacensī-
bu organizētāju radošā pieeja stafešu un citu 
pārbaudījumu sastādīšanā, jo komandas varē-
ja parādīt un pierādīt veiklību, atjautību, pre-
cizitāti, spēku, asprātību un veiksmi. „Aklās 
orientēšanās” disciplīnā, kā otrā veiklākā bija 
Višķu SAC sociālā darbiniece Elita Mogiša ar 
saviem palīgiem. „Līdzsvarotākā darbinieka” 
noteikašnā Višķu SAC komanda tikai ne-
daudz atpalika no pirmās godalgotās vietas. 

Komandu kopvērtējumā ar 1.vietu un Uzva-
ras kausu mājup atgriezās Višķu sociālā aprū-
pes centra komanda.

Uzvarētāju prieks un gandarījums bija neiz-
mērojams. Kā atzina paši dalībnieki, bez laba 
vadītāja un saliedēta komandas darba nevar 
gūt labus rezultātus. Tikai savstarpēji sadar-
bojoties var sasniegt mērķi.

Pēc iedibinātās tradīcijas nākamgad šādas 
LPSAIA sporta dienas aktivitātes jāorganizē 
uzvarētājiem – Daugavpils novada Višķu soci-
ālās aprūpes centram.

Sporta dienas dalībnieki vienprātīgi atzina, 
ka šāda veida aktivitātes ir nepieciešamas, 
jo palīdz stiprināt darbinieku iekšējos resur-
sus - attapībā, kustību veiklumā, gribasspēkā, 
drosmē, vadītspējā, uzmanībā, cieņas aplieci-
nājumā, ticībā sev un kolēģiem.

Visi pasākuma „Jautrā sporta diena” dalīb-
nieki, organizatori un atpūtas bāzes „Kaplūži’’ 
saimnieki bija tikai ieguvēji, jo katra tikšanās 
reize ir jauna pieredze un iespaidu gūšana, 
kas dod spēkus turpmākajam darbam.

Noslēgušies 5. Daugavpils un Ilūkstes novada 
sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām  

5. augustā Ilūkstes stadionā notika piek-
tie Daugavpils un Ilūkstes novada apvie-
notie sporta svētki cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Sporta svētku tradīcija tika 
iedibināta jau 18 gadus atpakaļ, pulcinot 
dalībniekus arī no kaimiņu novadiem. Šo-
gad Ilūkstes stadionā par godalgām cīnījās 
293 pārstāvji no 29 komandām. 

Sporta svētki tika atklāti ar tradicionālo 
dalībnieku parādi, pēc kuras dalībniekus 
sveicināja Daugavpils un Ilūkstes novada 
domes vadība, kā arī Daugavpils rajona In-
valīdu biedrības vadītāja Leontīne Tamane. 
Ar sacensību tiesnešu brigādi klātesošos ie-
pazīstināja, kā arī izturību un sporta sparu 
dalībniekiem vēlēja sacensību galvenais 
tiesnesis Eduards Lihoveckis.  

Dalībnieki, kas sporta svētkos piedalās 
jau vairākus gadus pēc kārtas, atzina, ka 
uz sacensībām ir atbraukuši ar prieku. 
Helēna Aukstare no Naujenes pagasta uz 
sporta svētkiem brauc katru gadu un aplie-
cina savu mīlestību sportam. Ikdienā Helē-
na sporto un dzied arī folkloras kopā. 

Dalībnieki startēja 10 disciplīnās. Vis-
atraktīvākajā sacensību pārbaudījumā 
- braukšanā ar invalīdu ratiņiem uzvaru 
svinēja Lilija Aleksandrova no Višķu SAC 
un Vladimirs Ermužš no Šēderes pagasta. 
193 dalībnieku konkurencē apļu uzmešanā 
1. vietu izcīnīja Inna Dubovska  no Deme-
nes pagasta un Pāvels Gorins no Ilūkstes, 
lidojošā  šķīvīša  mešanā 165 dalībnieku  

konkurencē  uzvaru izcīnīja  Antoņina 
Kamarovano Maļinovas pagasta un 
Roberts Pupiņš no Dvietes pagasta, 
ārmrestlingā daudzkārtējie šo  sacen-
sību uzvarētāji - Valentīna Veinverga 
no Bebrenes pagasta un Vladimirs 
Ermužs no Šēderes pagasta, dambretē 
Regīna Vingre no Vaboles pagasta  un 
Valērijs Dacenko, basketbola soda me-
tienos precīzākie  šogad bija Kristīna 
Voiņa no Līksnas pagasta un Dmitrijs 
Kapilovs no Lauceses pagasta, boulin-
gā Ināra Nasadjuka no Skrudalienas 
pagasta  un Sergejs Traškovs no Kalu-
pes pagasta. Starp 187 pretendentiem 
šautriņu mešanā uzvaras izcīnīja Natā-
lija Dombrovska no Subates un Anato-
lijs Ļebedoks no Krāslavas, kāršu spēlē 
divdesmit četru komandu konkurencē 
Pāvels Beinarovičs un Andrejs Ščo-
goļevs no Demenes pagasta, šaušanā 
Milāna Veļčinska no Vaboles pagasta 
un Valdis Miltiņš no Līksnas pagasta.  

Par ilggadēju atbalstu sporta svēt-
ku organizēšanā pateicības raksti un 
piemiņas balvas tika pasniegtas Janī-
nai Jalinskai,  Stefanam Rāznam, An-
nai Jegorovai, Vijai Sibircevai, kā arī 
svētku atbalstītājiem - A/S „Latgales 
piens”, fi rmai „Antaris” un misijas „At-
griešanās pie dieva” vadītājam Nikola-
jam Ševčukam.

Mūžībā aizgājuši   
Biķernieku  pagastā

Astratovs Nikolajs (1938.g.)
Demenes pagasts

Konovalova Jekaterina (1914.g.)
Vasiļjevs Aleksejs (1954.g.)

Laucesas pagastā
Pavlovska Vilhelmīna (1921.g.)

Ivanova Valentīna (1925.g.)
Maļinovas pagastā

Martinsone Nadežda (1939.g.)
Oborune Nadežda (1954.g.)

Medumu pagastā
Adamoviča Zofi ja (1918.g.)

Naujenes pagastā
Šeņavska Genovefa (1933.g.)
Semjonovs Jānis (1955.g.)

Nīcgales pagastā
 Dikopoltsev Nikolay (1933.g.)
 Jevsejeva Eleonora (1958.g.)

Salienas pagastā
Lebedjoks Romualds (1955.g.)

Skrudalienas pagastā
Vasiļjevs Aleksejs (1954.g.)

Sventes pagastā
Dedjuško Jūlija (1947.g.)
Zubkovs Sidors (1957.g.)

Vaboles pagastā
Stalidzāns  Broņislavs (1924.g.)

Višķu pagastā
Poriete Klāra  (1921.g.)
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„Silenes stariņi” veiksmīgi realizēja projektu 
„Sporta un atpūtas nometne „Atklāj sevi””

Sofija Mole
Projekta koordinatore

Biedrība „Silenes stariņi’ no 5 līdz 16. augustam 
Daugavpils novada projektu konkursa jaunatnei 
„Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros veiksmīgi reali-
zēja projektu „Sporta un atpūtas nometne „Atklāj 
sevi””. 

Projekta mērķis bija organizēt Skrudalienas pa-
gasta jauniešiem lietderīgu brīvā laika pavadīšanas 
iespēju. Darbojoties dažādās nodarbībās, pagasta 
jaunieši kļuva saliedētāki, bet neformālie apstākļi 
rosināja viņus apgūt jaunas iemaņas un prasmes 
sportā, tūrismā un vides aizsardzībā. 

Projektā piedalījās 12 dalībnieki 13-15 gadu vecu-
mā. Bet galvenā projekta inovatīvā ideja bija tā, ka 
nometnes laikā projektu aktivitātēs tika iesaistīti 
Skrudalienas pagasta jaunieši, kuri darbojās no-
metnē, balstoties uz brīvprātīgā darba principiem. 
Viņi piedalījās nometnē visā tās garumā, sagata-
voja, organizēja un vadīja visas sporta un tūrisma 
aktivitātes, piemēram, rīta rosmi, Olimpisko spēļu 
organizēšanu u.c. Kā nometnes vadītāja palīgi, jau-
nieši piedalījās arī pārgājienos un ekskursijās, kā 
arī palīdzēja organizēt citas aktivitātes. 

Nometnes dalībnieki tika iepazīstināti ar spīd-
mintona spēles noteikumiem, Māris Moļs  organi-
zēja un vadīja arī nakts spīdmintona stundu. Sa-
vukārt Jevģenijs Hrapāns ļoti interesanti novadīja 
aktivitātes „Iepazīsimies ar kartingu”, kuru laikā 
bērni skatījās videofilmas par kartingu, paraug 
braucienus un pasākuma beigās atbildēja uz vikto-

jienos „Pa Daugavpils novadu - Daugavas loki” un 
„Daugavpils parki un skvēri” un ekskursijā „Pa 
Daugavpils novadu - Nīcgales akmens. Līksnas 
parks”. Dalībnieki iepazinās ar Daugavpils novada 
un pilsētas vēsturiskajām vietām un dabas objek-
tiem. Daudziem no viņiem tie bija atklājumi.

Nometnes dalībnieku dāvana Silenes pamatsko-
lai bija dabas takas sākumskolas skolēniem izveido-
šana. Skolas apkārtnē tika izveidots maršruts ar 10 
dabas objektiem, pie kuriem tika novietoti noradīju-
mi un objektu apraksti. Bet skolā glabājas mape ar 

dabas takas aprakstu un uzdevumiem skolēniem. 
Neaizmirstas bija arī praktiskās nodarbības. Jau-

nieši organizēja divas talkas „Sakārtosim skolas  
vidi” un labprāt strādāja skolas apkārtnes labiekār-
tošanā. 

Nometnes laiks pagāja ļoti ātri. Jaunieši sadrau-
dzējās, ieguva jaunas zināšanas, nostiprināja savu 
veselību. Atvadīšanās pasākumā visiem bija viens 
jautājums – vai nākamajā gadā arī būs šāda nomet-
ne? 

Šovasar Daugavpils novadā pirmo reizi tika 
īstenota jauniešu nodarbinātības programma, 
kuras ietvaros tika nodarbināti 110 Daugavpils 
novada skolēni. 

Programmas mērķis bija veicināt Daugavpils 
novada skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlai-
kā, sniedzot iespēju paaugstināt praktiskās dar-
ba iemaņas, rast izpratni par profesijām un gūt 
pirmo praktisko pieredzi.

Nodarbinātības programmā varēja piedalīties 
skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuru dek-
larētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā, un kuri 
mācās Daugavpils novada vispārējās izglītības 
iestādēs, kā arī skolēni, kuru deklarētā dzīves-
vieta ir Daugavpils novadā, bet kuri mācās citu 
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs.

Skolēnu vēlme piedalīties bija ļoti liela. Darba 
vietu nodrošinātāju atsaucība ir vērtējama atzi-
nīgi – programmā piedalījās 16 pagasti, sniedzot 
skolēniem iespēju strādāt pagastu pārvaldēs, 
bibliotēkās un skolās, kā arī 14 zemnieku saim-

niecībās, 2 piemājas saimniecībās, SIA un pie 
individuālā uzņēmēja. 

Programmas ietvaros skolēniem tika piedā-
vāti dažādi darbi: teritoriju labiekārtošana un 
sakopšana, mājas palīgstrādnieka darbi, telpu 
uzkopšana, sporta laukuma labiekārtošana, 
grāmatu līmēšana un kārtošana, informatīvo 
materiālu apkopošana, puķu kopšana, ravē-
šana, nodarbību organizēšana bērniem, zālāju 
pļaušana, kapsētu sakopšana, darbs biškopībā, 
govju slaukšana, trušu barošana u.c.

Aptaujātie skolēni atzina, ka ar piedāvāta-
jiem darbiem ir apmierināti un labprāt piedalī-
tos šādā programmā arī nākamgad. Samanta, 
kura mācās 10.klasē, strādāja Sventes vidus-
skolā un pastāstīja, ka viņas pienākumos ie-
tilpa bērnu laukuma sakopšana un iekštelpu 
krāsošana, savukārt, vidusskolēns Alvis vasa-
rā strādāja Naujenes Tautas bibliotēkā – viņa 
uzdevumos ietilpa datu elektroniskā apstrāde. 

Daugavpils novada skolēni gūst savu pirmo darba pieredzi

rīnas jautājumiem.
Katru dienu nometnes 

dalībnieki piedalījās da-
žādās sporta nodarbībās – 
rīta rosmēs, spīdmintona 
un volejbola sacensībās, 
olimpiskajās spēlēs „Veik-
lība, gudrība un drosme”, 
sporta pasākumos ”Jaut-
rās stafetes” un novusa 
sacensībās. Ļoti aizrau-
joša un interesanta bija 
nakts spēle „Apslēptās 
mantas meklēšana”, ku-
ras laikā jaunieši sekoja 
kartei un meklēja apslēp-
to mantu.   

Nometnes laikā jau-
niešiem bija iespēja iegūt 
jaunas zināšanas pārgā-

Ar sirsnīgu pasākumu noslēdzās projekts „Labs darbs”
Jūlijā Demenes pagastā norisinājās nometne 

„Cerības dzirkstelīte”, kurā piedalījās 30 bērni no 
augsta sociālā riska ģimenēm. Nometnes brīvprā-
tīgie organizatori Lolita Ungure, Anna Šukstule 
un Aleksejs Blaževičs aizsāka akciju „Labs darbs”, 
kuras ietvaros ikvienam ir iespēja ziedot, lai tiktu 
piepildīti maznodrošināto bērnu sapņi. Kādā no no-
metnes pasākumiem bērni izpauda savas vēlmes – 
saņemt makšķeri, bumbu, rotaļu mašīnu, lelles u.c. 
Kādam tās var šķist pavisam ikdienišķas lietas, bet 
šiem bērniem tas ir nepiepildīts sapnis, kuru akcijas 
organizatori centās īstenot.

Akcijas galvenais mērķis bija nostiprināt bērnu 
ticību sapņiem un pārliecību par to, ka vēlmes var 
piepildīties. Atsaucība no apkārtējiem bija necerēti 
liela, jo ziedojumi pienākuši no Daugavpils novada, 
kā arī no Rīgas un Lielbritānijas. 

26.augustā notika akcijas noslēguma pasākums, 
kurā visi bērni saņēma kārotās dāvanas: biļetes uz 
zooloģisko dārzu, baseina abonementu, runājošu lel-
li, aizslēdzamu dienasgrāmatu, mobilos telefonus, 
ar pulti vadāmās mašīnas, kosmētiku, grāmatas 
un dažādas rotaļlietas. Piepildījās arī pavisam neie-
rasti sapņi – kāds no zēniem saņēma tik ļoti kāroto 
akordeonu un apsolīja, ka cītīgi mācīsies muzicēt. 
Špoģu vidusskolas 4.klases skolēna Viktora sapnis 
bija piepildījies mazliet ātrāk kā pārējiem. Nomet-
nes laikā viņš izteica vēlēšanos saņemt makšķeri, 
un drīz vien zēns to saņēma. Projekta noslēguma 
dienā Viktors pastāstīja, ka pirmais, ar jauno mak-
šķeri noķertais loms ir bijis ļoti veiksmīgs.  

Vienam no nometnes dalībniekiem – Marekam 
Bērziņam – bija dubulti svētki, jo pasākums notika 
tieši viņa dzimšanas dienā. Mareka sapnis piepildī-
jās, un viņš saņēma datoru, kas noderēs gan mācī-

bām, gan brīvā laika pavadīšanai.
Visus bērnus priecēja vokālās studijas „Wonder-

land” sagatavotais koncerts, kurā skanēja dziesmas 
gan latviešu, gan angļu valodā.

Projekta organizatori atzina, ka ir ļoti gandarīti 
par akcijas rezultātu un plāno atkārtot tamlīdzīgu 
projektu. Tieši šim mērķim jaunieši ir izveidojuši 
biedrību „Mēs plus”, kurā aicina līdzdarboties ik-
vienu, kas vēlas palīdzēt bērniem noticēt sapņiem 
un tam, ka dzīvē notiek arī labas lietas. Biedrības 
mērķi ir mazināt emigrācijas līmeni jauniešu vidū, 

attīstīt brīvā laika pavadīšanas iespējas pagastā, 
veicināt pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešu 
vidū, paplašināt bērnu redzesloku un popularizēt 
aktīvu dzīvesveidu.

Daugavpils novada domes Sociālā dienesta va-
dītāja Anna Jegorova izteica pateicību visiem jau-
niešiem, kuri organizēja akciju, uzsverot, ka tas ir 
pirmais šāda veida labās prakses piemērs Latgalē. 
A.Jegorova teica sirsnīgus pateicības vārdus arī De-
menes pagasta padomes Sociālā dienesta vadītājai 
Regīnai Tamanei.
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Augustā Daugavpils novadā norisinās konkurss 
„Mana dzīves vide”, kurā, starp vairākām citām no-
minācijām, tiks vērtētas arī tradīcijas un kultūras 
mantojums lauku sētā. Savā lauku sētā Līksnas pa-
gastā tradīcijas sargā un atjauno arī vēstures doktors, 
asociētais profesors, DU pasniedzējs, Latgales Pētnie-
cības institūta direktors, datu bāzes “Latgales dati” 
dibinātājs un vadītājs Henrihs Soms.

Kādēļ Jums šķiet būtiski saglabāt mājas seno 
elpu un autentiskumu? 

Es pats esmu dzīvojis laukos, kur vide ir vairāk tradi-
cionāla, un man ir spilgtas atmiņas par vecāku māju. Kad 
sāku studēt Rīgā, nevarēju saprast, kā var dzīvot lielpil-
sētā. Pēc pirmā kursa, protams, pieradu un iedzīvojos 
pilsētā. Tā kā pēc profesijas esmu vēsturnieks, raugoties 
uz kādu priekšmetu vai lietu, man šķiet, ka katra lieta 
var kaut ko pastāstīt, katrs priekšmets nes informāciju. 
Jo vairāk būs dažādu lietu, jo vairāk būs par ko stāstīt. 
Kad mūsu dzīve ir interesanta? Dzīve vai sarunu biedri 
ir interesanti tad, kad viņi var pastāstīt ko interesantu. 
Manā uztverē pats interesantākais, kas dzīvē var būt, tas 
ir interesants sarunu biedrs, savukārt, pats neinteresan-
tākais dzīvē ir tas, ja ar cilvēku nav par ko runāt, tas ir 
briesmīgi. Dzīve ir dažāda, un gadās visādas situācijas, 
un tas taču ir tik brīnišķīgi, ja satiec cilvēku, kurš māk 
interesanti stāstīt. Ja tev apkārt ir lietas, par kurām tu 
vari stāstīt, un, kuras stāsta tev, tad tu vari uzturēt sev 
apkārt labu kompāniju. Nevar krāt lietas lietu dēļ un sa-
kraut tās kaktā. Lietām ir jāpaliek savās vietās, tas dod 
iespēju pašam iedomāties šīs lietas stāstu, pastāstīt to tā-
lāk. Ja pie manis atbrauktu ciemiņi, par ko mēs runātu?! 
Ne jau par ikdienu, bet par lietām, ar kurām cilvēks var 
būt interesants. Man vienkārši patīk šādi stāsti, kā pēt-
niekam man patīk uzburt stāstus par lietām.

Ko Jums stāsta šī vieta? 
Es visu laiku jūtu, ka šī vieta stāsta… Kad sākām tīrīt 

šo māju, atraujot logu aplodas, negaidīti atradām papīra 
zīmītes ar svētiem novēlējumiem, un es sapratu, ka ie-
priekšējā saimniece bija ļoti rūpīga un gādīga, ka viņai 
ļoti daudz ko nozīmēja Dieva vārds. Rādījām šos atra-
dumus baznīckungam, un viņš teica, ka tie ir teksti no 
dažādām grāmatām. Mēs faktiski atradām lietas, kas 
šos cilvēkus uzturēja pie dzīvības. Lietas, kas pierāda, 
ka šeit dzīvojuši ļoti rūpīgi cilvēki, kuri ir izveidojuši arī 
ļoti interesantu mājas izkārtojumu, kas mūsu pusē nav 
raksturīgs. Šeit ir plānots pagalms, nevis kūts uzcelta 
pie mājas loga. Daudzas lietas pārdomātas tā, ka tas ir 
aktuālas arī mūsdienās, lai gan māja ir celta 1935.gadā. 
Šeit bijuši gādīgi, kārtīgi saimnieki, kas nav aizrāvušies 
ar modernām lietām, un man šķiet, ka tas ir jāsaglabā, 
pat mazās koka detaļas.

Kā mājas iepriekšējo saimnieku iekodētā infor-
mācija ietekmē Jūsu ikdienu šajās mājās?

To informāciju es sajūtu katru reizi, kad paņemu šīs 
lietiņas, zīmītes, kuras atradu, monētiņu, kas bija ielikta 
starp baļķiem … Tā bija Padomju Savienības laika mo-
nētiņa, un man uzreiz radās stāsts, ka iespējams to ir ie-
licis kāds meistars. Kad pie manis atbrauc ciemiņi, es šīs 
lietas rādu un stāstu, bet es tomēr negribētu viņas ekspo-
nēt, likt skatlogā, jo uzskatu, ka lietām jāpaliek tur, kur 
viņas bijušas. Šķiet, ka gandrīz jāliek atpakaļ visas zīmī-
tes un monētas, lai viņas tur paliek, lai nepārtrauktība 
turpinās. Šīs lietas tāpat pastāstīs savu stāstu, kad būs 
nepieciešams, nav vajadzības tās likt zem stikla. Saviem 
ciemiņiem mēdzu stāstīt ne tikai to, ko es iedomājos par 
šīm lietām un mājām, bet arī to, ko esmu izdarījis, pie-
mēram, kādu grāmatu izlasījis. Tā kā esmu vēsturnieks, 
man šeit vienmēr ir kāda grāmatu kaudzīte, visbiežāk 

par Latgali vai kādām citām vietām. Es pārlasu šīs grā-
matas, un uzreiz rodas interesanti sarunu temati. Ļoti 
interesants process ir arī apkārtnes iepazīšana. Agrāk es 
šīs puses cilvēkus nepazinu, informāciju par viņiem iegu-
vu no malas. Man ļoti patīk tas process – informācijas ie-
gūšana, un beigās izveidojās bilde, tad jau ir zināms kaut 
kas par vienu kaimiņu, par otru… Man kā pētniekam 
šī antropoloģija ir ļoti saistoša. Iespējams es zinu daudz 
tādas lietas, ko nevajadzētu zināt, vai arī nezinu tādas, 
kuras vajadzētu. Zinu, ka iepriekšējā mājas saimniece 
ir nodarbojusies gandrīz vai ar maģiskām lietām, vecajā 
pirtiņā ir palikusi vieta ar zālītēm, viņa ir vākusi un ga-
tavojusi. Šīs saglabātās lietas arī veido stāstus par māju 
saimniekiem, kuri nav bijuši tipiski zemnieki, kuri strā-
dā no saules līdz saulei un vairāk par govi vai zirgu nav 
redzējuši, viņi ir darījuši aizraujošas lietas. 

Vai ir arī lietas, kurām nav stāstu, vai arī mēs 
dažreiz nemākam tos saklausīt?

Man šķiet, ka prast atrast, uzklausīt un pastāstīt – tā 
ir ļoti liela bagātība. Var jau protams visu dienu norunāt 
ne par ko, bet labāk taču runāt par skaistām lietām. No 
vienas puses, uzturēt dialogu, ir talants, no otras puses – 
to var iemācīties. To māca, piemēram, vēstures program-
mas studentiem. Bet, lai to iemācītos, ir jālasa grāmatas. 
Šodienas cilvēkiem tā pietrūkst. Man ļoti patīk, mierīgi 
apsēsties un palasīt, iedomājoties rakstītāju, to, kā viņš 
ir varējis tik skaisti uzrakstīt. Par grāmatu ir jājūsmo, 
līdzīgi kā par mūziku, jo tas nemaz nav tik vienkārši – 
sarakstīt grāmatu. Ir nepieciešama iedvesma, jānoska-
ņojas u.tml. 

Ko Jums nozīmē mājas?
Mājas ir visa sākums. Katram cilvēkam jābūt savām 

mājām. Manas mājas ir tradicionāla lauku vide. Man 
mājas neasociējas ar atpūtu, jo jau no bērnības ir ieau-
dzināts darbs, no rīta līdz vakaram jābūt kustībā. Mājas 
dzīvē sākās jau pie brokastu galda, kad notika darbu da-
līšana – tas ir pats interesantākais. Mūsu ģimenē dar-
bus dalīja mamma, citreiz uzdeva tik daudz, ka aptrūkās 
apetīte. Darbu sadalīšana mājas dzīvē ir ļoti būtiska – 
sievietēm sieviešu darbi, vīriem – vīru darbi. 

Ir klejotāju tautas un ir tautas, kurām ir izteikta 
māju izjūta – kādi ir latgalieši, vai tie ir cilvēki ar 
izteiktu māju izjūtu?

Jā, gan latgaliešiem, gan visiem baltiešiem kopumā ir 
šī māju sajūta. No vienas puses jūra, no otras puses Krie-
vijas robeža, nav jau kur aizskriet. Latgaliešiem Dauga-
vas robeža jau ir kā jūra. Man bērnībā šķita, ka vietas aiz 
Daugavas jau ir ļoti, ļoti tālu. Mēs baltieši esam pieaugu-
ši pie zemas. Pieķeršanās mājām latgaliešiem nāk caurs 
emocionālo pusi. Pēc dažām teorijām latgalieši ir emocio-
nālāki par citiem baltiešiem – bēdīgos brīžos latgalieši ir 
vairāk pieklusināti kā pārējiem, bet priecīgos – jautrāki. 
Latgaliešiem ir liels emociju jūklis, un tajā ir arī emocijas 
par savām mājām. 

 Cik svarīgi mūsdienu cilvēkam ir apzināties sa-
vas saknes?

Es domāju, ka ļoti svarīgi. Manā izpratnē, braucot 
prom no savām mājām, jāņem līdzi savs stāsts, kas būt 
labs sarunu temats jebkurā pasaules vietā. Mums ir pār-
prasts priekšstats par to, ka dzimtas un tautas vēsture in-
teresē tikai vecus cilvēkus, tas ir saistošs arī jauniešiem. 
Pirms kāda laika bija Somu dzimtas saiets, kur skanēja 
garas runas par dzimtas vēsturi, un šķita, ka jauniešiem 
tas nebūs interesanti. Vēlāk, kad dzirdēju atsauksmes, 
uzzināju, ka arī jauniešiem runas par mūsu vēsturi, se-
najiem notikumiem, šķita ļoti aizraujošas. Jaunie cilvēki 
interesējas par šīm lietām ar lielu sparu. Un patiesībā 
katra cilvēka pienākums ir zināt un spēt pastāstīt par 
savu dzimtu. Es katram ieteiktu Vecgada vakarā izstās-
tīt citiem īsu stāstījumu, vēlams ar bildēm, par to, kā 
aizvadīts gads. Tas ir daudz interesantāk, nekā skatīties 
televizoru. Mans kolēģis Valentīns teica, ka patiesībā ir 
tikai daži avoti, kuros atklājās īstā vēsture – pirmkārt, 
tās ir skolas laika atmiņu klades. Tas ir perfekts vēstures 
avots, daudz vērtīgāks, nekā atskaite par pionieru darbī-
bu. Otrkārt, dienesta beigšanas albumi. Un trešā lieta, 
protams, ir fotogrāfi jas. Mums katram mājās ir dažādās 
fotogrāfi jas, bet tās vajag ir jāsakārto, noteikti jāuzraks-
ta otrā pusē kāds komentārs ar vietu, laiku, personībām. 
Es visus savus vecos albumus, diapozitīvus, fotogrāfi jas 
esmu ieskenējis digitāli. Tā ir mana bagātība, un es par 
to rūpējos. 

Mūsdienu tehnoloģijas ļauj ātrāk un vienkāršāk 
iegūt daudz vairāk fotogrāfi ju kā pirms divdesmit 
gadiem, vai tas nemazina fotogrāfi ju vērtību?

Nē, es nedomāju, ka vienas vai otras bildes ir labākas 
vai vērtīgākas. Tās vienkārši ir atšķirīgākas. Darbs ar 
fotogrāfi jām ir ļoti smalka lieta, īpaši jau šie komentāri. 
Man ļoti patīk kāzu kopbildes – agrāk tas bija vesels ie-
studējums. Kādam obligāti rokās iedeva akordeonu vai 
kādu citu instrumentu, alus puišiem bija alus krūkas un 
saimniecēm bija pavārnīcas. Tagad vairs nav tādu tradī-
ciju, bet tas nenozīmē, ka bildes ir mazāk interesantas. 
Mūsdienu tehnoloģiju neatsverama priekšrocība ir spēja 

ļoti operatīvi noķert kadrus. 
Runājot par tradīcijām, kā Jums šķiet, vai mūs-

dienu jaunieši godā senču tradīcijas?
Es domāju, ka jā. Skatoties, ko nozīmē godāt?! Tradīci-

jas var uzturēt dažādi. Manuprāt, galvenais ir zināt, ko 
nozīmē šī tradīcija, ne vienmēr vajag ģērbties vai dziedāt. 
Galvenais ir saprasts. Jārēķinās ar realitāti – mūsdienās 
neviens vairs neģērbs pastalas vai neies pa lauku aiz zir-
ga, kaut gan tā arī ir tradīcija. Svarīgi ir zināt, ka tā kād-
reiz tika darīts. Reizēm tradīcijas var iemiesot pat kāda 
lieta. Mūsu dzimtā tāda interesanta lieta ir senas skrode-
ru šķēres, ar kurām vectēvs cara laikos sapelnīja naudu 
lauku mājai. Viņā šķēres bija ļoti kvalitatīvas, tās grieza 
visu, un ar tām strādājot, varēja nopelnīt māju. Citām 
dzimtām ir citi priekšmeti ar šādiem stāstiem. 

Kā Jūsu dzimtā kopj latviskās tradīcijas?
Mūsu dzimtā ir pieņemts braukt ciemos, bez speciāla 

iemesla, bez īpašiem godiem. Piemēram, šodien biju aiz-
braucis ciemos pie savas krustmātes. Iepriekš nebrīdinā-
ju, bet viņa kaut kā bija par to uzzinājusi, saposusies un 
gaidīja mani. Mēs papļāpājām par dzīvi, apmainījāmies 
ar informāciju par citiem dzimtas locekļiem. Tādu infor-
māciju nevar atrast sociālajos tīklos, tā ir dzīvā komu-
nikācija. Nākošreiz braukšu pie kāda cita radinieka. Vēl 
novārtā atstāta tradīcija ir sazvanīšanās, lai vienkārši 
parunātos. Mēs ģimenē augām četri bērni, un es savam 
vecākajam brālim zvanu katru nedēļu, precīzi svētdie-
nās, vienā laikā. Tā ir mūsu tradīcija. Ģimene man ir 
liela vērtība. Kad manas meitas brauc ciemos, es tam 
gatavojos jau iepriekš – sakopju pagalmu, nopļauju zālīti 
un tamlīdzīgi. 

Vai interneta laikmetā un mūsdienu steigā neiz-
zudīs tāda braukšana ciemos, par kuru Jūs runā-
jāt?

Nē, manuprāt, tās lietas var pastāvēt paralēli. Tāpat 
kā elektroniskais teksts un grāmatas. Grāmatas nekad 
neizzudīs. Elektroniskais teksts nekad neizstums reālu 
grāmatu. Lasīt grāmatu – tas ir cits emocionālais stāvok-
lis, internetā nekad neizjutīsi to, ko izjūti, lasot grāmatu. 
Lasot cilvēks pats izvēlas tempu, kādā uzņemt informā-
ciju. Bet nepārprotiet, es nenoliedzu interneta nozīmi, 
tas paver ļoti plašas iespējas. Piemēram, vēsturniekiem 
tas sniedz iespēju no attāluma ielūkoties dažādos arhī-
vos. Cilvēks pēc savas dabas jau ir ļoti konservatīvs, bet, 
neraugoties uz to, ir jāspēj saskatīt progresa priekšrocī-
bas. Vienmēr būs argumenti, kas virzīs progresu, un ar-
gumenti – kas kavēs. Ir pat tāda anekdote par klonēša-
nu, kad viens vīrs saka otram: „Iedomājies, mēs varētu 
klonēt Madonnu, un tad viņa sēdētu tev blakus!”. Otrs 
atbild: „O, jā, vajag klonēt!”, bet tad pirmais iedomājas: 
„Mēs taču varētu arī tavu Larisu klonēt!?”, un otrs vīrs 
atbild: „Nē, nē, klonēšana tomēr nav laba lieta!”. Galve-
nais, nevajag sasteigt progresu. Visam jābūt ar mēru, 
nedomāju, ka mēs spēsim, piemēram, visu laiku mainīt 
mobilos. 

Kā Jūsuprāt nākotnē sadzīvot progress un tradi-
cionālās vērtības?

Tie papildinās viens otru. Es nākotnē raugos ļoti opti-
mistiski. Pēc defi nīcijas dzīve ir skaista, bet to vienmēr 
var „sačakarēt”. Nevajag pārdzīvot par sīkumiem, katra 
nākošā problēma izdzēš iepriekšējo. Tomēr jāņem vērā, 
ka visur, kur ir optimisti, tos līdzsvaro pesimisti. Jebkuru 
lietu var aplūkot no divām pusēm. Arī Līksnas vēsturi 
var uzrakstīt ļoti optimistisku un var nokrāsot arī ļoti 
drūmās krāsās. Viss ir atkarīgs no rakstītāja stila. Tuvā-
kajā laikā būs interesants notikums – Tautas frontes ga-
dadiena, un šajā momentā ļoti iezīmējas cilvēku sadalīša-
nās divās pusēs: viena, kuri uzskata, ka mēs esam daudz 
sasnieguši, otri, kuri domā, ka mēs tomēr varējām dzīvot 
labāk. Cilvēki iedalās divās nometnēs arī pēc cita princi-
pa – tiem, kuriem ir svarīgs galamērķis, un tie, kuriem ir 
svarīgs ceļš uz šo mērķi. Piemēram, padomju dzīves veids 
bija optimistisks, mēs dziedājām jautras, uzmundrinošas 
dziesmas, un ar tām mēs „gājām” uz komunismu. Tautas 
frontes laikā ļoti daudzi cerēja uz spožo nākotni un tāpēc 
tagad ir vīlušies, bet viņiem ir aizmirsušiem tie mazie so-
līši, kurus mēs spērām pašā sākumā – tika ieviesta sava 
naudiņa, parādījās defi cīta preces, varēja braukt uz ārze-
mēm… Tas jau ir aizmirsies, taču kādreiz šo lietu nebija. 
Daudziem ir aizmirsies, kā tas ir, kad veikalā nekā nav. 
Varbūt arī nav tādas Latvijas, kāda bija iedomāta, bet tā-
pēc taču nevajag katru rītu mosties ar drūmām domām.

Ko Jūs ieteiktu šodienas latvietim?
Es ieteiktu būt optimistiskākam un domāt par ceļu, 

nevis par mērķi. Ir jāmācās priecāties un izjust ikdienas 
garšu, kā arī atcerēties skaistos vēstures mirkļus! Neva-
jag tik asi reaģēt uz apkārtējo izteikumiem, vienmēr jā-
padomā, kādā kontekstā tas ir bijis pateikts, iespējams, 
tam bijusi kāda dziļāka argumentācija.  

Ar H.Somu sarunājās Marta Kive-Ostrovska

Henrihs Soms: "Mājas ir visa sākums"
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APSVEICAM

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

audzināšanā !

DAUGAVPILS NOVADA DIENAS 
„Veram vaļā amatu lādi!” 

17.septembrī Daugavpils novada Vaboles pagastā no plkst. 13.00 
tradicionālo amatu diena „Maiziet’ muna boguoteiba” 
- Skrindu dzimtas muzejā muzejpedagoģiskā programma „Maizes ceļš”
- Vaboles kultūras namā etnogrā�iskā ansambļa „Vabaļis” meistardarbnīca, 
seno darbarīku izstāde
- Vaboles kultūras namā Vaboles pagasta pīrāgu un kūku cepēju 
satikšanās un dižošanās

19. septembrī plkst. 16.00 
Naujenes Novadpētniecības muzeja atklāšana (Skolas ielā 1, Naujene)

21. septembrī pie Daugavpils novada domes ēkas (Rīgas iela 2, Daugavpils) 
Amatnieku festivāls
Ražotāju un amatnieku tirdziņš
10.00   Atklāšana          

Rožupes KN folkloras kopas „Rūžupis veiri” koncerts
11.00   Grupas „Patrioti. lg” koncerts
12.00   Daugavpils novada Kultūras centra Tautas deju ansambļa „Līksme” un 

vidējās paaudzes deju kolektīva „Līksme” koncerts
12.30   Rēzeknes Zaļo pakalnu kora koncerts
13.30   Pasaules rekorda svarbumbu celšanā veterāniem labošana

Grupas „Bez PVN” koncerts
14.30   Noslēgums

Meistardarbnīcas, sporta aktivitātes, klinšu siena,  piepūšamās atrakcijas, dārza 
spēles 

Iegādājoties preces no Daugavpils novada tirgotāja ne mazāk kā 1 Ls vērtībā, 
saņemsiet vienu talonu „Lauku garduma ielas” ēdienu baudīšanai

Plašāka informācija Daugavpils novada domes portālā www.dnd.lv
Amatnieku festivāls notiek sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu Latvijas - Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta Nr. LLIV-306 „Tematiskā biznesa attīstīšana un tematisko ciemu 
komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos, akronīms Tematiskie ciemi” 
ietvaros

Pasākumu rīko: 
Daugavpils novada dome
Pasākumu atbalsta: Latgales Laiks, TV Dautkom, LRT,  Alise Plus, Tabloid TV, 
Latvijas Avīze, Latgales Radio, SWH +, D Fakti, TC "Solo"

Novadā dzimuši     
Kalkūnes pagastā

Viktorija Purene (17.jūlijā)
Daniels Armāns Cimoška (12.jūlijā)

Laucesas pagastā
Vanessa Saute (21.jūlijā)

Medumu pagastā
Angelina Širjajeva (28.jūlijā)

Naujenes pagastā
Artis Kārkliņš (4.augustā)

Aleksejs Podoba (6.augustā)
Agnija Sitnika (31.jūlijā)
Alisa Seļska (15.augustā)

Nīcgales pagastā
Renāte Čekute (13.augustā)

Skrudalienas pagastā
Anna  Macujeva (26.jūlijā)

Sofi ja Krasiļņikova (30.jūlijā)
Tabores pagastā

Evelina Boikova (20.jūlijā)
Višķu pagastā

Romualds Pudāns  (8.augustā)

Cienījamie novada izglītības iestāžu 
vadītāji, skolotāji, skolēni un vecāki!

Jaunajā mācību gadā visiem skolēniem 
novēlu teicamas sekmes mācībās, 

būt zinātkāriem un aktīviem! 
Skolotājiem - radošu pieeju darbam, 

spēku un pacietību, 
bet vecākiem izturību un gandarījumu, 

audzinot mūsu jauno paaudzi!
Daugavpils novada domes vārdā,

domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska 

Sveicam  jaunlaulātos!
• Elīnu Undruli un Vjačeslavu Šostaku
• Olgu Cvečkovsku un Andreju Pļisku
• Jeļenu Afanaseviču un Sergeju Plisko
• Tatjanu Dektjarjovu un Pāvelu Barkovski
• Juļu Semjonovu un Andri Butkeviču
• Anastasiju Fiļipovu un Dmitriju Ivanovu
• Viktoriju Kardeli un Jevgeņiju Kiseļovu
• Svetlanu Arhipovu un Denisu Konovalovu
• Natāliju Vasiļonoku un Oļegu Maskaļonoku
• Ludmilu Tuktarovu un Pāvelu Miļeviču
• Kristīni Stepančuku un Dmitriju Morozovu
• Meģiju Gureviču un Jevgeņiju Nazarovu
• Krasovsku Tatjanu un Sergeju Rodčenko
• Rasitu Latkovsku un Viktoru Sidorovu
• Vitu Sarkani un Edgaru Skuķi
• Tatjanu Aņisjko un Jevgeniju Šakaļi
• Olgu Draņkovu un Nikolaju Uvarovu
• Olgu Redkovu un Ēriku Vanagiju
• Irinu Pudāni un Aleksandru Voldeku
• Sandru Steļmaku un Igoru Čorniju
• Olgu Daņilovu un Jāni Kučinski 

Dzejas dienas - 2013
Daugavpilī un Daugavpils novadā 

11.septembrī
Plkst.10:00 – Dzejas dienas mazajiem kopā ar Māri Runguli Bērnu 

bibliotēkā „Zīlīte” (Mihoelsa ielā 58)
Plkst.11:00 – 13:00 - Teatralizētās stundas „ Raiņa skola Raiņa laikos” 

(Komunālā ielā 2)
Plkst.11:00 - Piemiņas brīdis pie Raiņa tēva atdusas vietas Daugavpils 

Luterāņu kapos 
Plkst.14:00 – Ziedu nolikšana pie J.Raiņa pieminekļa. 

(Daugavpils Universitātes skvērā, Vienības ielā 13)
Plkst.15:00 – Dzejas dienu atklāšana un krājuma prezentācija 

Raiņa mājā Berķenelē 
Teātra studijas „Berķeneles kamolītis” improvizācija par Imanta Ziedoņa   
„Pasaka par pogu”
Jekaterinas Radkevičas izstādes „Apvienojums” atklāšana
Ābeču izstāde „No A līdz Z jeb no ābeces līdz...”

12.septembrī
Plkst.09:00 – Literatūras stundas pilsētas un novada skolās

Raiņa mājā  Berķenelē
Plkst.11:00 – Skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš” 

-Literārs iestudējums „Spalvaskāta stāsti”un tējas darbnīca „Uzmini, 
nu!”(organizē J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola)
-Skatuves runas konkursa „Zelta sietiņš” laureātu apbalvošana

Plkst.17:00 – Dzejas dienu noslēguma pasākums
    (Daugavpils Marka Rotko centrā, Mihaila ielā 3)


