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Lai Lieldienu prieks stiprina saticību un vairo dvēseles 
gaišumu, mīlestību un sapratni vienam pret otru!

Daugavpils novada domes vārdā, 
Domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska

Turpinājums 2.lpp.   ►►►

Lieldienas ir miera un atdzimšanas laiks. 
Svētki, kas kristī go pasaulē atgādina par Kristus augšāmcelšanos. 

Svētki, kas saistās ar prieku - ilgi gaidīto 
pavasara atnākšanu. Tas ir brīdis, kad, zemei un dabai mostoti es, 

arī cilvēkos vairojas cerības un ti cības spēks.

 Tikšanās ar iedzīvotājiem ir rādītājs pagastu pārvalžu darbības kvalitātei

Jau trešo gadu norit pagastu pārvalžu un pašvaldības vadības tikšanās 
ar iedzīvotājiem, kas, kā liecina pieredze – ir kļuvusi par noderīgu tradīci-
ju. Uzturot komunikāciju ar novadniekiem, tiek iegūti vērtīgi priekšliku-
mi un ierosinājumi, kas nereti pārtop par reāliem lēmumiem un darbiem. 

Tā, piemēram, reaģējot uz iepriekšējā gada ierosinājumiem, šī gada bu-
džetā izdevies iestrādāt 50 Ls jaundzimušā pabalstu vecākiem, kuri dek-
larējuši bērnu Daugavpils novadā. Tāpat budžetā iestrādāti 10 000 Ls 
jauniešu nodarbinātības problēmas risināšanai vasarā, kā arī piešķirts 
fi nansējums 4500 Ls apmērā bērnu vasaras nometņu organizēšanai. Jau 
otro gadu spēkā ir lēmums pensionāriem un nestrādājošiem invalīdiem, 
kuri saņem Latvijas valsts pensiju, apmaksāt triju dienu ārstēšanos Dau-
gavpils Reģionālajā slimnīcā. 

Pateicoties Latgales programmas līdzekļiem, tiks renovētas astoņas no-
vada skolas, kā arī rekonstruēti deviņi ceļi. Tāpat novada dome atvēlējusi 
100 tūkstošus latu daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu atbalstam. 

Apkopojot šī gada sapulcēs izskanējušos jautājumus, var izvirzīt vai-
rākus problēmu lokus. Aktuāla un sāpīga ir komunālās saimniecības un 
mājokļu apsaimniekošanas joma – visbiežāk iedzīvotāji izrādīja neapmie-
rinātību par siltumapgādes tarifi em, lieliem siltuma zudumiem un neuz-

skaitīto ūdeni. Pašvaldība ieteica apsekot mājas, lai pārbaudītu, vai nav 
noplūdes, kā arī pārbaudīt skaitītājus. Iedzīvotāji aicināti izmantot paš-
valdības sniegto atbalstu un izšķirties par māju siltināšanu. 

Aktuāls ir arī jautājums par neapmierinošo ceļu stāvokli. Pavasarī Ceļu 
fonda padome apsekos prioritāros ceļus, taču jārēķinās, ka šogad pašval-
dībai ir ierobežots fi nansējums, tāpēc varēs saremontēt vien 4-5 ceļus. Fir-
mas, kuras pavasarī izdangās ceļus, tiks apzinātas, lai tās sakārtotu izda-
rītos postījumus.  

Problēma vairākos pagastos – grausti. Lai nojauktu graustus uz paš-
valdības zemes, tiks meklēta nauda nojaukšanai, savukārt par graustiem 
uz privātās zemes ir jārūpējas zemes īpašniekiem. Dome pie šī jautājuma 
strādā, tomēr, dažādu sarežģītu juridisku nianšu dēļ, ir grūti tikt galā ar 
visiem neapzinīgajiem būvju īpašniekiem. 

Iedzīvotāji arī vēlas, lai tiktu ierīkots papildus apgaismojums uz ielām. 
Diemžēl, apgaismojuma ierīkošanas projekti ir ļoti dārgi un jau šobrīd jā-
rēķinās ar ierobežotiem līdzekļiem, lai uzturētu esošo apgaismojumu. 

Sociālajā jomā iedzīvotāji lūdza atbildīgos stingrāk kontrolēt algoto pa-
gaidu sabiedrisko darbu veicējus, jo daudzi no tiem savu darbu dara negod-
prātīgi. Nereti izskanēja arī sašutums, ka šobrīd izdevīgi ir būt bezdarb-
niekam vai maznodrošinātajam, lai saņemtu sociālos pabalstus. Sociālais 



    Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”

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

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

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

    Reģistrācijas apliecības Nr. M 001334 

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

Paldies visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā!
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2013.gada 28.februāra sēdē pieņemti 49 lēmu-
mi:

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozī-
jumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvā-
ra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzī-
vokļu jautājumu risināšanā””.  Saistošie noteikumi 
pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas stāsies spēkā nāko-
šajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmak-
sas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozī-
jumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo pa-
līdzību Daugavpils novadā””, kuri stāsies spēkā 
01.04.2013. 

• Precizēja saistošos noteikumus „Grozījumi 
Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabal-
sta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldī-
bā””.

• Apstiprināja ar 01.01.2013. novada pašval-
dības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu skolēnu 
gadā pamata un vispārējās vidējās un pirmsskolas 
izglītības iestādēs.

• Apstiprināja 2013.gada izdevumus pakal-
pojuma aprēķinam:  Višķu sociālās aprūpes centram 
- Ls 298028,  Naujenes bērnu namam - Ls 295922,  
Naujenes bērnu nama struktūrvienībai „Mātes un 
bērnu atbalsta centrs „Avotiņi”” - Ls 6860 un  ko-
pējās  izmaksas uz 1 cilvēku: Višķu sociālās aprū-
pes centram - Ls 335,62 (mēnesī), Naujenes bērnu 
namam - Ls 16,59 (dienā),  Naujenes bērnu nama 
struktūrvienībai „Mātes un bērnu atbalsta centrs 
„Avotiņi””- Ls 285,83 (mēnesī).

• Noteica ar 01.04.2013. Laucesas pagasta te-
ritorijā cieto sadzīves atkritumu savākšanas tarifu  
par faktiski izvesto atkritumu daudzumu  – Ls 9,20 
par 1 m³(bez PVN).

• Noteica ar 01.04.2013. īres maksu dzīvoja-
mā mājā Nr.5, Vecpils iela, Naujene, Naujenes pa-
gasts, 0,21 Ls/m² mēnesī.

• Grozīja novada domes 08.11.2012. lēmumu 
Nr.1277 „Par Daugavpils novada dzimtsarakstu 
nodaļas maksas pakalpojumiem” un noteica maksu 
par laulību reģistrāciju ārpus pašvaldības noteik-
tām vietām.

• Izsludināja projektu konkursus: jaunatnei 
„Uzlabosim savu ikdienu!”, vispārējās  izglītības 
iestādēm „Kopā būt!”, novada jauniešu brīvā laika 
organizēšanai, apstiprināja to nolikumus un kon-
kursu vērtēšanas komisijas.

• Konceptuāli atbalstīja SIA „Experience” 
projekta ieceri par pārtikas produktu stikla taras 
rūpnīcas ar noliktavām un tehnisko parku būvnie-
cību Biķernieku pagastā ar nosacījumu, ka SIA no-

drošina lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai ar 
mērķi noteikt tai rūpnieciskā rakstura izmantoša-
nas zonējumu.

• Atbalstīja novada pašvaldības energoefekti-
vitātes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvoja-
mai mājai Nr.28, Daugavas iela, Krauja, Naujenes 
pagasts un piešķīra pašvaldības līdzfi nansējumu Ls 
14365.

• Atbalstīja Kultūras pārvaldes dalību Mūž-
izglītības programmas apakšprogrammas  COME-
NIUS  reģionālās  partnerības projektā  „Iekļaujošā 
izglītība iekļaujošai sabiedrībai” un pieaugušo izglī-
tības apakšprogrammas Grundtvig mācību partne-
rības projektā „Sievietes un uzņēmējdarbība”.  

• Atbalstīja dalību Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas izsludinātajā projektu konkursā ar projek-
tiem „Ielu vingrošana – jauniešu lietderīga brīvā 
laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Daugav-
pils novadā” un „Kalkūnes pagasta jauniešu centra 
infrastruktūras pilnveidošana jauniešu veselīga un 
lietderīga brīvā laika pavadīšanai”. 

• Piešķīra Vecsalienas pagasta pārvaldei Ls 
740.34 no nekustamā īpašuma „Červonka 99” atsa-
vināšanas rezultātā gūtajiem pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus: dzīvokļa īpašumu Nr.60, 18.novembra 
iela 398, Vecstropi, Naujenes pagastā, „470”, Ļūbas-
te 1, „Ķirupes muiža”, Ķirupe, Līksnas pagastā un 
Ievas, Nīcgales pagastā.

• Nolēma pārdod pašvaldības nekustamo 
īpašumu „106”, Vasarnīcas, Naujenes pagastā.
2013.gada 12.marta ārkārtas sēdē pieņemts 1 
lēmums:

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā zemes vienībai, uz kuras atrodas paš-
valdībai piederošā būve, Parka iela 2, Vabole, Vabo-
les pagastā.
2013.gada 14.marta sēdē pieņemti 78 lēmumi:  

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Par 
vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar 
bērna piedzimšanu”.  Saistošie noteikumi pēc atzi-
numa saņemšanas no Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas stāsies spēkā nākošajā 
dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas 
izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

• Grozīja novada pašvaldības tirdzniecības 
atļauju izsniegšanas un tirdzniecības vietu noteik-
šanas komisijas nolikumu.

• Pilnvaroja Juriju Lavrentjevu, Viktoru 
Rucko, Armenu Tonojanu, Nikolaju Poltavecu, Juri 
Baiko, Vjačeslavu Griņeviču, Vitāliju Aizbaltu pie-
dalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uz-
raudzības pasākumos Medumu pagasta teritorijā.

• Atļāva Sventes pagasta pārvaldei veikt ie-
pirkuma procedūru jauna autobusa ar 19+1 sēdvie-
tām iegādei. 

• Piešķīra fi nansējumu biedrībai „Daugav-
pils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi””” Ls 
15004 novada biedrību atbalstīto projektu Eiropas 
Zivsaimniecības fonda ietvaros nepieciešamā līdzfi -
nansējuma nodrošinājumam.

• Piešķīra fi nansējumu Salienas pagasta 
pārvaldei Ls 19309 pieslēguma maksas apmaksai, 
ierīkojot pieslēgumu elektroietaisēm Centrāles iela 
21, Saliena, Salienas pagastā. 

• Atbalstīja projekta „„Jauniešu mājas” izvei-
de Daugavpils novadā uz „Naujenes bērnu nama” 
bāzes”  iesniegšanu Labklājības ministrijas projek-
tu konkursam. 

• Atbalstīja ieceri piedalīties Tūrisma attīs-
tības valsts aģentūras Eiropas Komisijas projek-
ta „Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi” rīkotajā 
konkursā un Latgales reģiona attīstības aģentūras  
Latgales kultūras programmas projektu konkursā.

• Apstiprināja nekustamā īpašuma „Pie upī-
tes”, Skrudalienas pagastā, izsoles rezultātus.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā 4 nekustamajiem īpašumiem Nauje-
nes pagastā.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus: Ceiruleiši, Dīķmalas, Pumpuriņi, Irbītes 
Kalupes  pagastā, Tilti 2 Līksnas pagastā un dzī-
vokļa īpašumu Nr,12, Višķu iela 11, Ambeļi, Ambe-
ļu pagastā.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamo īpašu-
mu: Ceiruleiši, Dīķmalas, Pumpuriņi, Irbītes Kalu-
pes  pagastā un dzīvokļa īpašuma Nr.12, Višķu iela 
11, Ambeļi, Ambeļu pagastā, izsoles noteikumus.

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

Daugavpils novada domes lēmumi

dienests sola turpmāk stingrāk kontrolēt pabal-
stu saņēmējus, atgādinot, ka sociālajam darbinie-
kam ir tiesības pārbaudīt, vai pabalsta saņēmējs 
kopj dārzu. Tiks noteikts, lai katrā pagastā tiktu 
ievērots noteikums, ka pabalsti netiek piešķirti 
tiem, kam nav dārza. Līdzīga sistēma jau darbo-
jas Līksnā, Kalupē, Demenē, Dubnā un Vabolē. 

Iedzīvotāji pauda neapmierinātību, ka tukšajos 
sociālajos dzīvokļos tiek ievietoti cilvēki no citiem 
pagastiem, kuri, turklāt, veicina nekārtības. Dzī-
vokļa pretendentam nav iespējams piedāvāt mā-
jokli tikai viņa dzimtajā pagastā, tāpēc daži pār-
ceļas. Ja rodas kādas problēmas ar kaimiņiem, ir 
jāvēršas policijā. 

Pārrunāti tika arī jautājumi par plūdu drau-
diem pavasarī, ģimenes ārstu pieejamības trūku-

un Valsts policija, neizdodas panākt risinājumu 
ar „Latvijas Valsts ceļiem”. Pie šī jautājuma paš-
valdība turpinās strādāt. Tāpat zemnieki tika in-
formēti, ka, lai aizpildītu lauku bloku kartes, pēc 
palīdzības var vērsties pie lauku konsultantiem. 

Kā atzīmē Daugavpils novada domes priekšsē-
dētāja Janīna Jalinska, priecē, ka vairāki jautā-
jumi, kas pagājušajā gadā bija sasāpējuši – šogad 
vairs neizskan. Tas liecina, ka pagastu pārvaldes 
aktīvi strādā, lai problēmas atrisinātu savlaicīgi 
un ir regulāra sadarbība starp iedzīvotājiem uz 
vietas.  

Pateicamies visiem, kuri piedalījās sapulcēs un 
rosināja jaunas idejas, kā dzīvi novadā padarīt la-
bāku!

mu, atbalstu baznīcām, pamatskolu saglabāšanu 
un Lielās Talkas rīkošanu. Iedzīvotāji neklusēja 
par aktuālajām vajadzībām -  piemēram, Nīcga-
lē un Sventē iedzīvotāji pieprasa izveidot atvadu 
nama zāli, ambelieši vēlas, lai pagasta pārvalde 
iegādātos traktoru, bet Biķernieku iedzīvotājiem 
nepieciešams jauns autobuss skolēnu pārvadā-
šanai. Vabolieši pauda neapmierinātību, ka pie 
Vaboles dzelzceļa stacijas pārbrauktuves reizēm 
nākas stāvēt vairāk par stundu, jo vilciens ilg-
stoši šķērso ceļu. Pašvaldība solīja šo jautājumu 
pārrunāt ar uzņēmuma „Latvijas Dzelzceļš” vadī-
bu. Medumu un Sventes pagasta iedzīvotāji vē-
las labiekārtotas pludmales. Jau ne pirmo gadu 
Špoģu iedzīvotāji ir norūpējušies par satiksmes 
drošību. Lai gan problēmu saskata arī pašvaldība 

►►►  no 1.lpp.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas 
Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu, Minis-
tru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu 
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, 
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra no-
teikumu Nr.913 „Noteikumi par garantēto mini-
mālo ienākumu līmeni” 3.punktu.
   Pirmkārt, projekts paredz noteikt trūcīgai 
personai GMI līmeni Ls 40.00 mēnesī. 
  Otrkārt - svītrot 30.1.2., 30.1.4.apakšpunktos 
vārdu „daudzbērnu”.          

Treškārt, projekts paredz veselības aprūpes 
pabalstu, kas paredzēts briļļu iegādei trūcīgo 
ģimeņu bērniem ar redzes traucējumiem vienu 
reizi gadā, nepārsniedzot Ls 25.00 apmēru.
  Ceturtkārt, projekts paredz, ka veselības ap-
rūpes pabalsta saņemšanai, kas paredzēts briļļu 
iegādei, pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz 
iesniegumu un maksājuma čeku par iegādā-
tajām brillēm, kas izsniegts tekošā kalendārā 
gada laikā.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budže-
tu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu 
to izpildi ir nepieciešams papildus fi nansējums 
Ls 4 175.
GMI pabalsta nodrošināšanai nepieciešami pa-
pildus līdzekļi, jo valsts nepiedalās ar līdzfi nan-
sējumu, Ls 171 450. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa gru-
pām, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, sociālā palīdzība  piešķira-
ma personām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta 
ir Daugavpils novada administratīvā teritorija.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām pro-
cedūrām

Saistošie noteikumi paredz, ka lēmumus par 
saistošajos noteikumus minētās sociālās palīdzī-
bas piešķiršanu  pieņems un apstiprinās Dau-
gavpils novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Grozījumi tiek apspriesti darba grupā, apzi-
nātas iedzīvotāju vajadzības tikšanās reizēs. 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.dnd.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 28. februāra saistošajiem noteiku-

miem Nr.5 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Dau-
gavpils novada domes saistošie noteikumi Nr.4 
„Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”.

2013.gada 28.februārī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr.5  (protokols Nr.4., 48.&, lēmums Nr.198)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2010. gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un 
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 „Noteikumi 
par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1 papildināt ar 16.1punktu šādā redakcijā:
„16.1 Garantētais minimālais ienākumu līmenis trūcīgai personai ir 
40 lati mēnesī.”

1.2. svītrot 30.1.2., 30.1.4.apakšpunktos vārdu „daudzbērnu”;
1.3. papildināt ar 32.1punktu šādā redakcijā:

„32.1 Pabalsts paredzēts briļļu iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem ar re-
dzes traucējumiem.”

  1.4. papildināt ar 34.1punktu šādā redakcijā:
„34.1 Pabalsta saņemšanai briļļu iegādei, pieprasītājs Sociālajā die-
nestā iesniedz:
34.11. iesniegumu;
34.12. maksājuma čeku par iegādātajām brillēm, kas izsniegts tekošā 
kalendārā gada laikā.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī un ir publicējami 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes, pagastu pārvalžu ēkās. 

 Kūlas dedzināšana ir 
stingri aizliegta!

Nokūstot sniegam, daudzviet paveras rudenī ne-
nopļautās zāles atliekas, kas liek aktivizēties kūlas 
dedzinātājiem. Arī Daugavpils novada pašvaldība 
atgādina, ka kūlu dedzināt ir stingri aizliegts!

Dedzinot kūlu, tiek apdraudēti cilvēku īpašumi, 
veselība un dzīvība. Dedzināšana nodara būtisku 
kaitējumu arī dabai un tās bioloģiskajai daudzveidī-
bai. Tiek iznīcināti vērtīgi augi, kukaiņi un citi sīk-
dzīvnieki un to mājvietas. 

Jāatgādina, ka katrs zemes īpašnieks vai lietotājs 
ir atbildīgs par savā īpašumā notiekošo, arī tad, ja 
normatīvo aktu pārkāpumu viņa īpašumā ir izdarī-
jis kāds cits. Tāpēc īpašniekiem pašiem vajadzētu 
pievērst lielāku uzmanību sava īpašuma uzraudzī-
bai, lai citu personu dēļ nerastos kaitējums jums un 
jūsu īpašumam.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. 
pants nosaka, ka fi ziskām personām par kūlas dedzi-
nāšanu var tikt uzlikts 200 līdz 500 latu liels naudas 
sods vai arī vainīgajai personai var tikt piemērots 
līdz 15 diennaktīm ilgs administratīvais arests.

Daugavpils novadā par katru jaundzimušo 
vecāki saņems pabalstu

Daugavpils novada dome apstiprināja 
saistošos noteikumus par vienreizēja pabalsta 
piešķiršanu ģimenei par jaundzimušo Ls 50 
apmērā, iepriekš plānoto Ls 30 vietā, tādējādi 
budžetā ieplānojot Ls 6000. Ņemot vērā trīs 
pēdējo gadu statistiku, katru gadu novadā tiek 
deklarēti 200 jaundzimuši bērni. 

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska komentēja, ka novadam ir 
nozīmīgi, lai tiktu sniegta palīdzība jaundzimušā 
vajadzību nodrošināšanai, uzsverot, ka tā ir 
neliela artava ģimenes atbalstam, bet tomēr 
tas iepriecinās mūsu novadnieku ģimenes.

Pabalstu  varēs  saņemt par katru 
jaundzimušo bērnu viens no bērna vecākiem, 
ja viņa un bērna pamata dzīvesvieta deklarēta 
Daugavpils novadā. Pabalstu ir tiesīga saņemt 
arī persona, kura adoptējusi jaundzimušo, vai 
persona, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta 
par aizbildni, ja vien šis pabalsts nav izmaksāts 
bērna vecākiem. 

Pabalstu varēs saņemt par bērniem, kuri 
dzimuši pēc 2013.gada 1.janvāra. 

Lai saņemtu pabalstu, jāgriežas Daugavpils 
novada Dzimtsarakstu nodaļā (Rīgas ielā 
2, 2. vai 3.kabinetā) ar personu apliecinošu 
dokumentu, bērna dzimšanas apliecības 
oriģinālu un bankas norēķinu kontu.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākošajā 
dienā pēc to publikācijas Daugavpils novada 
pašvaldības avīzē „Daugavpils Novada Vēstis”. 
Ar saistošajiem noteikumiem ikviens varēs 
iepazīties arī Daugavpils novada pašvaldības 
mājas lapas www.dnd.lv sadaļā „Publiskie 
dokumenti”. 

Interesenti var griezties Daugavpils 
novada dzimtsarakstu nodaļā, tālr.65476743, 
65476744, mob.26302417.

Mēs mīļi sveicam jaunos vecākus, vēlam 
daudz enerģijas, mīlestības un pacietības, 
audzinot jauno paaudzi.

Ūdens līmenis Daugavā pastāvīgi tiek novērots
Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābša-

nas dienesta (VUGD) informāciju, šobrīd Dau-
gavas ūdens līmenis ir 0,63 m, ledus biezums 
– 43 cm (26.03.2013.dati). Kā katru gadu, Dau-
gavpils novada pašvaldība gatavojas pavasara 
paliem un pat plūdu apdraudējumam, kas var 
sākties, sasniedzot kritisko ūdens līmeņa atzī-
mi 8,50m. 

Daugavas upe pavasarī ik gadu apdraud 6 
pagastus  - Līksnu, Sventi, Nīcgali, Tabori un 
Kalkūni, Dubnas upe – Višķu pagastu. Kopumā 
applūšanai var tik pakļauti līdz 5000 ha zemes.  

Daugavpils novada teritorijā riska zonā atro-

das 180 mājsaimniecības, kurās šobrīd pastāvī-
gi dzīvo 163 cilvēki. Tāpat riska zonā atrodas 6 
vasarnīcu kooperatīvi – Ļūbaste, Kooperators, 
Laucese 8, Daugava, Celtnieks un Maļutki. Tās 
ir 1400 vasaras mājiņas, kurās pastāvīgi uztu-
ras 140 cilvēki. 

Nepieciešamības gadījumā novada domes rīcī-
bā ir pašvaldībai piederošas airu laivas un mo-
torlaivas. Evakuācijas gadījumā iedzīvotāji tiks 
nodrošināti ar pārtiku un pagaidu uzturēšanās 
vietām. Pieredze gan rāda, ka iedzīvotāji plūdu 
gadījumā pasīvi izmanto pašvaldības sniegto 
palīdzību, nevēloties pamest savu īpašumu. 

Šobrīd ūdens līmenis regulāri tiek novērots, 
lai nepieciešamības gadījumā varētu uzsākt 
diennakts teritorijas novērošanu un sniegt ope-
ratīvu palīdzību iedzīvotājiem. 

Pagastu iedzīvotāji detalizētāku informāciju 
par situāciju plūdu gadījumā var saņemt pie 
pagastu pārvaldes vadītājiem vai Daugavpils 
novada koordinatora Aleksandra Aizbalta (tel. 
29441320). Aktuālākā informācija atrodama 
mājas lapā www.dnd.lv, baneris labajā pusē  -  
"Situācija uz Daugavas upes".  

2013.gada 28.marts
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Daugavpils novada pārstāvji piedalījās 
starptautiskā projekta „EmploYouth” 

konferencē Vācijā

Atbalstīts Daugavpils novada domes projekts „Drošs jaunietis drošā Eiropā!”

Iluta Kriškijāne 
Jaunatnes lietu projektu koordinatore 

No 2013. gada 1. aprīļa līdz 1. augustam Dau-
gavpils novadā tiks īstenotas programmas „Jau-
natne darbībā” apstiprinātā projekta „Drošs 
jaunietis drošā Eiropā!” (LV-51-E5-2012-R3) ak-
tivitātes. Tā mērķis ir veicināt informācijas ap-
riti Daugavpils novada jauniešu vidū, piedāvājot 
caur neformālo metožu pielietošanu iegūt jaunas 
zināšanas, prasmes un pieredzi, tādējādi veicināt 
savstarpējo sadarbību un ideju apmaiņu starp no-
vada jauniešiem, jauniešu biedrībām, jaunatnes 
lietu atbildīgajiem un novada speciālistiem.

Lai gan projekta iesniedzējs un īstenotājs ir 
Daugavpils novada dome, tā realizēšanā tiks ie-
saistītas Daugavpils jauniešu biedrības. Pirm-
kārt, tādējādi būs iespēja iepazīties ar visām 
biedrībām, kas darbojas novada teritorijā, jo kat-
ru gadu tiek dibinātas jaunas biedrības, kurām 
jau esošo biedrību pieredze projektu vadīšanā un 

pieejamie resursi var kalpot par labu stimulu uz-
sākt savu iniciatīvu realizēšanu. Otrkārt, tas mu-
dinātu jauniešus sadarboties savu ideju realizē-
šanai ar citām novada biedrībām, kuru pieredze 
ir lielāka. Treškārt, tā būs neatsverama pieredze 
jauniešiem projekta īstenošanā, kā arī ieraksts 
biedrības CV par piedalīšanos šādā projektā. 

Biedrību jaunieši aprīlī un maijā organizēs 4 
informatīvos pasākumus Daugavpils novadā, kur 
interesenti varēs iegūt informāciju par ES fi nan-
sējuma piesaisti savu iniciatīvu realizēšanai, par 
iespējām, ko sniedz programma „Jaunatne dar-
bībā,” bet pats galvenais – iepazīs citu jauniešu 
biedrību pieredzi un dalīsies savā, kā izveidot 
labu projektu, kas spētu risināt jauniešu problē-
mas un būtu saprotami un pamatoti uzrakstīts 
projektu izskatītājiem un kals plānus turpmāka-
jiem kopīgajiem projektiem. Šie pasākumi notiks: 

06.04.2013. Skrudalienas pagastā, Silenes pa-
matskolā, organizē biedrība „Silenes stariņi”;

17.04.2013. Sventes pagastā, Sventes Tautas 
namā, organizē biedrība „Smile for life”; 

24.04.2013. Kalupes pagastā, Kalupes pagasta 
pārvaldes ēkas zālē, organizē Kalupes kopienu at-
balsta centra “Vitrāža” jaunieši;

02.05.2013. Naujenes pagastā, Naujenes jau-

natnes iniciatīvas un sporta centrā, organizē 
biedrība „Esam kopā”.

Projekta lielākais pasākums būs jauniešu pul-
cēšanās Daugavpils novada Kultūras centrā 10. 
maijā, kur jaunieši ne tikai turpinās dalīties savā 
pieredzē projektu realizēšanā, bet arī piedalīsies 
diskusijā „Kafi ja ar politiķiem” kopā ar novada 
deputātiem un pārvalžu vadītājiem par sev svarī-
gu jautājumu risināšanu novadā. 

12. jūnijā Daugavpils novada domes ēkā notiks 
foto izstāde, kur būs atspoguļoti projekta spilgtā-
kie brīži, tie tiks iemūžināti arī video materiālā, 
kas interesentiem tiks prezentēts kopā ar foto iz-
stādi. 

Pēcāk ikvienam interesentam būs pieejami vi-
deo materiāli par šo projektu, kā arī pastkartes, 
kur būs izklāstīts par šī projekta aktivitātēm. 

Projekta kopējais budžets ir 6520,00 LVL, tai 
skaitā Daugavpils novada domes līdzfi nansējums 
1630,00 LVL apmērā. 

Šis projekts tek fi nansēts ar Eiropas Komisijas 
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

Iluta Kriškijāne 
Jaunatnes lietu projektu koordinatore 

No 2013. gada 4. līdz 7. martam Vācijas pilsētā 
Forcheimā notika projekta „EmploYouth: Ilgtspē-
jīgs pilsētu un reģionu sadarbības tīkls jaunatnes 
bezdarba problēmu risināšanai” pirmā konferen-
ce, kurā piedalījās ap 50 pārstāvjiem no Vācijas, 
Zviedrijas, Spānijas, Itālijas, Austrijas, Horvāti-
jas un Latvijas. Latviju šajā konferencē pārstāvē-
ja Daugavpils novada Izglītības pārvaldes projek-
tu koordinatore Iluta Kriškijāne, Sventes vidus-
skolas direktora vietniece audzināšanas darbā 
Nellija Muižniece, Krāslavas novada jauniešu 
projektu koordinatore Juta Bubina, Rēzeknes no-
vada jaunatnes lietu speciālists Guntis Rasims 
un Riebiņu novada sabiedrisko attiecību speciā-
lists Rolands Naglis.

Projekts tika veidots ar mērķi pārņemt labās 
prakses piemērus no projekta dalībniekiem, kas 
veicinātu jauniešu bezdarba samazināšanu un 
jauniešu nodarbinātības veicināšanu partner-
valstīs. 

Vācijas delegācija pirmās vizītes dienaskārtībā 
uzsvaru lika uz jauniešu ar ierobežotām iespējām 
integrāciju izglītības sistēmā un darba tirgū, kā 
arī uz profesionālās izglītības sistēmu savā valstī, 
kas, uz kopējā Eiropas fona, ir ļoti labi izstrādā-
ta un pierāda, ka duālās sistēmas modelis tiešām 
veicina jauniešu integrāciju darba tirgū jau pēc 
arodskolas absolvēšanas. Dalībniekiem bija iespē-
ja aizbraukt uz arodskolām, parunāt ar pedago-
giem, skolēniem, uzņēmumiem, kas ir iesaistīti 
šajā modelī. Kā rāda statistika, tad vidēji 70-80% 
no praktikantiem paliek strādāt savā prakses 

vietā pēc absolvē-
šanas vismaz vie-
nu gadu, kas ļauj 
uzkrāt pieredzi. 

Ar interesi dalīb-
nieki arī iepazina 
nevalstiskās orga-
nizācijas „Mitei-
nanderleben e.V.” 
ieviesto praksi, 
ka ar jauniešiem 
arodskolās darbo-
jas darba koučinga 
treneri, kas palīdz 
jauniešiem risi-
nāt problēmas ar 
prakses devējiem 
un darbojas kā vi-
dutāji. Viņi strādā 

arī ar konfl iktu menedžmentu, caur dažādām 
neformālās izglītības metodēm veicina jauniešu 
saliedēšanos, kā arī ir gan psihologi, gan sociālie 
darbinieki. Tā kā šie speciālisti nav skolotāji, tad 
jaunieši ir atvērtāki savas problēmas izklāstīša-
nā. Tas palīdz jauniešiem izvairīties no depresi-
jas un izdegšanas, kas ir kļuvusi par ļoti aktuālu 
problēmu jauniešu vidū mūsdienās. 

Darba grupu sesijās tika iepazīta arī katras da-
lībvalsts pieredze jauniešu nodarbinātības jomā, 
kā arī līdz šim veidotie projekti, kas ļāva iepazīt 
gan labās prakses piemērus, gan arī mācīties no 
citu kļūdām. Lai gan šķiet, ka šīs valstis, ņemot 
vērā to vēstures un attīstības iespējas, ir atšķirī-
gas, tomēr tās vieno kopējas problēmas: jauniešu 
uzņēmējdarbības veicināšana, cittautu jauniešu 
integrācija izglītības sistēmā un darba tirgū, jau-
niešu vēlme doties uz lielākām pilsētām un pa-
mest lauku reģionus. Tā kā Latvija pirmo reizi 
darbojas kā partneris projektā ar šīm valstīm, tad 
pārējo valstu delegācijas bija ieinteresētas iepazīt 
Latvijas pieredzi un aktīvi iesaistījās diskusijās. 
Īpaši svarīgi tas bija tāpēc, ka jau no 3. jūnija līdz 
6. jūnijam Daugavpils novadā notiks otrā konfe-
rence šī projekta ietvaros. Tajā tiks apskatītas 
tādas tēmas kā jauniešu uzņēmējdarbība, dažādu 
tautību jauniešu integrācija izglītības sistēmā un 
darba tirgū, kā arī, kā jaunieši tiek „noturēti” pa-
likt un strādāt reģionos. 

Šis projekts tiek fi nansēts ar Eiropas Komisijas 
atbalstu. Šī publikācija  atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo iz-
lietojumu.

 Novada skolēnus aicina 
izglītoties un strādāt 

lauksaimniecības nozarē

Latvijas Lauku Konsultāciju biroja Daugavpils 
nodaļas lauku attīstības speciāliste Janīna Kur-
sīte, sadarbībā ar Daugavpils novada lauku attīs-
tības konsultantiem, divu mēnešu garumā orga-
nizēja akcijas pasākumu „Lauksaimniecības po-
pularizēšana skolās”. Informatīvās stundas Dau-
gavpils novada vispārizglītojošajās skolās tika 
rīkotas ar mērķi paaugstināt no 8.līdz 12.klašu 
skolēnu informētību par lauksaimniecības nozarē 
notiekošajiem procesiem un attīstības perspektī-
vām, kā arī motivēt jauniešus nākotni saistīt ar 
laukiem. 

„Mēs vēlamies, lai skolēni saprastu, ka arī dzī-
vojot laukos ir iespēja attīstīties un nopelnīt nau-
du. Mūsu mērķis ir viņus izglītot un virzīt uz to, 
lai viņi pareizi, atkarībā no augsnes un zemes ģeo-
grāfi skās atrašanās vietas, izvēlētos piemērotāko 
lauksaimniecības nozari. Tomēr pats svarīgākais 
– lai viņi mācītos un iegūtu lauksaimniecības iz-
glītību,” norāda J.Kursīte. 

Informatīvajās stundās skolēnus uzrunāja ne 
tikai eksperti, bet arī Daugavpils novada labās 
prakses saimniecību vadītāji. Tabores un Birznie-
ku pamatskolas skolēni devās arī ekskursijā uz 
Valērija Jančevska piemājas saimniecību „Galdi-
ņi”, kas nodarbojas ar eksotisko dzīvnieku audzē-
šanu, lai klātienē varētu iepazīties ar lauksaim-
niecības nozares praktisko pusi, iepazītu profesi-
jas nepieciešamās zināšanas un prasmes, darba 
tirgus tendences un darba apstākļus. 

Vislielāko interesi par lauksaimniecību izrāda 
vidusskolnieki, kuri jau nopietni apsver turpmā-
kās dzīves gaitas, kā arī tie jaunieši, kuri dzīvo un 
jau tagad palīdz vecākiem saimniekot laukos. Ma-
zāk ieinteresēti ir piepilsētas teritorijās dzīvojošie 
– ar šādiem novērojumiem dalījās Janīna Kursīte. 
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Piedalies konkursa “Esi uzņēmējs 2013” 
pasākumos

Naujenes pamatskolā 
noritēja seminārs 

izglītojamo vecākiem
Daugavpils novadā jau par tradīciju ir kļuvuši 

semināri vecākiem, kas palīdz attīstīt tādu izglī-
tības sistēmas pārvaldības modeli, kurā vecāki, 
pedagogi un izglītojamie apzinās savu līdzdalību 
kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā un ir aktīvi 
sadarbības partneri  inovatīvu risinājumu iedzī-
vināšanai, kas pilnveidotu skolas dzīvi.

6.martā Naujenes pamatskolā notika kārtējais 
seminārs izglītojamo vecākiem - skolu padomju 
pārstāvjiem, kurā piedalījās 15 novada izglītības 
iestāžu vecāki.

Naujenes pamatskolas direktors Pāvels Brov-
kins un direktora vietniece izglītības jomā Ligita 
Kursiša sniedza informāciju par Naujenes pamat-
skolas darba virzieniem pozitīvi orientētas vērtī-
bu sistēmas attīstībai izglītojamiem, iepazīstinot 
ar interešu izglītības, brīvā laika organizēšanas 
iespējām un sadarbības projektu īstenošanu. Ve-
cākiem iepazīstoties  ar citas skolas darba piere-
dzi, bija iespēja salīdzināt to ar savas pārstāvētās 
izglītības iestādes pieredzi, analizēt, kas iespē-
jams nākotnē varētu  kļūt par pamatu jaunām 
ierosmēm.

Semināra ietvaros novada domes priekšsēdētā-
ja J.Jalinska iepazīstināja klātesošos ar paveikto 
un plānotajiem pasākumiem izglītības atbalstam 
Daugavpils novadā. Izglītības pārvaldes vadītāja 
Irēna Bulaša sniedza informāciju par aktualitā-
tēm izglītības jomā.

Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību 
aizsardzības jautājumos Natālija Pēterāne, vēršot 
uzmanību uz konkrētajiem skolu padomes darbī-
bas virzieniem, uzrunāja vecākus būt aktīvākiem. 
Klātesošie tika iepazīstināti ar vispārizglītojošo 
skolu projektu konkursa „Kopā būt!” nolikumu 
un projekta pieteikuma sagatavošanas nosacīju-
miem.

Vecāki aktīvi izmantoja iespēju uzdot jautāju-
mus. Tika  diskutēts par interešu izglītības no-
drošināšanu izglītības iestādēs, logopēdu likmju 
palielināšanu, bērnu nodarbinātību vasarā, kā 
arī skarti daudzi citi ar bērnu attīstības un izaug-
smes nodrošināšanu saistītie jautājumi.

tikai 2. kārtā iekļuvušo biznesa ideju autori, bet arī visi Daugavpils novada iedzīvotāji un 
citi interesenti.

Pieteikšanās konkursa pasākumiem ir obligāta (uz e-pastu daina.krivina@dnd.lv).
Konkursa plāns aprīlim:

04.04. 14.00-17.00 Praktiskais seminārs „Biznesa plāna izstrāde”
04.04. 17.00-18.30 Praktiskais seminārs „Tirgus izpēte, konkurenti, klienti”

05.04. 8.00 Brauciens uz Biznesa inkubatoru Rēzeknē, Daugavpilī, uz uzņēmumiem pa 
ceļam (plkst. 8.00 tikšanās pie novada domes)

11.04. 14.00-15.30 Praktiskais seminārs „Finanšu plānošana”
11.04. 15.30-17.30 Praktiskais seminārs „Biznesa plāna un naudas plūsmas veidlapas aizpildīšana”
16.04. 14.00-15.30 Praktiskais seminārs „Mārketings”
16.04. 15.30-18.30 Praktiskais seminārs „Darbs komandā” 
18.04. 14.00-15.30 Praktiskais seminārs „ES finansējums un citas atbalsta iespējas uzņēmējiem”
18.04. 15.30-17.00 Praktiskais seminārs „Uzņēmēja sadarbība ar banku, banku piedāvātās iespējas”

19.04. 8.00 Brauciens uz Latgales uzņēmumiem
(plkst. 8.00 tikšanās pie novada domes)

23.04. 14.00-15.00 Praktiskais seminārs „Uzņēmuma reģistrācija, grāmatvedības kārtošana”
23.04. 15.00-18.00 Konsultācija „Biznesa plāna un naudas plūsmas veidlapas aizpildīšana”

Semināru norises vieta: Daugavpils novada dome, 1. st. mācību telpā.
Aicinām visus interesentus piedalīties konkursa pasākumos!
Uz tikšanos konkursa praktiskajos semināros, ekskursijās un citās aktivitātēs!
Sekojiet konkursa aktualitātēm www.dnd.lv sadaļā Uzņēmējdarbība / Projekti / Esi uzņēmējs 
2013!

Līdz 8. martam biznesa ideju konkursa Vērtēšanas komisija sa-
ņēma 11 biznesa idejas. Arī šogad biznesa idejas ir ļoti dažādas 
– gan vietēja līmeņa, gan arī ar eksporta iespējām. 13. martā biz-
nesa ideju autori saņēma patīkamu ziņu - nākamajā konkursa 
kārtā tiek izvirzītas VISAS iesniegtās biznesa idejas. Ap-
sveicam! 

Konkursa Vērtēšanas komisija bija priecīga par jauniešu at-
saucību. Bet vēl vairāk lepojas ar to, ka jauniešiem rūp viņu un 
apkārtējo nākotne un viņi vēlas radīt darba vietas sev un citiem.

Konkursa Vērtēšanas komisija nolēma, ka arī šogad visās turp-
mākajās konkursa aktivitātēs – praktiskajos semināros, ekskur-
sijās uz biznesa inkubatoriem, pieredzes apmaiņas braucienos uz 
uzņēmumiem, tikšanās ar uzņēmējiem - varēs piedalīties ne 

COMENIUS projekta partneri viesojās Naujenes PII "Rūķītis"

No 18. līdz 22.martam Daugavpils novadā vie-
sojās COMENIUS projekta „Es zinu, es varu. In-
teraktīvās rotaļas un Informatīvās tehnoloģijas 
Eiropas bērnu modernai izglītībai” sadarbības 
partneri no 5 valstīm - Rumānijas, Ungārijas, 
Bulgārijas, Spānijas un Polijas. 

Projekta sadarbības partneris Latvijā ir Nau-
jenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”. 
Projekta mērķis ir dalīties ar pieredzēm un sav-
starpēji apmainīties jaunām idejām, kā bērniem 
veicināt radošumu, pārliecību par sevi un veidot 

svešvārdus katrā no 5 valstu valodām. „Šis pro-
jekts sniedz vienreizēju iespēju iepazīties ar citu 
valstu cilvēkiem, valodu, kultūru, tradīcijām. 
Pateicoties projektam, mums ir radušās daudz 
jaunas idejas, kā izmantot modernas izglītošanas 
metodes darbā ar bērniem,” tā par dalību projektā 
atsaucas PII „Rūķītis” direktore Anna Vaidere. 

Turpmākā projekta gaitā tiks aptvertas ne tikai 
spēles, kas māca un uzlabo dzimtās valodas un 
svešvalodu prasmes, bet arī rotaļas, kas palīdzēs 
apgūt matemātiku un telpas dimensiju, iepazīt 
dabu un ļaus bērniem uzzināt vairāk par kultūru 
daudzveidību un dažādiem dzīves stiliem Eiropā. 

Projekta noslēgumā plānots izdot metodisku ro-
kasgrāmatu, kura būtu noderīga arī citu Eiropas 
bērnu un to skolotāju praktiskajā darbā. 

„Mums ir jāsaka liels paldies Annai Vaiderei un 
viņas kolektīvam par brīnišķīgi noorganizētu un 
kvalitatīvu tikšanos. Salīdzinot ar mūsu valsts iz-
glītības sistēmu, es pozitīvi vērtēju to, ka Latvijā 
ir daudz lielāks atbalsta personāls skolotājiem. 
Ļoti liela ieinteresētība ir arī no atbildīgo iestāžu 
un pašvaldības vadības puses,” tā par pieredzēto 
Latvijā pastāstīja literatūras un gramatikas sko-
lotāja Bernadett Vizi no Ungārijas. 

Piecu dienu vizītes laikā projekta partneri cie-
mojās arī Naujenes pagasta pārvaldē un Daugav-
pils novada domē. Par četru dienu darbu, projekta 
dalībnieki saņēma arī oficiālus sertifikātus. Para-
lēli darbam, ciemiņiem bija arī lieliska iespēja 
piedalīties radošajā darbnīcā „Sagaidot Lieldie-
nas” mākslinieka Valda Grebeža vadībā, apmek-
lēt Daugavpils pilsētu, Aglonas baziliku, Preiļu 
Leļļu muzeju un Vecrīgu. 

Nākamā COMENIUS projekta partneru vizīte 
notiks aprīlī, Ungārijā. 

jaunas zināšanas, iesaistot viņus dažādās didak-
tiskās spēlēs.  

Pirmā tikšanās jau norisinājās Bulgārijā, kur 
izglītības iestāžu pārstāvji apmainījās idejām par 
lingvistiskām spēlēm. Viesojoties Latvijā, partne-
ri jau uzskatāmi video prezentācijās demonstrēja, 
kā spējuši integrēt savā darbā citu valstu tradi-
cionālās spēles. Piemēram, bērni Spānijā, jau ie-
cienījuši latviešu nacionālo rotaļu „Kas dārzā?”. 
Ar spēļu palīdzību bērni arī apgūst jaunus vārdus 
svešvalodā - mazie naujenieši jau prot pateikt 10 
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 Atbalstīsim Bitenieku ģimenes sapni!Aicinām piedalīties 
“Ziedu svētkos”

2013.gada 19.aprīlī plkst 14.00 Skrindu dzimtas 
muzejs sadarbībā ar Špoģu mūzikas un mākslas 
skolu un Vaboles vidusskolu organizē Mākslas 
dienu pasākumu “Ziedu svētki”. Svētkos būs ap-
skatāma gleznu izstāde no Daugavpils Novadpēt-
niecības un mākslas muzeja krājuma, ziedu zī-
mējumu izstāde un mākslinieces Daces Pudānes 
mākslas darbi.

Aicinām mūs atbalstīt un darbus izstādei par 
tēmu „Ziedu pasaules brīnums” lūdzam iesūtīt 
Skrindu dzimtas muzejā līdz 2013.gada 15.aprī-
lim. Darbu formāts stingri ierobežots - (20cm x 20 
cm, vai 40 x 40 cm).

Pasākuma laikā gan lieliem, gan maziem būs 
iespēja iesaistīties radošās aktivitātēs kopā ar 
mākslinieci Daci Pudāni un piedalīties ziedu ap-
gleznošanā, gleznojot gan mazākas, gan lielākas 
formas ziedus. Ar krāsām un materiālu visi tiks 
nodrošināti.

Interesentus, kuriem ir vēlēšanās aktīvi darbo-
ties un būt kopā ar mums, lūdzam pieteikties līdz 
2013.ga da10. aprīlim pa tālr. 26420547, e-pasts 
skrindu_muzejs@inbox.lv

„Vabaļis” aicina uz sava pirmā albuma ieskandināšanu 
Kultūras menedžmenta centrs 

“Lauska” sadarbībā ar Vabo-
les pagasta pārvaldi laidis klajā 
Vaboles etnogrāfi skā ansambļa 
“Vabaļis” pirmo albumu “Pa cele-
ņu...”. 

Ansambļa “Vabaļis” darbība 
balstās vietējās tradīcijās, pras-
mēs un zināšanās, ar mērķi nodot 
tās tālāk un aktualizēt to unikālo 
vērtību mūsdienu Latvijas kul-
tūrtelpā.

Šobrīd “Vabaļis” ir jaunākais 
etnogrāfi skais ansamblis Latgalē 
un visā Latvijā. Kopš dibināša-
nas “Vabaļis” jau paspējis pieda-
līties dažādos festivālos un kon-
certos gan Latvijā, gan ārzemēs, 
bet pašiem Vaboles iedzīvotājiem 
regulāri rīko tradicionālo pras-
mju skolas.

«Ar Vaboles pagasta psalmu 
dziedātājām tikāmies 2006. gada 
1. aprīlī. Dienā, kad cilvēki visā 
pasaulē izjokoja viens otru, mēs 
ļoti nopietni spriedām, vai izņe-
mot Latgalei raksturīgos, unikā-

los garīgos dziedājumus, Vaboles sievas vēl at-
ceras arī laicīgās dziesmas, ko dziedājušas viņu 
mammas, vecmammas? Rezultātā, no vienkāršas 
idejas – izveidot Vaboles pagastā folkloras an-
sambli, balstoties ne tikai uz sievu dziedātajām 
dziesmām, bet arī viņu atmiņām par sen aiz-
mirstām tradīcijām, paaudzēs slīpētām rokdarbu 
prasmēm, latgaliešu ēdienu un dzērienu (alus un 
«šmakauceņis») gatavošanas prasmēm, laukos, 
kokos un pļavās atrodamo dabas velšu dziednie-
cisko īpašību zināšanām – Vabolē radās nevis fol-
kloras, bet etnogrāfi skais ansamblis,» stāsta «Va-
baļis» vadītājs, Latgales mūziķis Artūrs Uškāns. 

Etnomuzikoloģe Anda Beitāne par jauno albu-
mu saka: «Albumā iekļautais materiāls sniedz 
brīnišķīgu iespēju ieklausīties Vaboles pagasta 
tradicionālajā mūzikā, ieraudzīt, kā 21. gadsimta 
sākumā šis repertuārs dzīvo Daugavpils apkār-
tnē - novadā, kura muzikālais mantojums līdz 
šim nav bijis pieejams plašākam klausītāju lokam 
publicētas blīvplates veidolā. Albumā pārstāvēts 
interesants vokālais un instrumentālais repertu-
ārs, kas bagātināts ar teicēju stāstījumiem, snie-
dzot spilgtu ansambļa portretu un kopumā – bū-
tisku pienesumu Latvijas tradicionālās mūzikas 
diskogrāfi jā.» 

Mazo vokālistu konkurss „Cālis 2013”
16. martā Daugavpils novada Kultūras centrā 

notika Daugavpils novada mazo vokālistu kon-
kurss „Cālis 2013”. Konkursā piedalījās 9 dzie-
došie bērniņi no Daugavpils novada: Niks Gor-
dijenko, Krista Zeile no Dubnas pagasta, Sandis 
Jermakovs, Jūlija Fareņuka, Gundega Pabērze no 
Nīcgales pagasta, Olga Petkune no Medumu pa-
gasta, Violeta Elksniņa, Anastasija Sazonika un 
Ksenija Drozdovska no Naujenes pagasta.

Š.g. 1. aprīlī Daugavpils novada Kultūras cen-
trā notiks Starpnovadu mazo vokālistu konkurss 
„Cāļu Cālis 2013”. Šajā pasākumā Daugavpils 
novadu pārstāvēs Violeta Elksniņa no Naujenes 
pagasta un Olga Petkune no Medumu pagasta.

Mazo vokālistu konkursu „Cāļu Cālis” trešo 
gadu rīko Daugavpils novada Kultūras pārvalde.

1.aprīlī, ansambļa septītajā dzimšanas dienā, plkst. 16.00, Vabo-
les Kultūras namā notiks Vaboles etnogrāfi skā ansambļa “Vaba-
ļis” “Pa celeņu...” atvēršanas svētki. 

Daugavpils novada dome un Kultūras pārvalde 
aicina atbalstīt līdzekļu vākšanas akciju dziedo-
šajai un talantīgajai Bitenieku ģimenei no Kalu-
pes pagasta. 2012. gadā  Bitenieku ģimenes an-
samblis piedalījās LNT rīkotajā televīzijas šovā 
„Dziedošās ģimenes”.  Ģimenē  aug  8 bērni, kuri 
kopā ar vecākiem vienmēr iesaistīti daudzveidī-
gās muzikālās norisēs. Ģimene muzicē pagasta un 
novada pasākumos, dzied Kalupes katoļu drau-
dzes jauniešu korī „Gloria”.

Bitenieku ģi-
menē iecienīts 
instruments ir 
kokle. Kokles spē-
li  Špoģu mūzikas 
un mākslas  skolā 
apguvusi Anna 
Marija, tagad to 
mācās Toms Jā-
nis. Bērni dar-
bojas Mūzikas 
skolas Koklētāju 
ansamblī un gata-
vojas dalībai XXV 
Vispārējos latvie-
šu Dziesmu un 
XV Deju svētkos.

Bitenieku ģime-
nei ir sapnis, lai  
bērniem būtu pa-
šiem sava kokle. 

Aicinām Jūs 
līdzdarboties šī 
radošā sapņa pie-skrindu_muzejs@inbox.lv

pildīšanā un ziedot līdzekļus kokles instrumenta 
iegādei Bitenieku ģimenei. 

Ziedojumus var veikt ar pārskaitījumu 
uz Daugavpils novada labdarības kontu 
LV87HABA0551029686174 (Daugavpils nova-
da Kultūras pārvalde, reģ. Nr.LV90000295873,                                                                                      
adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401).     

Kontaktinformācija: Ināra Mukāne , 65476832, 
29191840       
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RADOŠĀ PERSONĪBA

Sievietes misija - visā nest mīlestību
Šomēnes iesākam jau-

nu rubriku - radoša per-
sonība - personība Dau-
gavpils  novadā, kas spēj 
paskatīties uz lietām no 
cita redzespunkta un tā-
lāk pielietot šo rakursu 
savā jaunradē.

Aprīļa numurā lasiet 
interviju ar Kalkūnes 
pagasta pārvaldes kul-
tūras menedžeri Brigitu 
Madelāni. 

Pēdējā laikā dau-
dzi runā par to, cik 
svarīga ir savu sakņu 
izjūta. Bez tās nav ie-
spējams tā pa īstam 
izplest spārnus lielajā 
dzīvē. Kāda šī sajūta ir 
bijusi Tev? Kādā ģimenē 
Tu uzaugi?

Mamma ar tēti laulībā 
ir dzīvojuši ļoti saticīgi, 
vienmēr ir bijuši par pa-
raugpāri. Es šajā laulībā 
biju vienīgais bērns. Ne-
varu teikt, ka biju pārlieku lutināta, taču mīlēta 
gan. Mamma manis dēļ bija atstājusi darbu, visu 
uzmanību veltot man, jo bērnudārzā man negāja 
viegli. Vēl tagad atceros, kā vienmēr man teica 
- „Tu esi mans dieviņš”. Jūtu, cik ļoti esmu uz-
lādēta ar šo mīlestību, un man nav grūti to dot 
citiem. Man viņas ir tik daudz! Esmu uzlādēta arī 
ar dzimtenes mīlestības sajūtām. Esmu pārlieci-
nāta, ka tur, kur esmu, es esmu mājās, vārda vis-
tiešākajā nozīmē. Arī bērniem mēģinu ieaudzināt 
to pašu. 

― Un tie spārni… Tev tie ir izauguši? 
Es domāju, jā. Diemžēl dzīvē ir tā, ka ne visi 

cilvēki tev apkārt ir labvēlīgi. Es cenšos nepalikt 
cieta, ļaut, lai spārni plešas. Varbūt pat tagad 
esmu palikusi drosmīgāka, un āda, tā arī cietāka 
palikusi. Dažiem, kuriem varbūt ģimenē nav tik 
viegli un rožaini gājis, tiem vajag vairāk spēka, 
lai tos spārnus izplestu. Viņiem tas atspēriena 
punkts ir grūtāks… Un, ja viņi spēj tos spārnus 
izplest un pacelties pāri, es par viņiem tikai prie-
cājos. 

― Kāda ir Tava visspilgtākā bērnības atmi-
ņa? 

Man skaista bija visa bērnība, es to tā nevaru 
pat nodalīt. Nebija nevienas mākoņainas dienas, 
visu laiku ir spīdējusi saulīte un ziedējušas piene-
nītes. Smaida. Visa ģimene vienmēr ir bijusi kopā, 
vai kādi svētki, vai kādas ciemošanās pie radiem. 
Man tā sanāca, ka visi brālēni, māsīcas bija 10 - 
15 gadus vecāki par mani, viņu bērni - jau 10-15 
gadus jaunāki. Man rados nebija vienaudžu. Es 
vienmēr kopā ar pieaugušajiem sēdēju. Un visi 
tik brīnījās - kā viņa visas galda dziesmas zina, 
tāds čižiks? Jā, sēdēju un dziedāju kopā. Tēvs ar 
māti skaisti dziedāja, abi bija skanīgām balsīm. 
Tā arī es viņiem līdzi. Un tas viss process bija bur-
vīgs. Vienmēr visas dzimšanas dienas svēta lieta, 
Līgo svētki, man tieši tētim Jāņos ir dzimšanas 
diena. Un tagad man arī ir tā, ka bērni taujā, vai 
drīz būs Līgo. Mēs darīsim to un to, un to. Viņiem 
jau tas gaidāms kā tāds svarīgs notikums. 

― Tevi bieži nosauc par Kalkūnes pagasta 
kultūras dzīves atdzīvinātāju. Kāds ir bijis 
tavs ceļš līdz šim amatam? Kādas ir bijušas 
pārdomas par nākotnes profesiju? 

Jau kopš bērnības, jebkura lieta, kurai ķēros 
klāt, man viegli gāja. Varēju iet uz matemātikas 
novirzienu, fi loloģiju, kultūru, mākslu, gleznot, 
dziedāt. Un tad jau ir sarežģītāk izvēlēties. Man 
arī pašai vienmēr ir bijis bail, ka nesanāk tā, ka no 
visa nesanāk nekas. Tomēr man patīk, kad kādā 
lietā ir profesionāls cilvēks. Pēc 9. klases biju sa-
sparojusies un teicu, ka braukšu uz Rīgu studēt 

mākslu. Bijām apbraukājuši visas lietišķās māks-
las skolas. Taču liktenīgi sanāca, ka paliku te. Ie-
stājos Daugavpils Saules skolas Apģērbu dizaina 
izglītības programmā, kur nomācījos 5 gadus. Pa-
ralēli mācībām iestājos Universitātē studēt kul-
tūras vēsturi. Tā kā mācījos krievu katedrā, pa-
dziļināju arī savas valodas zināšanas. Pateicoties 
spēcīgajam pasniedzēju kolektīvam, visi 4 mācību 
gadi man izvērtās interesantā piedzīvojumā. Pēc 
Mākslas skolas absolvēšanas man piedāvāja pa-
likt skolā par skolotāju. Te es paralēli savam pa-
matdarbam Kalkūnē strādāju vēl šobaltdien. Pa 
šiem daudzajiem gadiem esmu pasniegusi skolā 
gan mākslas vēsturi, gan kultūras vēsturi, glez-
nošanu, tagad - kompozīciju. Tad es sapratu, ka 
tas ir tieši tas, kā dēļ esmu šo ceļu gājusi. Tagad 
domāju, varbūt vajadzēja tomēr uzreiz pēc vidus-
skolas Kultūras akadēmijā iestāties. 

― Nekad nenožēlo, ka netiki uz Rīgu? 
Te ir mani lielākie atsvariņi - mana ģimene. 

Dažreiz domāju, kas būtu, ja būtu Rīgā studējusi. 
Būtu pavisam cits cilvēks. 

― Pastāsti nedaudz par saviem bērniem. 
Tas ir tas, kas mani tur pie zemes un dēļ kā es 

tagad kustos. Ar katra bērniņa piedzimšanu, es 
uzskatu, ka man sākās jauna ēra. Gaidot pirmo, 
es vēl biju meitene, kas skrien, visu dara, dara, 
līdz pēdējam. Kad piedzima mans pirmais Rihar-
diņš, arī tad es vēl īsti neapjautu, ka esmu māte. 
Pēc tam jau tā sajūta rodas arvien vairāk, vairāk 
un piesien tevi pavisam citādām izjūtām. Un tad, 
kad man piedzima meitiņa, es domāju, vai tiešām 
man ir meita? Man ilgi ģimenē bija tikai puikas, 
un grūti pat bija sākumā pateikt „viņa”. (Smejas.) 
Tagad Lindai ir divi gadi, bet mēs jau kopā skatā-
mies modes raidījumus. Viņai jau ir tas sievišķī-
gais ķēriens! Arī kurpju veikalā kurpes uzmērām 
kopā. 

― Vai tagad Tu vari pateikt, ka Tev ir viss, 
kas vajadzīgs sievietes laimei? 

Ilga pauze. Par to jau tā skaļi nerunā. Kas ir 
laime? Tā ir ļoti trausla lieta, kas sastāv no sīkām 
laimītēm. Ja kaut kas neiet labi, tu jūties nelai-
mīgs. Nekad nedomāju, ka nu viss, tās ir beigas. 
Sapratu, ka tās ir tādas pārejošas grūtības. Bet, 
kad ir tādi smalkumiņi kā smaids, labs vārds, tā 
ir laime. Es nedomāju, ka tā nāk no zila gaisa. Tas 
ir liels ikdienas darbs, arī ģimenē. Ideālu attiecī-
bu nav. Pēc Lindas piedzimšanas man bija liels 
pārdomu mirklis, tad es atnācu pie apjēgsmes, 
kas ir Dievs. Un tagad es priecājos par katru die-
nu. Laikam vajag katru cilvēku tā kārtīgi sapuri-
nāt, lai viņš to apjēgtu. Tas, kas mūs piepilda un 
uzlādē kā baterijas, tas noteikti nāk no augšas. 

― 2006.gadā nāca klajā 
tavs pirmais kompakt-
disks “Tavā vējā”. Par ko 
tas ir? 

Tās bija tās stīgas, kas jau 
vairākus gadus krājušās. Par 
diska tapšanu man jāpasa-
kās vairākiem cilvēkiem, kas 
mani iedrošinājuši. Pirmkārt, 
tas bija Andris Badūns, kas 
ir muzikants no Šķeltovas 
puses. Tajā pusē bieži muzi-
cēju, dziedāju. Viņš mani pa-
manīja un teica - „ko tu turi 
sveci zem pūra?”. Es tā aizdo-
mājos. Kad uz Saules skolu 
strādāt atnāca Atis Auzāns, 
es iedrošinājos pajautāt, vai 
var kādu dziesmu aranžēt? 
Aizbraucu pie viņa, uzspēlēju 
ģitāru, nodziedāju dziesmu. 
Un viņš izteicās, ka man ir 
potenciāls kļūt par profesio-
nālu muzikantu. Tas mani tā 
līdz galam iedrošināja, un tas 
bija sākums. Es aizbraucu ar 
četrām gatavām dziesmām 
uz izdevniecību „Gailītis G”, 

atdevu, atstāju telefonu. Burtiski pēc dažām die-
nām man zvanīja un teica, ka ir gatavi ņemt vēl 
pāris dziesmas un ierakstīt disku. Tā nu tapa 
kompaktdisks „Tavā vējā”. Tagad es dziedu sirds 
sajūtai. Dziedu tiem, kam patīk. Vienu dziesmu 
ierakstījām kopā ar dēlu Rihardu. Telefonā stāv 
iedungotas kādas 90-100 melodijas. Tās vēl gaida. 

― No kurienes tu smelies tās stīgas, kas pa-
līdz dziesmai tapt? 

Tur ir brīnums, viņa top ne no kā. Es varu trau-
kus mājās mazgāt un sākt dungot. Pēc tam ie-
klausīties. Visbiežāk tās melodijas rodas pusmie-
ga stāvoklī. Tad man tā kā sāk kaut kas skanēt, 
tad es ceļos un ierakstu. Vārdi jau ir pēc tam. Lai 
zinātnieki to pēta, es to nevaru izskaidrot. Kad 
aranžējām ar Ati dziesmu „Tik daudz”, mēs ierak-
stījām viņu tādu, kāda viņa bija man sākuma va-
riantā. Necik neko nemainīju. 

― Vai Tu tici likumsakarībām dzīvē - tam, 
kā viss notiek, tā tam jānotiek? 

Nav liktenis, ir Dievs. Viss taču jau ir skaidri 
zināms un skaidri pateikts. Cilvēks ir tas, kas 
pats dzīvi veido, tikai ar Dieva spēku un atļau-
ju. Mēs vienmēr esam kopsakarībā un procesā. Ja 
paskatās apkārt, to likumsakarību ir tik daudz, 
ka mēs vienkārši nevaram atļauties teikt, ka tās 
ir nejaušības. 

― Pavisam nesen sācies jauns gads. Vai 
Tev ir kāda apņemšanās šim gadam? 

Ja man pagājušajā gadā viss darbs tikai sākās 
un vajadzēja salikt visu kā zobratiņus pulkstenī, 
tad tagad jau šis pulkstenis iet. Un tagad ir tikai 
jāpaspēj to visu turpināt. Patīkami, ka jau sāk 
nākt tā atdeve. Cilvēki gaida, kad būs nākamais 
pasākums. Lai es spētu visu to, ko esmu uzjundī-
jusi, vadīt tālāk. 2012.gads man paliks atmiņā, jo 
ne no kā es uzcēlu visu. Šogad es jau braucu pa 
iebrauktām sliedītēm, jo ir tas pamats. 

― Ir aizritējis pirmais pavasara mēnesis 
- marts, kad īpaši tiek godinātas sievietes. 
Kāds ir Tavs vēlējums sievietei? 

Sieviete ir visvarena. No viņu mīlestības un 
gudrības ir atkarīgs viss. Tas ir tik interesan-
ti un skaisti, un tur jābūt spēkam. Sievietei ir 
īpaša misija, kuru var ar paceltu galvu nest, un 
visvairāk - ar mīlestību. Jo viņas ir tik skaistas, 
tik burvīgas! Kad viņas apzinās, ka viņas var 
visu, tas ir spēks dubultā, un arī laime. To no-
vēlu visām sievietēm. 

Ar Brigitu Madelāni sarunājās Olga Davidova 
Daugavpils novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste. 
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Informatīvs seminārs 
Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūra „TAKA” 10. aprīlī plkst. 
10:00 rīko informatīvu semināru tū-
risma pakalpojumu sniedzējiem, 
amatniekiem un mājražotājiem.

Semināra norises vieta - atpū-
tas parka „Silene” konferenču zālē 
(Skrudalienas pagasts).

Pieteikšanās: obligāta, līdz 4.aprī-
lim pa tālr. 29431360 vai 26467137, 
taka@dnd.lv

Kad: 22. aprīlis, 17:00 – 19:00
Kas:  „ Apaļais galds” 
Kur: Nīcgales pamatskola , Nīcgales pa-
gasts, Daugavpils novads 
Dalībnieki: skolnieki, skolotāji, vecāki, 
uzņēmēji, pašvaldības pārstāvji, kopienas 
iedzīvotāji.
Vairāk informācijas:  Nīcgales centrā bija 
iekārtots atpūtas laukums bērniem, kurš ir de-
montēts. Kopienas iedzīvotāji izteica vēlēšanos to 
atjaunot.  Pie “Apaļā galda” aicināti  iedzīvotāji, 
uzņēmēji, pašvaldības pārstāvji, lai diskutētu 
par  projekta realizēšanas iespējām. Rezultāts : 
Atjaunots atpūtas laukums Nīcgales pagastā  ie-
dzīvotāju  aktīvajai atpūtai.
Kontaktpersona:  Antija Vēvere, 65471100, 
29524624, nicgalespsk@inbox.lv

Kad: 23. aprīlis, 11:00 – 16:00
Kas:  Stāsti par senajām amatu prasmēm, 
darba tradīcijām un novada kultūrvēsturi 
videoierakstos
Kur: Skrindu dzimtas muzejs , Vaboles pagasts, 
Daugavpils novads
Dalībnieki: visi interesenti  
Vairāk informācijas: Skrindu dzimtas muzejs 
apmeklētājiem piedāvās noskatīties video doku-
mentālo fi lmu programmu „Ūdensdzirnavas un 
dzirnavnieku stāsti Latgalē”, „Audējas Vaboles 
pagastā”, „Alus darītāji Vabolē”, „Muna sāta –
muna dzeive”, „Kāzu muzikanti Latgalē”, „Kruci-
fi ksu ceļš”, „Maizes ceļš”. 
Kontaktpersona: Anna Lazdāne, 65471009, 
26420547, skrindu_muzejs@inbox.lv

Kad: 23. – 26. aprīlis, 9:00 – 18:00
Kas: Kokapstrādes radošā darbnīca un Naš-
ķu pušķu veidošana   
Kur: Nīcgales pamatskola , Nīcgales pagasts, 
Daugavpils novads 
Dalībnieki: kopienas iedzīvotāji.
Vairāk informācijas: „Sorosa fonds – Latvija” 
projekta „ Pārmaiņu iespēja skolām” darbnīcās 
aktīvi aicināti darboties kopienas iedzīvotāji un 
apgūt amatu prasmes. Darbnīcu dalībnieki ar 
izstrādājumiem  piedalīsies Pavasara gadatirgū, 
kas Nīcgalē notiks 1.maijā. 
Kontaktpersona: Antija Vēvere, 65471100, 
29524624,  nicgalespsk@inbox.lv

Kad: 24. aprīlis, 26.aprīlis, 11:00 – 16:00
Kas: Stāsti par ģērbšanās tradīcijām Latgalē 
Kur: Skrindu dzimtas muzejs , Vaboles pagasts, 
Daugavpils novads
Dalībnieki: dažāda vecuma grupu skolēni  
Vairāk informācijas: Piedāvāsim apskatīt fo-
toizstādi “Cilvēks, tērps un tēls”, kura stāsta par 
ģērbšanās tradīcijām Latgalē 19.-20.gadsimtos.  

Redzētā un dzirdētā iespaidā varēs modelēt un 
zīmēt tērpu skices.
Kontaktpersona: Anna Lazdāne, 65471009, 
26420547,  skrindu_muzejs@inbox.lv

Kad: 24. aprīlis, 17:00 – 19:00
Kas:  Aerobikas” festivāls
Kur: Nīcgales pamatskola , Nīcgales pagasts, 
Daugavpils novads 
Dalībnieki: skolēni, jaunās māmiņas un citi in-
teresenti.
Vairāk informācijas: „Sorosa fonds – Latvija” 
projekta „ Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros 
aerobikas darbnīcu aktīvi apmeklē jaunās māmi-
ņas ar bērniem. Kopienas iedzīvotāji dalīsies ar 
savu pieredzi un organizēs festivālu, lai popula-
rizētu aktīvu un veselīgu dzīvesveidu plašākai 
sabiedrībai.
Kontaktpersona: Antija Vēvere, 65471100, 
29524624, nicgalespsk@inbox.lv

Kad: 25. aprīlis, 11:00 – 15:00
Kas: Grafi kas iespieddarbu demonstrējumi 
uz mākslinieka Jāņa Svenča grafi kas darbu 
spiedes
Kur: Skrindu dzimtas muzejs , Vaboles pagasts, 
Daugavpils novads 
Dalībnieki: dažāda vecuma grupu skolēni  
Vairāk informācijas: Novadnieka, mākslinieka 
Jāņa Svenča grafi kas darbu izstādes apskats, zī-
mējuma skiču izstrāde, grafi kas iespieddarbu de-
monstrējumi un līdzpaņemto krekliņu apdruka. 
Kontaktpersona: Anna Lazdāne, 65471009, 
26420547, skrindu_muzejs@inbox.lv

Kad: 25. aprīlis, 13:00 – 15:00
Kas: Seminārs  “Viensētu koka arhitektūra 
Dienvidlatgales ainavā. Vērtības un attīstī-
bas iespējas”
Kur: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Dau-
gavpilī
Dalībnieki: pašvaldību darbinieki, plānošanas 
speciālisti.  
Vairāk informācijas:  VKKF Latgales Kultūras 
programmas projekta „Viensētu koka arhitektū-
ra Dienvidlatgales ainavā” rezultātu izplatīšana. 
Projekta ietvaros  Daugavpils novada Skrindu 
dzimtas muzejs izpētīja un dokumentēja 39 lauku 
koka viensētas Vaboles, Līksnas, Kalupes, Nīc-
gales, Dubnas un Višķu pagastā, atklājot  unikā-
lus un savdabīgus Latgales ainavas un  kultūras 
mantojuma areālus.
Semināru vada: Aija Ziemeļniece, Dr.arch., asoc. 
prof., Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Lilita Lazdāne, Doktorantūras studente ainavu 
arhitektūrā, Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte
Kontaktpersona: Ināra Mukāne, 654 76832, 
29191840, inara.mukane@dnd.lv 

Valsts prezidents pasniedza Skrudalienas pagasta pārvaldei 
apstiprināto ģerboni

2012. gadā  Skrudalienas pagasta pārvalde uzsāka 
darbu  pie pagasta ģerboņa izveides. Idejas ģerboņa 
saturam tika smeltas  bagātajā  pagasta  dabā, jo šeit  
ir  lieli mežu masīvi, ezeri un daudz retu aizsargājamu 
sugu.  Mākslinieces Silvas Veronikas Linartes sagata-
votie ģerboņu paraugi tika nodoti pagasta iedzīvotāju 
vērtējumam un lielāko atbalstu guva ģerbonis ar  če-
murziežu dižtaureņa attēlu ( Papilio machaon).

2012.gada 28.novembrī skices tika izskatītas Dau-
gavpils novada domes sēdē, bet 13. decembrī Skrud-
alienas pagasta  ģerboņa variantus  atzinīgi novērtēja 
Valsts Heraldikas komisijas sēdē. 

28.martā, Valsts prezidenta rezidencē Melngalvju 
namā notika Ģerboņa svētki, kuros Skrudalienas pa-
gasta pārstāvji no Latvijas Valsts prezidenta Andra 
Bērziņa  saņema ofi ciāli  apstiprināto ģerboni. Ģer-
boņa svētkos uzstājās Skrudalienas pagasta  Silenes 
kluba vokālais ansamblis „Līgaviņas”. 

Radošās darbības nedēļa RADI! 2013

RADI un PIEVIENOJIES! ar spožu ideju, 
darbu, projektu, notikumu!

Kad: 25. aprīlis, 17:00 – 19:00
Kas:  Muzikāls uzvedums ”Skani mana 
dziesma” 
Kur: Nīcgales pamatskola, Nīcgales pagasts, 
Daugavpils novads 
Dalībnieki: skolēni
Vairāk informācijas:  „Sorosa fonds – Latvija” 
projekta „ Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros 
skolnieki mācās muzicēt un spēlēt dažādus mū-
zikas instrumentus. Šīs prasmes tiks parādītas  
sabiedrībai koncertā.                                                                                          
 Kontaktpersona: Antija Vēvere, 65471100, 
29524624, nicgalespsk@inbox.lv

Kad: 26. aprīlis,  15:00 – 17:00
Kas:  Staņislava Ružāna grāmatas ”Nīcgales 
zeme un ļaudis kopsaimniekošanas laikos” 
atvēršanas svētki
Kur:  Nīcgales Tautas nams, Nīcgales ciems, 
Daugavpils novads
Dalībnieki: visi interesenti
Vairāk informācijas:  Novadpētnieks  Sta-
ņislavs Ružāns  ar Daugavpils novada domes 
atbalstu sagatavojis un izdevis grāmatu  ”Nīcga-
les zeme un ļaudis kopsaimniekošanas laikos”, 
dokumentējot  vēsturisko  pārmaiņu laikus un  
norises Nīcgales pagastā padomju kopsaimnieko-
šanas  piecdesmit  gados (1944.-1994.gadi). 
Kontaktpersona: Aina Stikāne, 654 71124, 
26114566, ainastikane2@inbox.lv 

Kad: 27. aprīlis plkst. 14.00
Kas: Starptautiskais tautas muzikantu 
saiets
Kur: Vaboles pagasta Kultūras nams, Vaboles 
ciems, Daugavpils novads
Dalībnieki: tautas muzikanti, muzicējošas 
grupas un individuāli muzikanti, kapelas no 
Daugavpils un citiem Latgales novadiem, visi 
interesenti.  
Kontaktpersona: Vija Pabērze, 22018290, 
Artūrs Uškāns, 28817461
Vairāk informācijas www.radilatvija.lv 

22. - 28.aprīlis
DAUGAVPILS  NOVADS
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Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Uzdodiet jautājumu novada 
pašvaldības vadībai radio Alise Plus 
raidījumā „Dialogs ar novadu”!

10.aprīlī radio Alise Plus (101.6 
FM) studijā, laikā no plkst.11.00 līdz 
plkst.12.00, uz jautājumiem tiešajā 
ēterā atbildēs Daugavpils novada 
pašvaldības speciālisti.

Aicinām izmantot šo iespēju un 
uzdot jautājumus, zvanot uz studiju 
pa tālruni 65425000.

Turpmāk tiešajā ēterā tiekamies 
katra mēneša otrajā trešdienā!

 LSK Daugavpils un Ilūkstes novada komiteja atskaitījās par paveikto. 
Par padomes priekšsēdētāju ievēlēta Anna Jegorova

7.martā Daugavpils novada Kultūras 
centrā notika Latvijas Sarkanā Krusta 
Daugavpils un Ilūkstes novada komite-
jas 17.atskaites – pārvēlēšanas konfe-
rence. Konferences gaitā LSK Daugav-
pils un Ilūkstes novada komitejas izpild-
direktore Skaidrīte Davne atskaitījās 
par komitejas darbību laika periodā no 
2010. līdz 2012.gadam. 

Novada komiteja apvieno 25 Sarkanā 
Krusta nodaļas ar 659 biedriem. Diem-
žēl, šis skaitlis četru gadu laikā ir saru-
cis gandrīz divkārši (2009.gadā – 1200 
biedri). 

Šo gadu laikā daudz ir strādāts pie Ei-
ropas Komisijas  pārtikas programmas 
„Atbalsts vistrūcīgākajām personām”– 
triju gadu laikā tika izsniegtas 158 328 
pakas. 

No 2010.gada apmācīti 39 sociālie 
aprūpētāji. 2012.gadā, projekta „Sado-
simies rokās līdzcilvēku palīdzībai un 

godu Republikas sacensībās. 2012.gadā komanda 
ieguva augsto 6.vietu. 

Pozitīva tendence vērojama asins donoru kus-
tības atbalstītāju vidū – triju gadu laikā asinis ir 
ziedojuši 4216 asins donori. Katru gadu LSK sa-
gatavo 892 litrus donoru asiņu, kas ir nopietns at-
balsts ārstniecības iestādēm. Aktīvi bezatlīdzības 
asins donoru dienās iesaistās Demenes, Dubnas, 
Naujenes, Biķernieku, Kalupes, Skrudalienas, 
Sventes, Eglaines, Šederes pagastu pārvalžu un 
Ilūkstes novada iedzīvotāji. 

Atskaites noslēgumā Skaidrīte Davne pateicās 
visiem, kas ieguldīja savu darbu, ziedoja laiku, 
materiālos līdzekļus, savas zināšanas veiksmī-
gai SK darbībai: Daugavpils un Ilūkstes novada 
priekšsēdētājiem – Janīnai Jalinskai un Stefa-
nam Rāznam, Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektorei Vandai Kezikai, novadu Sociālo 
dienestu vadītājiem Annai Jegorovai un Ingūnai 
Svarānei, pagasta pārvalžu vadītājiem, sociāla-
jiem darbiniekiem, medicīnas darbiniekiem, brīv-
prātīgajiem, atbalstītājiem un komitejas padomes 
locekļiem.

Pēc komitejas darbības izvērtējuma tika vēlēta 
SK komitejas padome, fi nanšu komisijas locekļi 

un komitejas priekšsēdētājs. Par 
komitejas padomes locekļiem ie-
vēlēti: Anna Jegorova, Valentīna 
Gadzāne, Natālija Pēterāne, Ilona 
Jegorova, Ingūna Svarāne, Sand-
ra Davne, Marija Slavinska, Līga 
Morkāne un Jānis Proms. Par ko-
mitejas padomes priekšsēdētāju 
vienbalsīgi ievēlēta Daugavpils 
novada Sociālā dienesta vadītāja 
Anna Jegorova. A.Jegorova patei-
cās par izrādīto uzticību, apņemo-
ties LSK labā strādāt tikpat aktīvi, 
kā līdzšinējos 40 gadus. 

Konferences noslēgumā notika 
delegātu ievēlēšana Latvijas Sar-
kanā Krusta 17. kongresam. Uz 17. 
kongresu tika izvirzīti: A.Jegorova, 
V.Gadzāne, J.Proms, M.Slavinska, 
S.Davne, I.Svarāne un V.Kezika.

Komitejas darbu atzinīgi novēr-
tēja arī Latvijas Sarkanā Krusta 

aprūpei” ietvaros,  darbu uzsāka 10 jauni mājas 
aprūpētāji, palīdzot novadu vecajiem, vientuļa-
jiem cilvēkiem. Projekta „Mūža atvasara” ietva-
ros pirmajā palīdzībā tika apmācītas 27 Brīvprā-
tīgo vecmāmiņu dienesta dalībnieces. 

Ļoti pieprasītas ir kļuvušas veselības istabas, 
kas darbojas Naujenes Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centrā un Ilūkstes novada LSK 
telpās. Trīs gadu laikā veselības istabās konsultā-
ciju saņēma 7312 iedzīvotāju. Atbalsta inventāra 
nomas pakalpojumus izmantoja 487 iedzīvotāji. 

Tā kā 2012.gads tika pasludināts par paaudžu 
solidaritātes un aktīvas novecošanas gadu, tika 
realizēts projekts senioriem „Mūža atvasara”. 
Projekta ietvaros notika datorapmācības, fi ziskā 
vingrošana, starppaaudžu pasākumi, pieredzes 
apmaiņas braucieni, ekskursijas un radošās darb-
nīcas. Tika iegādātas veļas mazgājamās mašīnas. 

Vēsturiski viens no galvenajiem SK darbības 
virzieniem ir pirmās palīdzības apmācība dažā-
dām sabiedrības grupām. Iegūto zināšanu no-
stiprināšanai katru gadu tiek organizētas pirmās 
palīdzības sniegšanas sacensības. Vienpadsmito 
gadu pēc kārtas sacensību 1. vietas ieguvēja ir 
Zemgales vidusskolas komanda, kas aizstāv arī 

ģenerālsekretārs Valdis Nagobads, norādot, ka 
komitejas un Skaidrītes Davnes darbs ir lielisks 
paraugs tās sekmīgajā sadarbībā ar pašvaldībām. 
Arī pieaicinātie LSK delegāti komitejas pēdējo 
trīs gadu atskaites perioda darbību novērtēja kā 
teicamu. 

Mūžībā aiz gājuši   
Ambeļu  pagastā

Rapša Anastasija(1932.g.)
Biķernieku  pagastā

Afanasjevs Sergejs(1947.g.)
Čunčule Broņislava(1946.g.)

Demenes pagasts
Bulavskis Ivans(1947.g.)

Kalkūnes pagastā
Venediktovs Nikolajs (1958.g.)

Kalupes pagastā
Jonāns Arvīds(1958.g.)

Fadejeva Gaļina( 1961.g.)
Bujanova Marija(1934.g.)

Laucesas pagastā
Stoļarovs Ivans (1935.g.)

Līksnas pagastā
Kurilovičs Donats(1945.g.)

Medumu pagastā
Stoļarovs Parfi rijs(1937.g.)

Naujenes pagastā
Daņiļevičs Leonards(1947.g.)

Sventes pagastā
Giptere Lūcija(1942.g.)

Tabores pagastā
Mikulova Makrina(1923.g.)
Lancovs Leonīds(1945.g.)
Keziks Francis (1923.g.)
Vecsalienas pagastā

Kuharenoka Adelija(1921.g.)
Lomanovičs Ivans (1940.g.)

 Pašvaldības izpilddirektore V.Kezika novēlēja komitejas 
izpilddirektorei S.Davnei izturību turpmākajos darbos

 Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs V.Nagobads atzinīgi 
novērtēja komitejas paveikto

 Par LSK padomes priekšsēdētāju ievēlēja A.Jegorovu (otrā no 
kreisās)
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Vladislavs Petrovs apbalvots ar zelta svarbumbu

Eduards Lihoveckis 
Sporta nodaļas vadītājs 

Marta sākumā Arhanģeļskā (Krievija) notika 
2013.gada Starptautiskās svarbumbu meistaru 
konfederācijas Pasaules un Eiropas veterānu čem-
pionāta svarbumbu sportā 1. posma sacensības. 
Sacensību Latgales reģiona komandas sastāvā sek-
mīgi startēja svarbumbu celšanas sporta meistars 
Nikolajs Ratuševs un nopelniem bagātie sporta 
meistari - Antons Arnicāns un Naujenes pagasta 
svarbumbu cēlājs Vladislavs Petrovs.

Neviens no viņiem nepalika bez medaļām, bet 

sasniegtu šo mērķi, jau no janvāra pirmajām dienām spor-
tists cītīgi un smagi trenējas. Janvāra mēnesī treniņos vien 
veterāns ir pacēlis 150 tonnas. Jaunībā Vladislavs bija ļoti 
vispusīgs sportists un sekmīgi nodarbojies ar vieglatlētiku, 
cīņu, slēpošanu, volejbolu un peldēšanu. Ar svarbumbu spor-
tu Vladislavs nodarbojas kopš 1955.gada.

Par nopelniem svarbumbu sportā Starptauriskā svarbum-
bu celšanas meistaru konfederācija Vladislavam Petrovam 
Arhanģeļskā pasniedza konfederācijas augstāko apbalvoju-
mu „Zelta svarbumbu”. Pēc izmēra tā ir 16 kg smaga, izga-
tavota no plastikāta, apzeltīta un ar monogrammu. To tradi-
cionāli pasniedz sportistiem, kuri ir uzstādījuši ne mazāk kā 
piecdesmit Pasaules un Eiropas rekordus.

No saviem šī gada rekordiem Vladislavam vislielākais 
prieks ir par divu 12 kg smagu svarbumbu grūšanu 5 minūšu 
laikā garajā ciklā; piecās minūtēs uzgrūžot tās 97 reizes. Viņš 
uzskata, ka šis rekords noturēsies vairākus gadus, ja vien 
viņš pats to nepārspēs.  

Sacensības notika ļoti emocionālā gaisotnē. Apbalvošanas 
ceremonijā par godu čempionāta uzvarētājiem skanēja valsts 
himnas, tajā skaita arī Latvijas himna par godu mūsu novad-
nieka uzvarām. Sacensības notika vienā no labākajiem Arha-
nģeļskas sporta kompleksiem. Par godu sportistiem izskanēja 
arī 4 stundas garš koncerts, kurā piedalījās daudzi nopelniem 
bagāti Krievijas mākslinieki. Koncerta starplaikā tika pa-
sniegti Starptautiskās svarbumbu meistaru konfederācijas 
apbalvojumi.

Stafetē Latvijas vīriešu veterānu komanda, kuras sastāvā 
startēja arī Vladislavs Petrovs, izcīnīja 2.vietu. Uzvarēja spē-
cīgā Eirāzijas komanda, kura bija nokomplektēta no Krievijas 
komandas sportistiem.

No Arhanģeļskas Vladislavs atveda Starptautiskās svar-
bumbu meistaru konfederācijas apbalvojumus - pateicības 
rakstus un piemiņas medaļas, kuras pasniedza novada domes 
priekšsēdētājai Janīnai Jalinskai un novada domes Sporta 
nodaļas vadītājam Eduardam Lihoveckim.

visvairāk - 15 godalgas, izcīnīja mūsu 
novadnieks Vladislavs Petrovs, vecuma 
grupā 70 + gadi. Vladislavs startēja čet-
rās nominācijās Pasaules, Eiropas, Āzi-
jas un Eirāzijas čempionātos, kur ieguva 
1. vietas un zelta godalgas, visās nomi-
nācijās uzstādot Pasaules rekordus.

Šodien Vladislavam pieder 69 Pa-
saules un Eiropas rekordi un arī tikpat 
augstākā kaluma medaļas. Vladislavs 
ir izvirzījis sev mērķi - tuvāko 3 gadu 
laikā sasniegt 100 rekordu robežu. Lai 

Komanda „Kalupe” izcīnīja uzvaru Daugavpils atklātajā hokeja čempionātā 

2012./2013.gada Daugavpils atklātajā čem-
pionāta hokejā Latgales zonā piedalījās 9 ko-
mandas: „Sparta - Veterāni”, „Zarasai - Kar-
la”, „Sparta - Sākums”, „Baltinava”, „Rubeņi”, 
„Rezgols”, „Ludza”, „Kalupe” un „Jēkabpils”.

Pēc regulārā čempionāta rezultātiem, kurā 
Kalupes pagasta komanda „Kalupe” izcīnīja 
pirmo vietu, notika izslēgšanas turnīrs. Ce-
turtdaļfinālā kalupieši sagrāva Baltinavas 
komandu ar rezultātu 10:0; pusfinālā uzvarē-
ja Ludzas komandu ar rezultātu 6:2 un finā-
lā, spraigā cīņā,   daudzu komandas līdzjutēju 
atbalstīti, pieveica Rēzeknes novada komandu 
„Rezgols” ar rezultātu 4:1 un pirmo reizi izcīnī-
ja uzvaru Daugavpils atklātajā hokeja čempio-

nātā 2012./2013.gada Latgales zonā. 
Komandas treneris Aleksandrs Vabiščevičs 

norāda, ka Kalupes pagasta iedzīvotāji ar ho-
keju nodarbojas jau 13 gadus un šobrīd tas ir 
kļuvis par sporta veidu numur 1, kurā aktīvi 
iesaistās gan bērni, gan jaunieši un seniori. 
Lai gan šī sporta veida attīstībā ieguldīts ne 
mazums pūļu, komandas treneris atzīst, ka uz-
vara bija negaidīta.

Kalupes pagasta „Kalupe” komandas pamat-
sastāvu veido Kalupes, Vaboles, Ambeļu un 
Līksnas pagastu jaunieši, kuri jau vairākus 
gadus kopā trenējas uz Kalupes atklātā ho-
keja laukuma. Komandas sastāvā čempionāta 
galveno balvu un zelta medaļas izcīnīja Arnis 

Rasčevskis, Mārtiņs 
Legušs, Jevgēnijs 
Fedotovs, Sergejs 
Repša, Rolands Cir-
sis, Andris Grigor-
jevs, Jānis Cirsis, 
Kaspars Kudiņš, 
Kārlis Kudiņš, Jā-
nis Kuriga, Jānis 
Rodčenko, Emīls 
Kucins, Konstantīns 
Zanega, Jānis Kra-
sovskis, Raimonds 
Rajeckis, Lauris Li-
nārds, Māris Ģip-
ters, Jevgēnijs Traš-
kovs, Artjoms Kļu-
jevs, Vadims Ceļš, 
Armands Kalvāns, 
Vladislavs Ņikitins, 
Genādijs Hersons-
kis, Boriss Petrovs 
un komandas trene-
ris Aleksandrs Va-
biščevičs.

Čempionāta uz-
varētājus apbalvoja 
Daugavpils novada 
domes priekšsēdētā-
ja Janīna Jalinska 
un Kalupes pagasta 

pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele.
Par labāko čempionāta uzbrucēju tika atzīts 

un balvu saņēma „Kalupe” spēlētājs Arnis Ras-
čevskis un par čempionāta rezultatīvāko spēlē-
tāju -  „Kalupe” uzbrucējs Mārtiņš Legušs.

 „Es visus komandas dalībniekus vēlos ap-
sveikt ar šo panākumu un novēlēt viņiem, 
pirmkārt,  veselību. Paldies visiem, kuri mūs 
atbalstīja šo gadu laikā – gan Daugavpils no-
vada domei, gan Kalupes pagasta pārvaldei. 
Personīgs paldies Janīnai Jalinskai un Inā-
rai Ūbelei. Mēs uz šo sapni gājām 13 gadus, 
un man pašam negaidot, tas piepildījās!” , tā 
A.Vabiščevičs.
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INTERESANTĀKAIS PAGASTOS

Biķernieku pagastā 
 16. martā Biķernieku pagastā pulcējās talantīgi Daugavpils novada jau-

nieši, lai piedalītos jaunatnes pasākumā „Pavasara melodija”. Pasākumā pieda-
lījās jauniešu komandas no Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Kalupes, Līksnas, 
Skrudalienas, Tabores, Vecsalienas, Medumu, Laucesas, Demenes  un Sventes 
pagasta. Pasākuma laikā jaunieši dziedāja, dejoja, lasīja dzejoļus un rādīja teat-
rālus priekšnesumus. Jauniešu sagatavotie numuri pierādīja to, ka Daugavpils 
novadā dzīvo ļoti talantīgi jaunieši!

Kalkūnes pagastā
 No 22.marta Kalkūnes pagasta pārvaldes 2.stāvā ir skatāma Špoģu 

mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.  Kā zināms, no septembra 
Kalkūnos darbojas ŠMMS mācību punkts, kurā ir gan klavieru, gan vizuāli plas-
tiskās mākslas klase. Kalkūnes mazie mākslinieki skolotājas Veras Semjonovas 
vadībā pēc izstādes apmeklējuma bija priecīgi iepazīt citu bērnu darbus un gūt 
iedvesmu jauniem radošiem mēģinājumiem. Izstāde būs aplūkojama divus mē-
nešus.

Laucesas pagastā 
 17.martā divdesmit aktīvā sporta cienītāji Laucesas pagastā pulcējās 

iecienītajā tikšanās vietā - sabiedriskajā centrā „Laucesa”, lai uzspēlētu novusu 
un lieliski pavadītu svētdienu. Sadalījušies profesionāļu, amatieru un pusaudžu 
grupās, censoņi aizrautīgi noskaidroja labākos savās nominācijās. Pusaudžu 
grupā 1.vietu ieguva Rihards Žalnerčiks, amatieru grupā augstāko vietu izcīnīja 
Pāvels Pavlovskis, savukārt profesionāļu grupā nepārspēts palika Andžejs Žal-
nerčiks. 

Naujenes pagastā 
 2. marts Naujenes pamatskolā pagāja laimīgas un veselīgas ģimenes 

zīmē, jo jau otro gadu pēc kārtas notika ģimeņu sporta svētki. Tie sāk veidoties 
par vienu no jaukākajām un ģimeniskākajām Naujenes pamatskolas tradīcijām. 
Sporta sacensību dalībai pieteicās 8 komandas, kuras sacentās 12 sporta 
disciplīnās. Par Naujenes pamatskolas 2. ģimeņu sporta svētku „Mamma, tētis, 
es - sportiska ģimene” uzvarētājiem kļuva Praņevsku un Aleksandrovu ģimeņu 
apvienotā komanda. 
 8.un 9.martā Liepājā notika Latvijas meistarsacīkstes grieķu-romiešu 

un brīvajā cīņā junioriem. Daugavpils novadu sacensībās pārstāvēja Daugavpils 
novada Bērnu un jauniešu sporta skolas trenera Andreja Andrijanova brīvās 
cīņas grupas audzēkņi. Svara kategorijā līdz 66 kg, uzvarot visās 4 cīņās, uz 
dzimto Naujeni Latvijas čempiona titulu pārveda sportists Romāns Gromovojs. 
 17.martā Naujenes kultūras centra laukumā notika gadskārtu svētki 

„Широкая Масленица”. Pasākumu vadīja īsti profesionāļi slāvu folkloras jomā - 
autentiskās krievu folkloras studija “ILJINSKAJA PJATNICA” (vadītājs Sergejs 
Oļonkins, Rīga). Studija eksistē jau 23 gadus un ir daudzu festivālu neatņemama 
sastāvdaļa. Tā ir vienīgā studija Latvijā, kurā bērni (un pieaugušie) apgūst 
Latvijas, Baltkrievijas, Krievijas tautas tradīcijas. Ansambļa repertuārā ir krievu 
un baltkrievu gadskārtu ieražu, kāzu un kara dziesmas, dažādi danči, rotaļas un 
spēles, mitoloģiskās, kā arī mūsdienu tautasdziesmas. Kad vaigi kļuva pavisam 
sārti un acis staroja, klātesošus aicināja nogaršot Masļenicas tradicionālo našķi 
– pankūkas un karstu aromātisku tēju no īsta patvāra. Pasākuma beigās ar 
masku gājiena iedziedājumiem tika nodedzināta salmu lelle, kas simbolizēja 
ziemu, pavadot to līdz nākamajam gadam.

Nīcgales pagastā
 Sadarbībā ar Sorosa fondu -  Latvija, Nīcgales pamatskolas skolēni pieda-

lījās Vārkavas novada jauniešu kluba organizētajā pop-ielā „Jaunās zvaigznes”. 
Nīcgales pamatskola ar Vārkavas pamatskolu sadarbojas iniciatīvas „Pārmaiņu 
iespēja skolām” ietvaros jau kopš 2009. gada, bet otrajā kārtā šī sadarbība ir kļu-
vusi vēl ciešāka. Pop-ielā piedalījās 10 dažādas grupas, kurām bija sagatavoti in-
teresanti priekšnesumi. Nīcgales dalībnieki izpildīja grupas „Bermutu divstūris” 
dziesmu „Disko”. Nopietnā žūrija piešķīra nīcgaliešiem titulu „Humordzirksts” 
un uzdāvināja garšīgu pīrāgu.            

Skrudalienas pagastā
 1.martā Silenes kultūras namā pirmo reizi norisinājās pasākums „Sports 

party”, ko kultūras nams organizēja sadarbībā ar sieviešu klubu „Silenīte” un Si-
lenes bibliotēku. Sportiskajā vakarā piedalījās ne tikai Silenes un Skrudalienas 
ciema iedzīvotājas, bet arī uzaicinātie viesi no Daugavpils - fi tnesa kluba „Santa 
DiPalestra” trenerebK.Glagoleva un bodifi tnesa trenere L.Boltruka. Treneres 
iepazīstināja dāmas ar pilašu un bodifi tnesa pamata vingrojumiem, savukārt 
Skrudalienas aerobikas grupa nodemonstrēja treniņu uz stepa  platformām un 
fi tbolu jeb vingrošanu uz bumbas.
 8.martā Silenes pamatskolā par godu pavasara un sievietes godināša-

nas svētkiem, Skrudalienas pamatskolas Skolas padomes un biedrības „Dzidra 
straume” dalībnieki rīkoja pašcepto toršu izstādi. Tas bija gan aicinājums, gan 
atgādinājums mūsdienu meitenēm, ka sievietes spēj būt izcilas konditores arī 
tad, ja tik daudz gatavas produkcijas ir nopērkams veikalos.
 9. martā Silenes kultūras namā Daugavpils novada jaunieši izspēlēja šī 

gada pirmo jaunatnes intelektuālo spēli. Kopumā spēlē piedalījās 12 komandas 
no Vecsalienas, Medumu, Višķu, Biķernieku, Maļinovas, Tabores, Ambeļu, Nau-
jenes, Demenes, Lauceses, Salienas un Skrudalienas pagasta. Godpilno pirmo 
vietu, atbildot uz 36 jautājumiem, izcīnīja Ambeļu pagasta atraktīvie jaunieši. 

Sventes pagastā
 2. martā uz Sventes ezera notika Daugavpils novada 4.čempionāts zem-

ledus makšķerēšanā. Šogad čempionātā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits - 
98 makšķernieki, no tiem 86 zemledus zvejas cienītāji vīriešu grupā no 30 novada 
un Daugavpils pilsētas komandām, kā arī 7 jaunieši un 5 dāmas. Apkopojot re-
zultātus, 1. vietu komandu sacensībās izcīnīja Biķernieku pagasta  komanda. 1. 
vietu jauniešiem un zelta medaļu izcīnīja Artjoms Meļkovs ar 0,820 kg lomu. Sie-
viešu konkurencē pirmo vietu un čempiones medaļu izcīnīja daudzkārtējā rajona 
un novada čempionātu uzvarētāja Anastasija Studennikova ar 0.330 kg lomu, sa-
vukārt veiksmīgākais un meistarīgākais vīriešu konkurencē bija Artūrs Strauts 
no „Kuattro„ komandas ar  0.490 kg smagu lomu. Apsveicam uzvarētājus! 
 9. martā Sventes vidusskolas sporta zālē notika Sventes pagasta 3. Ģi-

meņu sporta svētki „Tētis, mamma un es – sportiska ģimene”. Sacensībās pieda-
lījās pagasta 11 sportiskās ģimenes, kuras sacentās 7 dažādos sporta uzdevumos 
un viktorīnā „Veseli zobi”. Apkopojot rezultātus, sportiskākās ģimenes titulu 
un piemiņas kausu izcīnīja Rokjānu ģimene, kuras sastāvā startēja Armands 
ar mammu Ivetu un tēti Aldi.

Vaboles pagastā
 25.martā Vaboles pagasta Skrindu dzimtas muzejā notika Latgales 

kultūras darbinieka Benedikta Skrindas atceres pasākums. Godinot Benediktu 
145. dzīves jubilejā, sadarbībā ar Vaboles pagasta pārvaldi, tika pieminēti arī 
tie pagasta iedzīvotāji, kuri piedzīvojuši represijas. Atceres pasākumā piedalījās 
Līksnas Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas jauniešu koris, Vaboles 
vidusskolas kapela un Vaboles kultūras nama etnogrāfi skais ansamblis „Vaba-
ļis”. Benedikta Skrindas atceres diena noslēdzās Viļānu Romas katoļu baznīcā 
un klosterī, kur tēvs Benedikts draudzes darbam atdevis visus sava mūža pēdē-
jos 37 gadus.

Vecsalienas pagastā 
 14.martā Vecsalienas pagastā Červonkas pils zālē notika pasākums 

pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Saviesīgo vakaru apmeklēja 
vairāk kā četrdesmit iedzīvotāju. Tā kā pasākuma tēma bija „Orģinālāko kakla-
saišu vakars”, iedzīvotāji bija sagatavojoši dažādas interesantas, oriģinālas un 
vienkāršas kaklasaites.

Višķu pagastā
 Ar labiem panākumiem dažādos vizuālās mākslas konkursos martā 

piedalījās Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Karīna Terentjeva ar 
atraktīvu stāsta „Velniņi” zīmējumu kļuva par vienu no konkursa „Blaumaņa 
brīnumzālītes” laureātēm. Savukārt Liāna Gribuste ar zīmējumu latviešu tautas 
pasakai „Mātes meita un pameita” ieguva godalgu Starptautiskajā bērnu māks-
las izstādē – konkursā „Lidice”. Apsveicam!
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Sveicam  jaunlaulātos !
• Ludmilu Čubreviču un Vladimiru Kuzminu 
• Jekaterinu Konopļovu un Māri Rinkeviču
• Nadeždu Pukinsku un Pavelu Dargelu
• Valentīnu Vasiļonoku un Juri Inzenu-Andzenu
• Tatjanu Jefi movu un Radžu Jaņeviču
• Alīnu Moskaļonoku un Juriju Jerofejevu
• Kristīni Vingri un Sergeju Vasiļjevu 

APSVEICAM DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKIIZSOLES
2013.gada 7. maijā  plkst. 13.00 Daugavpils no-

vada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
dzīvokļa īpašums Nr. 12, Višķu ielā 11, Ambeļi, 
Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra 
numuru 4442 900 0059. Objekta sākotnējā cena – 
Ls 1226. 

2013.gada 7. maijā  plkst. 15.00  Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils mutiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām 
personām tiek pārdota zemes vienība (starpgabals)  
ar kadastra apzīmējumu  4462 002 0331     9.52 ha 
platībā, kas atrodas pēc adreses Ceirulīši, Kalupes  
pagasts, Daugavpils novads.  Objekta sākotnējā 
cena – Ls 5712.

2013.gada 8. maijā  plkst. 13.00  Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils mutiskā izsolē  tiek pārdota zemes vienība 
(starpgabals) Irbītes  ar kadastra apzīmējumu  
4462 002 0050     2.42 ha platībā, kas atrodas pēc 
adreses Irbītes, Kalupes  pagasts, Daugavpils no-
vads. Objekta sākotnējā cena – Ls 1573.

2013.gada 8. maijā  plkst. 14.00  Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils mutiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām 
personām tiek pārdota zemes vienība (starpgabals)  
ar kadastra apzīmējumu  4462 005 0176   8.53 ha 
platībā, kas atrodas pēc adreses  Pumpuriņu, Ka-
lupes  pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākot-
nējā cena – Ls 5695.

2013.gada 8. maijā  plkst. 15.00  Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils mutiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām 
personām tiek pārdota zemes vienība (starpgabals)  
ar kadastra apzīmējumu  4462 002 0155   3.32 ha 
platībā, kas atrodas pēc adreses  Dīkmalas, Kalu-
pes  pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnē-
jā cena – Ls 2158

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles noteiku-
miem un reģistrēties uz izsoli līdz 2013.gada 3. mai-
jam Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, 26. vai 
38.kab., Daugavpilī, iepriekš samaksājot reģistrāci-
jas maksu Ls 10.00 un nodrošinājumu 10% apmērā 
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: 65476739, 65476827, 26357842, 
29412676. Vairāk informācijas - www.dnd.lv/Dau-
gavpils novada dome/Pašvaldības īpašumi/ Izsoles

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

audzināšanā !

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

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

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

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

14.00-18.00
Arvīds Kucins
11.04. Daugavpils novada dome 11.45-12.45
25.04. Daugavpils novada dome 11.45-12.45
Aļona Annišineca
Tikšanās ar iedzīvotājiem netiek plānotas
Jānis Belkovskis
08.04. Višķu pagasta pārvalde 15.00-18.00
22.04. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Juris Bleidelis
04.04. Naujenes pamatskola 09.00-11.00
18.04. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 09.00-11.00

Viktors Kalāns
www.dnd.lv/deputāti

Edgars Kucins

10.04. Daugavas iela 34, Kraujas ciems, 
Jaunatnes un sporta centrs 15.00-18.00

24.04. Naujenes sociālās palīdzības centrs, 
Vecstropu ciems 16.00-18.00

Janīna Kursīte
08.04. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
22.04. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns
22.04. Naujenes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Ināra Ondzule
08.04. Kalupes pamatskola 15.00-17.30
15.04. Kalupes pamatskola 15.00-17.30
Vasilisa Pudovkina
17.04. Ambeļu pagasta pārvalde 16.30-18.30
24.04. Medumu pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aivars Rasčevskis
08.04. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
22.04. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Antoņina Redkova
08.04. Salienas vidusskola 13.00-14.30
15.04. Vecsalienas pagasta pārvalde 13.00-14.30
19.04. Salienas vidusskola 13.00-14.00
22.04. Laucesas pagasta pārvalde 12.00-13.00
Aleksandrs Sibircevs
12.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
23.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Valērijs Smarguns
10.04. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00
24.04. Tabores pagasta pārvalde 10.00-12.00
Mečislavs Vēveris
12.04. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
15.04. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
19.04. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
22.04. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
Lūcija Voitkeviča

08.04. Skrudalienas pagasts, Skrudalienas 
ciems 16.00-17.00

15.04. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 14.00-16.00

25.04. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 14.00-16.00

Sakopsim Latviju kopā! 

Latvija ir pietiekami liela, lai mums 
visiem pietiktu vietas, kur dzīvot un kur 
augt nākamajām paaudzēm. Latvija ir 
pietiekami maza, lai mēs visi kopā spētu 
tai atdot agrāko tīras un sakoptas valsts 

godu. Tāpēc 2013. gada 20. aprīlī no plkst. 9:00 
līdz 15:00 visā Latvijas teritorijā atkal notiks vides 
sakopšanas akcija „Lielā Talka”, kur piedalīties ai-
cināts ikviens, kam nav vienaldzīga mūsu zeme, tās 
šodiena un nākotne. Par talkošanas vietām iedzī-
votājus aicinām interesēties pagastu pārvaldēs 
un www.lielatalka.lv

Šogad Lielās Talkas mērķis ir pievērst uzmanību 
tieši tiem cilvēkiem, kas talkā nepiedalās un pret 
zaļo domāšanu izturas ar skepsi, neticību, vienaldzī-
bu. Uzdevums ir uzrunāt šos cilvēkus un aicināt ie-
saistīties ja ne Lielās Talkas akcijā, tad pašiem savā 
ikdienā vairāk rūpēties par to, kas notiek viņiem ap-
kārt.

Pat ja lielākā daļas Latvijas iedzīvotāju nevēlas 
piedalīties Lielajā Talkā, tad mēs varam šajā dienā 
vismaz mudināt cilvēkus rīkoties zaļāk, samazinot 
savas ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Piemēram, šajā 
dienā izmazgāt veļu bez pulvera; pamēģināt traukus 
nomazgāt bez ķīmijas, izmantojot tehnisko sodu; ne-
lietot lieki elektroenerģiju; nebraukt ar mašīnu, bet 
braukt ar velosipēdu; iestādīt puķes uz balkona; ne-
lietot gaisa atsvaidzinātāju; nokrāsot kopā ar kaimi-
ņiem pagalmā beņķīti; iestādīt koku; palīdzēt līdzcil-
vēkiem u.tml. Savā ikdienas darbībā darīt lietas, kas 
nāktu par labu viņu pašu veselībai un dabai, izman-
tojot vārdu priedēkli „ne” - nebraukt ar mašīnu, neēst 

par daudz, nelietot medikamentus, nemēslot... Aici-
nāt ne tikai šajā vienā dienā, bet visu laiku ar cieņu 
attiekties pret talciniekiem un viņu paveikto darbu. 

Lielās Talkas galvenā ideja ir balstīta uz brīvprā-
tīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, 
pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Projekta 
mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas 
dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko 
vietu pasaules kartē – dot iespēju dabai atveseļoties, 
attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotā-
jus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev ap-
kārt. 

2012.gadā Daugavpils novadā tika pieteiktas 30 
talkošanas vietas, kurās darbojās vairāk kā 2000 
talcinieku. Pērn Lielajā Talkā izdevās piepildīt 7000 
atkritumu maisus, kas bija par 2000 vienībām vai-
rāk kā 2011.gadā. Vislielāko maisu skaitu - 1150 - 
izdevās piepildīt Naujenei, Līksna savāca 758, Sa-
liena 471, Višķi  450 un Nīcgale 380 maisus. Līks-
nas, Maļinovas, Vecsalienas, Tabores un Demenes 
pagastā tika iestādīti gandrīz 200 jauni  kociņi un 
košumkrūmi. 

Bezmaksas atkritumu maisi būs pieejami 21.ap-
rīlī ikvienā reģistrētajā talkas vietā pie talkas At-
bildīgās personas.

Piedalies arī Tu! 

Novadā dzimuši     
Kalupes pagastā

Filips Demidenko (22.janvārī)
Medumu pagastā

Roberts Bauers(11.martā)
Naujenes pagastā

Konstantīns Pimenovs(10.februārī)
Dmitrijs Bulajevs (22.februārī)

Kirills Ardaševs (13.martā)
Nīcgales pagastā

Linards Zvingulis (18.janvārī)
Salienas pagastā

Zahars Parfjonovs (25.februārī)
Sventes pagastā

Sofi ja Beide(13.martā ) 
Vecsalienas pagastā

Arhips Orehs(10.martā)


