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Rakstu un zīmju dažādībā izskanējis festivāls „Augšdaugava 2014”
25. maijā Daugavpils novada Naujenes pagasta Slutišķu ciemā ar pla-

šu svētku programmu izskanēja Starptautiskais tautas mākslas festivāls 
„Augšdaugava 2014”.   

Daugavas svētku tradīcija dabas parkā “Daugavas loki” aizsākās pirms 
divdesmit gadiem, 1994.gada 14.maijā, kad Daugavpils rajona padome, sa-
darbībā ar Latvijas Kultūras fondu un Daugavpils universitāti atklāja Mar-
kovas izziņas taku,  klātesot  toreizējam valsts prezidentam Guntim Ulma-
nim.

Šī gada festivāla vadmotīvs bija Lielais Augšdaugavas musturdeķis, kura 
darināšanu 2011. gadā uzsāka Naujenes Novadpētniecības muzejs, ar mēr-
ķi izveidot lielāko musturdeķi Latvijā, iesaistot tā veidošanā pēc iespējas 
vairāk dalībnieku un iekļūt Ginesa rekordu grāmatā. Pašlaik ap 70 metrus 
garajā audeklā savus musturus ievijuši vairāk nekā 2300 cilvēki no visas 
Latvijas. 

Augšdaugavas festivāla svinēšana šogad sākās ar musturdeķa sagaidīša-
nu Daugavas krastos. Vēlāk apmeklētāji un viesi tika aicināti piedalīties 
daždažādās aktivitātēs, kurām cauri vijās rakstu un zīmju dažādība. Slutiš-
ķu sādžā notika vairākas radošās darbnīcas - lielā musturdeķa veidošana, 
gliemezīšu izgatavošana, “Dzīparu namiņš” ,darbnīcas bērniem un pieaugu-
šajiem “Zīmju un rakstu tulkotava”. Latgales sētā visas dienas garumā va-
rēja iegādāties dažādus darinājumus un labumus no mūsmāju amatniekiem 
un ražotājiem, kā arī izmēģināt savas prasmes kādā no amatu demonstrēša-
nas teltīm. Slutišķu vecticībnieku mājas pagalmā varēja vērot bērnu māks-
las skolu izstādi “Mana laika zīme”, kā arī Daces Pudānes gobelēnu izstādi 
un Daces Teivānes austo jostu izstādi. Pie Latgales sētas ikviens, kas vēlē-
jās, varēja piedalīties sporta aktivitātēs, piemēram, uzspēlēt pļavas volej-
bolu. Plaši tika izmantota arī zirgu sētas „Klajumi” piedāvātā vizināšanās 
ar zirgiem. Pie Slutišķu mājas tāpat notika arī folkloras kopu koncerts “Jo 
dziedāju, jo skanēja Daugaviņas maliņā”. 

Svētku koncerti visas dienas garumā skanēja latviešu, krievu, angļu, itāļu 
un lietuviešu valodās, jo festivāls šogad notika ar Daugavpils novada domes 
un ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projekta  atbalstu. Projektā „Pil-
sētu un vecpilsētu tēla atjaunošana” sadarbojas Islas pašvaldība (Malta), 
Fara San Martino pašvaldība (Itālija), Zarasu rajona pašvaldība (Lietuva) 
un Daugavpils novada Kultūras pārvalde, ar mērķi izzināt Eiropas valstu 
un pašvaldību pieredzi Otrā pasaules kara izraisīto kultūras mantojuma 
postījuma seku pārvarēšanā, iepazīties ar atbalsta pasākumiem vietējo sa-
biedrības kopienu ekonomiskās un radošās aktivitātes palielināšanai, kas 
mazinātu iedzīvotāju aizplūšanu no reģioniem.

Programma „Eiropa pilsoņiem” atbalsta sabiedrības līdzdalību kultūras 
un mākslas aktivitātēs, pateicoties tam festivāla noslēguma koncerta “Eiro-
pas rakstu raksti” laikā skatītāji iepazinās ar folkmūzikas grupu „Aurora” 
no Maltas, tautas deju kolektīvu no Itālijas un Zarasu kultūras centra lietu-
viešu tautas mūzikas kapelu „Čir-vir-vyrai”. 

Festivāla izskaņā Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalins-
ka pasniedza Pateicības rakstus projekta sadarbības partneriem, vokālās 
grupas „Stage On” vadītājai Tatjanai Larionovai, TDA un VPDK „Līksme” 
vadītājai Aijai Daugelei, kā arī festivāla režisoram Viesturam Rencim.  



    Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”

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

    Tirāža – 10 010 eks.,bezmaksas avīze, iznāk vienu reizi mēnesī

    Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga 

    Reģistrācijas Nr. 40003771247 

Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes 
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv 
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.

Paldies visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā!
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Daugavpils novada domes lēmumi

IZSOLE

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
09.06. Daugavpils novada dome 10.00-12.00

14.00-18.00

16.06. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

30.06. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
09.06. Daugavpils novada dome 13.00-17.00

Aļona Annišineca
02.06. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
30.06. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
02.06. Špoģu vidusskola  14.00-17.00
25.06. Nīcgales pagasta pārvalde    13.00-15.00
Andrejs Bruns

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

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

Jevgeņijs Gridasovs
09.06. Tabores pagasta pārvalde 17.00-19.00
25.06. Demenes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
11.06. Salienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
18.06. Skrudalienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
Roberts Jonāns
10.06. Sventes pagasta pārvalde 09.00-11.00
Viktors Kalāns
09.06. Raiņa ielā 20 (SIA "Irinkom" telpās) 13.00-16.00
16.06. Raiņa ielā 20 (SIA "Irinkom" telpās) 13.00-16.00
Edgars Kucins

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

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

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte
10.06. Sēlijas 25, LLKC telpās, 203.kab. 09.00-12.00
18.06. Sēlijas 25, LLKC telpās, 203.kab. 09.00-12.00
Juris Livčāns
16.06. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-11.00
Anita Miltiņa
09.06. Sēlijas 25, 204.kab., LLKC telpas 09.00-12.00
16.06. Sēlijas 25, 204.kab., LLKC telpas 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
02.06. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
09.06. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
06.06. Sventes vidusskola 16.00-18.00
17.06. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
27.06. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.00

2014.gada 24.aprīļa sēdē pieņemts 101 lēmums:
• Grozīja novada domes 30.01.2014. saistošos 

noteikumus Nr.2 „Daugavpils novada pašvaldības 
budžets 2014.gadam”.

• Apstiprināja novada skolēnu vasaras no-
darbinātības programmu.

• Apstiprināja Valsts autoceļu fonda novada 
domei ieplānoto līdzekļu sadali 2014.gadam.

• Piešķīra no nekustamā īpašuma atsavinā-
šanas rezultātā gūtajiem pašvaldības budžetā lī-
dzekļiem Kalupes pagasta pārvaldei - EUR 6184,73, 
Naujenes pagasta pārvaldei –  EUR 1452,09 un De-
menes pagasta pārvaldei - EUR 176,23.

• Atļāva atsavināt Dubnas pagasta pārvaldes 
īpašumā esošo vieglo pasažieru mikroautobusu VW 
TRANSPORTER, nosakot atsavināšanas veidu – 
pārdošana  izsolē un izsoles sākumcenu EUR 4100.

• Atļāva pašvaldības aģentūrai “Višķi” veikt 
iepirkuma procedūru lietota autobusa skolēnu pār-
vadājumiem iegādei. 

• Nolēma iesniegt projektu pieteikumus pa-
sākumā „Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” šādiem projektiem:

• „Nīcgales pagasta tautas namam piegulo-
šās teritorijas labiekārtošana” ar kopējo fi nansēju-
mu EUR 25543,51;

• „Dzejnieka Raiņa dzīves vietas Berķenelē 
teritorijas labiekārtošana tradicionālo kultūras ak-
tivitāšu norisei” ar kopējo fi nansējumu EUR 12020;

• „Teritorijas labiekārtošana sadzīves pakal-
pojumu pieejamības nodrošināšanai Naujenes pa-
gastā” ar kopējo fi nansējumu EUR 28156,24;

• „Sventes ciema publiskās pirts telpu reno-
vācija sadzīves pakalpojumu kvalitātes uzlaboša-
nai” 2.kārta ar kopējo fi nansējumu EUR 16809,97.

• Atbalstīja biedrības „Višķu attīstībai” pro-
jekta „Atpūtas vietas „Ūdensrozes” iekārtošana pie 
Luknas ezera” (ar kopējo fi nansējumu EUR 3025) 
un biedrības „Sivillas” projekta „Kalkūnes pagasta 
sabiedrisko kultūras aktivitāšu norises vietas lab-
iekārtošana” (ar kopējo fi nansējumu EUR 5486) 
iesniegšanu biedrības „Daugavpils un Ilūkstes no-
vadu partnerība „Kaimiņi”” izsludinātajos projektu 
konkursos. 

• Nolēma nodot biedrībai „Latgales reģiona 
attīstības aģentūra” bezatlīdzības lietošanā nekus-
tamo īpašumu „Sporta laukums „Krauja”” Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmas projekta „Izglītības, veselības un soci-
ālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas pārrobežas reģionā” īstenošanai.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā uz 18 dzīvokļiem Kalupes pagastā.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus: „Reikuri”, Timšāni, Sventes pagastā, Viš-
ķu iela 7-11, Ambeļi, Ambeļu pagastā, Stārķi, „Kal-
ves 1”, Kumpiniški, Medumu pagastā, Paipaliņas, 
Kurmi, Maļinovas pagastā, „Birztalas 2” Vabole, 
Vaboles pagastā, Bramaniški, Biķernieku pagas-
tā, „175”, „475”, Daugava, Celtnieks 381, Kalkūnes 
pagastā, „48”, Laucese, Laucesas pagastā un zemes 
vienību Kalupes pagastā.

• Nolēma pārdod pašvaldības nekustamo īpa-
šumu „Pumpuri”, Laucesas pagastā.

• Apstiprināja nekustamo īpašumu Paipali-
ņas, Kurmi, Maļinovas pagastā un „Kalves 1”, Kum-
piniški, Medumu pagastā, izsoles noteikumus.

2014.gada 8.maija ārkārtas sēdē pieņemti 2 lē-
mumi:

• Grozīja novada domes 30.09.2013. lēmumu 
Nr.993, apstiprinot projekta „Daugavpils novada 
izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un iz-
glītības pakalpojuma pieejamības paaugstināšana” 
kopējās attiecināmās izmaksas EUR 5743630 un 
pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu EUR 
4701751,16 ERAF projekta „Daugavpils novada iz-
glītības iestāžu konkurētspējas uzlabošanu un iz-
glītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana”  
fi nansēšanai.
2014.gada 15.maija sēdē pieņemti 99 lēmumi:

• Apstiprināja novada pašvaldības 2013.gada 
fi nanšu pārskatu.

• Grozīja novada domes 17.10.2013. saistošos 
noteikumus Nr.37 „Par atvieglojumiem nekustamā 
īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils novada 
pašvaldībā”, kuri stāsies spēkā 01.07.2014..

• Grozīja novada domes 26.04.2012. saistošos 
noteikumus Nr.4 „Augstas detalizācijas topogrāfi s-
kās informācijas datubāzes izveides, uzturēšanas 
un informācijas aprites saistošie noteikumi”, kuri 
stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugav-
pils novada vēstis”.  

• Apstiprināja novada domes Būvvaldes 
maksas pakalpojumus.

• Nolēma organizēt atpūtas un piedzīvojumu 
dienas bērnu nometni „Noķer vasaru!” Naujenes pa-
matskolas telpās, Stacijas iela 8, Naujene, Naujenes 
pagastā 02.06.2014. līdz 20.06.2014. un noteica ve-
cāku maksu EUR 43 par 15 dienām.

• Apstiprināja pašvaldības izglītības iestā-
dēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības 
programmas bērniem no piecu gadu vecuma, vispā-
rējās pamatizglītības izglītības iestādēm un vispā-
rējās vidējās izglītības iestādēm mācību līdzekļu un 
mācību literatūras iegādei piešķirtā fi nansējuma 
2014.gadam sadali.

• Grozīja novada domes 13.02.2014. lēmumu 
Nr.94 „Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinā-
jumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
Biķernieku pamatskolā” īstenošanai”, precizējot 
aizņēmuma summu EUR 158208.

• Grozīja novada domes 13.02.2014.lēmumu 
Nr.96 „Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinā-
jumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
Špoģu Mūzikas un mākslas skolā” īstenošanai”, pre-
cizējot aizņēmuma summu EUR 148647.

• Grozīja novada domes 27.02.2014. lēmumu 
Nr.100 „Par Daugavpils novada jauniešu brīvā laika 
organizēšanas projektu konkursu” un 27.02.2014. 
lēmumu Nr.101 „Par Daugavpils novada projektu 
konkursu jaunatnei “Uzlabosim savu ikdienu!””, 
kuros noteica fi nansējuma summu atbalstītajiem 
projektiem.

• Grozīja novada biznesa ideju konkursa „Esi 
uzņēmējs 2014” nolikumu, pagarinot konkursa dar-
bu iesniegšanas un vērtēšanas termiņus.

• Nolēma nodot no novada domes bilances 
Naujenes pagasta pārvaldes bilancē Izglītības un zi-
nātnes ministrijas atbalstītā projekta „Ielu vingro-
šana – jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas 
iespēju pilnveidošana Daugavpils novadā” ietvaros 
iegādātos pamatlīdzekļus.

• Nolēma nodod Kultūras pārvaldes valdīju-

mā no novada domes valdījuma nekustamā īpašu-
ma trīs būves un no Naujenes pagasta pārvaldes 
valdījuma zemes vienību,  kas atrodas „Slutiški 2”, 
Slutiški,  Naujenes pagastā.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus Graudi un 8 zemes vienības  Kalupes pa-
gastā, Vālodze V.P., Līdumnieku iela 2A, Kumbuļi, 
Demenes pagastā, un Centrāles iela 23-5, Saliena, 
Salienas pagastā.

• Nolēma pārdod pašvaldības nekustamos 
īpašumus „Laimstari”, Strodiški, Višķu pagastā, 
Ogu iela 10, Stropi, Naujenes pagastā, „175”, Dau-
gava, Kalkūnes pagastā, „Zastenki 48”, Zastenki, 
Naujenes pagastā.

• Atzina par nenotikušu izsoli uz nekustamo 
īpašumu Nākotnes iela 5-5, Dubna, Dubnas pagas-
tā.

• Apstiprināja nekustamo īpašumu Graudi, 
Kalupes pagastā, Vālodze V.P., Līdumnieku iela 
2A, Kumbuļi, Demenes pagastā un Nākotnes iela 
5-5, Dubna, Dubnas pagastā, izsoles noteikumus.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā uz 15 dzīvokļiem Višķu pagastā.

• Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no 4 
personām nekustamā īpašuma nodokļa nokavē-
tos maksājumus un nokavējuma naudu Laucesas, 
Kalkūnes un Sventes pagastā.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā „Pub-
liskie dokumenti”.

2014. gada 10. jūnijā plkst. 9:00 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils, mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek pār-
dots nekustamais īpašums Paipaliņas, Maļinovas 
pagasts, Daugavpils novads, kas sastāv no vienas 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4470 005 0339    2.56 ha 
platībā.

Objekta sākotnējā cena – EUR  1700.00
2014. gada 10. jūnijā plkst. 9:30 Daugavpils 

novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils, mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek 
pārdots nekustamais īpašums Kurmi, Maļinovas 
pagasts, Daugavpils novads, kas sastāv no vienas 
lauksaimniecībā izmantojamās  zemes vienības  
ar kadastra apzīmējumu  4470 005 0240        7.91 
ha platībā.

Objekta sākotnējā cena – EUR  5600.00
2014. gada 10. jūnijā plkst. 10:00 Daugavpils 

novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils, mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek 
pārdots nekustamais īpašums „Kalves 1”, Kumpi-
niški, Medumu pagasts, Daugavpils novads, kas 
sastāv no vienas lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes  vienības  ar kadastra apzīmējumu 4472 
003 0074     4.9 ha platībā.

Objekta sākotnējā cena – EUR  3 400.00 

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties un uz atsavināma objekta izsoli var re-
ģistrēties  līdz 2014. gada 6. jūnijam   plkst. 15.30 
Daugavpils novada domē,  12., 19. kabinetā (darb-
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 
2, Daugavpilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmē-
rā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. 

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

 Tālr. uzziņām: 
Daugavpils novada dome: 

654 76739, 65476827, 26357842, 29412676
Maļinovas pagasta pārvalde: 654 71464; 

29130116
Medumu pagasta pārvalde: 654 71563; 

26265372, 29297155
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2014.gada 10.aprīlī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.6 (protokols Nr. 8., 4.&, lēmums Nr.36)

Par Daugavpils novada domes 2012.gada 8.novembra saistošo no-
teikumu Nr. 24 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ Višķi” 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi” atzīšanu par 
spēku zaudējušiem

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

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils novada domes 2012.gada 
8.novembra saistošos noteikumus Nr.24 „Daugavpils novada pašvaldības aģen-
tūras „Višķi” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi” .

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.jūniju, publicējami 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 10.aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr. 6 „Par Daugavpils novada domes 2012.gada 8.novembra saistošo noteiku-
mu Nr.24  „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Daugavpils novada domes 2012.gada 8.novembra 
saistošie noteikumi Nr. 24 „Daugavpils novada paš-
valdības aģentūras „Višķi” sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojumi” netiks piemēroti no 
2014.gada 1.jūnija un nav nepieciešamība tos sagla-
bāt. Savukārt, saskaņā ar juridiskās tehnikas prasī-
bām saistošos noteikumus var atzīt par spēku zaudē-
jušiem ar atsevišķiem saistošajiem noteikumiem.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku 
zaudējušiem Daugavpils novada domes 2012.gada 
8.novembra saistošie noteikumi Nr. 24 „Daugavpils 
novada pašvaldības aģentūras „Višķi” sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas pakalpojumi”.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldī-
bas budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teri-
torijā

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, uz 
kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesis-
kais regulējums.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē adminis-
tratīvās procedūras. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Grozījumi tika apspriesti darba grupā. Saistošo no-
teikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 
Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas lapā 
www.dnd.lv

2014.gada 10.aprīlī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.8 (protokols Nr. 8., 6.&)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistoša-
jos noteikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansē-
juma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu,  likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu
1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra s aistošajos no-

teikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu 
un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājās” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.4. vienai personai, izņemot pašvaldību, pieder ne vairāk kā 20% no 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļiem;”;

1.2. izteikt 23.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„23.1. 100 % apmērā – dzīvojamās mājas energoaudita pārskata saga-
tavošanai un termogrāfi jas veikšanai, ja energoaudits un termogrāfi ja 
veikta vai aktualizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām pēc šo saisto-
šo noteikumu spēkā stāšanās dienas;”;

1.3. izteikt 23.3, 23.4. un 23.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„23.3. jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu vai jumta ārējo 
norobežojošo konstrukciju siltināšanai – 75% apmērā no faktiskajām 
izmaksām, bet ne vairāk kā 30000 euro;
23.4.   apkures sistēmas renovācijai – 75% apmērā no faktiskajām iz-
maksām, bet ne vairāk kā 40000 euro; 
23.5.  ārējo sienu siltināšanai – 50 % apmērā no faktiskajām izmaksām, 
bet ne vairāk kā 10000 euro.”;

1.4. papildināt ar 25.1punktu šādā redakcijā:
„25.1  Pašvaldības līdzfi nansējums tiek samazināts par pievienotās 
vērtības nodokļa daļu, ja pašvaldības līdzfi nansējumu pieprasa preten-
dents vai tā pilnvarotā persona, kas reģistrēta pievienotās vērtības no-
dokļa maksātāju reģistrā.”.

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

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Daugavpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 
8 „Grozījumi Daugavpils novada dome 2012.gada 
25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par Dau-
gavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu 
un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” 
nosaka Daugavpils novada pašvaldības budžeta ie-
tvaros nodrošinātās palīdzības veidu un tā apjomu.
Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 
4.punkts un piektā daļa paredz, ka kārtību, kādā sa-
ņemama pašvaldību sniegtā palīdzība energoefekti-
vitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, nosaka 
pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Pašvaldības pilnvarojums izdot saistošos noteikumus 
izriet no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldī-
bām” 15.panta pirmās daļas 9.punkta un 43.panta tre-
šās un ceturtās daļas, kas nosaka, ka pašvaldības dome 
ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par likumā pare-
dzētajiem jautājumiem, kā arī realizējot pašvaldības 
autonomās funkcijas.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt palī-
dzības veidu un tā apjomu, saņemot pašvaldības snieg-
to palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
dzīvojamā mājā. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta pa-
pildus fi nansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepie-
ciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba 
vietas. 

4. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašval-
dības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo 
noteikumu tiesiskais regulējums, ir Daugavpils novada 
teritorijas iedzīvotāji – dzīvokļu īpašnieki, kuru dzīvok-
ļu īpašumi atrodas Daugavpils novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs tiesības 
saņemt palīdzību energoefektivitātes pasākumu veik-
šanai dzīvojamā mājā lielākā apjomā nekā tas tika no-
teikts iepriekš.
Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta tieša 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 
– būvniecības procesu attīstība.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Institūcija,kurā privātpersona var vērsties saistošo no-
teikumu piemērošanā, ir Daugavpils novada dome, kas 
ir tiesīga kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu un 
piešķirt attiecīgo palīdzību.
Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedū-
ras un nemaina personām veicamo darbību kārtību.

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu izstrādes laikā notikušas konsul-
tācijas ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpaš-
niekiem un dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām perso-
nām, kas nodrošina dzīvojamo māju pārvaldīšanu. 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mā-
jas lapā www.dnd.lv, pieejams Daugavpils novada paš-
valdības pagastu pārvaldēs.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 10.aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr.8 „Grozījumi Daugavpils novada dome 2012.gada 25.oktobra saistošajos no-
teikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu 
un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājās ””

2014.gada 10.aprīlī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.9 (protokols Nr. 8., 7.&)

Par nekustamā īpašuma nodokļa par daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, 
un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atro-
das, maksāšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 2.panta  8.1 daļu  un  pārejas noteikumu 63.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa par daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašval-
dības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja 
atrodas, maksāšanas kārtību Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, 
ievērojot Latvijas Republikas likumā ”Par nekustamā īpašuma nodokli” paš-
valdībai paredzētās tiesības.

2. Par Daugavpils novada administratīvajā teritorijā esošo daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atro-
das, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un 
nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību.

3. Šie saistošie noteikumi piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu sagatavošanai sākot ar 2014. taksācijas gadu.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1. jūniju. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Daugavpils novada domes 2014.gada 10.aprīļa saistošajiem noteiku-
miem N. 9 „Par nekustamā īpašuma nodokļa par daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja 

atrodas, maksāšanas kārtību”

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

(turpmāk likums) 2.panta 8. 1 daļu pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, 
kuros paredzēts, ka nekustamā īpašuma nodokļi par daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un 
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā īr-
nieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai dzī-
vokļu īpašumu tiesiskie valdītāji. Līdz šim nekustamā īpašuma nodokli par 
tādiem īpašumiem rēķināja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam. 
Sakarā ar nepieciešamību aprēķināt nekustāmā īpašuma nodokli dzīvokļu īr-
niekiem, nomniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem  nepieciešams izdot jaunus 
pašvaldības saistošos noteikumus.
Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka, ka Daugavpils novada pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk - nodoklis) par daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašval-
dības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja 
atrodas, maksā īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti  ar 
pašvaldību. 
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu

Aprēķinot nodokli īrniekiem, nomniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem:
-  tiks ievērotas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 1.1 daļas, 

1.2 daļas noteiktās nodokļu maksātāju tiesības saņemt nodokļu atvieglojumu, 
sakarā ar to, ka ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss; 

- tiek ievērots nosacījums, ka minimālais nodokļa maksājums nevar būt ma-
zāks par EUR 7,00.
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Nav .
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz administratīvajām proce-
dūrām

Nav.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 8. 1 
daļa.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saisto-
šo noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada domes mājas lapā www.dnd.lv, pieejams pagastu pārvaldēs un Dau-
gavpils novada domē.

10.maijā Daugavpils novada Kultūras centrā nori-
tēja pirmie Daugavpils novada Ģimeņu svētki “Savij 
ap mani gadus”.

Katram cilvēkam ir vajadzīga ģimene - kā patvēru-
ma, miera un drošības osta. Ģimenē ir īpaša vide, kur 
cilvēks mācās veidot attiecības gan tēva un mātes, 
gan vecāku un bērnu, gan brāļu un māsu starpā, un 
visas šīs attiecības savijas ar atbildību vienam pret 
otru. 

Pēc Daugavpils novada domes priekšsēdētājas Ja-
nīnas Jalinskas un priekšsēdētājas vietnieka Arvīda 
Kucina uzrunām un novēlējumiem, ģimeņu suminā-
šana varēja sākties. 

Kopumā tika godināti 54 Daugavpils novada stip-
rāko ģimeņu pāri, kas šogad svinēja vai svinēs kāzu 
gadadienas jubileju. Vislielākais gandarījums bija 
par svētku dalībniekiem ar vislielāko kopdzīves stā-
žu, un tādu nav maz. 

Katrs no pāriem atcerējās kopā būšanas laiku un 
laiku, kad viss vēl tikai sākās. 

Zelma un Ritvalds Redzobi kopā ir jau 60 gadus. 
Abi atzīst, ka kopdzīves gadi ir paskrējuši tik ātri, kā 
stirnas. Neskatoties uz lietainām dienām, kas arī ir 
bijušas, Zelma un Ritvalds atzīst, ka viņu laimīgas 
kopdzīves recepte ir mīlestība, kas visu šo gadu garu-
mā savijusies kopā ar draudzību. Radzobu ģimenē iz-
auklēti 6 mazmazbērni, visi puikas. Vēl joprojām pa-
šiem ir sava piemājas saimniecība, kurā aktīvi rosās. 

Arī Lūcija un Georgijs Kaļiņini no Sventes pagasta 
lepojas ar plecu pie pleca noietiem gadiem. 

Lūcija: „Galvenais ir tas, ka kopā esam nodzīvoju-
ši dzīvi. Bērni mums ir ļoti labi, divas meitas, abas 
laimīgi precējušās. Mums ir ļoti labi znoti. Mēs ļoti 
draudzīgi dzīvojam. Nekad mūs bērni neatstāj bez 
uzmanības, apsveic visos svētkos. Tagad, kad mums 
bija 60 - tā kāzu gadadiena kopā, mūs arī sveica, ar 
puķēm un dāvanām. Ir mums arī četri mazbērni, 
divi dzīvo tepat Latvijā, divi – jau 10 gadi kā Angli-
jā. Mazmazmeita mācās angļu skolā un vēl divas 
mazmazmeitiņas ir tepat, Daugavpilī. Esam bagāti 
vecvecāki saviem mazbērniem un mazmazbērniem. 
Pa šiem gadiem daudz kas ir noticis - gan labs, gan 
slikts. Strīdējāmies, tad atkal salabām. Kā bija nebi-
ja, bet 60 gadus kopā nodzīvojām.”

Jaunajiem pāriem Lūcija un Georgs novēl veselību, 
sapratni un lai nekad netrūkst darba, ko strādāt. 

visa mūža garumā. 
Nadežda stāsta: „Mēs abi bijām piecklasnieki, dzī-

vojām viens no otra netālu. Mana draudzene Ludmi-
la dzīvoja viņiem kaimiņos. Un es viņā iemīlējos 5. 
klasē. Satikāmies atkal mēs 1948.gadā, Iževskā. Ar 
draudzeni pastaigājies, līdz satikām jaunieti, kurš ar 
koferīti nāca uz mūsu Pedagoģisko institūtu uz tre-
niņu. Viņš mūs pazina un pasauca kopā uz treniņu. 
Un manī atkal atgriezās bērnu dienu mīlestība. Tā 
es aizgāju uz treniņu, un pēc tās reizes arī es pati 
pievēros vieglatlētikai. Kad viņš aizbrauca uz Latvi-
ju, mēs sākām sarakstīties. Vēstules ir saglabājušās 
vēl līdz šīm dienām. Toreiz es rakstīju garas, garas 
vēstules. Tagad man mazmeita tās pārlasa, jo tajās 
taču es rakstīju par visu, kas ar mani notiek - kur 
esmu bijusi, kādu kino vai teātra izrādes skatījusies. 
Un vēstulēs sarunājām, ka, līdz ko viņš atbrauc at-
pakaļ, mēs precamies. Kāzas, protams, bija mājās. 
Aizgājām uz Dzimtsarakstu nodaļu, aizmirsdami pa-
ses, nācās atgriezties mājās. Nebija nekādu kleitu un 
tērpu, kā ir tagad. Bijām pavisam vienkārši apģērbu-
šies. Svinējām pie vīra vecākiem. Pirmajā dienā bija 
kāzas jaunatnei, otrajā dienā - vecākā gājuma radi-
niekiem. Un ko tik pēc vecām paražām mums nelika 

darīt! Sīknaudu lika no grīdas saslaucīt, lai redzētu, 
cik laba saimniece esmu."

Ģimenē izaudzināti 3 bērni, piedzīvoti 10 mazmaz-
bērni, par kuriem ir liels, liels lepnums. Ar prieku 
Nadežda un Valērijs rāda savas kuplās saimes foto. 
Jaunajiem pāriem Nadežda un Valērijs novēl saticī-
bu, veselību un laimi. 

Ģimenes svētku pasākumu ar jautriem deju so-
ļiem priecēja Špoģu vidusskolas 3.-4.kl. skolēnu deju 
kolektīvs (vadītāja A.Dombrovska), par muzikālo 
gaisotni parūpējās tautas mūzikanti Viktors Vaļkov-
skis, Ilmārs Malnačs un Jānis Gipters, ka arī Skrud-
alienas pagasta kultūras nama sieviešu vokālais an-
samblis “Līgaviņas”. 

Daugavpils novada Kultūras centra Kamīnzālē va-
rēja apskatīt Džeinas Saulītes fotogrāfi ju izstādi un 
kāzu salona “Diadēma” piedāvātās kāzu kleitas.

Svētki izskanēja ar domu, lai katrs pāris vēlreiz 
varētu atsaukt atmiņā savu kāzu dienu - dienu, kad 
tika teikts „jā” vārds un divu cilvēku dzīves ceļi savi-
jās kopā. Cerēsim, ka šādi svētki kļūs par labu tradī-
ciju Daugavpils novadā.

Pirmie Daugavpils novada Ģimeņu svētki “Savij ap mani gadus”

„Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī”

Ināra Pomjalova 
Daugavpils novada Sociālā dienesta
Sociālās palīdzības daļas vadītāja

2014.gadā tika uzsākts EEZ fi nanšu instrumenta 2009-2014 programmas 
„NVO fonds” NVO projektu programmas projekts Nr. 2012.EEZ/PP/2/
MAC/016/037„Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī”, kura mērķis ir uzlabot 
dzīves kvalitāti dažāda vecuma grupu pārstāvjiem, iesaistot mazākumtautību 
iedzīvotājus. Projekta ietvaros turpinās pasākumu īstenošana, kas:

• mazina sociālo atstumtību tām mērķa grupām, kas, atbilstoši 
statistikas un pētījumu datiem, pakļautas sociālās atstumtības riskam 
- bērniem, jauniešiem, senioriem un jaunajām ģimenēm ar bērniem, kā 
arī personām ar zemiem ienākumiem, t. sk. iesaistot mazākumtautību 
pārstāvjus;

• veicina bērnu, jauniešu un senioru līdzdalību daudzveidīgos 
pasākumos, veicinot viņu iesaisti vietējās kopienas dzīvē, kā arī LSK kā 
biedriem vai brīvprātīgajiem,

•  t. sk. iesaistot mazākumtautību pārstāvjus;
• nodrošina jaunu zināšanu un prasmju apguvi visām mērķa grupām.

Projektam piešķirtais programmas kopējais fi nansējums: 110 
082,33 EUR, projekta aktivitātēs piedalās Preiļi, Krāslava, Daugavpils 
pilsēta, Ilūkstes un Daugavpils novads. Līdzfi nansējums no Daugavpils 
novada domes - 1605,37 EUR, no Ilūkstes novada - 983,94 EUR.
     Projekta ietvaros tiks organizētas starpnovadu sporta sacensības, radošie 
konkursi, koncerti, kā arī radošo darbu izstādes, latviešu valodas apmācības, 
iepazīšanās ar Norvēģijas kultūras vēsturi u.c. aktivitātes.
       Interesenti informāciju par projektu var saņemt pie Daugavpils novada 
Sociālā dienesta sociālās palīdzības daļas vadītājas Ināras Pomjalovas tel. 
65476742; 26579469 un  pagastos pie sociālajiem darbiniekiem. 

Aicinām novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties piedāvātā projekta 
aktivitātēs!

Antoņina un Jevģēnijs 
Kudeiko no Kalupes pa-
gasta savu kopdzīvi ir 
būvējuši uz ticības pama-
tiem. Vislielākais prieks 
pārim ir par diviem iz-
audzinātiem bērniem 
un piedzīvotiem četriem 
mazbērniem un četriem 
mazmazbērniem. Visa 
kuplā ģimene ar prieku 
lielākos svētkus un go-
dus pavada kopā. 

Nadežda un Valērijs 
Mihaļovi no Naujenes 
pagasta kopā nodzīvojuši 
65 gadus, un šogad at-
zīmēs dimanta vainaga 
kāzu gadadienu. 

Valērijs ir Nadeždas 
bērnu dienu mīlestība, 
kas pārtapusi mīlestībā 
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Demenes ciemā 
turpinās Briģenes 

ezera krasta 
labiekārtošana

Biedrība “Briģenes ezers”, Eiropas Zivsaimniecī-
bas fonda pasākuma “Teritoriju attīstības stratē-
ģiju īstenošana” aktivitātes “Ar zivsaimniecību un 
tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstība” ietvaros, turpina projekta 
“Briģenes ezera labiekārtošana tūrisma pa-
kalpojumu dažādošanai Daugavpils novada 
– II daļa”, Nr.12-03-ZL16-Z401201-000002 īsteno-
šanu.

Turpinot Briģenes ezera krasta labiekārtošanu, 
projekta ietvaros paredzēts izbūvēt laivu nobrauk-
tuvi un stāvvietu ne mazāk kā 8 mašīnām. Izbūvē-
jot laivu nobrauktuvi un stāvvietu automašīnām, 
tiks atrisināti jautājumi no drošības viedokļa - ne-
tiks traucēts atpūtniekiem un pie krasta būs iespē-
ja piebraukt ar auto, kura piekabē novietota laiva. 
Paredzēts uzstādīt arī rotaļu kompleksu, tādējādi 
nodrošinot aktīvu atpūtu pie ūdens arī ģimenēm ar 
bērniem.

90% no projekta izdevumiem finansē Eiropas Sa-
vienības Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF), 10% 
Demenes pagasta pārvalde. Kopējās izmaksas sa-
stāda EUR 6787,10. Projektu plānots pabeigt līdz 
š.g. 31. jūlijam.

ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 
2007.-2013.gadam finansēta pasākuma „Lauku eko-
nomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināša-
na vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
ietvaros, biedrība „Gaismas stariņš” veiksmīgi noslē-
dza projekta „Kultūrmantojuma saglabāšana un 
kultūrvides attīstīšana Skrudalienas pagastā” 
Nr. 13-03-LL24-L413202-000001 īstenošanu.

Projekta ietvaros tika uzlabota biedrības materiāli 
tehniskā bāze, tika iegādāta skaņas aparatūra - divi 
mikrofoni kondensatori un viens radio mikrofons 
kopā ar statīviem, 2 skaļruņi, kā arī 12 koristu un 6 
ministrantu kostīmi. Tas sekmēs sena kultūrmanto-
juma saglabāšanu un mūsdienu kultūrvides attīstī-
šanu Skrudalienas pagastā, kā arī parādīs to nozīmi 
vienotas Eiropas kontekstā, piesaistīs korī jaunus 
dalībniekus, īpaši jauniešus, kas palīdzēs audzināt 
sabiedriski aktīvus pilsoņus.

Projektu atbalsta Lauku atbalsta dienests, kurš 
piešķīra finansējumu EUR 3829,69 apmērā un 
Daugavpils novada dome - ar līdzfinansējumu EUR 
425,52 apmērā. Projekta kopējais finansējums sastā-
dījis EUR 4255,21.

„Gaismas stariņš” 
sekmīgi pabeidzis 

projekta realizāciju 

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Dienvidl-
atgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes lēmu-
mu par projekta Nr. 13-03-LL24-L413102-000001 
„Celiņu izveide Laucesas kultūras namam, 
pirmskolas vecuma bērnu dienas centram un 
Birznieku pamatskolai” apstiprināšanu, Lauce-
sas pagasta pārvalde uzsāka projekta realizāciju 
(ELFLA pasākums „Lauku ekonomikas dažādoša-
na un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1.3. rīcībā „Sociālie 
un izglītības pakalpojumi dzīves kvalitātes uzlabo-
šanai lauku iedzīvotājiem”).

Projekta kopējais finansējums - EUR 
12907,65, projekta attiecināmās izmaksas - EUR 
10667,48, t.sk. publiskais finansējums - EUR 
9600,73, Daugavpils novada domes finansējums  - 
EUR 1066,75.  Saskaņā ar līgumu Nr. 13-03/2014, 
būvdarbus veic SIA „CKD D”. 

Projekta rezultātā tiks izveidoti celiņi pie Lau-
cesas kultūras nama, pirmsskolas vecuma bērnu 
dienas centra un Birznieku pamatskolas.

Laucesas pagastā 
uzsākta projekta 

realizācija 

Projekta ietvaros novada jaunieši attīstīs 
„zaļo domāšanu”

No 1.maija biedrība „Silenes stariņi”, Zemkopības 
ministrijas Meža attīstības fonda piešķirtā finansē-
juma ietvaros, uzsāka projekta „Daugavpils nova-
da jauniešu izpratnes veidošana par novada 
dabas aizsargājamajām teritorijām un vidi” 
īstenošanu. Projekta realizēšanai  piešķirtā dāvinā-
juma kopsumma ir EUR 2 000,00.

Viena no problēmām, ar kuru saskaramies ik-
dienā, ir mūsu jauniešu zemais informētības lī-
menis par Daugavpils novadā esošajām dabas 
aizsargājamajām teritorijām. Zemā informētības 
un izpratnes līmeņa dēļ, jaunieši nevērīgi izturas 
šādās dabas teritorijās, ne vienmēr izprotot savas 
darbības sekas un negatīvo ietekmi uz vidi. 

Tāpēc projekta mērķis ir veicināt Daugavpils 
novada jauniešu izpratni par novada dabas aizsar-
gājamajām teritorijām un vidi, rosināt jauniešos 
„videi draudzīgu” rīcību, attīstot „zaļo domāšanu”, 
kā arī sniegt iespēju apgūt jaunas prasmes un ie-
maņas, sekmēt jauniešu sadarbību. 

Projekta mērķis ir sasniedzams, jo Skrudalienas 
pagasta teritorijā atrodas īpaši aizsargājamā da-
bas teritorija - dabas parks „Silene”, kurš ir pazīs-
tams ar unikālo floru un faunu. 

Lai veicinātu jauniešu izpratni par to, cik nozī-
mīgi ir saglabāt šīs dabas vērtības nākamajām pa-
audzēm, nepieciešams uzlabot materiāli tehnisko 
bāzi, iegādāties jaunu pētniecības aprīkojumu.

Projekta realizēšanas laikā tiks iegādāts digi-
tālais multimetrs ar termometru, kurš paredzēts 
gāzes un šķidruma temperatūras mērīšanai, datu 
uzkrājējs ar programmatūru “EasySense Q3+”, 
uzkrāto datu pārsūtīšanai un apstrādāšanai ar 
komplektā esošo programmatūru datu apstrādes 
terminālī, kā arī darbam ar sensoriem datu ap-
strādes termināla tiešsaistes režīmā.

Ar datu reģistrēšanas ierīci EasySense VISION, 
kas ir jauna un plašām izmantošanas iespējām ba-
gāta, būs iespēja veikt mērījumus un apstrādāt tos 
bez tiešas datora pieslēgšanas. 

Ar mērķi veikt pētījumus, tiks iegādāti elek-
troniskie svari, trīs SFC-100FLED mikroskopi, 
elektriskā plītiņa un sešas kastes ar vākiem. Ap-
rīkojuma galvenais kritērijs ir atbilstība izglītības 
standartam un mācību programmai. 

Visa projekta ietvaros iegādātā aparatūra tiks 
izmantota mācību procesā dziļākai dabaszinību 
priekšmetu apguvei, kā arī ārpusstundu pasāku-
mu organizēšanai, kas pozitīvi ietekmēs attieksies 
uz skolēnu zināšanas un dos iespēju ļaus izveidot 
vides pētniecības bāzi, atbilstoši mūsdienīgajām 
prasībām. Tās dos iespēju izmantot pētniecības 
bāzi ārpusstundu aktivitātēm Daugavpils novada 
mērogā.

Globālā izglītība ir aktuāla 
Špoģu vidusskolā turpinās projekta „Globālā di-

mensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” 
aktivitātes. Projekta komanda gan mācību, gan 
audzināšanas stundās un pasākumos izmanto pie-
dāvātos materiālus, izvērtē to pozitīvo devumu un 
atklāj nepilnības.

Sociālo zinātņu mācību priekšmetu blokam pie-
dāvātais saturs ietver izglītojošas un aktuālas tē-
mas par pārtikas drošību, mediju lomu globālajā 
pasaulē, identitāti un kultūru daudzveidību, sociālo 
taisnīgumu un naudu, urbanizācijas procesiem un 
attīstības sadarbības jomām. Metodiskie materiāli 
veido izpratni par pasaules attīstības kopīgajām li-
kumsakarībām, lokālajām norisēm, palīdz saprast, 
ka „globalizācijas procesi” nav bieds, bet mūsdienu 
realitāte, kas aptver visas iespējamās cilvēka dzī-
ves jomas, veido un ietekmē visas cilvēka izvēles un 
vidi, kurā viņš dzīvo un darbojas. Globalizācijai ir 
pakļauti ne tikai atsevišķi indivīdi, bet arī indivīdu 
grupas, organizācijas, valstis un valstu apvienības.

"Globālā izglītība paplašina redzesloku un ļauj sa-
prast, kā dzīvot labāk labākā pasaulē, tādēļ iesais-
tāmies piedāvāto materiālu aprobācijā.

Novadījām atklāto stundu ģeogrāfijā 10.kla-
sei „Urbanizācija, pilsētas dažādās sejas” un 
izglītojošu pasākumu par vērtībām 5.-6.kla-
šu skolēniem „Pasaku valstībā”, kurus ap-

meklēja viesi no Izglītības attīsības centra.  
Ļoti sāpīgi skolēnus skāra jautājumi par sociālo 
drošību un naudu. Izkristalizējās doma, ka naudas 
neesamība ir visu problēmu cēlonis, bet tās esība-to 
atrisinājums.

Projekta darbā gūto pieredzi izmantojām, organi-
zējot novada vizuālās mākslas skolotāju semināru 
„Māksla un vērtībizglītība”. Tas rosināja aizdomā-
ties par mākslas attīstības tendencēm, izteiksmes 
veidiem un paņēmieniem, spēju uzrunāt skatītāju. 
Skolā turpinām pievērst uzmanību ekoloģiskajai 
domāšanai, motivējot skolēnus iesaistīties „ Zaļās 
jostas” rīkotajās akcijās. Skolēni savākuši 54 kg 
bateriju un 3000kg makulatūras. Skolas pārstāvji 
uzaicināti uz konkursa „ Tīrai Latvijai” noslēguma 
svētkiem Siguldas pils estrādē „ Zaļās jostas Izlai-
dums Brīnumskapī.”

Mācību procesā izmantojam skolēnu interesi ro-
sinošas metodes - prognozēšanu, dimantu meklēša-
nu, lomu spēli, Delfu metodi, aptauju un balsošanu 
ar kājām, atslēgvārdu izvēli, nepabeigtos teikumus 
u.t.t.

Esam gandarīti, jo darbošanās projektā sniedz 
pozitīvas emocijas, nodrošina aktuālas informācijas 
iegūšanas iespējas, pieredzes apmaiņu un sadarbī-
bas iespējas. Tuvākajā laikā iepazīsimies ar Igau-
nijas skolu pieredzi globālajā izglītībā", tā komentē   
projekta komanda.  

Apstiprināti Daugavpils novada domes 
Būvvaldes maksas pakalpojumi 

15.maija novada domes sēdē tika apstiprināti 
Būvvaldes maksas pakalpojumi. Par nepabeigtās 
būvniecības apsekošanu un atzinuma sagatavo-
šanu noteikta maksa 28 euro apmērā par 1 ob-
jektu, par būvju apsekošanu pirms ekspluatācijas 
uzsākšanas (saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 
128.punkta prasībām - ģimenes mājai un palīgē-
kām – apbūves laukums līdz 400 m2 un būvtil-
pumu līdz 2000 m3) maksa sastāda 28 euro par 
vienu dokumentu, par ēku un būvju apsekošanu 
pirms ekspluatācijas uzsākšanas (izņemot ie-
priekš minēto) - 85 euro par vienu objektu, par 
apliecinājuma kartes sagatavošanu ēku fasāžu 
remontam, logu, durvju nomaiņai, lodžiju re-
konstrukcijai, jumta seguma nomaiņai, dzīvokļa 
pārplānošanai (vienkāršotai renovācijai vai re-
konstrukcijai) – 35 euro par vienu dokumentu, 
par izziņas sagatavošanu būves lietošanas mērķa 

noteikšanai – 15 euro par vienu dokumentu, par 
ģenplānu izskatīšanu un saskaņošanu – 17 euro 
par vienu dokumentu un maksa par būvprojekta 
dublikātu no Būvvaldes arhīva (1 sējums līdz 25 
lp. – 20 euro un virs 25 lp. – 35 euro). 

No pakalpojumu samaksas tiek atbrīvotas: 
Daugavpils novada domes struktūrvienības un 
pašvaldības iestādes; maznodrošinātas un trūcī-
gas ģimenes; daudzbērnu ģimenes; politiski re-
presētās personas un personas ar I un II invali-
ditātes grupu.

Līdz ar to, par spēku zaudējušu tiek atzīts Dau-
gavpils novada domes 2010.gada 25.februāra 
lēmums Nr.253 ”Par Daugavpils novada domes 
Būvvaldes maksas pakalpojumiem”. 

Ar lēmumu var iepazīties www.dnd.lv sadaļā 
"Publiskie dokumenti". 
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Šovasar novada jauniešiem tiks 
rīkotas 3 nometnes

Iluta Kriškijāne 
Jaunatnes lietu projektu koordinatore

Otro gadu pēc kārtas tika izsludināts Daugavpils novada jauniešu brīvā laika 
organizēšanas projektu konkurss, ar mērķi atbalstīt jauniešu brīvā laika or-
ganizēšanu un neformālās izglītības nometņu norisi Daugavpils novadā. Tika 
saņemti 5 pieteikumi no Laucesas, Višķiem, Salienas, Ambeļu un Kalkūnes 
pagastiem.

Izvērtējot saņemtos pieteikumus, Vērtēšanas un pārraudzības komiteja nolē-
ma piešķirt finansējumu 3 projektiem: 

 1. Salienas vidusskolas projektam “ES - SAVAI DZIMTENEI!” (23,25 
punkti). Nometnes norisināsies no 2014. gada 7. jūlija līdz 18. jūlijam, kur pie-
dalīsies 18 Salienas pagasta jaunieši vecumā no 13 līdz 17 gadiem. Sadarbībā 
ar 309. Daugavpils jaunsargu vienību nometnes dalībniekiem būs iespēja apgūt 
tādas praktiskas zināšanas kā telts uzstādīšana, ugunskura ierīkošana, pirmās 
palīdzības sniegšana, orientēšanās un kartes lasīšana u.c. Nometnes noslēgu-
mā notiks arī ģimenes starts “Mēs esam supervaroņi!”

2. Birznieku pamatskolas projektam “Jauniešu nometnes “Amatu 
varavīksne” organizēšana Laucesas pagastā” (19,63 punkti). No 2014. 
gada 28. jūlijam līdz 1. augustam 15 Laucesas pagasta jaunieši vecumā no 13 
līdz 18 gadiem varēs apgūt jaunas prasmes dažādās radošajās darbnīcās, kā flo-
ristika, aušana, kokapstrāde, suvenīru izgatavošana, kā arī T-kreklu krāsoša-
na, izmantojot karstās batikas tehniku. Nometnes ietvaros jaunieši tiksies arī 
ar Daugavpils novada tautas meistariem un apmeklēs Tērvetes dabas parku.

3. Višķu pagasta jauniešu biedrības “VJCS” projektam “MANAS 5 
MAŅAS” (16,28 punkti). No 2014. gada 7. jūlija līdz 11. jūlijam 15 Višķu pa-
gasta jaunieši vecumā no 13 - 15 gadiem apgūs pirmās palīdzības sniegšanu, 
kopā ar speciālistiem iepazīs sevi un pārrunās personīgās higiēnas nozīmi. Sa-
darbībā ar Dagdas novada jauniešu centru, ko nometnes dalībnieki arī apmek-
lēs, dalībnieki imitēs mūzikas instrumentus, izmantojot savu balsi, mācīsies 
viens otram uzticēties, piedaloties “Uzticības takā”, kā arī pārrunās par drošas 
vides veidošanu ar vienaudžiem klātienē un internetā.

Izsakām lielu pateicību visiem projektu iesniedzējiem, kā arī novēlam aktī-
vas, krāsainas un interesantas šo nometņu norises dienas Daugavpils novada 
jauniešiem, lai būtu, ko atcerēties!

Šogad ir atbalstīti 8 jauniešu 
projekti konkursa “Uzlabosim savu 

ikdienu!” ietvaros 
Iluta Kriškijāne
Jaunatnes lietu projektu koordinatore

2014. gadā ceturto reizi novadā tika izsludināts projektu konkurss jauniešiem 
“Uzlabosim savu ikdienu!”, ar mērķi atbalstīt jauniešu iniciatīvas Daugavpils 
novadā un sniegt finansiālo atbalstu jauniešu centriem, jauniešu biedrībām un 
jauniešu neformālajām grupām novadā, veicinot jauniešu līdzdalību sev svarī-
gu jautājumu risināšanā.

Šogad tika noteiktas 3 konkursa prioritātes: 1) lietderīgā brīvā laika pavadī-
šanai nepieciešamā inventāra iegāde jauniešu pulcēšanās vietām (centriem); 2) 
jauniešu pulcēšanās vietu (centru) labiekārtošana un tehnikas iegāde; 3) pasā-
kumu (apmācību) organizēšana, kas veicinātu jaunu prasmju un iemaņu apgu-
vi un socializēšanos starp jauniešiem. Līdz 30. aprīlim tika saņemti 12 pro-
jektu pieteikumi no Kalkūnes, Medumu, Laucesas, Skrudalienas, Demenes, 
Salienas, Naujenes, Višķu, Dubnas, Vaboles, Kalupes un Nīcgales pagastiem.

Tā kā šogad tika atbalstīta tikai 3 nometņu organizēšana novada jauniešiem, 
tad ar domes lēmumu tika pārcelts atlikušais finansējums projektu konkursam 
“Uzlabosim savu ikdienu!”, kas Vērtēšanas un pārraudzības komisijai ļāva at-
balstīt 8 jauniešu ideju īstenošanu Daugavpils novadā. Tās ir: 

1. Nīcgales pagasta jauniešu neformālās grupas projekts „Ceļā 
uz sportisku jaunatnei” (20,38 punkti). Projekta ietvaros no 2014. gada 1. 
septembra līdz 26. oktobrim pie vecās Nīcgales pamatskolas ēkas tiks izveidots 
hokeja laukums, kas kalpos arī par sava veida pulcēšanas vietu jauniešiem 
Nīcgales pagastā. Pērn jaunieši pašu spēkiem novāca veco aprīkojumu no 
laukuma, bet ar vietējo zemnieku palīdzību nolīdzināja laukumu, tādējādi 
tagad ir atlicis tikai uzbūvēt hokeja laukumu. No OSB plāksnēm tiks izveidoti 
un nostiprināti laukuma borti. Vietējā zemnieku saimniecība šogad jauniešiem 
sniegs finansiālu atbalstu un iegādāsies nepieciešamo plēvi. 

2. Skrudalienas pagasta jauniešu neformālās grupas “Mēs savam 
pagastam!” projekts “Skrudalienas pagastā darbojamies aktīvi un 
veselīgi” (19,5 punkti). Tā ietvaros šovasar tiks labiekārtoti 2 pludmales 
volejbola laukumi Silenes ciemā, Sila ezera krastā, kā arī iegādāts aprīkojums, 
kā tablo, bumbas, laukuma līnijas un telts sacensību sekretariātam. Jaunieši arī 
projekta īstenošanas laikā organizēs turnīru “Skrudalienas pagasta pludmales 
volejbola kauss”, uz kuru aicinās pludmales volejbola cienītāji no visa novada. 

3. Višķu pagasta jauniešu biedrības „VJCS” projekts „Vīgantu 
ciema sporta laukuma atjaunošana” (19,38 punkti). Arī Višķu pagasta 
jaunieši projekta ietvaros plāno labiekārtot Vīgantu ciemā esošo sporta 
laukumu, izveidojot volejbola un badmintona laukumus, kā arī rekonstruējot 
vingrošanas stieņus. Papildus jaunieši plāno iegādāties arī novusa galdu, ko 
izvietot esošajās Vīgantu bibliotēkas telpās. Vasaras laikā tiek plānots arī 
organizēt sporta pulciņu, ko ciemā dzīvojošie jaunieši varēs apmeklēt. 

4. Vaboles pagasta jauniešu biedrības „Ļepetņīks” projekts „Ar 
kājām pāri barjerām” (18,5 punkti). Tā ietvaros jaunieši plāno doties divu 
dienu pārgājienā no 26. jūlija līdz 27. jūlijam maršrutā Vaboles centrs – Līksnas 
parks – Vaboles centrs kopā ar Līksnas pagasta jauniešiem. Tiks veidotas 
arī 2 vides reklāmas, kas aicinās jauniešus pieteikties piedalīties pārgājienā. 
Savukārt visas pārgājiena laikā veiktās aktivitātes tiks iemūžinātas video 
materiālā, kas pēc tam pārtaps par video klipu. 

5. Jauniešu biedrības “Medumu Cerība” projekts “Kokapstrādes 
popularizēšana Medumu pagastā” (18,38 punkti). Šovasar Medumu 
pagastā jaunieši plāno iegādāties ierīci, ar ko kokā var izdedzināt uzrakstus 
u.tml. Jaunieši (kā meitenes, tā zēni) apgūs jaunas iemaņas un zināšanas 
kokapstrādē, ko vēlāk izmantos, veidojot informatīvo stendu pie jauniešu 
centra pagastā.

6. Salienas pagasta jauniešu neformālās grupas projekts “Sports 
– ceļš uz veselīgu dzīvi!” (16,75 punkti). Šovasar arī Salienas pagasta 
jaunieši plāno atjaunot un labiekārtot pagastā esošo sporta laukumu, kā arī 
iegādāties jaunu sporta inventāru. Projekta īstenošanas laikā jaunieši uzņems 
video klipu par to, kā tiek labiekārtots laukums, ko demonstrēs tā atklāšanas 
pasākumā. Lai informētu jauniešus par to, kā izvairīties no traumām un kas ir 
jādara, ja tomēr ir tādas radušās, tiks organizēts izglītojošs seminārs projekta 
ietvaros. Pēc veiktajiem labiekārtošanas darbiem tiks rīkots arī sacensību cikls 
puišiem un meitenēm “Draudzības kauss futbolā, volejbolā un strītbolā starp 
kaimiņpagastiem”. 

7. Kalupes pagasta jauniešu kopienas projekts “Noķer mirkli” 
(16,25 punkti). Projekta ietvaros Kalupes pagasta jaunieši iegādāsies videoka-
meru, kas būs pieejama bērnu un jauniešu dienas centrā “Varavīksne”, kā arī 
tiks organizētas apmācības jauniešiem, apgūstot video filmēšanas pamatus un 
video apstrādi. Projekta noslēgumā tiks prezentēts arī izveidotais video klips 
par Kalupes pagasta jauniešiem un pagastu kopumā, kas turpmāk kalpos par 
reprezentatīvo materiālu. 

8. Demenes pagasta jauniešu biedrības “Demenes stariņi” pro-
jekts “Informācijas punkta jauniešiem izveide Demenes pagastā” (16 
punkti). Tā ietvaros tiks iegādāts portatīvais dators, papildinot labiekārtotajā 
Demenes pagasta jauniešu pulcēšanās vietā pieejamo pakalpojumu klāstu un 
uzlabojot to pieejamību jauniešiem. 

Konkursa organizatori izsaka lielu pateicību visiem projektu pieteikumu ie-
sniedzējiem. Lielā atsaucība no pagastiem joprojām parāda, ka šāds projektu 
konkurss ir nepieciešams, ļaujot jauniešiem iesaistīties apkārtējās vides sakār-
tošanā un, sadarbojoties ar vienaudžiem, apgūt jaunas prasmes un iemaņas. 
Sveicam konkursa uzvarētājus un vēlam krāsainu un pieredzes bagā-
tu projektu īstenošanas laiku! 

„Dzidra straume” kolektīvs 
organizējis divus labdarības 

pasākumus 
Biedrības „Dzidra straume” kolektīvs, sadarbībā ar Skrudalienas pamat-

skolu, pavasarī organizēja vairākus labdarības pasākumus. 
Mātes dienā tika organizēts brauciens uz VSAC „Latgale” filiāli „Kalupe”, 

kurā Skrudalienas pamatskolas bērni sniedza koncertu, kura laikā dziedāja, 
dejoja un lasīja dzeju. Pēc koncerta pansijas iemītniekiem tika nodoti līdzat-
vestie saldumi un kliņģeri. Skrudalienas pamatskolas bērni un biedrības da-
lībnieki tāpat bija sarūpējuši arī dāvanas - pašdarinātos dekoratīvos spilve-
nus pansijas iemītniekiem. 

Bez uzmanības svētkos nepalika arī Skrudalienas pagasta iedzīvotāji. Ar 
biedrības „Dzirda straume” kolektīvo lēmumu tika nolemts Mātes dienā 
sveikt arī pagasta pensionāres, kas sasniegušas 80 gadu vecumu. Pensionā-
rēm tika dāvināti spilveni un saldumi. Ar prieku jāatzīmē, ka arī šajā labda-
rības pasākumā piedalījās Skrudalienas pagasta bērni. 

Biedrības „Dzidra straume” kolektīvs plāno arī turpmāk organizēt līdzīga 
satura pasākumus, lai neviens no tiem, kam vajadzīga palīdzība un uzmanī-
ba, netiktu aizmirsts.

Pateicības vēstule 
Mātes dienai veltītu koncertu VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” klientiem 

sniedza biedrība „Dzidra Straume”, sadarbībā ar Skrudalienas pamatsko-
las bērniem. Klientus priecēja ar jaukām dziesmām, jautrām dejām un īstu 
sirsnību. Skolēni un viņu vecāki bija sagatavojuši arī jaukas dāvanas mūsu 
klientiem - savām rokām darinātus spilvenus, lielu un garšīgu kliņģeri un 
origami tehnikā veidotu torti. Sirsnīgs paldies Jums par jauko koncertu, kas 
dāvāja klientiem daudz prieka un mirdzumu acīs, un gaidīsim Jūs ciemos 
vēl un vēl!
Patiesā cieņā, 
VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” kolektīvs 
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izlasīt interviju ar Daugavpils novada domes depu-
tātu, Naujenes Jaunatnes iniciatīvas un sporta cen-
tra direktoru, kā arī biedrības “Sporta klubs “Bruņi-
nieks”” valdes priekšsēdētāju Edgaru Kucinu.

Pastāstiet, lūdzu, par tām sfērām un jautā-
jumiem Daugavpils novadā, kuri Jums šķiet 
prioritāri!

Notikušās iedzīvotāju sapulces novada pagastos 
parāda, ka problemātiskā joma ir komunālie jautā-
jumi - lielākā daļa jautājumu skar tieši komunālo 
dienestu darbību, t.sk. SIA “Naujenes pakalpojumu 
serviss”, pašvaldības aģentūru “Višķi”, kā arī komu-
nālo dienestu darbs pagastos. Tā šobrīd ir problēma 
Nr.1, un ir jāmeklē tās risinājums, īpaši daudzdzī-
vokļu mājās. 

Kā Jums šķiet, vai novadā ir jomas, kurām 
tiek pievērsts pārāk maz uzmanības?

Es gribu teikt, ka šobrīd novada dome aktīvi dar-
bojas visos virzienos, grūti pateikt, kāpēc ir izvei-
dojusies šāda situācija ar komunālo dienestu. Līdz 
šim gan komiteju, gan domes sēdēs, kā arī dažādās 
darba grupās esmu nācis klajā ar piedāvājumu 
veikt rūpīgu komunālās jomas kontroli. Mans pie-
dāvājums bija SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 
komunālo pakalpojumu tarifus, pirms apstiprināša-
nas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā 
Rīgā, rūpīgi izskatīt un apstiprināt novada domes 
tarifu komisijā. Diemžēl, tobrīd manu priekšlikumu 
atbalstīja tikai daži deputāti, lielākā daļa uzska-
tīja, ka nav nepieciešams veikt divkāršu darbu, jo 
galavārds tik un tā pieder Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisijai. Ir jāsaprot, ka komisija 
pārbauda tikai tarifu noteikšanas metodiku, un ne-
iedziļinās daudzos būtiskos aspektos, kas rezultātā 
ietekmē komunālo pakalpojumu izmaksas. Piemē-
ram, maksu par siltumenerģiju ietekmē tas, kādos 
apstākļos tiek uzglabāts kurināmais.

Atgriežoties pie sākotnējā jautājuma, gribu teikt, 
ka domei neatliek neviena jautājuma izskatīšanu 
un darbs norit visos virzienos. Jautājums, cik ātri 
tas tiek darīts!? Nevaru paskaidrot, kāpēc vienā sfē-
rā ir vērojama dīkstāve. Šī joma - komunālais die-
nests - ir kā tabu. 

Jūs esat viens no septiņpadsmit Daugavpils 
novada domes deputātiem, kādas ir Jūsu stip-
rās puses un priekšrocības?

Vistuvāk man, protams, ir sports un jaunatnes 
lietu politika, šīm jomām atbilst arī mana izglītība 
(E.Kucins ir absolvējis Daugavpils Pedagoģisko uni-
versitāti; int.piez.), taču es nestāvu uz vietas, cenšos 
nepārtraukti attīstīties. Ļoti daudz lasu un cenšos 
iepazīt jaunas lietas, tā kā esmu mājas vecākais, arī 
pieminētā komunālā sfēra man nav sveša. Pārzinu 
tos Ministru kabineta noteikumus, kuri reglamentē 
šo jomu. Orientējos arī novadā uzstādīto siltummez-
glu darbībā, zinu, kā tie darbojas, un, kā iespējams 
ekonomēt siltumenerģijas patēriņu.

Jūs minējāt, ka pārzināt komunālo pakalpo-
jumu jomu. Vai nākat klajā arī ar priekšliku-
miem, kā uzlabot šo sfēru novadā?

Ja pie manis vēršas pēc palīdzības, piemēram, ie-
dzīvotāju pieņemšanas reizēs vai privātā kārtā, tad 
es, protams, neatsaku. Jebkuram siltummezglam 
tiek uzstādīts siltumenerģijas padeves grafi ks, šajā 
kontekstā mēs visbiežāk izšķiras dienas un nakts 
temperatūru - standarta uzstādījumus jebkurā 
siltummezglā, piemēram, 16°C naktī un 18°C die-
nā, kas tiek panākti ar noteiktu siltumenerģijas 
padeves koefi cientu. Iedzīvotājiem visbiežāk tiek 
skaidrots, ka ir iespējams regulēt siltumenerģijas 
izlietojumu, paaugstinot vai samazinot uzstādīto 
temperatūru, taču tā ir nepilnīga informācija - vei-
cot izmaiņas siltumenerģijas padeves grafi kā, var 
panākt vērā ņemamu efektu, īpaši dzīvoklī, turklāt, 
ievērojami mainās arī izmaksas par siltumenerģiju.

Ja cilvēks ir mājas vecākais, viņam ir piekļuve 
siltummezglam; ja papildus tam ir arī labas at-
tiecības ar fi rmu, kas apkalpo attiecīgo siltum-
mezglu, tad ir iespējams panākt vērā ņemamus 
uzlabojumus. Vadoties pēc savas pieredzes, varu 
apgalvot, ka pāris mēnešu laikā nav iespējams at-
rast optimālo temperatūru. Ir nepieciešama pilna 
apkures sezona, lai noskaidrotu, kādi siltummezgla 
parametri radīs vislabāko efektu, turklāt, katrai 
mājai šie rādītāji būs atšķirīgi. Zināmā mērā prob-

lēma šajā jomā slēpjas tajā, ka cilvēki nevēlas iedzi-
ļināties, turklāt, arī siltumenerģijas piegādātāji nav 
ieinteresēti skaidrot visas darbības nianses. 

Kā radās Jūsu interese par šo jomu?
Naujenes Jaunatnes un sporta centra sporta zālē 

tika uzstādīts siltummezgls, un es vēlējos izprast, 
kā tas darbojas. Atradu dažādu iespējamo literatū-
ru par to, pētīju, lasīju un sāku rīkoties. No rītiem, 
atnākot uz darbu, uzstādīju noteiktu siltumenerģi-
jas padeves grafi ku un mērīju siltumenerģijas skai-
tītāja rādījumus. Darba dienās beigās piefi ksēju, 
cik megavati enerģijas tikuši patērēti, un, kāda ir 
bijusi vidējā temperatūra telpās. Nākamajā dienā 
es mainīju enerģijas padeves grafi ku un salīdzināju 
rezultātus. Šādi turpināju divus vai trīs mēnešus. 
Pēc tam izanalizējām rezultātus un piemeklējām 
optimālāko variantu, rezultātā ir vērojama ļoti 
būtiska siltumenerģijas ekonomija. 

Ņemot vērā padziļināto interesi un zināšanas 
par siltumenerģiju un tās ekonomiju, kā Jūs 
vērtējat novadā īstenotos energoefektivitātes 
pasākumus?

Manuprāt, dome veic ļoti lielu un nepieciešamu 
darbu, sniedzot iedzīvotājiem nozīmīgu palīdzību. 
Pievēršoties tam, kas tiek darīts, gribētu atzīmēt, 
ka, iespējams, būtu jāmaina ēku siltināšanas se-
cība. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka neesmu eksperts, 
tas ir tikai mans viedoklis, kas veidojies no novē-
rojumiem. Mēs parasti piedāvājam sākt ar jumta 
un fasādes siltināšanu, kas, protams, ir loģiski - ja 
jumts tek, tas jāremontē pirmām kārtām. Taču pēc 
tam es ieteiktu turpināt ar radiatoru nomaiņu, kas 
arī ir ļoti būtisks aspekts. Saprotiet, siltummezgls 
rada noteiktu siltuma daudzumu, kas tiek virzīts pa 
trubām, taču visi mūsu radiatori, kuri ir dzīvokļos, 
nav efektīvi. Tie ir novecojuši un nespēj pievadīt dzī-
voklim visu saražoto siltumenerģiju. 

Kāds ir Jūsu kā deputāta ieguldījums Dau-
gavpils novadā un tā iedzīvotāju labā?

Jūs neesat pirmā, kas uzdod man šo jautājumu! 
Kā deputāts darbojos jau otrajā sasaukumā, un 
pirmā sasaukuma laikā radās vairākas idejas par 
jaunatnes politikas attīstību novadā, par sporta jo-
mas pilnveidošanu. Jāsaka paldies novada domes 
vadībai, jo manas idejas tika sadzirdētas un atbal-
stītas. Šobrīd katrā pagastā darbojas jaunatnes lie-
tu speciālists, kādreiz tāds bija tikai trīs pagastos. 
Tāpat katrā no pagastiem darbojas arī sporta darba 
organizators, un, protams, varam būt lepni arī par 
savu sporta skolu. Laikā, kad pastāvēja Daugavpils 
rajons, kurā ietilpa arī tagadējais Ilūkstes novads, 
darbojās Ilūkstes sporta skola, kura novadu refor-
mas rezultātā palika Ilūkstes novadā. Līguma ie-
tvaros, protams, tika pildītas noteiktas funkcijas un 
mūsu novada bērni apmeklēja nodarbības, taču tas 
nebija ilgtermiņa risinājums. 

Kāds bija Jūsu mērķis, balotējoties deputāta 
amatam?

Ja mēs runājam par mērķi, ar kādu es balotējos 
deputāta amatam, tad jāsaka, ka šeit viss ir daudz 
vienkāršāk…vai arī sarežģītāk. Esmu tāds cilvēks, 
kurš nespēj stāvēt uz vietas, vēlos nepārtraukti 
attīstīties, iepazīt ko jauno un tiekties uz augšu. 
Nāku no vienkāršas ģimenes, un visu dzīvē esmu 
sasniedzis paša spēkiem. 2009.gadā, kad notika vē-
lēšanas, sapratu, ka vēlos izmēģināt savus spēkus, 
pārbaudīt sevi citā līmenī un mēģināju iesaistīties 
politikā. Grūti pat pateikt, kāds bija mērķis, varbūt 
izklausīsies banāli, bet es vēlos palīdzēt cilvēkiem. 
Vēlos darīt labu, dalīties ar savām zināšanām un 
pieredzi. 

Deputāta amats ir instruments, ar kuru var 
palīdzēt cilvēkiem?

Jā, pavisam noteikti tas ir līdzeklis, lai sniegtu 
palīdzību. Pats interesantākais, ka sabiedrībā bie-
ži tiek jaukti pašvaldību deputāti un Saeimas de-
putāti, konkrēti atalgojuma jomā. Ļoti bieži dzirdu 
komentārus, ka es kā deputāts saņemu lielu naudu, 
bet jāņem vērā, ka patiesībā atalgojums šeit ir pa-
visam smieklīgs. Jebkurš var aplūkot mūsu ienāku-
mu deklarācijas. Protams, man ir otrs darbs, kurā 
saņemu atalgojumu, tāpēc deputāta pienākumi ir 
vairāk kā sabiedriskais darbs. Pašvaldības deputā-
ta amats nav vieglas peļņas avots, tie ir pienākumi, 
iespējas un atbildība. Bieži vien, kļūstot par deputā-
tu, aizmirstas solījumi, kas tika doti priekšvēlēšanu 
laikā. Tā notiek vairumā gadījumu! Pirms vēlēša-
nām tiek solītas dažādas lietas, par kurām pēc tam 
neviens pat neieminas, tāpēc es pēc vēlēšanām vien-
mēr aicinu atrast visas priekšvēlēšanu programmas 
un paskatīties, kas no solītā ir izpildīts. Kļūstot par 
deputātu, bieži vien aizmirstas, ka deputāts ir tau-
tai, nevis tauta deputātam. Deputātam vienmēr jā-
atceras, ka viņš ir tautas kalps. 

Vai Jūs atceraties, ko solījāt pirms vēlēša-
nām?

Jā, protams, bet jāņem arī vērā, ka mēs nesolījām 
to, ko nav iespējams izpildīt. Var, protams, sasolīt 
zelta kalnus, bet, kam tas ir vajadzīgs? Vēl jāņem 
vērā tāds būtisks aspekts kā darbs koalīcijā un 
opozīcijā. Var dot solījumus, bet, esot opozīcijā, ir 
daudz grūtāk pildīt savus solījumus. 

Pastāv uzskats, ka Daugavpils novada domē 
nav izteiktas koalīcijas un opozīcijas, visi 17 
deputāti veiksmīgi sadarbojas un orientējas 

uz saimniecisko attīstību…
Teiksim tā, koalīcija domē ir, bet nav spilgti iezī-

mētas opozīcijas. Tajos deputātos, kuri nav koalīcijā, 
arī ieklausās, neviens netiek atstumts, nevaru teikt, 
ka viņu jautājumi tiek ignorēti, un daudz kas tiek 
arī realizēts, bet, ja koalīcijai ir nepieciešams virzīt 
kādu jautājumu, tad opozīcijas viedoklis nav īpaši 
no svara. 

Pastāstiet, ko Jūs darāt tad, kad nepildāt de-
putāta pienākumus?

Deputāta darbs nav tikai sēžu apmeklēšana vai 
darbs komisijās, deputāts ir tautai, tāpēc viņš ir 
darbā 24 stundas diennaktī. Vienmēr aicinu iedzī-
votājus, ja ir kāda nopietna, neatliekama problēma, 
var zvanīt jebkurā diennakts laikā. Protams, ir jāiz-
vērtē, vai šī problēma ir patiešām nopietna un stei-
dzama.  

Jūs gribat zināt, ar ko es nodarbojos papildus de-
putāta pienākumiem! Noteikti mans pamatdarbs 
Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrā 
un arī mīļākā nodarbošanās ir sports - jebkurā tā 
izpausmē. Pats nodarbojos ar sportu, cik daudz ie-
spējams, apmeklēju dažādus sporta pasākumus un 
sacensības, esmu arī aktīvs līdzjutējs. Sports ir liela 
daļa manas dzīves! Tāpat arī ģimene - to laiku, kad 
man nav jāstrādā, cenšos pavadīt ar ģimeni.

Vai esat Daugavpils novada komandu līdz-
jutējs?

Daugavpils novada komandas visos sporta veidos 
man ir pirmajā vietā - gan volejbolā, basketbolā, gan 
hokejā, futbolā, kā arī svarbumbu sportā. Bieži vien 
starptautiskajās sacensībās mūs jauc ar Daugavpils 
komandām, tāpēc vienmēr uzsveru un atgādinu, ka 
mēs pārstāvam Daugavpils novadu. 

Kā sports ienāca Jūsu dzīvē - tā bija vecāku 
iniciatīva?

Nezinu, vecāki vienmēr ir bijuši ļoti sportiski. 
Mamma jaunībā piedalījās dažādās sacensībās, ie-
gūstot pat godalgotas vietas vieglatlētikā. Lēmumu 
par to, ka man patīk sports un vēlos saistīt savu dzī-
vi ar to, es, protams, pieņēmu pats, tā nav vecāku 
izvēle. Bērnībā un pusaudža gados, kā jau visi pui-
kas, izmēģināju dažādus sporta veidus, nodarbojos 
gan ar futbolu, basketbolu, cīņas sportu, svarbumbu 
sportu u.c. Pieaugot jau izdarīju apzinātu izvēli par 
labu konkrētiem sporta veidiem, kuros man bija vis-
labākie sasniegumi. 

Vai papildus sportam Jums ir arī kādas ci-
tas aizraušanās un vaļasprieki?

Kā jau teicu, man patīk augt un attīstīties. Ja ir 
kāda jauna joma, kas mani interesē, varu ar to ļoti 
aizrauties. Nesaku, ka tas uzreiz kļūst par manu 
hobiju, bet interesi tas piesaista. Mani saista pats 
pilnveidošanās process.

Kāds ir Jūsu dzīves moto?
Tā uzreiz nemaz nevaru atbildēt… Skatoties, ko 

Jūs domājat ar jēdzienu dzīves moto?
Noteikti principi, saskaņā ar kuriem Jūs dzī-

vojat…
Ja mēs runājam par principiem, tad pirmkārt tas 

noteikti ir kārtīgums. Otrkārt, atbildība - atbildība 
pret apkārtējiem, atbildība par to, ko tu dari gan 
darbā, gan dzīvē, gan sportā. 

Kādas ir Jūsu spilgtākās rakstura iezīmes?
Kārtīgums, godīgums… Cenšos dzīvot pēc princi-

pa - nemelot cilvēkiem! Uzskatu, ka melo tikai tie, 
kas no kaut kā baidās!

Vai sports ir ietekmējis Jūsu personību?
Jā, tas ir atstājis lielu ietekmi mana rakstura vei-

došanā. Nodarbojoties ar sportu, ir attīstījusies tāda 
īpašībā kā tiekšanās uz līderismu. Gan sportā, gan 
jebkurā citā jomā mani interesē tikai uzvara. Mani 
komandas biedri zina, ka mani interesē tikai viena 
vieta - pirmā. Neviena cita vieta man neeksistē. Ja 
tiecies uz mērķi, tad tiecies pilnībā! Ja tiek uzstādīts 
mērķis - uzvara, tad visas citas vietas ir sakāve. 

Tādā gadījumā, ko Jūs domājat par olim-
pisko principu - galvenais nav uzvara, bet gan 
piedalīšanās?

Tas nav priekš manis! Ja negribi uzvarēt, tad ne-
piedalies, jo tad tas vairs nav sports, tad tā ir fi zkul-
tūra! 

Par ko Jūs gribējāt kļūt bērnībā?
Vecāki ļoti gribēja, lai saistu savu dzīvi ar mili-

tāro jomu, iespējams pat dienestu kara fl otē. Viņi 
vēlējās, lai mācos vai Nahimovas vai Suvorovas 
Militārajā skolā (Нахимовское или Суворовское 
военное училище), bet bērnībā es pats gribēju kļūt 
par kriminālizmeklētāju. Jau tolaik redzēju, ka ir 
lietas, kas jāsakārto, ka pastāv netaisnība, kas jāno-
vērš. Sapratu, ka uz zemes nav taisnības, un man, 
kā bērnam, bija svarīgi vērst visu par labu. Pieaugot 
viedoklis par profesiju protams, mainījās, bet darbs 
ar cilvēkiem man ir paticis vienmēr.  

Nosauciet trīs lietas, ar kurām Jūs Daugav-
pils novadā lepojaties. 

Tās viennozīmīgi nav lietas, un tās nav tikai trīs... 
Es lepojos ar Daugavpils novada iedzīvotājiem. Lai 
kas arī tiktu veidots un darīts (parki, takas, mājas) - 
to visu dara cilvēki, mūsu novada iedzīvotāji. Mums 
nav nacionāla rakstura problēmu, novadnieki dzīvo 
mierā un saticībā, neatkarīgi no nacionālās piederī-
bas un ticības. Visi kopā mēs vēlamies padarīt mūsu 
novadu par labāko. Un, protams, liels lepnums man 
ir par mūsu skaisto upi - Daugavu. 
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 Vasarsvētku sadancis Vabolē savija kopā dejas mīlestību 
Jau 21.gadu pēc kārtas Vaboles pagasts pulcēja tautas deju kolektīvus no Lat-

vijas, kā arī Vasarsvētku sadanča koncertu kuplināja novada dejotāji. Ciemiņu 
kolektīvu pulkā – Krāslavas Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Jautraviņa” (vad. Jāzeps Ornicāns), Krustpils kultūras nama jauniešu deju 
kolektīvs „Delveri” (vad. Ingrīda Feldmane), Siguldas novada Kultūras centra 
vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Siguldietis” (vad. Ieva Roķe) un Daugavpils 
Latviešu Kultūras centra deju ansamblis „Laismeņa” (vad. Diāna Soldāne). 

Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza: „Sajūtas, protams, ir prie-
cīgas, jo pirms trim gadiem mēs nosvinējām sadanča pilngadību, pagājušogad 
bija apaļā jubileja – 20 gadi un tagad vēl viena pilngadība – 21 jeb acīte, un es tā 
domāju, ka Vasarsvētku sadancis vienmēr „trāpa acītē”. Šogad esam pasūtījuši 
īpaši labu laiku, esam ļoti pacentušies. Sadancis mums katru gadu ir tie īpašie 
svētki, kad jūtama vaboliešu sirsnība un visam cauri vijas dejas mīlestība. Un 
skatītāji jau katru gadu gaida kādu pārsteigumu vai īpašos viesus, bet patiesī-
bā jāpriecājas par sava novada kolektīvu sniegumu, un vabolieši priecājas par 
skaistu koncertprogrammu.”

Pagājušajā gadā Līksnas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Daugave-
ņa” (vad. Vilma Tāraude) svinēja savu pirmo piecgadi, šogad savu 45 gadu jubi-
lejas koncertu izdejoja novada Kultūras centra Tautas deju ansamblis „Līksme” 
(vad. Aija Daugele). Savukārt, Vaboles pagasta kultūras nama jauniešu deju 
kolektīvs „Aisma” (vad. Anita Šalkovska), lai arī gados fi ziski jauns, šī gada 
rudenī svinēs savu 55 gadu jubileju. Jubilāru kolektīvu vadītāji tika aicināti 
aizdegt lielo svētku ugunskuru.

Vasarsvētku sadanča ikgadējā režisore Aija Daugele atzīst, ka šogad sadancī 
tika izdejotas ne tik daudz Latgales dejas, bet visas Latvijas, tostarp dejas no 
deju uzveduma „Lec, saulīte!”, ko Mežaparka lielajā estrādē varēs vērot 21., 
22.jūnijā. Uzveduma pamatā ir stāsts, kuru, dzirdot, redzot un izdzīvojot, ska-
tītāji uz brīdi nonāks gaismas daudzināšanas un tautas vitālo svētku rituāla 
pasaulē. Konceptuāli koncertuzvedums balstīts Līgo nakts svinēšanu tradicio-
nālajā un rituālajā norisē, vērojot to no mūsdienu cilvēka skatpunkta.  

Aija Daugele: „Protams, mēs ikreiz vēlamies atkārtot, kas ir tautas deja un ka 
tā ir. Tāpēc mēs, arī dejā, atgriežamies pie saknēm.”

Koncerta izskaņā visi dalībnieki vienojās kopīgā dejā. Vaboles pagasta pār-
valdes vadītāja Aina Pabērza ikvienam kolektīva vadītājam pasniedza Pateicī-
bu par dalību skaistajā Vasarsvētku sadanča koncertā. 
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mi gan pašu dejotāju, gan skatītāju sirdīs. Vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs apvieno tautas dejai  uzticīgos cilvēkus un paaudzes. 

Tautas deju ansambļa pirmsākumi meklējami 1969. gadā, kad rajona 
Kultūras namā sapulcējās pirmie ansambļa dalībnieki. Kolektīva vadītāja 
līdz 1990. gadam bija Irēna Braslavska, kas dejas soļus un horeogrāfijas 
pamatus bija apguvusi pašmācības ceļā. Deju ansamblis Irēnas Braslavs-
kas vadībā ļoti nopietni un sekmīgi strādāja, apgūstot skatuves dejas pa-
matus. 1979. gadā kolektīvs iegūst Tautas deju ansambļa nosaukumu un 
no šī laika ir visu Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībnieks.

Kopš 1990. gada tautas deju ansambli „Līksme” vada Irēnas Braslavs-
kas meita Aija Daugele, kas arī ir šī skaistā jubilejas koncerta mākslinie-
ciskā vadītāja.   

Abu Aijas Daugeles vadīto kolektīvu augsto tehnisko un māksliniecisko 
varēšanu apliecina tas, ka paralēli savam ikdienas darbam un mācībām 
ikviens dejotājs ar prieku vakaros dodas uz mēģinājumiem, kur tiek slīpē-
ti un spodrināti deju soļi un raksti, tiek lieti sviedri un reizēm pat asaras, 
lai koncertos varētu dāvināt prieku skatītājiem un sagādātu gandarījumu 
sev par katru veiksmīgo koncertu. 

Kolektīvu repertuārs gadu gaitā ir bijis bagāts ar neskaitāmām latviešu 
tautas dejām un programmām. „Līksmes” uzstāšanās šo gadu garumā ir 
redzētas vai visās Daugavpils rajona un novada pašvaldībās, daudz un 
dažādos koncertos citviet Latvijā, kā arī ārzemēs. 

Staltas kājas, sirdī smaidi, mirdzošas acis un raits dejas solis - tās ir vēr-
tības, kas tiek saglabātas cauri laikam. Līksme - Latvijas tautas vērtība, 
gara spēka spogulis, kurā saskatāma dejas soļu rotaļīgā burvība. 

„Līksme” savu koncertu iesāka ar vienu no skaistākajām un dzidrā-
kajām tautas deju pērlēm „Pie Dieviņa gari galdi” (Alfrēda Spura horeo-
grāfija, tautas mūzika). Pēcāk tika izdejotas tādas dejas kā „Līkums pie 
līkuma”, „Sasala jūrīna””, „Sābru dancis”, „Meitu māte”, „Kūmas”, „Ābelī-
te”, „Guoju pa mežu”, „Es izjāju prūšu zemi”, „Pieci vilki”, „Mugurdancis”, 
„Jāņu nakti neguļat”, „Šķērsu dienu saule tek” un daudzas, daudzas citas. 

Kolektīvu svētkos sveica arī bijušie līksmieši - Ērika Locika, Gunārs 
Sarguns, Ilmārs Sarkans un Vija Kudiņa. Ērika Locika dalījās savās at-
miņās par laiku, kad pati bija šī kolektīva dalībniece. 

Apsveikumiem pievienojās kolektīvu draugi - Līksnas pagasta vidējās 
paaudzes deju kolektīva „Daugaveņa vadītāja Vilma Tāraude un Vaboles 
vidusskolas deju kolektīva „Aisma” vadītāja Anita Šalkovska. 

Līksmi jubilejā sveica Daugavpils novada domes priekšsēdētaja Janī-
na Jalinska, pasniedzot Pateicības kolektīva vadītājai Aijai Daugelei un 
dejotājiem - Zanei Kokinai, Santai Rokjānei, Mudītei Kiseļovai, Matīsam 
Ruskulim, Paulim Vuškānam, Nikolajam Dedelim, Ilmāram Sarkanam, 
Ilonai Bohānei, Lāsmai Šembelai, Viktorijai Sitnikai, Andrim Bohānam, 
Inesei Lutokai, Arvim Vaļukam, Mārtiņam Ruskulim. 

Apsveikumiem pievienojās Daugavpils novada Kultūras pārvaldes va-
dītāja Ināra Mukāne un kultūras centra pārstāves Inta Uškāne un Anita 
Auzāne. 

Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības raksti par dejas mīlestību 
un nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā 
tika pasniegti Mudītei Kiseļovai, Nikolajam Dedelim, Ilmāram Sarkanam 
un vadītajai Aijai Daugelei. 

Koncerta turpinājumā dejotāji skatītāju uzmanībai piedāvāja moder-
nās dejas uzvedumu, kura horeogrāfe ir Renata Grigaņičiene. Uzvedumu 
uzsākot ar horeogrāfa Jāņa Ērgļa deju „Šķērsu dienu saule tek” (tautas 
mūzika Ilgas Reiznieces apdarē). 

TDA „Līksme” jubilejas koncerts „Jūtas bez vārdiem”

26.aprīlī Daugavpils novada kultūras cen-
trā tautas deju ansamblis „Līksme” radīja un 
izdzīvoja savas „Jūtas bez vārdiem”. 

Kolektīva 45 gadu jubilejas koncertā savu 
dejas mākslu skatītājiem dāvināja jauniešu 
kolektīvs, kā arī pirms nepilniem trim ga-
diem izveidotais vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs „Līksme”, kas savā darbībā, dejā un visās 
tās izpausmēs pievienojas jauniešu izvirzīta-
jai misijai - ar staltu stāju, siltiem smaidiem, 
mirdzošām acīm un raitu dejas soli radīt līks-
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Iepazīšanās ar deputātu
Turpinot rubriku „Iepazīšanās ar deputātu”, 

piedāvājam izlasīt interviju ar Daugavpils Uni-
versitātes mārketinga direktoru, pašvaldības 
kapitālsabiedrības „Daugavpils lidosta” valdes 
locekli, Daugavpils novada domes deputātu Jāni 
Kudiņu.

 Kādi ir, Jūsuprāt, būtiskākie lēmumi, ku-
rus ir pieņēmis esošais Daugavpils novada 
domes sasaukums?

Skatoties no jaunās domes sasaukuma darba 
sākuma, līdz ar šī mācību gada sākumu tika pie-
ņemts lēmums par Medumu vidusskolas pārtap-
šanu par pamatskolu. Stratēģiski tas, protams, 
bija ļoti smags lēmums, bet skolā nebija vidussko-
las klašu – vidusskolēni ir devušies uz kaimiņu 
pagastu skolām, vai arī uz pilsētas skolām. Viens 
no būtiskākajiem lēmumiem, kas tika pieņemts, 
protams, ir arī Daugavpils novada budžets 2014. 
gadam. Periodā, kad tuvojās apkures sezona, bū-
tiski kļuva jautājumi par siltumenerģijas tari-
fi em. Tie ir jautājumi, kas skar ikvienu novada 
vai attiecīgās pagasta pārvaldes iedzīvotāju. 

Kuras ir tās jomas vai jautājumi, kuri 
Jums šķiet prioritāri?

Daugavpils novadā prioritāte noteikti ir izglītī-
ba, es pats strādāju izglītības iestādē un uzskatu, 
ka izglītībai ir jābūt novada un valsts prioritātei. 
Jo tikai cilvēkiem ar izglītību, pašreizējos dar-
ba apstākļos, ir iespēja iekļauties darba tirgū.. 
Tas, skolu tīkls, kas šobrīd ir izveidots novadā, ir 
maksimāli jāsaglabā, bet ir arī jāsaprot, ka uztu-
rēt šo tīklu – tie ir milzīgi izdevumi. Pietiekami 
liels skolu skaits prasa arī nozīmīgus ieguldīju-
mus skolas infrastruktūras sakārtošanā. Pirms 
vairākiem gadiem novadā tika likvidēta Līksnas 
pamatskola. Par laimi, skolas aizvēršanu neizju-
tām tik smagi, jo Līksnas pagasts atrodas tuvu 
Daugavpils pilsētai. Lielākā daļa jauniešu tomēr 
ir palikuši Līksnas pagastā un apmeklē skolas 
Nīcgales vai Vaboles pagastā. Tajos pagastos, kas 
atrodas ļoti tālu no pilsētas, skolas aizvēršana 
būtu ļoti smags trieciens – automātiski samazi-
nās darba vietas un jauniešu skaits. 

Manuprāt, otrs būtiskāko jautājumu bloks ir 
uzņēmējdarbība. Nebūsim naivi, manā skatīju-
mā Daugavpils novads var attīstīties pateicoties 
lauksaimniecībai un tūrisma segmentam. Tajos 
pagastos, kas atrodas tuvu pilsētai, piemēram, 
Naujene un Līksna, var veidot arī ražotnes, bet 
tas ir ļoti nosacīti – pamatā tomēr jāorientējas uz 
lauksaimniecību. Nepieciešams ieguldīt lielākus 
pašvaldības līdzekļus infrastruktūras attīstībā un 
sakārtošanā. Tas ir viens no priekšnoteikumiem, 
lai attīstītos uzņēmējdarbība. Viens no lielāka-
jiem attīstības projektiem Daugavpils novadā ir 
arī lidosta Lociku ciemā.  Šis projekts ir viens no 
Daugavpils pilsētas domes stratēģiskākajiem in-
vestīciju projektiem; ātra un komfortabla reģiona 
pieejamība ir viens no galvenajiem priekšnosacī-
jumiem uzņēmējdarbības veicināšanai un uz eks-
portu vērstu ražošanas centru attīstībai Latgalē. 
Daugavpils lidostas  attīstība ir efektīvs veids, lai 
nodrošinātu Latgales reģiona iedzīvotāju un uz-

ņēmēju mobilitāti un veicinātu visa Latgales plā-
nošanas reģiona ekonomisko izaugsmi.

Kuras ir tās jomas, kurām, Jūsuprāt, līdz 
šim nav tikusi pievērsta pietiekama uzmanī-
ba?

Par tādām jomām man ir grūti spriest, es uz-
skatu, ka visiem jautājumiem tiek pievērsta uz-
manība. Nekas netiek piemirsts un visas jomas 
tiek uzraudzītas. 

Par vienu no savām prioritātēm Jūs minē-
jāt izglītības sfēru, kā Jūs vērtētu izglītības 
iespējas Daugavpils novadā?

Daugavpils novadā ir attīstīts skolu tīkls - ir 
gan pamatskolas, gan vidusskolas, gan arī Višķu 
profesionālā vidusskola. Kopumā, runājot par iz-
glītību, jāatzīst, ka ir viena ļoti aktuāla problēma, 
kas vienlaicīgi ir arī priekšrocība – novada centrā 
ir Daugavpils pilsēta, attiecīgi tie bērni, kuru ve-
cāki strādā pilsētā, visbiežāk arī mācās pilsētas 
skolās. Skolu skaits novadā perspektīvā varētu 
arī samazināties, tas nav atkarīgs tikai no fi nan-
sējuma jautājuma, ir jāsaprot, ka demogrāfi jas 
rādītāji nav iepriecinoši, attiecīgi skolēnu skaits 
kardināli sarūk, un šis kritums turpināsies vēl 
vairākus gadus. Kopumā valstī rādītāji nav tik 
dramatiski, bet jāņem vērā, ka liela daļa jauniešu 
ir aizbraukuši uz Rīgu, iespējams, uz šī pamata 
tur arī pieaug dzimstības rādītāji. Rīgā skolēnu 
skaits palielinās, bet novados tas sarūkt, īpaši no 
1. līdz 9.klasei. Tā ir būtiska problēma. 

Īsā laika posmā Latvijā ir nomainījušies vairā-
ki izglītības un zinātnes ministri, katrs nākot ar 
savām reformām, kāds ir Jūsu viedoklis par dažā-
dām izmaiņām, kuras tika plānots ieviest lauku 
skolās? 

Ne visiem pamatskolas absolventiem ir jāmā-
cās vidusskolā. Ir jāattīsta profesionālā vidējā 
izglītība, turklāt, tas ir jādara valstiskā līmenī. 
Ir jāveicina dažādu profesiju apguve, jāapgūst da-
žādas iemaņas u.tml. Ir ļoti nepareizi, ka šobrīd, 
zinot, ka vidusskolas klasē jābūt vismaz desmit 
vai divpadsmit skolēniem, skolotāji cenšas salikt 
sekmīgas atzīmes visiem 9.klases skolēniem, lai 
tikai viņi varētu turpināt mācības vidusskolā. Re-
zultātā, samazinās izglītības līmenis. Bieži vien 
šādiem skolēniem, pabeidzot vidusskolu, nav ne-
pieciešamo zināšanu un iemaņu, lai dotos studēt 
augstskolā. Tieši tāpēc ir jāattīsta profesionālā iz-
glītība, un profesionālās ievirzes izglītības iestāde 
Daugavpils novadā. 

Kādi, Jūsuprāt, ir lielākie profesionālās 
vidusskolas trūkumi, kas ietekmē skolēnu 
skaita samazināšanos?

Par trūkumiem ir grūti spriest. Bet, protams, 
lielākais skolēnu skaita samazināšanas iemesls 
ir tas, ka strauji samazinās potenciālo skolēnu 
skaits kopumā- Latvija, Latgalē un protams arī 
Daugavpils novadā. Jāatzīst, ka ilgus gadus pro-
fesionālā izglītība Latvijā nebija populāra, jo visi 
uzskatīja, ka jāiegūst obligāti vispārējā vidējā iz-
glītība. Bet pašreiz valsts un uzņēmēji tieši pie-
prasa profesionālo skolu absolventus, kuri ir arī 
reālie darbinieki visdažādākajos tautsaimniecībai 
nepieciešamajos uzņēmumos (celtniecības, šūša-

versitātē, pildu marketinga direktora pienāku-
mus.  Darbs ir saistīts ar dažādiem universitātes 
pasākumiem, ar izstādēm, ar sabiedriskajām at-
tiecībām u.tml. Tie ir mani tieši pienākumi. kā 
arī strādāju Daugavpils pilsētas pašvaldības uz-
ņēmumā SIA „Daugavpils lidosta”. Brīvajā laikā 
spēlēju Līksnas amatierteātrī „Maskas”. Pavisam 
nesen mūsu amatierteātrim bija pirmizrāde J. 
Jaunsudrabiņa komēdiju lugai „Jo pliks, jo traks”. 
Bet šī gada teātra izrāde bija kaut kas sen nebi-
jis Līksnas amatierteātrī! Šis man jau bija ses-
tais gads, kā es spēlēju amatierteātrī, protams, ir 
patīkami, ka ar katru gadu arī atnāk kāds jauns 
aktieris, kurš savu brīvo laiku pavada kopā ar 
mums. 

Brīvo laiku, kad man tāds atliek, labprāt pava-
du savās vecāku mājas Līksnas pagasta „Manti-
niekos”. 

Rubrikā „Iepazīšanās ar deputātu”  ir arī 
nenopietnā sadaļa – jautājumi, kurus jāuz-
tver ar humoru. Sakiet, par ko Jūs pēdējo 
reizi sodīja Ceļu policija?

Īsti neatceros, man šķiet, ka tas varēja būt par 
ātruma pārsniegšanu! Aptuveni pirms kādiem 
trim mēnešiem, ļoti steidzos uz teātra mēģināju-
mu, mazliet pārsniedzu ātrumu, bet policijas dar-
binieks izteica mutisku brīdinājumu. 

Kā Jums šķiet, kāpēc visas svarīgākās po-
dziņas ir sarkanā krāsā?

Tāpēc, ka sarkanā krāsa piesaista uzmanība. 
Ar sarkanu krāsu var pievērst uzmanību kaut 
kam konkrētam, un tikpat labi var novērst preti-
nieka uzmanību, ja tas nepieciešams.
Ar Jāni Kudiņu sarunājās Marta Kive

nas, tūrisma utt.). Kā 
kādreiz minēja mūsu 
novadnieks Rainis „Pa-
stāvēs, kas mainīsies!”, 
tā arī Daugavpils nova-
da profesionālajai vi-
dusskolai ir jāiet roku 
rokā ar laiku. Jo nevar 
strādāt tā kā tika strā-
dāts iepriekš. Arī vaja-
dzētu pārdomāt varbūt 
par jaunu modernu mā-
cību programmu izvei-
di, tādā veidā palielinot 
skolēnu skaitu. 

Pastāstiet, lūdzu, 
ar ko Jūs nodarbo-
jaties tad, kad nepil-
dāt domes deputāta 
pienākumus?

Papildus deputāta 
pienākumiem es strā-
dāju Daugavpils Uni-
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Tautas mūzika - no paaudzes paaudzē 
Aprīļa nogalē Vaboles kultūras namā uz 11. Starptautisko tautas muzikantu 

saietu pulcējās skatītāji un tautas muzikālo tradīciju kopēji no dažādiem Lat-
vijas novadiem, kā arī ikgadējie viesi no Lietuvas - Zarasu kultūras centra lie-
tuviešu tautas mūzikas kapela „Čir-vir-vyrai” (vadītājs - muzikants, tautas ins-
trumentu restaurētājs un muzikantu saietu rīkotājs Gintaras Andrijauskas). 

Mūzika sāka attīstīties brīdī, kad mūsu senči no klejotājiem pārtapa par viet-
sēžiem. Sākotnēji radās ritms - reliģisko ceremoniju laikā tika sistas bungas, 
vēlāk attīstījās arī melodija. Latviešu tautas senie mūzikas instrumenti ir svil-
pes, stabules, kokles un dažādi sitamie instrumenti.

Muzikants un saieta iniciators Artūrs Uškāns stāsta, ka tradīcija spēlēt tau-
tas mūzikas instrumentus nāk no tālas pagātnes. 

A.U. „Tā nāk no laikiem, kad cilvēki vispār sāka kaut ko svinēt. Tas varbūt 
bija jau alu laikos, kas cilvēki dejoja ap ugunskuru un sita mamuta kaulus.”

Melodijas pirmsākumi veidojušies no runas intonācijām un saucieniem. Tik 
tiešam Ziemeļos ir atrasti senākie mūzikas instrumenti, kas darināti tieši no 
mamuta kauliem. Pirms 3500 gadiem cilvēki tos izmantojuši kā sitaminstru-
mentus vai pūšamos instrumentus. Jau tālajā senatnē pirmatnējās kopienās 
cilvēki dziedāja, dejoja un spēlēja kādu no instrumentiem. 

A.U. „Tautas mūzikas tradīcija caur gadsimtiem, dažādām kultūrām sajauco-
ties, attīstījusies līdz šim laikam, kad mēs to cenšamies atjaunot. Savulaik, kad 
nebija radio un televīzijas, cilvēkiem nācās pašiem gan dziedāt, gan spēlēt un 
sevi izklaidēt. Jau tagad, tehnikas laikmetā, kultūra aiziet mazumā. Tāpēc ir 
ļoti patīkami dzirdēt no veciem vīriem pateicības vārdus par uzaicinājumu pie-
dalīties šajos tautas muzikantu svētkos. Tie ir cilvēki, kas jau divdesmit gadus 
nav spēlējuši un kuru mūzika šķiet vairs nevienam nav vajadzīga…” 

Tautas muzikantu saiets Vabolē ir nozīmīgākie svētki, kurā vecmeistariem ir 
iespēja satikt savus kolēģus, pakavēties atmiņās, kopā uzspēlēt un muzicēša-
nas pieredzi nodot tālāk jaunās paaudzes muzikantiem, savukārt pats Vaboles 
pagasts tiek saukts par tautas muzikantu saieta mājvietu, un 2005.gadā tika 
pasludināts par Latgales tautas muzikantu galvaspilsētu. 

Galvenais saieta mērķis ir  apzināt un celt godā seno tautas mūzikas instru-
mentu spēlētpratējus - tos  talantīgos cilvēkus, kuri paši no saviem vecākiem, 
vecvecākiem vai pašmācības ceļā iemācījušies spēlēt un savulaik muzicējuši 
Latgales  večerinkās, kāzās un  talkās.

Muzikants Artūrs Uškāns jau daudzus gadus ir šī tautas muzikantu saieta 
iniciators un rīkotājs. Viņš uzsver, ka svarīgākais ir atgādināt, ka Latgalē jop-
rojām dzīva ir tautas mūzika, lai arī vecmeistaru kļūstot mazāk, tomēr tradīci-
jas tiekot nodotas no paaudzes paaudzē.

A.U. „Protams, ir tādi, kas spēlē, spēlē arī folkloras kopās. Jaunatklājums 
man šogad bija viens no muzikantiem, kas pats sacer dziesmas latgaliski un 
spēlē ermoņikas, nevis, piemēram, ģitāru, kā tas tagad ir vairāk pieņemts. Va-
boles muzikantus, Jāni Gipteru un Ilmāru Malnaču, labprāt aicina spēlēt kā-
zās, jo ir arī tādi pāri, kuriem gribas kaut ko vairāk tradicionālu nevis ierasto 
diskotēku vai estrādes ansambli. Tas ir tikai apsveicami, paldies viņiem!” 

Pirms koncerta, jau ierastajā meistarklasē, katrs no meistariem rādīja, ko 
prot, stāstīja par sevi un savu ceļu mūzikā. Neskatoties uz to, tautas muzikanti 
no visas Latgales uz saietu sabrauc jau vairākus gadus pēc kārtas, neizpaliek 
arī bez jaunienācējiem. 

A.U. „Katru gadu uz saietu atbrauc arvien jauni muzikanti, šogad to nav 
daudz, taču par to viņi interesējas paši, daži sev līdzi atved vēl citus. Ir arī 
tādi, kas piedalās jau vairākus gadus, un tieši meistarklasēs mēs uzzinām, kas 
jauns pa šo gadu ir noticis, kas ko ir atklājis no jauna vai iemācījies. Lai arī 
tie notiek katru gadu, šie svētki tomēr katru reizi ir „svaigi” un klausāmi. Žēl, 
ka dzīvās muzicēšanas paaudze aiziet un nav vairs to, kas spēlējuši pirmajos 
saieta gados.” 

Pirmo gadu tautas muzikantu saietā piedalās arī mūzikas instrumentu meis-
tars no Krāslavas - Aleksandrs Meijers. Aleksandrs ir īstens mūzikas draugs, 
kas nu jau 17 gadus izgatavo dažādus mūzikas instrumentus - stabules, flau-
tas, lietuskokus, grabuļus, dūcējus, vargānus, okarīnas - un šo savu prasmi lab-
prāt palīdz apgūt arī citiem. 

A.M. „Man patīk dažādi instrumenti, patīk eksperimentēt ar dažādiem ma-
teriāliem. Gadās, ka stabules taisu no dažādām plastmasas caurulēm, bet vieg-
lākais, protams, ir taisīt no niedrēm. Niedru stabules mācu spēlēt arī bērniem. 
Stabule ir dūdu, klarnetes un saksofona vecvectēvs un ir visvienkāršākais mū-
zikas instruments. Pēc tam jau arī tās stabules ir jānoskaņo, lai precīzi un labi 
skan.”

Mūzikas skolā Aleksandrs ir spēlējis akordeonu, kam tad līdz arī nāca intere-
se par mūzikas instrumentu kā tādu. Aleksandra kolekcijā ir vairāk nekā 100 
dažādu skaņu rīku, kurus var apskatīt ikviens gribētājs, iepriekš piesakoties 
pa tālruņiem 29676782;  65620296 vai rakstot uz e-pastu maijer@inbox.lv

A.M. „Man patīk arī neliela izmēra stīgu instrumenti, piemēram, mandolī-
nas. Pašlaik manī interesi ir izraisījusi portugāļu četrstīgu ģitāra, populāra arī 
jauniešu vidū. Patīk arī perkusijas, bungas, bajāns un akordeons. Kolekcijā 
man ir no dažādām valstīm atvestās stabules, kuru ir visvairāk, arī zvani un 
zvaniņi. Pēdējais, ko uzmeistaroju, ir instruments no metāla plāksnēm un rezo-
natoriem. Diezgan daudz ir arī svilpavnieki no māla un okarīnas.” 

Koncertā savas muzicēšanas prasmes demonstrēja gan jauni, gan jau vabo-
liešu iemīļoti tautas muzikanti. Skatītājus priecēja arīdzan etnogrāfijais an-
samblis „Vabaļis” (vadītājs Artūrs Uškāns), Kaunatas pagasta folkloras kopa 
„Rāzna” (vadītāja Sandra Viša) un folkloras kopa „Kanči” (vadītāja Elga Kur-
siša). 

Koncerta izskaņā, kas ilga teju vai trīs stundas un beidzās ar kopīgu sadzie-
dēšanos un muzikantiem veltītajām ovācijām, Vaboles pagasta pārvaldes vadī-
tāja Aina Pabērza un Kultūras nama direktore Vija Pabērze pasniedza Pateicī-
bas rakstus par piedalīšanos un muzicēšana visiem saieta dalībniekiem, kā arī 
tā organizatoram un vadītājam Artūram Uškānam. 

Edgaram Pavlovskim - bronza 
Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā

No 12. līdz 16. maijam Krievijā, Sanktpēterbur-
gā, norisinājās Eiropas atklātais čempionāts svar-
bumbu celšanā junioriem, pieaugušajiem un veterā-
niem. Sacensībās piedalījās sportisti no 17 valstīm. 
Latvijas valsts izlasi pārstāvēja desmit sportisti da-
žādās svara un vecuma grupās, tajā skaitā arī divi 
Daugavpils novada sportisti, trenera Ivana Gaļaša 
audzēkņi. Sacensības norisinājās klasiskajā divcīņā 
un garajā ciklā. Kopvērtējumā mūsu izlase izcīnīja 
ceturto vietu, piekāpjoties Krievijas, Ukrainas un 
Kazahstānas izlasēm.

Latviju pārstāvēja trīs juniori, startējot ar 32kg 
svaru bumbām un divas juniores, kuras startēja 
ar 24kg svaru bumbām. Starp junioriem, Valērijs 
Cvetkovs (Jēkabpils) divcīņā izcīnīja trešo vietu, bet 
Ingus Leja (RTU SK) divcīņā un garajā ciklā izcīnīja 
otro vietu abās disciplīnās. Mūsu novada Biķernie-
ku pagasta svarbumbu cēlājs Iļja Jakovļevs izcīnīja 
4. vietu garajā ciklā un 5. vietu divcīņā, svara kate-
gorijā līdz 73 kg.

Savukārt pieaugušo vecuma grupā, garajā ciklā 
trešo vietu, svara kategorijā 78 kg, ieguva Edgars 
Pavlovskis no Laucesas pagasta.  

Latvijas vīriešu komanda piedalījās arī stafetē, 
kuru pārstāvēja - Andrejs Makuha, Edgars Pavlov-
skis, Valērijs Cvetkovs, Arnis Hansons (RTU SK) 
un Ingus Leja. Latvijas sportisti sīvā cīņā ar Ka-
zahstānas izlasi rezultātā piekāpās tikai Krievijas 
un Ukrainas sportistiem, tādējādi izcīnīja trešo vie-
tu pieaugušo stafetē.

Latvijas Svarbumbu celšanas asociācija pateicas 
vietējām pašvaldībām un sponsoriem, kas padarīja 
iespējamu sportistu dalību šajās prestižajās sacen-
sībās.

Vasaras nodarbinātības 
programmā šogad 

piedalīsies 140 skolēni 
2013. gada 24. aprīlī tika apstiprināta Daugavpils 

novada skolēnu vasaras nodarbinātības programma 
2014. gadam. 

Programmas mērķis ir veicināt Daugavpils novada 
skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, iespēju pa-
augstināt praktiskās darba iemaņas, paaugstinātu 
skolēnu izpratni par profesijām un uzņēmējdarbības 
nozarēm, kā arī  gūtu pirmo darba pieredzi. 

Programmā varēja pieteikties skolēni vecumā 
no 14 līdz 19 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
Daugavpils novadā. Prioritāte bija tiem skolēniem, 
kuri mācās Daugavpils novada vispārējās izglītības 
iestādēs vai citu pašvaldību profesionālajās izglītības 
iestādēs. 

Ņemot vērā lielo skolēnu interesi un darba devēju 
atsaucību, šogad ir palielināts nodarbināto skolēnu 
skaits budžeta ietvaros. Plānoto 110 skolēnu vietā  
šovasar tiks nodarbināti 140 skolēni. Lielu patei-
cību izsakām novada uzņēmējiem, kas šogad bija 
ļoti atsaucīgi un nodrošināja 82 vakances dažādās 
uzņēmējdarbības jomās - lauku tūrisms, lopkopība, 
dārzeņu audzēšana, tirdzniecība u.c. Visvairāk dar-
ba vietu nodrošina SIA „Antaris” - kopumā 30 (tirdz-
niecības un tūrisma jomās). Skolēni tiks nodarbināti 
šādos uzņēmumos : SIA „Stalkers”, Z/S „Veiskupiš-
ķi”, IK „Višķezers”, Z/S „Ziediņi, Z/S „Zeitišķi-3”, 
SIA „Mežvidi”, IK „Lilijana Žonda”, Saules veikalos, 
atpūtas bāzē „Silene”, PS „Grīvas”, Z/S „Gaišā”, IK 
„Viktors Ptašņuks”, IU „Marianna”, SIA „Jums S”, 
Z/S „Dravnieki”, Z/S „Dravnieki”, Z/S „Daugaviņa”, 
SIA „Ādmīdiņš”, SIA „Kļavas V”,Z/S „Ceļtekas”, SIA 
„Jaunie Vecozoli”, Z/S „Vaivariņi”, Z/S „Amariļļi”, Z/S 
„Mantinieki”, Z/S „Pļaviņas”, Z/S „Liepkalni”, Z/S 
„Ābeles”. Papildus tam skolēni tiks nodarbināti arī 
pašvaldības iestādēs. 

Pateicamies darba devējiem par atsaucību 
darba vietu nodrošināšanā jauniešiem!
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Līksnas pagasta amatierteātris rādīja Jāņa Jaunsudrabiņa 
komēdiju lugu „Jo pliks, jo traks”

17.maijā Līksnas pagasta kultūras namā pirmizrādi piedzīvoja režisora 
Māra Korsieša veidotā izrāde, pēc Jāņa Jaunsudrabiņa komēdiju lugas „Jo 
pliks, jo traks” motīviem, Līksnas pagasta amatierteātra „Maskas” aktieru 
izpildījumā. 

Līksnas pagasta kultūras nama amatierteātris savas gaitas sāka 1980. 
gada sezonā, kad tika spēlēti nelieli skeči. Mainoties laikiem un pastāvoša-
jām iekārtām, ir mainījies arī izrāžu raksturs un tematika. Pa šiem gadiem 
teātra spēlēšana ir nodota no paaudzes paaudzē, daudzu pirmo aktieru bērni 
un mazbērni spēlē teātrī šodien. Taču gadiem ejot, nav mainījies mērķis - 
sniegt gandarījumu skatītājam, ar smaidu paskatīties uz ikdienas likstām un 
problēmām.

Jāņa Jaunsudrabiņa joku pilno komēdiju par mīlas likstām un nedienām 
Latvijā iestudējuši gan amatierteātri, gan profesionālie teātri, savulaik tapis 
arī televīzijas uzvedums. 

Vai esat kādreiz atbildējis uz iepazīšanās sludinājumu? Lugas galvenais va-
ronis Jānis Lazdiņš ir, vai precīzāk - viņa māsa Anna to slepus izdarījusi viņa 
vietā. Lai nu kā, vientuļo jaunkundzi ir ieinteresējusi „Jāņa” rakstītā vēstule 
un viņa aicina stalto lauku jaunsaimnieku ierasties ciemos viņas smalkajos 
apartamentos Rīgā. Kā Jānim veicās? Vai „lauku lācis” prata čāpot pa gludu 
grīdu? Vai jaunā līgava bija gana laba, lai Jānis spētu aizmirst savu mīlestību 
uz kaimiņu meiteni Jeti? 

Uz visiem šiem jautājumiem centās atbildēt Līksnas pagasta amatierteātra 
aktieri. Galvenajās lomās iejutās Jānis Kudiņš - Jāņa lomā, Liene Lukjaņen-
ko - Jetes lomā un Sanita Pinupe - Bertas Butes lomā. Izrādes scenogrāfs un 
kostīmu mākslinieks - Egils Viļumovs. 

Izrāde „Jo pliks, jo traks” pirmo reizi uz Līksnas pagasta kultūras nama 
skatuves savu debiju piedzīvoja tālajā 1986.gadā, toreizējā režisora Mierval-
ža Brodova darbības laikā. Šogad savu interpretāciju Jāņa Jaunsudrabiņa 
darbam radījis režisors Māris Korsietis. Māris atzīst, ka ir pārlasījis vairā-
kas Jāņa Jaunsudrabiņa lugas, taču viņa izvēli noteicis tas, ka tā nepavisam 
nav komēdija, bet gan intelektuāla luga. „Ar šo mēs parādam, cik katram no 
mums ir svarīgas mūsu saknes, ko simbolizē koks, dzimtas koks. Un ir labāk, 
ja dibinām savas saknes tepat, nevis kaut kur citur”, tā Māris Korsietis. 

Daugavpils teātra aktierim Mārim Korsietim šī ir pirmā, tieši amatierteāt-
rim veidotā izrāde. Jāmin, ka Daugavpils teātrī Māris ir režisors piecām bēr-
nu izrādēm. Kā atzīst pats režisors, izrāde „Jo pliks, jo traks” tika iestudēta 
rekordīsā laikā - vien nepilnos trīs mēnešos. 

„Es tā saprotu, ka amatierteātriem, vismaz Līksnas amatierteātrim, tas ir 
rekords. No sākuma viņi bija nedaudz šokā par to, ka pirmajā mēģinājumā 
lugu izlasīju es, otrajā mēģinājumā - katrs savu lomu un trešajā - mēs jau 
gājām uz skatuves. Viņi bija pieraduši trīs mēnešus tikai sēdēt un lasīt. Pēc 
tam viņi saprata, ka viss kārtībā”, skaidro Māris. 

Tikpat viegli kā lugas iestudēšana, veicās arī lomu sadale. Pats Māris at-
zīst, ka punktu lomu sadalē ir pielikusi katra aktiera personība. Uz jautāju-
mu, kāds ir Līksnas pagasta amatierteātris, Māris atbild „perfekts!”. Četri 
aktieri no deviņiem šodien uz skatuves kāpa pirmoreiz. 

Māris Korsietis: „Jāatzīst, ka tie, kas jau ir spēlējuši uz skatuves, tiem bija 
vieglāk. Bet es domāju, ka drīz mēs panāksim arī to, ka jaunie sevi pierādīs. 
Vakar ģenerālmēģinājumā arī jaunie parādīja augstu līmeni un pierādīja, ka 
spēj eksistēt uz skatuves.”

Uz jautājumu, kas Mārim labāk iet pie sirds - režisūra vai aktierspēle, viņš 
atzīst, ka viņam tomēr patīk arī pakomandēt. Debija režisora lomā Daugav-
pils teātrī bija grūta, jo taču komandēt un ierādīt saviem kursabiedriem ne-
bija no tiem vieglākajiem uzdevumiem. „Ja režisors ļauj, var izteikt savu vie-
dokli un redzējumu, arī aktierim esot”, tā bilst režisors. 

Galvenie aktieri, dzīvē - Jānis, Liene un Sanita, katrs priekš sevis ir izkris-
talizējuši galveno izrādes vērtību un savas sajūtas. 

Jānis Kudiņš: „Laikam ejot, katrā izrādē ir tā, ka tās vērtības paliek ne-
mainīgas. Tagad jau arī bieži precas materiālu apsvērumu dēļ. Ir pagājuši 
vairāki gadu desmiti, bet dzīves jēga jau nav mainījusies, ir mainījušies tikai 
gadsimti”. 

Sanita Pinupe: „Galvenā ir atziņa, ka mīlestībai tomēr varens spēks. Un, ja 
būsi kopā ar nemīlamu cilvēku, tad, vai tas ir vajadzīgs?” 

Jānis, Sanita un Liene arī vienbalsīgi atzīst, ka jāmīl ar sirdi, un ne jau 
nauda vai manta ko maina, cilvēkus maina patiesas un skaistas jūtas.  

Līksnas pagasta amatierteātra aktierus ar ziediem un sveicieniem sumi-
nāja Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa, novada Kultūras 
pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne un, protams, skatītāji. Izrādes režisors cer, 
ka Līksnas pagasta amatierteātris pulcēs arvien vairāk spēlēt gribētājus un 
teātra trupas pulks tikai kuplināsies. 

Ar zirgu pasta karieti cauri Daugavpils novadam izbrauc 
19.gadsimta pasta ceļu 

15.maijā Daugavpils novadā viesojās zirgu pasta kariete, kas pārvietojas pa 
seno Imperatora pasta ceļu, no Latvijas-Krievijas pierobežas Nesteru ciema līdz 
Varšavai Polijā. Ekspedīcijas dalībnieki ar zirgu pasta karieti plāno mērot 800 
km, un Varšavā ierasties 31.maijā.

Ekspedīcijas galvenā misija ir aktivizēt kultūras, ekonomiskos, sociālos sa-
karus starp reģiona valstīm, kas sekmētu jaunu pieeju kultūras un vēstures 
mantojuma izpētei Latvijā, Lietuvā un Polijā.

Iebraucot Daugavpils novadā, Špoģos pasta karieti sagaidīja Višķu pagasta 
iedzīvotāji un Špoģu vidusskolas skolēni. 

Nākamais pieturas punkts bija Maļinovas ciems, kas vēsturiski izveidojies 
19.gs. 30.gados pie pasta ceļa „Sanktpēterburga - Varšava”. 

Maļinovā pasta karieti sagaidīja Maļinovas pagasta iedzīvotāji, kā arī Dub-
nas, Naujenes un Višķu pagasta pārvalžu vadītāji.

Savukārt Arkādijs Karņickis, Maļinovas pagasta pārvaldes vadītājs, ekspedī-
cijas dalībniekus sveica galma dāmas pavadībā, atbraucot savā karietē. Par šo 
jauko pārsteigumu parūpējās Naujenes pagasta saimniecības „Pāvlilijas” saim-
nieki - Lilija un Oļegs Belousi.

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika sveica ekspe-
dīcijas dalībniekus, un, izmantojot unikālo iespēju, nodeva sūtījumu Lomžas 
rajonam, kas jau vairākus gadus ir Daugavpils novada sadarbības pašvaldība 
Polijā. Sveicieniem pievienojās arī Naujenes un Višķu pagasta pārvaldes. Maļi-
novas pagasta jaunieši nodeva savu sūtījumu Kauņas jauniešiem un bērniem.

„Mēs īstenībā ar lielu prieku pieņemam visus šos sūtījumus, jo tas nav vien-
kārši brauciens, tā ir pasta kariete, kas pilda savas funkcijas. Mēs esam ļoti 
pateicīgi par silto uzņemšanu Maļinovas ciemā. Pagaidām mēs esam mērojuši 
tikai nelielu ekspedīcijas daļu, un esam ļoti priecīgi, ka jūs šeit spējāt mums no-
organizēt siltu un labu laiku”, tā bilda projekta vadītājs, Gintautas Babravičius. 

Pēc garā ceļa, ekspedīcijas dalībniekus sagaidīja ar karstas zupas katlu un 
koncertu, ko sniedza Maļinovas pagasta bērnu un jauniešu pašdarbības kolek-
tīvi. 

No Maļinovas līdz Kauņai ekspedīcijai pievienojās arī mūsu novadnieks Vik-
tors Andruškevičs, kuru ļoti aizrauj vēstures izzināšana. Šobrīd Viktors studē 
Daugavpils Universitātes Vēstures fakultātē. Viktors atzīst, ka tā ir vienreizēja 
iespēja, un iesaka arī saviem vienaudžiem būt aktīviem un izmantot viņiem 
piedāvātās iespējas.

Ekspedīcijas rezultātā ir plānots izveidot dokumentālo filmu „Pasta ceļš”, kā 
arī visa pasta karietes ceļojuma laikā darbojas „Ceļojošais kino festivāls”, kas 
ļauj iepazīties ar slaveniem dokumentālo filmu veidotājiem, kā arī ar jauno re-
žisoru filmām.

Dokumentālās filmas režisore Oksana Čarņovskaja komentēja: „Protams, 
gribētos, lai gan dokumentālā filma, gan arī pats ekspedīcijas projekts būtu 
interesants. Šis projekts ir piepildīts arī ar patīkamiem brīžiem - ceļojošo kino-
filmu festivālu, kura laikā ir iespēja iepazīties ar slaveniem dokumentālo filmu 
veidotājiem, kā arī ar jauno režisoru darbiem. Ar dokumentālo filmu mēs plā-
nojam piedalīties pirmajā starpvalstu filmu festivālā „Greipfrūts”. Mēs esam 
ļoti pateicīgi festivāla direktoram un kompānijai „Nomena”."

Projekta „Pasta ceļš” koordinatore Latvijā, Valentīna Šabuņeviča, pateicās 
par silto uzņemšanu un organizēto pašvaldību darbu: „Es vēlos no visas sirds 
pateikties visiem Latgales iedzīvotājiem, kas atbalstīja šo unikālo ekspedīciju. 
Un viss izdevās, pateicoties pašvaldību atbalstam, sākot no Krievijas robežas 
līdz pat Daugavpilij. Enerģija, kas nāca līdzi pasta ratiem, ir neaprakstāma. 
Un es ceru, ka mums vēl būs iespēja satikties. No visas sirds, paldies.”

Ekspedīcijas dalībniekiem šis nav pirmais šāda veida pasākums. Jau 2010.
gadā ekspedīcijas dalībnieki mēroja slavenā Lietuvas dižkunga Vītauta Dižā 
ceļojumu no tālaika vecpilsētas Trakai līdz Melnajai jūrai Ukrainā, toreiz zirgu 
mugurās tika mēroti 2000 kilometri.
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SARUNA AR PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJU

Ināra Miglāne: „Manas dzīves lielākās vērtības ir godīga attieksme pret 
darbu un ģimene”

Maija mēnesis nu jau 20 gadus pēc kārtas ir 
Starptautiskā tautas mākslas festivāla „Augšdau-
gava” mājvieta. Šeit atrodas dabas parks “Dauga-
vas loki”, kas izveidots 1990.gadā, lai saglabātu 
unikālos dabas kompleksus, dabas, kultūrvēstures 
vērtības un maz pārveidotās savdabīgās ainavas 
Daugavas augšteces senlejas Naujenes - Krāslavas 
posmā. Naujenes pagastu kopš 2009.gada vada Inā-
ra Miglāne, kas ir dzimusi un mācījusies Naujenē, 
un šo vietu sajūt un dēvē par savu dzimteni. 

Nau je nes pa gasts at šķi ras no ci tiem Lat ga les re-
ģi ona un Dau gav pils novada pa gas tiem ar to, ka tas 
ir lie lā kais pa gasts ie dzī vo tā ju skai ta un iz vei do tās 
in fra struk tū ras zi ņā. Nau je nes pa gas ta ad mi nis tra-
tī vās te ri to ri jas ap dzī vo ju ma tīk lu vei do 55 cie mi, 
ku ri at šķi ras pla tī bas, ie dzī vo tā ju skai ta un eso šās 
in fra struk tū ras zi ņā. Nau je nes pa gas tā sa vu dzī-
ves vie tu dek la rē ju ši 5500 ie dzī vo tā ji. 

„Naujenes pagasts ir pagasts ar savu vēstu-
ri”

Naujene pirmo reizi vēsturē minēta 12. gadsimtā 
kā Novene, Krievijā pazīstama kā Nevjene (Nevgin), 
bija lietuviešu, krustnešu un Polockas kņaza kara-
pulku nežēlīgo cīņu vieta. Augstais stāvais krasts 
upes līkumā pēc seno karavadoņu domām bija lie-
liska stratēģiska pozīcija ūdens ceļa novērošanai, pa 
kuru ritēja tirdzniecība - Polocka ar Rīgu un Gotu 
karstu. No augstā krasta bija labi pārskatāms arī 
kreisais Daugavas krasts, kur dzīvoja nemierīgie, 
brīvību mīlošie semigāli. No turienes nāca arī lietu-
vieši - senie krustnešu ienaidnieki. Daugavas kras-
tos atradās vairākas seno latgaļu apmetnes, par ko 
liecina 3 senie pilskalni - Naujenes, Markovas un 
Pilskalnes. Iebrūkot vācu krustnešiem, latgaļu pilis 
nopostīja un Vecpils pilskalnā 1275.gadā Livonijas 
ordeņa maģistrs Ernests fon Rācenburgs lika pama-
tus Dinaburgas pilij - cietoksnim Daugavas krastā. 

 „Priecē tas, ka mūsu cilvēkiem ir iespēja pa-
likt strādāt tepat pagastā”

Ināra Miglāne: „Mēs esam lielākais pagasts nova-
dā iedzīvotāju skaita ziņā, taču, jāsaka, ka pēdējo 
gadu laikā šis skaitlis paliek arvien mazāks. Priecē 
tas, ka dzimst bērni. 2013. gadā dzimušo skaits ir 
bijis 40 un tas nesarūk. Mēs neesam īpaši izteikts 
lauksaimnieciska rakstura pagasts, taču mums ir 
lieli zemnieki. Tā ir zemnieku saimniecība „Bebri”, 
kas nodarbojas ar graudkopību, 5 lielas zemnieku 
saimniecības, kas nodarbojas ar piena lopkopību un 
vairākas, kas audzē dārzeņus. ELFLA pasākumos 
no 2006. līdz 2013.gadam veiksmīgi startējušas 24 
saimniecības, realizējot 37 projektus savu saimnie-
cību attīstībai. Naujenes pagastā ir labvēlīga uzņē-
mējdarbības vide. Raksturīgākās uzņēmējdarbības 
nozares ir kokapstrāde, graudu pārstrāde, būvnie-
cība, t.sk., ceļu būvniecība, mēbeļu izgatavošana, 
transporta pakalpojumi un remontdarbi, kūdras 
ražošana, metālapstrāde, komunālie pakalpojumi, 
tūrisms un citi.  

Pagasta teritorijā darbojas tādi lieli uzņēmumi kā 
SIA „Meliors Krauja”, SIA „Belwood”, SIA „Nauje-
nes pakalpojumu serviss”, SIA „Kombi D”, SIA „De-
korts M”, SIA ‘Lia D” kuros tiek nodarbināti mūsu 
pagasta iedzīvotāji. Mūsu teritorijā ir arī 8 tirdznie-
cības uzņēmumi. Savukārt, pašvaldības iestādēs 
tiek nodarbināti 190 cilvēki, un lielākā daļa no tiem 
ir mūsu pagasta iedzīvotāji. 

„Esmu darbā jau pirms plkst. 7 rītā”
Ināra Miglāne: „Mana darba diena sākas agri. 

Pirmais, ko izdaru - iepazīstos ar jaunumiem presē 
un internetā, pārbaudu korespondenci, koriģēju die-
nas darba plānu. Parasti šāds plāns tiek sastādīts 
jau uz nedēļu, bet visu jau nevar paredzēt, tāpēc sa-

nāk arī pakoriģēt.” 
„Manas saknes ir tepat Naujenē - esmu te 

dzimusi, mācījusies un strādājusi” 
Ināra Miglāne: „Mani vecāki ir naujenieši. Esmu 

te dzimusi. Mūsu ģimenes skola ir Naujenes pamat-
skola - tajā esmu mācījusies es, mans vīrs un abas 
meitas. Un tā patiešām ir ģimeniska, tradīciju sko-
la, vēl joprojām. Šī skola man ir ļoti mīļa. Arī šodien, 
ienākot Naujenes novadpētniecības muzeja telpās, 
kur kādreiz ir bijusi skola, domās un atmiņā vien-
mēr atsaucu skolas dienu gaitas. Mēs, naujenieši, 
vēl joprojām uztveram muzeja ēku kā savu skolu. 
Kad es mācījos, mums skolā bija savas tradīcijas, 
mēs arī daudz strādājām. Mums bija izmēģināju-
ma lauciņi, savas siltumnīcas. Klases audzinātāja 
bija botānikas un ģeogrāfi jas skolotāja Tekla Viļ-
ķeļenoka, kura iemācīja mums visus dārza darbus. 
Arī ģimenē tiku radināta pie darba, katru vasaru 
ar mammu kolhozā ravējām bietes, uzturējām arī 
savu dārzu. Tagad tas vairāk ir savam priekam - 
puķu dārzs, atpūtas vieta, pirtiņa, dīķis. Ļoti daudzi 
arī citi skolotāji palikuši atmiņā - Ņina Volonceviča, 
Stanislava Locika, Lūcija Zukule, Vilhelmīne Šņu-
kute, Henriks Soms u.c.  Tās tiešām ir personības, 
ar kurām, arī tagad satiekoties, ir patīkami paru-
nāt un atcerēties skolas gadus. Mācības turpināju 
Daugavpils 12.vidusskolā, kur man bija ļoti jauka 
klases audzinātāja Tekla Voiteka, ar kuru uzturu 
kontaktus vēl tagad. Tālāk ceļš mani aizveda uz 
Rīgas tirdzniecības tehnikumu, ko biju izvēlējusies. 
Bet, padzīvojot pāris gadus Rīgā, sapratu un izlē-
mu, ka šī nav mana pilsēta. Kad bija jautājums par 
sadali, es lūdzu, lai mani sūta atpakaļ uz Latgali. 
Darba gaitas uzsāku Balvos, bet tad atkal atgriezos 
mājās. Korekcijas ieviesa pati dzīve.”

„Lielākie dzīves skolotāji, protams, vecāki”
Ināra Miglāne: „Viņi ir likuši tos pamatus, kas iet 

man līdzi pa dzīvi. Man jau no bērnības ir mācīts, 
ka ir godīgi jāizturas pret savu darbu. Darba perio-
dā, protams, liela nozīme bija toreizējai Naujenes 
pagasta padomes priekšsēdētājai Vasilisai Pudov-
kinai. Daudz ko esmu no viņas iemācījusies. Viņai 
ir tāds darba spars, neizsīkstoša enerģija! Visiem 
no viņas būtu jāņem šis piemērs. Viņa ir izcils ideju 
ģenerators! Lielākās dzīves vērtības man ir godīga 
attieksme pret visu, ko daru un, protams, ģimene, 
kura vienmēr atbalsta.” 

„Lēmums kļūt par vadītāju priekš manis ir 
bijis smags lēmums”

Ināra Miglāne: „Kopš 1993.gada strādāju Nauje-
nes pagastā. Bijušajā pagasta  padomē sāku strādāt 
par zemes komisijas sekretāri, kopš 1994.gada - par 
lietu pārvaldnieci un pēc reformas 2009.gadā - par 
pārvaldes vadītāju. Protams, priekš manis tas bija 
ļoti smags lēmums, jo visus šos 15 gadus biju strā-
dājusi kā izpildītājs. Un būt par vadītāju, tas ir kaut 
kas pavisam cits. Mainās tās lomas... Jo pavisam 
dažādas lietas - ir būt komandā, kurā esi izpildītājs 
un būt par šīs komandas vadītāju, kad pašam ir jā-
pieņem lēmumi, jāatbild par to, ko tu esi izdarījis un 
par tiem cilvēkiem, kuri strādā pie tevis. Bet pats 
reformas gads pagāja samērā viegli, arī lielas kadru 
mainības nebija. Komanda man ir ļoti laba un ļoti 
pozitīvi arī tas, ka esam dažāda vecuma pārstāvji. 
Kādreiz mēs ieklausāmies jauno atziņās un vērtē-
jumos un dažbrīd viņi ieklausās mūsos. Mēs esam 
draudzīgi un kopā labi sadzīvojam. Taču mūsu ko-
pīgo darbu, protams, pirmām kārtām, vērtē iedzīvo-
tāji. Un iedzīvotāji uz pagastu nāk ar ļoti dažādiem 
jautājumiem. Sākot ar sūdzībām par kaimiņiem un 
beidzot ar to, kāpēc valstī netiek pieņemts viens vai 
otrs likums. Ir jautājumi no mazām lietām līdz glo-
bālām. Lielākās problēmas šobrīd ir pagasta ceļu un 
ielu sliktais stāvoklis, īpaši to izjutām pagājušajā 
gadā, kad bija ļoti mitrs pavasaris, kaut arī neesam 
plūdu skartā teritorija. Nāk arī ar priekšlikumiem. 
Piemēram, vakar bija atnācis kāds Lociku ciema ie-
dzīvotājs, kas izteica vēlmi piedalīties ceļa bedrīšu 
remontā. Mēs vienojāmies, ka tiklīdz tiks uzsākts 
bedrīšu remonts, viņš arī nāks palīgā.”

„Kā vadītājai - sievietei, dažbrīd ir grūti pie-
ņemt lēmumu  tehniska rakstura jautājumos” 

Ināra Miglāne: „Es, kā vadītāja - sieviete, vairāk 
laika varu veltīt sarunai, iedziļinoties konkrētā 
problēmā, emocionālāk to uztvert. Bet es domāju, 
ka arī vīrietim - vadītājam ir jāieklausās cilvēkos. 
Pa šiem pieciem gadiem esmu ļoti daudz apguvusi, 
uzzinājusi un iemācījusies. Vīrietim ir vieglāk risi-
nāt tehniskas lietas, savukārt man ir cilvēki, kam 
arī šajā jomā varu prasīt padomu. Ir lietas, kurās ir 
jāprasa arī citu cilvēku viedoklis. Ne vienmēr viens 
cilvēks var noteikt visu. Ir citi zinoši kolēģi, speciā-

listi un profesionāļi savā jomā. Un svarīgos jautāju-
mos neko nedrīkst sasteigt.”

„Lielākie projekti ir sākušies tieši šogad”
Ināra Miglāne: „Mums ir tikko uzsākti divi lieli 

projekti - pirmsskolas izglītības iestādes piebūves 
un Lāču pamatskolas sporta zāles piebūves pro-
jekts. Tiek pabeigts ceļš „MRS - Dzirnavnieki”. Ļoti 
gribētos sakārtot arī pārējos ceļus, bet ar mums pie-
šķirto fi nansējumu mēs varam paveikt ļoti, ļoti maz. 
Jāņem vērā tas, ka liela daļa naujeniešu strādā pil-
sētā, viņi atbrauc no Daugavpils, kur nepārtraukti 
notiek šo ielu rekonstrukcija, to pašu viņi grib re-
dzēt arī šeit, uz vietas Šīs prasības ir pamatotas, jo 
šis ceļu un ielu  stāvoklis, protams, cilvēku ietekmē. 
Viņš iet pa nelīdzeno ietvi un tas rada uzreiz nega-
tīvu attieksmi pret mums, kā pret pašvaldības pār-
stāvjiem. Bet mēs cenšamies katru gadu skaidrot, ka 
to nevar paveikt uzreiz. Šobrīd mums ir izstrādāts 
Lociku ciema ielu un stāvlaukumu rekonstrukcijas 
projekts, vairāk kā miljonu vērts. Kaut kādu daļu 
varbūt mēs varēsim uzsākt jau nākamajā gadā, ja 
vien tiks iedalīts fi nansējums. Es ceru, ka tas būs, jo 
mums rindā stāv arī Vecstropu ciems,  Kraujas un 
Naujenes . Šeit varbūt šī problēma nav salīdzināma 
ar citiem pagastiem, jo te tomēr ir piepilsēta, un ie-
dzīvotājs ir nedaudz prasīgāks nekā lauku apvidū.” 

„Mūsu lielais ieguvums ir Naujenes muzeja 
rekonstrukcija”

Ināra Miglāne: „Man, kā pagasta vadītājai, ir 
prieks par to, ka dzīvojam skaistā, sakoptā vietā. 
Mums ir Daugavas loki un skaistie tūrisma objekti. 
Prieks par to, ka turpinās Augšdaugavas festivāla 
tradīcija. Liels ieguvums ir muzeja rekonstrukcija, 
jo tas ir kļuvis mūsdienīgāks. Tā ir novada un arī pa-
gasta seja, kas rada par mums pozitīvu priekšstatu. 
Prieks ir par mūsu skolām, skolēnu sasniegumiem, 
mācību un konkursu rezultātiem novada un Lat-
gales mērogā. Lepnums par Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolu, kuras vārds jau sen ir aizgājis tālu 
pāri novada un valsts robežām. Pagasta pārvaldei ir 
ļoti laba sadarbība ar iestāžu vadītājiem. Ja mums 
ir jāorganizē kāds kopējs pasākums vai aktivitātes, 
mēs to paveicam kopā, ir jūtams atbalsts.”

„Esmu lepna par saviem cilvēkiem”
Ināra Miglāne: „Strādājot par vadītāju 5 gadus, 

iepazīstu arvien jaunus un jaunus cilvēkus, kurus 
varbūt agrāk nebiju pamanījusi. Tie ir vienkār-
ši lauku cilvēki, kas uzsāk kaut ko jaunu. Man ir 
ļoti liels prieks, ka mūsu zemniekiem ir izdevies 
atgriezt savas dzimtas mājās savus bērnus, kuri 
turpina viņu darbu. Tie ir divu lielu saimnieku, Ro-
mualda Marhileviča un Anatolija Locika, dēli, kas 
izmēģina lauksaimniecībā kaut ko jaunu. Varam 
lepoties, ka beidzot mūsu teritorijā darbojas aktīvā 
tūrisma pakalpojumu sniedzējs un tas arī ir nauje-
nietis Ilmārs Lociks.”

„Esam bagāti ar tradīcijām”
Ināra Miglāne: „Kad izveidojās pagasta pārval-

de, iedibinājām jaunu tradīciju - godināt ģimenes. 
Izcelt saliedētākās, stiprākās, aktīvākās, sportiskā-
kās ģimenes. Kopš 2012.gada notiek Ģimeņu svētki. 
Šogad tie notiks pagasta svētku ietvaros, 21.jūnijā, 
un pagasta svētku tēma būs ģimene. Meklēsim jau-
nas ģimenes, ar kurām var iepazīstināt pagasta ie-
dzīvotājus. Lai cilvēki justu, ka viņus pamana un 
novērtē.” 

„Tiek saglabāta arī Augšdaugavas festivāla 
tradīcija”

Ināra Miglāne: „Augšdaugavas festivāls man 
vienmēr asociējies ar plostu gājienu. Tieši šis pasā-
kums vairāk akcentējas uz to, cik dažādi mēs esam 
un tomēr šajā vietā varam būt tik līdzīgi. Parasti, 
kad es esmu šajā pasākumā, es vēroju Daugavu, 
vēroju un apbrīnoju to, cik ļoti māksla šajā vietā sa-
saucas un harmonē ar upes ritējumu. Tā ir unikāla 
un maģiska vieta, kas vieno...Tagad strādājam pie 
skiču projekta, kā šo vietu varētu uzlabot, padarīt 
vēl skaistāku. Tur tu jūties kā citā pasaulē. Man 
ļoti patīk tur pabūt vienai. Daugava tajā vietā ir kā 
spogulis, tik mierīga, upes plūdums rada īpašas iek-
šējas emocijas, kuras vārdos nevar izteikt.”

„Man patīk arī pamakšķerēt”
Ināra Miglāne: „Brīvajā laikā esmu savā mazdār-

zā. Ziedu krāsu un formu dažādība mani iedvesmo. 
Man patīk arī pamakšķerēt, lai cik tas dīvaini liktos. 
Neesmu īpašs lietpratējs šajā jomā, bet man patīk 
iemest makšķeri savā dīķī un gaidīt, vērot. Dažreiz 
patīk pabūt vienai, pārdomāt, pafantazēt, pasapņot. 
Jāatlicina laiks arī ģimenei. Mums ir tradīcija katru 
sestdienu vai svētdienu sanākt kopā ar vecākiem uz 
kopīgām pusdienām. Ja meitas ir šeit, tad noteikti 
zina, ka jāapciemo arī vecvecāki.”
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Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Dzintara nakts Daugavpils novada muzejos
Autore: Brigita Madelāne
17.maijā noslēdzās Starptautiskās Muzeju nakts trīs gadu cikls, kas iezīmēja 

trejkrāsaino dzintara tapšanas ceļu. Iepriekšējos gados tika godināti dzintara 
auklētāji - zilā jūra un zaļais mežs. Šogad visā tā spožumā iemirdzējās sārtais 
dzintars.

To, ko mēs mīlam un ar ko lepojamies, mēs nosaucam dzintara vārdā - tāpēc 
mūsu zeme ir Dzintarzeme. Mēs valkājam dzintara rotas un dziedam dzintara 
koros. Dzintara dziesmas vieno paaudzes Latvijā un latviešus visā plašajā pa-
saulē.

Mūsu senči, darinot piekariņus, krelles un kulta priekšmetus savu pieķerša-
nos dzintaram ir apliecinājuši jau pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Dzintara 
brīnumainās spējas izsenis ir novērtējuši arī dziednieki, ārsti un astrologi. Šo-
dienas zinātnieki, mākslinieki un komponisti joprojām smeļas iedvesmu dzin-
tara struktūrā, krāsā un zaigojumā.

Un šī gada Muzeju nakts bija vēl viens mīlestības apliecinājums mūsu brīnu-
mainajam saules akmenim!

Sestdien, 17.maijā, Dzintars „iemirdzējās” arī Daugavpils novadā. 
Kalkūnes muižas telpās noritēja pasākums „Sarkanā nakts muižā”. Roman-

tiskā, draudzīgā un radošā gaisotne šogad apbūra plašu apmeklētāju loku. 
Tāda veida pasākums muižā notiek tikai otro gadu, bet interesentu skaits - 
daudzkāršojies. 

Pasākums iesākās ar blakus muižai esošās vecās koka ēkas logu apgleznoju-
mu atklāšanu. Apgleznošanā visa pavasara garumā bija iesaistījušies 15 Špoģu 
mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, pedagogu Valda Grebeža, Ilonas Abdu-
lajevas un Anitas Karpenko vadībā, kā arī šīs skolas Kalkūnes mācību punkta 
10 audzēkņi skolotājas Veras Semjonovas vadībā. Rezultāts pārsteidza visus - 
pamestā ēka kļuva par vienreizēju kultūras objektu, kuram vienaldzīgi garām 
nespēj paiet neviens. 

Lielu pārsteigumu muižas apmeklētājiem sagādāja Nataļja Ogurcova no Me-
dumiem, kas pirmo reizi izstādīja savu plašo leļļu-marionešu izstādi, piepildot 
muižas pirmo stāvu ar īpašu un noslēpumainu gaisotni. Visas lelles ir aktieri, 
kuras ir piedalījušās Nataļjas un Medumu vidusskolas skolēnu iestudētajās 
izrādēs. Vienu no šādām marionešu izrādēm - „Cirks „Tur-la-lā””, varēja noska-
tīties arī Muzeju nakts pasākumā. Visas lelles ir Nataļjas roku darbs - katra 
ar savu raksturu un kolorītu - gan Meksikāņu muzikanti, gan raganiņas, gan 
kazlēni un pelēni, gan nēģerēni un japānietes un daudzi citi. Izstāde muižā būs 
skatāma vēl mēnesi. 

Savus radošos darbus izstādē „Maska” bija izstādījuši Špoģu mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi, bet Kalkūnes jaunie mākslinieki bija apgleznojuši 
savus siluetus uz audekla. 

Muiža ir ļoti pateicīga vieta radošām izpausmēm, tās plašajās telpās jauki 
iederas visi mākslas darbi, radot vecajā, tukšajā ēkā mājīgumu un apdzīvotības 
sajūtu. Vienā no muižas telpām varēja iesaistīties rotu darināšanas meistar-
darbnīcā, ko vadīja Sandra Dimante. Pasākuma koncerta daļā uzstājās VSAC 
fi liāles „Kalkūni” audzēkņi ar muzikāliem un deju priekšnesumiem. 

Ciemos bija atbraukusi Daugavpils vācu kultūras biedrība „Erfolg”, kas līdzi 
bija atvedusi savu vokālo ansambli un dažādu tērpu kolekciju, kuru pasākuma 
apmeklētāji varēja pielaikot un fotografēties interesantajos tērpos. 

Līdz pat pusnaktij neapsīka cilvēku plūsma, kas ar interesi pētīja arī vēstu-
riskās ekspozīcijas un fotoprezentāciju par Kalkūnes pagasta teritorijas vēstu-
ri, muižas celšanu un tās saimniekiem senos laikos. Romantiskas mūzikas un 
sveču gaismas piepildītās telpas lika pakavēties ilgāk, lai varētu apskatīt katru 
muižas stūrīti. Ļoti daudzi viesi izteica lielu cerību, ka drīzumā jāatrodas iespē-
jai piesaistīt naudas līdzekļus skaistās ēkas restaurācijai.

Burvīgo pasākumu Kalkūnes muižā bija iespējams realizēt, pateicoties VSAC 
fi liāles „Kalkūni” jaukajam kolektīvam, vadītājas Skaidrītes Kazanovas vadī-
bā, Kalkūnes pagasta pārvaldes un Kalkūnes pagasta sieviešu biedrības „SI-
VILLAS” atbalstam.

Autore: Aļona Annišineca 
Naujenes novadpētniecības muzejs šogad piedāvāja apmeklētājiem plašu un 

interesantu programmu. Paši mazākie varēja iesaistīties logu izkrāsošanas un 
gleznošanas meistarklasē, jauniešiem tika piedāvāta interesanta un aizraujoša 
orientēšanās spēle “Dzintara meklējumos”. Muzeja apmeklētāji iesaistījās lāpu 
veidošanas, pankūku cepšanas un fi lcēšanas darbnīcās. Visa pasākuma laikā 
varēja apskatīt muzeja piedāvātās ekspozīcijas un izstādes - Zeiļu dzimtu bio-
grāfi sko foto izstādi, novadnieces Ģertrūdes Zeiles izstāde „Pastaiga atmiņā”.

Dabas informācijas centrā apmeklētāji iepazinās ar keramiķa Valda Pauliņa 
izstādi „Daugavas māls”, Lauras Ezernieces fotoizstādi „Mirkļi” un novadnieka 
Sergeja Minakovska izstādi „Latgales ezeri”, kā arī ar topošo Ginesa rekordu - 
Lielo Augšdaugavas musturdeķi. Pašlaik musturdeķa veidošanas akcijā iesais-
tījušies vairāk nekā 2500 cilvēki un ir noadīti 70 m. Izstāžu zālēs bija apska-
tāmas izstādes „Poļu kultūras mantojums Daugavpils novadā” un „Sakrālais 
mantojums Daugavpils novadā”. 

Šīs muzeju nakts laikā Naujenes muzejs turpināja tradīciju un aizsāka kādu 
nozīmīgu projektu - „Tautas atmiņu lāde”. Ikkatrs muzeja viesis tika aicināts 

uz „Atmiņu darbnīcu”, kurā varēja piedalīties lielās atmiņu lādes piepildīšanā, 
uzrakstot ar spalvu un tušu savu atmiņu par kādu vietu vai notikumu. Atmi-
ņas tiks krātas līdz Latvijas valsts 100 gadu jubilejai 2018. gadā.

Apskatīt jaunās muzeja telpas (2013.gadā tika pabeigts muzeja rekonstrukci-
jas projekts) un iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs bija ieradušies vairāk nekā 
380 apmeklētāji.

Autore: Lilita Novicka 
Raiņa mājā Berķenelē Muzeju nakts ietvaros notika pasākums „Zilas noska-

ņas Berķeneles vakarā”.
Tradicionāli ierasts, ka Muzeju nakts pasākumi notiek naktī, taču ģimenes ar 

maziem bērniem ne vienmēr var atļauties piedalīties pasākumos nakts laikā. 
Šī iemesla dēļ šogad pasākums notika vakarā. 

Vakars sākās ar mākslinieces Kristiānas Dimiteres personālizstādes atklā-
šanu.

K.Dimitere ir daudzpusīga māksliniece, viņa strādā kā tēlniece, gleznotāja 
un zīmētāja,

veido scenogrāfi jas un kostīmus teātriem, zīmē animācijas fi lmas un ilustrē 
grāmatas.

Mākslinieces darbi ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Halsmstates pil-
sētas (Zviedrija) muzeja kolekcijās un privātkolekcijās Latvijā, Zviedrijā, Nor-
vēģijā, Krievijā, Itālijā un ASV. Nesen Dailes teātrī tika izstādīti K.Dimiteres 
darbi, kurus autore veltīja savai mammai, izcilajai teātra leģendai Vijai Art-
manei.

Par izstādi Berķenelē K.Dimitere saka tā: “Berķenelē izstādītie darbi tapu-
ši dažādos periodos, tiem nav tematiski vai mākslinieciski vienojošas saiknes. 
Vienīgā saikne starp tiem esmu es pati un mans laiks.” 

Pēc izstādes atklāšanas viesi tika aicināti piedalīties interaktīvā ekskursijā 
Berķeneles dārzā. Jaunās ekskursijas nosaukums ir “Saules ritums”. Ekskur-
sijas dalībnieki, piedaloties dažādās aktivitātēs, uzzināja par latvju rakstu no-
zīmi un guva informāciju par Pliekšānu ģimenes dzīvi Berķeneles pusmuižā.

Berķenelē notika arī meistardarbnīcas: koka plāksnīšu gravēšanas darbnīca, 
auduma rotaļlietu izgatavošanas darbnīca un aplokšņu dekorēšanas darbnīca. 
Darbnīcās piedalījās dažāda vecuma cilvēki. Uz koka plāksnītēm Muzeju nakts 
apmeklētājiem bija iespēja iededzināt latvju rakstu zīmes un savu vārdu. 

Elitas Poļakovas vadītajā darbnīcā apmeklēji no fi lca veidoja pirkstiņlelles. 
Rotaļlietu veidošanas darbnīcu īpaši bija iecienījušas mammas ar bērniem.

Aplokšņu dekorēšanas darbnīcu vadīja Ingrīda Beļusova. Pašu rokām dari-
nāta aploksne ir personīgāka un sirsnīgāka dāvana, tāpēc arī šo darbnīcu ap-
meklēja ļoti daudz cilvēku.

Sešos vakarā Berķeneles viesi piedalījās kāpostu stādīšanas talkā. Kāpostu 
stādīšanas iecere nebija nejauša. Iemesls tam ir tāds, ka ir saglabājušās Raiņa 
atmiņas par lielajiem kāpostu krājumiem, kurus tēvs vedis pārdot uz Dinabur-
gu.

Pēc labi padarīta darba visi talcinieki tika aicināti cienāties ar “dzintara” 
sviestmaizēm un liepziedu tēju.

Svarīgi uzsvērt, ka Berķenele 2014.gada darba sezona sāka ne tikai ar jaunu 
ekskursiju un izstādi, bet arī suvenīru stenda atklāšanu. Tagad jebkurš Raiņa 
mājas apmeklētājs varēs iegādāties Daugavpils novada amatnieku un māksli-
nieku darinātos suvenīrus.

Autore: Ilze Ozoliņa
Skrindu dzimtas muzejs Vaboles pagastā uz Muzeju nakti apmeklētājus ai-

cināja ierasties košās krāsās, savos tērpos un aksesuāros izmantojot sarkano, 
dzintara krāsu. Viskrāšņākos un viskošākos Muzeju nakts apmeklētājus gaidī-
ja patīkami pārsteigumi. Konkurence bija sīva, jo daudzi, uzklausot šo lūgumu, 
nāca uz pasākumu dzintara rotās, arī savā apģērbā izmantojot sarkanos toņus.

Pasākums tika organizēts sadarbībā ar Vaboles jauniešu biedrību „Ļepet-
nīks”, vadītāja Anta Jukša. Jaunieši bija sagatavojuši teatralizētu uzvedumu 
par dzintara tēmu. Muzeja vecākā speciāliste Ilze Ozoliņa apmeklētājus aici-
nāja ieskatīties dzintara vēsturē gan Baltijā, gan arī ārpus tās robežām. Mu-
zejā bija skatāma arī dzintara rotu izstāde, kuru bija sarūpējuši paši vabolieši. 
Paldies sakām Benitai Jukšai, Dinai Žilvinskai, Ženijai Boitmanei, Ivetai Dinei 
un Apolonijai Kokinai. Katram bija unikāla iespēja dalīties ar savu neparas-
to „Dzintara stāstu”. Visspilgtākais stāsts izdevās Marijai Audzerei. Muzeja 
nakts apmeklētājiem bija arī ekskluzīva iespēja redzēt un izdzīvot dzintara 
stāstu caur Daugavpils mākslinieces Ļenas Nosovas  gleznojumiem. Izstādes 
apmeklētāji varēja izgaršot dzintara tēju, kuras pagatavošanai tika izmanto-
ti neapstrādāti dzintara gabaliņi. Pasākuma laikā bija iespēja izgatavot savu 
dzintara saulīti. Vakara gaitā varēja sasildīties arī pie Muzeju nakts uguns-
kura, muzeja speciālistes Marutas Kurigas vadībā izcept uz ugunskura kādu 
našķi un izgaršot lauku ziedu tēju. Vakara gaitā neizpalika arī bez mūzikas un 
dzintara dziesmām. 

Paldies sponsoriem Jānim Kuklim un Aigaram Mukānam! Paldies par sadar-
bību Vaboles vidusskolai! 

Mūžībā aizgājuši 
Ambeļu  pagastā

Ļapers Pēteris (1970.g.)
Vasiļjevs Vasīlijs (1950.g.)

Biķernieku  pagastā
Gerasimovs Igors (1973.g.)

Demenes pagastā
Vjugins Viktors (1961.g.)

Jerašonoka Jefrosinija (1938.g.)
Dubnas pagastā 

Larionovs Vladimirs (1962.g.)
Kalkūnes pagastā

Žemčugova Feodosija (1946.g.)
Karpovs Semjons (1939.g.)

Zubanova Valentīna (1934.g.)

Kalupes pagastā
Fedotova Polina (1927.g.)
Špakovska Katra (1928.g.)
Pudāns Aloizijs (1938.g.)

Laucesas pagastā 
Rižakovs Andrijans (1918.g.)

Romanovska Jadviga (1929.g.)
Līksnas pagastā

Degtarjovs Pjotrs (1938.g.)
Ševčuka Lidija (1951.g.)

Maļinovas pagastā
Adamovičs Miletijs (1935.g.)

Medumu pagastā
Vasiļjevs Pjotrs (1925.g.)

Naujenes pagastā
Kokins Staņislavs (1927.g.)

Junele Monika (1915.g.)
Cīrule Jeļena (1939.g.)

Nīcgales pagastā
Bernāns Jānis (1949.g.)

Salienas pagastā 
Pečonka Vaclavs (1935.g.)
Skrudalienas pagastā

Pavlovs Dementjans (1958.g.)
Borovika Irēna (1934.g.)

Ziņeviča Valentīna (1924.g.)
Kozlovskis Vitālijs (1980.g.)

Sventes pagastā
Libiņš Aivars (1961.g.)

Vaboles pagastā 
Jukša Olga (1935.g.)

Krastiņš Helmūts (1955.g.)
Vecsalienas pagastā

Bērziņa Emīlija-Alma (1917.g.)
Kraukle Lūcija (1924.g.)

Višķu pagastā
Špoģe Ruta (1946.g.)

Beinārs Jāzeps (1940.g.)
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PERSONĪBA

Evita Kusiņa - Koļesņika: „Naujenes Novadpētniecības muzejs ir vieta, 
kas mainās līdz ar laiku”

Naujenes Novadpētniecības muzejs ir dibināts 
1996. gadā, tāpat kā divi citi novada muzeji: Raiņa 
māja Berkenelē un Skrindu dzimtas muzejs Vabolē. 
Muzejs ir „ceļotājs”, jo sākotnēji tas atradās Locikos, 
Naujenes kultūras nama telpās, kur pašlaik ir biblio-
tēka. 1997.gadā muzejs tika pārcelts uz Lāču pamat-
skolu. Trīs nelielās telpas tika rīkotas izstādes un 
ekspozīcijas. 2005.gadā Naujenes Novadpētniecības 
muzejs pārcēlās uz bijušo Naujenes pagasta nama 
ēku, kurā tas atrodas pašlaik. 2013. gadā muzejā 
tika pabeigta vērienīga renovācija. Šogad Muzeju 
nakts laikā apmeklētāji varēja iepazīties ar jauna-
jām ekspozīcijām un izstādēm. Muzejam arī ir ekspo-
zīcija dabas parka „Daugavas loki” teritorija, Slutiš-
ķu ciemā - „Slutišķu vecticībnieku māja”. Naujenes 
Novadpētniecības muzeja direktore Evita Kusiņa 
- Koļesņika ir dzimusi un augusi Naujenes pagastā, 
Lociku ciemā. Pēc Daugavpils 1.vidusskolas absolvē-
šanas, Evita pievērsās vēstures studijām Daugavpils 
Universitātē.
Kāds ir bijis Jūsu ceļš līdz Naujenes novadpēt-

niecības muzejam? Kopš kura gada Jūs esat šī 
muzeja direktore un ar ko Jums tas asociējas? 

Pēc izglītības esmu sociālo zinību skolotāja, vēstur-
niece, man ir maģistra grāds vēsturē. Kad studēju 2. 
kursā, ātrāk gribējās kļūt patstāvīgai, nolēmu mek-
lēt darbu.  Par cik pati dzīvoju Locikos, tad gribējās, 
lai darba vieta būtu tuvāk dzimtajām mājām, lai pa-
spētu apvienot studijas ar darbu. Tobrīd Naujenes 
muzejs meklēja jaunu darbinieku – gidu. Savukārt 
man savas vēsturnieka zināšanas gribējās pielietot 
praksē. Atnācu uz darba interviju ar pārliecību, ka 
diez vai kāds ņems darbā studenti, bet pēc nedēļas 
jau vadīju savu pirmo ekskursiju Markovas izziņu 
takā. Pēc studijām Daugavpils universitātē mani 
aicināja strādāt  Daugavpils 1.vidusskolā, taču tas 
sakrita ar laiku, kad jau strādāju  muzejā par mu-
zeja speciālistu, vēsturnieku. Biju izvēles priekšā. 
Izvēlējos palikt muzejā.  Man patīk izzināt tās vietas, 
tā novada vēsturi, no kura es nāku. Muzejā pat kād-
reiz bija izstāde, veltīta dzimtajam Lociku ciemam. 
2005. gadā atkal nokļuvu izvēles priekšā- Naujenes 
pagasta padomes priekšsēdētāja piedāvāja sabiedris-
ko attiecību speciālista un muzeja direktora amatus. 
Arī šoreiz nešaubījos un nekad savu izvēli neesmu 
nožēlojusi. Ar ko man asociējas muzejs? Muzeja tap-
šanas ideju ir atbalstījuši vietējie Naujenes pagasta 
iedzīvotāji. Pirmajos muzeja pastāvēšanas gados 
mēs saucām muzeju par Tautas muzeju, jo gandrīz 
visi eksponāti ir vietējo iedzīvotāju dāvināti, nevie-
nu nebijām pirkuši. Pašlaik ja min Naujenes muzeja 
vārdu uzreiz pirmā doma ir par māsām Zeilēm – Va-
lentīnu un Gertrūdi, Lielo Augšdaugavas musturde-
ķi, Slutišķiem, Tautas atmiņu lādi.
Kādas ir Jūsu mīļākās un, jūsuprāt, vērtīgā-

kās muzeja ekspozīcijas? 
Novada dārgums un lepnums ir tēlnieces Valentī-

nas Zeiles mākslas galerija „Latgales parīziete Va-
lentīna Zeile”. Tā man ir arī vismīļākā, iespējams 
tāpēc, ka es personīgi pazīstu mākslinieci. 2006.gadā 
man bija iespēja pirmo reizi aizbraukt pie mākslinie-
ces uz Parīzi - viesoties gan viņas mājā, gan darbnīcā, 
tikties ar viņas skolēniem. No šī brauciena mēs mu-
zejam atvedām vairāk nekā 560 viņas darbus bron-
zā, kuri arī pašlaik tiek eksponēti galerijā. Tā sākās 
mana draudzība ar tēlnieci un mūsu sadarbība tur-
pinās arī šodien. Pēcāk bija arī viens liktenīgs brau-
ciens uz Rīgu pie V. Zeiles drauga Viktora Kulberga. 
Viņš bija tas, kuram Valentīna uzticēja glabāt savus 
darbus, aizbraucot prom no Latvijas uz Franciju. Trīs 
reizes ar kravas automašīnu mēs braucām uz Rīgu 
un pārvedām darbus. V.Zeiles kolekcija izraisa skau-
dību galvaspilsētas muzejos. Diemžēl ne visu mēs 
varam eksponēt galerijā – medaļas, plaketes, darbi 
ģipsī, bronzā, māla skices, mākslinieces personīgais 
arhīvs. Tāpēc man radās doma izveidot atklāto Va-
lentīnas Zeiles mākslas priekšmetu krājumu, kas no 
2008. gada ir pieejams visiem muzeja apmeklētājiem 
kā „Valentīnas Zeiles darbnīca”. Pagājušajā gadā 
stāsts par Valentīnu Zeili tika papildināts, jo pēc 
muzeja rekonstrukcijas izveidota biogrāfi skā Zeiļu 
dzimtas istaba, kurā skatāms fotostāsts ne tikai par 
V.Zeili, bet arī par viņas māsu Ģertrūdi Zeili, kas arī 
ir māksliniece. Mēs lepojamies, ka Naujenes pagasta  
bagātība ir novadnieki un tieši mūsu muzejā var ie-
pazīt divu pazīstamu un augsti vertētu mākslinieču, 
kas nāk no vienas parastas zemnieku ģimenes, dar-
bus. Izstāde ļauj tuvāk iepazīt arī vecākus  -Antoniju 
un Aneli Zeiles, kā arī dzimtas relikvijas. 

Otrs novada dārgums ir ārpusmuzeja ekspozīci-
ja – „Slutišķu vecticībnieku māja” Slutišķu ciemā, 
kurā var tuvāk iepazīties ar  vecticībnieku sadzīvi 

un kultūru.  Cilvēki no visas Latvijas uz mūsu mu-
zeju brauc divu iemeslu dēļ, lai apskatītu V. Zeiles 
mākslas galeriju un lai iepazītu tuvāk vecticībnieku 
dzīvesveidu, kas škiet ļoti noslēpumains  un apvīts ar 
dažādiem mītiem . Šobrīd „Slutišķu vecticībnieku sā-
dža”  ir viens no populārākajiem tūrisma maršrutiem 
Daugavpils novadā, dabas parkā „Daugavas loki”.

Arī pa rējās ekspozī cijas un izs tāde s ir ne mazāk in-
teresantas, profesionāli veidotas.  Es īpaši lepojos ar 
to, ka mēs esam viens no septiņiem Latvijas muze-
jiem, kurš ieguvis akreditāciju uz 10 gadiem. Starp 
šiem muzejiem ir Latvijas Nacionālais vēstures mu-
zejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas 
Kara muzejs, Turaidas rezervāts u.c. Man blakus ir 
patiešām profesionāls kolektīvs! 
Kādi projekti šobrīd tiek īstenoti?
Mums ir liels gandarījums par 2013. gadā īsteno-

to muzeja rekonstrukciju, ko atbalstīja Daugavpils 
novada dome un Lauku atbalsta dienests. Naujenes 
muzeja ēka ir vēsturiska, tā būvēta 1935. gadā kā 
pagasta nams. Veicot renovāciju centāmies saglabāt 
muzeja ārējo vēsturisko tēlu, bet iekšā pārplānot mu-
zeju tieši ekspozīciju vajadzībām. Šogad Daugavpils 
novada Kultūras parvalde ir uzsākusi  vēl vienu vē-
rienīgu projektu – „Slutišķu vecticībnieku mājas” un 
tai blakus esošo mūra pamatu renovāciju. Tiks reno-
vēta pati māja un blakus mājai iekārtota ekspozīci-
ja, kura veltīta zirgvilkmes darbarīkiem Daugavpils 
novadā. 

Pašlaik Naujenes muzejā norisinās 2 projekti. Viens 
no tiem ir Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobe-
žu sadarbības projekts „Pārrobežu aizsargājamās da-
bas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri” izvei-
de un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pār-
valdībai”. Šī projekta rezultātā tika veikts remonts 
muzeja Dabas informācijas centrā. Projekts vēl tur-
pinās un drīzumā Dabas informācijas centrā tiks 
uzstādītas interaktīvās multimediju tehnoloģijas, un 
apmeklētāji varēs iegūt izsmeļošu informāciju par 
dabas teritorijas faunu un fl oru, kā arī noskatīties 
vēsturiskās fi lmas un iepazīt interaktīvās izstādes.

Otrs ir  Latgales reģiona attīstības aģentūras pro-
jekts „Museum gateway” jeb „Muzeja vārti”. Šī pro-
jekta rezultātā muzejam tiks piegādāts moderns 
ekspozīciju aprīkojums otrā stāva izstāžu zālēm un 
topošajai dabas ekspozīcijai „SirdsDaugava”, kā arī 
uzlabota muzeja materiāli- tehniskā bāze. 
Kā pie Jums pagāja Muzeju nakts?
Šī gada muzeju nakts bija vēl viena nozīmīga pro-

jekta „Tautas atmiņu lāde” aizsākums. Projekta 
ideja ir ļoti līdzīga Lielā Augšdaugavas musturdeķa 
projektam - tikpat pamatīga un visaptveroša.  Ak-
cijas mērķis ir līdz 2018. gada novembrim, Latvijas 
100 gadadienai, savākt vienkopus pēc iespējas vairāk 
tautas atmiņu, kurās parādās Latvijas vietvārdi un 
ar tiem saistītie notikumi, lai ar atmiņu palīdzību 
Latvijas kartē iezīmētu katru mūsu tēvzemes nostū-
ri. Doma ir tāda, ka jebkurš stāstā var ierakstīt savas 
atmiņas par jebkuru Latvijas vietu - tikai jānorāda 
konkrēta aprakstītās vietas adrese. Šīs atmiņas ir 
jānogādā Naujenes Novadpētniecības muzejam – tās 
var būt ar roku rakstītās vēstules vai datorrakstā ie-
sūtītas. Atmiņas tiks krātas lādē, kura tiks atvērta 
2018.gadā. Tās var nebūt atmiņas par grandioziem 
vēstures notikumiem, bet gan atmiņas par vienkāršu 
cilvēku piedzīvoto - par bērnību, par kolhoza laikiem, 
par to, kā ar pašdarinātām ragavām kādā sādžā tika 
braukts no kalna, kā Padomju laikos stāvējuši veika-
lā rindās utt. Tāpēc aicinām katru iesaistīties mūsu 
jaunajā projektā. 
Kāds ir Jūsu stāsts, kuru ievietosiet „Atmiņu 

lādē”?
Tas varētu būt stāsts par Lociku lidlauku. Muzeja 

vadītājam neatliek daudz laika, lai pētītu un izzinātu 
vēsturi, jo ir daudz citi jautājumi, kas jārisina - jā-
domā par ekspozīcijām, izstāžu iekārtošanu, muzeja 
attīstību, projektu rakstīšanu, fi nansējuma piesaisti. 
Taču, kad man ir brīvs laiks, mēģinu vākt informāciju 
par Lociku lidlauku. Manas bērnības atmiņas saistās 
tieši ar šo vietu, jo blakus lidlaukam atrodas  manas 
dzimtas mājas. Par to es arī varētu uzrakstīt. Lociku 
lidlauks vispār ir ļoti interesants objekts, jo Padomju 
laikos informācija par to bija slepena. Domāju, ka ne 
visi zina par noklusētajām lidmašīnu avārijām vai 
pat par salīdzinoši nesenajiem notikumiem, piemē-
ram, ka padomju mākslas fi lmas –komēdijas „Сон 
в руку, или Чемодан»  pirmie kadri ir fi lmēti tieši 
Lociku lidlaukā. Vai arī kā četri augstākās klases Lo-
ciku lidlauka lidotāji – asi A.Tokarenko, I.Safronovs, 
S.Gusarovs un V.Ozovs 1989. gadā tika iesaistīti 
PSRS Aizsardzības Ministrijas mācību fi lmas “ П
рименение   автострад   в   авиации ” uzņemšanā 

Lietuvā pie Biržiem, kurā parādīts, kā autoceļus iz-
mantot aviācijā un lidotājiem vajadzēja nosēdināt uz 
automaģistrāles lidmašīnu МиГ-27 .
Kā Jūs pavadāt savu brīvo laiku?
Brīvajā laikā man patīk nodarboties ar rokdarbiem, 

patīk pīt grozus. Kamēr muzejs bija slēgts uz renovā-
ciju, muzeja  pagaidu telpās notika Špoģu mūzikas 
un mākslas skolas Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Pūpoli” nodarbības. Es pamēģināju pīt grozus un tas 
mani aizrāva, iesaistīju arī savu vīru. Tagad brīvaja 
laikā pinam abi. Pagaidām mēs vēl tikai mācāmies, 
mācīšanās process ir grūts un laikietilpīgs. Man arī 
patīk darboties arī mālu. Aktīvi apmeklēju keramiķa 
Valda Grebeža nodarbības Naujenes kultūras centrā. 

Protams, ja vasarā paliek brīvs laiks, es ar ģime-
ni ceļoju.  Mana mīļākā vieta ārpus Latvijas ir un 
paliks Parīze, jo Valentīna Zeile ar savu personību 
mani spēj tā aizraut, ka par Franciju ir palikuši paši 
spilgtākie iespaidi. Latvijā man vismīļākās ir Vents-
pils un Kuldīga - ļoti skaistas pilsētas.  
Kur Jūs ieguvāt savas rokdarbnieces pras-

mes?
Adīt un tamborēt man iemācīja vecmāmiņa.  Nau-

jenes muzejs ir muzejs, kas mainās līdz ar laiku, jo 
mēs piedāvājam ļoti daudz dažādu radošo darbnīcu 
un aktivitāšu. Līdz ar to arī pašai nākas iesaistīties 
darbnīcās, apgūt jaunas iemaņas un prasmes. Nupat 
uz Muzeju nakti vadīju stikla apgleznošanas un lāpu 
veidošanas darbnīcas. Gan muzejā, gan arī mājās 
esmu veidojusi brošas, vārījusi ziepes, pērļojusi, ap-
gleznojusi akmentiņus, veidojusi māla fi gūriņas un 
tamborējusi Lielo Augšdaugavas musturdeķi. 
Kā radās ideja par Augšdaugavas musturde-

ķa tapšanu?  
Taisījāmies svinēt muzeja 15 gadu jubileju, un 

man gribējās šo notikumu iezīmēt ar kaut ko tādu, 
kas paliktu visiem atmiņā, vēsturē un, iesaistīt ar-
vien vairāk cilvēku. Un tā man radās musturdeķa 
ideja. Musturdeķi sākām veidot 2011.gadā. Sākums 
bija grūts. Toties tagad tajā iesaistījušies jau vairāk 
nekā 2300 cilvēki un ir noadīti vairāk nekā 70 metri. 
Nupat saņēmām arī sūtījumu no Daugavpils novada 
senioriem, kuri mūsu musturdeķim ir sagatavoju-
ši vēl 180 gabaliņus. Mēs plānojam izveidot 600 m 
garu musturdeķi, lai simboliski to nostieptu no viena 
Daugavas krasta līdz otram Daugavas ielejas sašau-
rinājumā -  Daugavas vārtos, kas ir viena no desmit 
mūsu Latvijas zaļajām pērlēm.  

Musturdeķa gabaliņi pie mums atceļo no visas Lat-
vijas. Adīšanā ir iesaistījušies arī ārzemnieki, kuri, 
ciemojoties pie draugiem un radiem Daugavpils no-
vadā, iesaistās mūsu akcijā.Lielajā musturdeķī ir 
iešūti arī vairāki lielie tematiskie fragmenti – kāzu 
viesi šuj Mīlas deķi, tāpat mums ir Juzefovas deķis, 
Karogdeķis un Daugavas loku košais deķis.  Mus-
turdeķa veidošanā aktīvi iesaistās arī skolēni. Pir-
mā skola, kas iesaistījās musturdeķa veidošanā, bija 
Naujenes pamatskola, pēc tam pievienojās arī Špoģu 
vidusskola un Špoģu Mūzikas un mākslas skola, vē-
lāk citas novada skolas. Akcija tika rīkota arī citās 
novada pašvaldības iestādēs un lielākais atbalsts 
tika saņemts no Naujenes pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Rūķītis”, bērni musturdeķa veidošanā iesaistī-
ja arī savas māmiņas un vecmāmiņas. 

Musturdeķis ir arī šī gada Augšdaugavas simbols. 
Ar tautasdziesmu: „Līču loču upe tek, Rakstīdama 
Daugaviņa, Aiz līčiem, aiz zariem Savijās mustu-
ros”, radās doma izveidot musturdeķi par centrālo 
Augšdaugavas aktivitāti. Katram pasākuma dalīb-
niekam būs iespēja  iekļūt Ginesa rekordu grāmatā, 
paņemot savu musturdeķa fragmetu līdzi no mājām 
vai noadot to pasākuma laikā.
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APSVEICAM

IZSOLES

MŪS VAR REDZĒT

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

audzināšanā !

Muzikālā vasara Višķu 
estrādē

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA” 
aicina izbaudīt vasaru, pavadot to lustīgā un mu-
zikālā gaisotnē Višķu estrādē! Muzikālās vasaras 
ietvaros ikviens varēs atrast savai gaumei piemēro-
tāko izpildītāju un izdejoties jautrā zaļumballē! 

Sākot ar maiju, visas vasaras garumā, katra mē-
neša pēdējā piektdienā ikviens tiek laipni gaidīts 
Višķu estrādē, kur ikviens varēs baudīt mūziku un 
dejas kopā ar Latvijā populārām un iemīļotām gru-
pām.

30. maijā vasaru ieskandinās grupa “Galaktika”, 
kura jau vairākus gadus pēc kārtas ir ieguvusi Lat-
vijas populārākās šlāgermūzikas grupas titulu. Pa-
sākuma sākums 21:00

23.jūnijā lustēsimies lielajā Līgo pasākumā, kurā 
kopā ar dažādiem iemīļotiem izpildītājiem, Višķu 
pagasta jaukto kori, folkloras kopām un deju kolek-
tīviem godināsim latgaļu Līgo svētku tradīcijas. Pa-
sākuma sākums 18:00

25. jūlijā ikviens vasaras baudītājs no plkst.21:00 
tiek aicināts uz zaļumballi līdz rīta gaismai grupas 
«Gints un es» pavadībā.

Muzikālās vasaras izskaņā - 29. augustā - dzī-
vās mūzikas festivāls ar Juri Ostrovski no grupas 
“Patrioti.lg”, kurā būs iespējams dzirdēt Latgalē ie-
mīļotu izpildītāju kompozīcijas dzīvajā skanējumā. 
Pasākuma sākums 21:00

Tiksimies muzikālās vasaras pasākumos Višķu 
pagasta estrādē, baudīsim vasaru un labu mūziku! 

Muzikālo vasaru Višķu estrādē atbalsta: Dau-
gavpils novada dome, Višķu pagasta pārvalde, laik-
raksts “Latgales laiks”, viesnīca “Latgola”, Latgales 
reģionālā televīzija, portāls LAKUGA, Daugavpils 
Universitāte, “Cēsu alu s”.

2014.gada 20. jūnijā plkst. 9.00 Daugavpils no-
vada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām perso-
nām, kuras minētas Publiskas personas mantas at-
savināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirma-
jā punktā tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) 
Graudi ar kadastra apzīmējumu 4462 006 0150     
4.46 ha platībā, kas atrodas  Kalupes  pagasts, Dau-
gavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3 800.00
2014. gada 20. jūnijā plkst. 9.30 Daugavpils no-

vada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
trīsistabu dzīvokļa īpašums Nr. 5, ar kopējo platī-
bu 59.7 kvm, Nākotnes ielā 5, Dubna, Dubnas pa-
gasts, Daugavpils novads un dzīvokļa īpašumā ie-
tilpstošās daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas 
602/12023  domājamās daļas. 

Objekta sākotnējā cena – EUR 854.00
2014. gada 20. jūnijā plkst. 10.00 Daugavpils 

novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Vālodze V.P.”, kas sastāv 

no vienas zemes vienības  0.1275 ha  platībā , vie-
nas vienstāvu ēkas  196.2 m2  platībā, kurš atrodas 
Līdumnieku iela 2A, Kumbuļi, Demenes pagasts,  
Daugavpils novads

Objekta sākotnējā cena – EUR 3600.00 
Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var ie-

pazīties un uz atsavināma objekta izsoli var reģis-
trēties līdz 2014. gada 19. jūnijam plkst. 15.00 Dau-
gavpils novada domē, 12., 19 kabinetā (darbdienās 
no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas iela 2, Dau-
gavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu 
EUR 14.00 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: 654 76739, 65476827, 26357842, 
29412676 
Kalupes pagasta pārvalde 654 07491, 29175448
Dubnas pagasta pārvalde 654 75232, 26597633
Demenes pagasta pārvalde 654 07602, 29468465

 PIRMDIENA 
LRT Re:TV 01.00 - 01.45 Runā Latgale 
LNT            06.30 – 07.00 Nedēļa novados.
LRT            07.00 – 07.45 Runā Latgale 
                   18.30 – 19.15 Runā Latgale 
LrT Re:TV  13.15 – 14.00 Runā Latgale 
LTV-1                       18.00 Ziņas 

OTRDIENA 
LRT Re:TV 01.30 – 02.00 Runā Latgale
                    07.00 - 07.30 Runā Latgale
                   13.15 – 14.00 Runā Latgale
                   18.30 – 19.00 Runā Latgale
LNT            06.45 – 07.00 Šodien novados
LRT            07.00 – 07.45 Runā Latgale
                   18.30 – 19.15 Runā Latgale 

TREŠDIENA 
LRT Re:TV 01.30 – 02.00 Runā Latgale
LNT            06.45 – 07.00 Šodien novados
LRT            07.00 – 07.45 Runā Latgale
LRT Re:TV 07.00 – 07.30 Runā Latgale
                   13.15 – 14.00 Runā Latgale 
LRT Re:TV 16.45 – 17.00 Latgales ziņas
LTV-1                      18.00 Ziņas
LRT            18.30 – 19.15 Runā Latgale 
LRT Re:TV 18.30 – 19.00 Runā Latgale 
LRT Re:TV 22.15 – 22.30 Latgales ziņas 

CETURTDIENA 
LRT Re:TV  01.30 – 02.00 Runā Latgale 
LNT             06.45 – 07.00 Šodien novados 
LRT             07.00 – 07.45 Runā Latgale 
LRT Re:TV  07.00 – 07.30 Runā Latgale 

       13.15 – 14.00 Runā Latgale 
LRT Re:TV  16.45 – 17.00 Latgales ziņas 
LTV-1                        18.00 Ziņas
LRT             18.30 – 19.15 Runā Latgale 
LRT Re:TV  18.30 – 19.00 Runā Latgale 
LRT Re:TV  22.15 – 22.30 Latgales ziņas 

PIEKTDIENA 
LRT Re:TV  01.30 – 02.00 Runā Latgale
LNT              06.45 – 07.00 Šodien novados 
LRT              07.00 – 07.45 Runā Latgale
LRT Re:TV  07.00 – 07.30 Runā Latgale
                     13.15 – 14.00 Runā Latgale
LRT Re:TV  16.45 – 17.00 Latgales ziņas
LTV-1                        18.00 Ziņas 
LRT              18.30 – 19.15 Runā Latgale 
LRT Re:TV  18.30 – 19.00 Runā Latgale 
LRT Re:TV  22.15 – 22.30 Latgales ziņas 

SESTDIENA 
LRT             19.00 – 19.30 Nedēļa Latgalē un Sēlijā
LRT Re:TV              16.00 Runā Latgale

SVĒTDIENA 
LNT                         07.10 Nedēļa novados. 
LRT Re:TV 18.00 – 18.30 Runā Latgale 
LTV-1                       18.00 Ziņas 

Novadā dzimuši       
Ambeļu pagastā

Evelīna Šilvāne (06.maijā)
Kalkūnes pagastā

Ervīns Fedorčuks (25.aprīlī)
Laucesas pagastā

Angelina Vaļuka (24.aprīlī)
Katrina Vaļuka (24.aprīlī)

Līksnas pagastā
Sintija Tenisa  (12.maijā)

Naujenes pagastā
Iļja Petkuns (9.aprīlī)

Sabrīna Strautmale (11.aprīlī) 
Daniels Greidāns (27.aprīlī)

Alise Vaivare (10.maijā)
Salienas pagastā 

Melisa Vitkovska (19.aprīlī)
Tabores pagastā

Margarita Ivanova (30.aprīlī)
Vecsalienas pagastā 

Adrianna  Voldeka (25.aprīlī)
Māris Beikuļs (22.aprīlī)

Irina Dubovska (14.aprīlī)
Višķu pagastā 

Emīls Taruns (14.maijā)

Sveicam  jaunlaulātos!
• Lindu Zukuli un Igoru Pičuginu
• Diānu Grāveri un Oļegu Stefanoviču
• Mariju Hrapāni un Alekseju Jurjevu
• Gaļinu Bogdanovu un Vasiliju Lavrenovu
• Aļonu Smuļko un Pjotru Jurkovu
• Karinu Levinu un Kasparu Atgonu
• Karinu Starinsku un Andreju Podobedu 


