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 Par Daugavpils novada domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēta 
Janīna Jalinska

21.jūnijā Daugavpils novada domes jaunais de-
putātu sasaukums sanāca uz pirmo domes sēdi, 
kurā notika domes priekšsēdētāja un domes 
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana. No līdzšinē-
jā 17 deputātu sastāva, jaunajā domē ievēlēti 8 
jauni un pārvēlēti 9 deputāti. Deputāti saņēma 
apsveikumus, ziedus un īpašas nozīmītes. 

Līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai sēdi vadīja Dau-
gavpils novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Ināra Natarova. Priekšsēdētāja 
amatam tika izvirzīta tikai viena kandidatūra – 
līdzšinējā priekšsēdētāja Janīna Jalinska no Dau-
gavpils novada partijas. Deputātus iepazīstināja 
ar jauno balsošanas kārtību, kas pēc izmaiņām 
likumdošanā šoreiz ir savādāka. Aizklātā balso-

juma vietā domju vadītājus un viņu vietniekus 
vēlē atklāti. Uz izdalītajām vēlēšanu zīmēm de-
putātiem bija jāpauž sava nostāja. Ar vienprātīgu 
balsojumu – 17 balsīm par -  Janīna Jalinska tika 
atkārtoti ievēlēta par Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāju.

Pēc ievēlēšanas novada domes priekšsēdētā-
ja izsludināja priekšsēdētājas vietnieka vēlēša-
nas, kurās ierosināja balsot par Arvīdu Kucinu 
no Daugavpils novada partijas. Citas kandi-
datūras netika ieteiktas, tādēļ Arvīds Kucins 
ar vienprātīgu deputātu balsojumu tika ievē-
lēts par atbrīvoto priekšsēdētājas vietnieku. 
Gan Janīna Jalinska, gan Arvīds Kucins izteica 
deputātiem pateicību par izrādīto uzticību, aici-

not uz konstruktīvu sadarbību un sekmīgu darbu 
iedzīvotāju labā. 

Tālāk darba kārtībā tika nobalsots par atbrī-
votā priekšsēdētāja vietnieka amata algu un iz-
maiņām Daugavpils novada pašvaldības noliku-
mā. Nākamā darba sēde nozīmēta 27.jūnijā, kad 
tiks lemts par pastāvīgo komiteju sastāvu un tiks 
izskatīts deputāta Rišarda Jermaļonoka iesnie-
gums par pirmstermiņa atbrīvošanu no deputāta 
amata. 

Jaunās Daugavpils novada domes deputātu 
uzdevums būs strādāt iedzīvotāju un novada at-
tīstības labā. To cik vienprātīgi un konstruktīvi 
veiksies šis darbs, būs vērojams turpmākos četrus 
gadus.

Pirmajā rindā no kreisās: Arvīds Kucins, Aļona Annišineca, Janīna Jalinska, Janīna Kursīte, Anita Miltiņa, Aivars Rasčevskis. 
Otrajā rindā no kreisās: Valērijs Hrapāns, Edgars Kucins, Roberts Jonāns, Aleksandrs Sibircevs, Jevģenijs Gridasovs, Jānis Belkovskis, 
Jānis Kudiņš, Rišards Jermaļonoks, Aleksandrs Studeņņikovs, Andrejs Bruns, Viktors Kalāns.



    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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Jaunais domes sastāvs

Janīna Jalinska
Partija: Daugavpils novada partija
Izglītība: Jēkabpils ekonomiskais tehnikums, 1977, 
grāmatvedis. Sociālo tehnoloģiju augstskola, 2002, ju-
rists
Darbavieta: priekšsēdētāja Daugavpils novada domē, 
priekšsēdētāja vietniece Latgales plānošanas reģionā, 
padomes locekle Sabiedrības integrācijas fondā
Ievēlēta  novada domē: 2. reizi

Arvīds Kucins
Partija: Daugavpils novada partija
Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1981, 
inženieris – mehāniķis
Darbavieta: Direktora vietnieks SIA „LDz ritošā sa-
stāva serviss” Lokomotīvju remonta centrā, priekšsēdē-
tājas vietnieks Daugavpils novada domē
Ievēlēts novada domē: 2. reizi

Aļona Annišineca
Partija: Saskaņas centrs
Izglītība: Latgales Transporta un sakaru tehniskā sko-
la, 2003, transporta pakalpojumu komercdarbinieks
Darbavieta: sekretāre Naujenes pagasta pārvaldē, val-
des locekle biedrībā „Sieviešu klubs „Šarms”” 
Ievēlēta  novada domē: 2. reizi

Jānis Belkovskis
Partija: Daugavpils novada partija
Izglītība: Daugavpils pedagoģiskais institūts, 1979, 
matemātikas un fi zikas vidusskolas skolotājs. Latvijas 
Universitāte, 1998, pedagoģijas maģistrs
Darbavieta: Direktors Špoģu vidusskolā
Ievēlēts novada domē: 2. reizi

Andrejs Bruns
Partija: Daugavpils novada partija
Izglītība: Profesionālā tehniskā skola, 1995, mašīnista 
palīgs. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, 
2009, uzņēmējdarbības speciālists
Darbavieta: direktors Laucesas kultūras namā, valdes 
priekšsēdētājs biedrībā „Jaunības spārni”
Ievēlēts novada domē: 1. reizi

Jevģenijs Gridasovs
Partija: Saskaņas centrs
Izglītība: Sanktpēterburgas Valsts universitāte, 1993, 
matemātikas skolotājs
Darbavieta: programmētājs SIA „Dinaburga Teks” 
Ievēlēts novada domē: 1. reizi

Valērijs Hrapāns
Partija: Saskaņas centrs
Izglītība: Rīgas Radioelektronikas aparātbūves 
tehnikums, 1986, radiotehniķis
Darbavieta: valdes priekšsēdētājs SIA „Jums”
Ievēlēts novada domē: 1. reizi

Rišards Jermaļonoks
Partija: Daugavpils novada partija
Izglītība: Daugavpils pedagoģiskais institūts, 1972, 
matemātika un fi zika. Daugavpils pedagoģiskā univer-
sitāte, 2001, izglītības zinātņu maģistra grāds pedago-
ģijā
Darbavieta: pārvaldes vadītājs Salienas pagasta pār-
valdē
Ievēlēts novada domē: 1. reizi

Roberts Jonāns
Partija: Daugavpils novada partija
Izglītība: Višķu sovhoztehnikums, 1980, tehniķis 
mehāniķis
Darbavieta: Īpašnieks z/s „Stārķi”, valdes loceklis Latgales 
piena ražotāju biedrībā
Ievēlēts novada domē: 1. reizi

Viktors Kalāns
Partija: Zaļo un Zemnieku savienība
Izglītība:  Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1980, 

 Edgars Kucins
Partija: Saskaņas centrs
Izglītība:  Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 1996, 
fi ziskās audzināšanas skolotājs
Darbavieta: direktors Naujenes Jaunatnes iniciatīvas 
un sporta centrā, valdes priekšsēdētājs biedrībā „Sporta 
klubs „Bruņinieks””
Ievēlēts novada domē: 2. reizi

Jānis Kudiņš
Partija: Daugavpils novada partija
Izglītība:  Daugavpils Universitāte, 2012, maģistra 
grāds ekonomikā
Darbavieta: Mārketinga direktors Daugavpils 
Universitātē, senators Daugavpils Universitātē
Ievēlēts novada domē: 1. reizi

Janīna Kursīte
Partija: Latgales partija
Izglītība:  Lauksaimniecības Universitāte, 1993, dārz-
kopība
Darbavieta: uzņēmējdarbības konsultants SIA „Latvi-
jas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Daugavpils 
nodaļā
Ievēlēta novada domē: 2. reizi

Anita Miltiņa 
Partija: Zaļo un Zemnieku savienība
Izglītība:  Bebrenes sovhoztehnikums, 1984, veterinār-
feldšere. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2012, 
agronoms ar specializāciju zootehnikā
Darbavieta: lopkopības speciāliste SIA „Latvijas Lau-
ku konsultāciju un izglītības centrs” Daugavpils nodaļā
Ievēlēta novada domē: 1. reizi

Aivars Rasčevskis
Partija: Daugavpils novada partija
Izglītība: Baltijas Krievu Institūts, 2003, jurists, 
tiesību zinātnes
Darbavieta: Attīstības nodaļas vadītājs Kalupes 
pagasta pārvaldē
Ievēlēts novada domē: 2. reizi

Aleksandrs Sibircevs
Partija: Daugavpils novada partija
Izglītība:  Latvijas Valsts fi ziskās kultūras institūts, 
1980, fi ziskā audzināšana
Darbavieta: direktors Sventes vidusskolā
Ievēlēts novada domē: 2. reizi

Aleksandrs Studeņņikovs
Partija: Latgales partija
Izglītība:  Daugavpils Augstākā Aviācijas skola, 1990, 
inženieris - elektriķis
Darbavieta: īpašnieks z/s Biķernieki - GRAS
Ievēlēts novada domē: 1. reizi

agronoms
Darbavieta: Valdes loceklis 
SIA „Irinkom”, valdes loceklis 
SIA „Kļavas V”
Ievēlēts novada domē: 2. 
reizi
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Daugavpils novada domes lēmumi
2013.gada 27.jūnijā

Biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” 
paziņojumi

Biedrība „„Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” izsludi-
na atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ie-
tvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Iesniegumu pieņem-
šana: 25.07.2013. - 26.08.2013 (Sēlijas ielā 25., 314.kabinets vai elektroniska do-
kumenta formā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika 
zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums 
nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv). 

6. kārtā pieejamais publiskais fi nansējums ir 138 375,19LVL.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 4. ass 413. pasākuma „Lauku eko-

nomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

1.2. Sadzīves pakalpojumu attīstība dzīves kvalitātes uzlabošanai lauku iedzīvo-
tājiem, pieejamais fi nansējums 19998,00 LVL;

Plānotās aktivitātes: 
• veļas māju izveide vai pakalpojuma kvalitātes uzlabošana;
• frizētavu, publisko pirtu un citu higiēnas un skaistumkopšanas pakalpo-

jumu izveide vai pakalpojuma kvalitātes uzlabošana;
• sadzīves lietu remonta pakalpojumu izveide vai pakalpojuma kvalitātes 

uzlabošana;
• veselības profi lakses vai uzlabošanas pakalpojumu izveide, vai pakalpoju-

ma kvalitātes uzlabošana;
• u.c. 
1.3. Sociālie un izglītības pakalpojumi dzīves kvalitātes uzlabošanai lauku iedzī-

votājiem, pieejamais fi nansējums 15000,00  LVL;
Plānotās aktivitātes:

• auklīšu dienestu (bērnu pieskatīšanas centru) izveide vai pakalpojuma 
kvalitātes uzlabošana;

• veco ļaužu aprūpes pakalpojumu izveide vai pakalpojuma kvalitātes uz-
labošana;

• izglītības centru izveide vai pakalpojuma kvalitātes uzlabošana;
• mobilo pakalpojumu, kas saistīti ar mūžizglītību, izveide vai pakalpojuma 

kvalitātes uzlabošana;
• teritorijas labiekārtošana sociālo un izglītības pakalpojumu pieejamībai;
• u.c. 
1.4. Atbalsts brīvā laika dažādošanai, kas uzlabo dzīves kvalitāti lauku iedzīvo-

tājiem, pieejamais fi nansējums 15000,00 LVL;
Plānotās aktivitātes: 

• trenažieru, sporta inventāra iegāde un uzstādīšana, kā arī telpu vai terito-
rijas, kur uzstādīts aprīkojums labiekārtošana, rekonstrukcija;

• brīvā laika pavadīšanas aktivitātei nepieciešamā inventāra iegāde un uz-
stādīšana, kā arī telpu vai teritorijas, kur atrodas inventārs, labiekārtošana, re-
konstrukcija;

• rotaļu un spēļu laukumu izveide vai uzlabošana (t.sk. teritorijas labiekār-
tošana);

• pamatlīdzekļi, telpu rekonstrukcija (t.sk. teritorijas labiekārtošana) inte-
rešu klubiņu izveidei vai to darbības dažādošanai;

• pamatlīdzekļi, telpu rekonstrukcija (t.sk. teritorijas labiekārtošana) orga-
nizācijām, kas nodrošina sabiedriskās brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, to dar-
bības dažādošanai;

• u.c.
2.2. Tradīciju saglabāšana un pilnveidošana dabas un kultūras resursu ilgtspējī-

gai izmantošanai, pieejamais fi nansējums 20 138,88 LVL;
Plānotās aktivitātes:
• tautas tērpu, mūzikas instrumentu, aprīkojuma un citu pamatlīdzekļu ie-

gāde sabiedrisko kultūras pasākumu dažādošanai,
• sabiedrisko kultūras aktivitāšu norises vietu celtniecība, rekonstrukcija 

vai labiekārtošana;
• dabas un kultūras objektu un tai piegulošo teritoriju labiekārtošana;
• pamatlīdzekļi, telpu rekonstrukcija (t.sk. teritorijas labiekārtošana) orga-

nizācijām, kas nodrošina kultūras un vides aizsardzības aktivitātes, to darbības 
dažādošanai;

• u.c. 
4. ass 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstību 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros 
4.6. Vietējo produktu ar pievienoto vērtību sortimenta dažādošana 68238,31 LVL;

Plānotās aktivitātes:
• telpu pielāgošana pārtikas pārstrādei atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana;
• infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmap-

strādei mājas apstākļos un pašu saražotās produkcijas iepakošanai;
• ilggadīgo kultūraugu stādu (izņemot zemenes) iegāde;
• stādījumu balstu sistēmu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādīju-

mu ierīkošana;
• u.c. 

Biedrība „„Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” izsludi-
na atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Rīcības program-
mas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam 
pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinā-
tās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Iesniegumu pieņemšana - 25.07.13. 
– 26.08.13. plkst. 16:00

3. kārtā pieejamais publiskais fi nansējums ir 33 812,09 LVL.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks pasākuma „Teritorijas attīstības 

stratēģiju īstenošana” 2009-2013. gadam ietvaros šādai aktivitātei un rīcībai:
5.2. “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un 

pakalpojumu attīstība” darbības, kas saistītas ar zivsaimniecību, ūdeņu, to dzīvo 
resursu saglabāšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu”: 

Rīcībā 4.5. Ar vietējo produktu, kas rada pievienoto vērtību, saistītu tūrisma 
pakalpojumu dažādošana un pielāgošana, pieejamais fi nansējums 33 812,09LVL.  

Rīcības mērķis: Dažādot tūrisma pakalpojumus, kas rada pievienoto vērtību vie-
tējam produktam no zivsaimniecības atkarīgās teritorijās.

Plānotās aktivitātes:
- interaktīvu tūrisma informācijas centru izveide un aprīkošana,
- tūrisma objekta un teritorijas labiekārtošana,
- ar tūrisma pakalpojumu saistīta aprīkojuma un inventāra nomas punktu iz-

veide,
- aktivitātes aizsargājamās dabas teritorijās, kas saistītas ar ūdens resursiem 

un tiek īstenotas saskaņā ar šīm teritorijām izstrādātiem dabas aizsardzības 
plāniem (piemēram, Dabas parka „Dvietes paliene”, „Daugavas loki”)

- rekreācijas un tūrisma pakalpojumu dažādošana aktivitātes publiskās ūdens-
tilpnēs, kas atrodas nozīmīgu apdzīvotu vietu tuvumā (piemēram, Ambeļi, De-
mene, Medumi, Silene, Subate, Višķi). 

Vairāk informācijas: Sēlijas ielā 25, 314.kabinets, www.lad.gov.lv  un 
www.daugavpils.partneribas.lv 

Kontaktpersona: Inga Krekele, tālrunis: 29184640; 
e-pasts: inga.krekele@gmail.com 

13.jūnija sēdē pieņemti 44 lēmumi:
• Apstiprināja novada aizsargājamo kultūras 

mantojuma objektu sarakstu.
• Grozīja Skrudalienas pamatskolas nolikumu.
• Apstiprināja Valsts autoceļu fonda novada 

domei  ieplānoto  līdzekļu  sadali  2013.gadam.
• Apstiprināja ar 17.07.2013. sadzīves 

atkritumu savākšanas tarifu Maļinovas pagasta 
teritorijā par faktiski izvesto atkritumu daudzumu -  
Ls 8.68 (bez PVN) par 1 m3.

• Nolēma noteikt kā pašvaldības prioritāro 
investīciju projektu „Daugavpils novada stadiona 
rekonstrukcija Višķu pagastā (2. kārta)”.

• Nolēma uzsākt projekta „ Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, katlu mājas ārējo   
un iekšējo inženiertīklu  rekonstrukcija 2 kārtās  
Alejas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā” īstenošanu 
un organizēt iepirkuma procedūru.

• Nodeva VAS „Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs” bezatlīdzības lietošanā   Eiropas 
Savienības fonda projekta „Nākamās paaudzes 
elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” 
realizācijas nodrošināšanai pašvaldībai piederošajos 
nekustamajos īpašumos telpas un zemi Biķernieku, 
Kalkūnes, Laucesas, Maļinovas, Medumu, Salienas, 
Tabores un Vecsalienas pagastā līdz 2035.gada 
31.augustam.

• Nodeva no novada domes bilances Višķu 
sociālās aprūpes centram tehnisko projektu „Višķu 
sociālās aprūpes centra ēkas renovācija” ar bilances 
vērtību  Ls 20532,00 un šī projekta ekspertīzes 
izmaksas  Ls 2336,40.  

• Nodeva no novada domes valdījuma Tabores 
pagasta pārvaldes valdījumā nekustamo īpašumu 

„Maskališķi”, Tabores pagastā.  
• Atļāva Višķu pagasta pārvaldei veikt 

iepirkuma procedūru jaunas vieglās automašīnas 
iegādei, kas nepieciešama pārvadājumiem un 
pārvaldes dienesta braucieniem.

• Piešķīra fi nansējumu no novada domes 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  Biķernieku 
pagasta pārvaldei Ls 5500 lietota auto greidera  DZ-
99 iegādei un Kalkūnes pagasta pārvaldei Ls 1200 
festivāla „Asti gaisā!” organizēšanai.

• Piešķīra Demenes pagasta pārvaldei Ls 
254,72 no nekustamā īpašuma „Zemgales stacija 6”-
8, Zemgale, Kalupes pagasta pārvaldei Ls 4439.29 
no nekustamā īpašuma  Dālijas 1 un Kalkūnes 
pagasta pārvaldei Ls 1749.92 no nekustamā īpašuma 
„Līdumnieki-2” atsavināšanas rezultātā gūtajiem 
līdzekļiem.

• Izsniedza atļauju SIA „MARK INVEST 
LATVIA” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei 
zemes vienībā „Butiški” smilts– grants un smilts 
atradnē “Butišķi-Ceļuprojekts”.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā 
īpašuma Biškrēsliņi, Ceļa Miglāni, Kurmi, Līčmala 
Kalupes pagastā izsoles protokolus.

• Nolēma pārdot nekustamos īpašumus: „214”, 
Ļūbaste 1, Vecmurri, Līksnas pagastā un  „Dunski 
5A”, Dunski, Naujenes pagastā.

21.jūnija sēdē pieņemti 4 lēmumi :
●    Ievēlēja Janīnu Jalinsku par Daugavpils novada 

domes priekšsēdētāju. 
●   Ievēlēja Arvīdu Kucinu par Daugavpils novada 

domes priekšsēdētāja vietnieku un noteica viņam mē-
nešalgas likmi. 

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

2013.gada 21.jūnijā Daugavpils novada do-
mes sēdē pieņemti saistošie noteikumi Nr.12 
 (protokols Nr.18., 4.&, lēmums Nr.663)
Grozījums Daugavpils novada domes 2009.
gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 
„DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
NOLIKUMS”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.pun-
ktu un 24.pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 
2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Daugav-
pils novada pašvaldības noteikums” grozīju-
mu un izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

„18. Domes priekšsēdētājam ir viens viet-
nieks. Domes priekšsēdētāja vietnieka 
amats ir algots.” 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar pie-
ņemšanas brīdi, tie publicējami Daugavpils 
novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 
„Daugavpils novada vēstis” un izliekami no-
vada domes un pagasta pārvalžu ēkās.

● Apstiprināja grozījumus Daugavpils novada paš-
valdības nolikumā, nosakot, ka domes priekšsēdētā-
jam ir viens vietnieks un tā amats ir algots.
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LKIF atsāk projektu pieteikumu 
pieņemšanu programmā 

„Atbalsts kopienu centriem”!

Programmas ietvaros fonds atbalsta izmaksas, kas sedz: 
- kopienas centra telpu sakārtošanu, 
- mēbeļu un aprīkojuma iegādi, 
- pasākumus iedzīvotāju aktivitātes un līdzdalības vietējās sabiedrības 

dzīvē sekmēšanai, 
- mūžizglītības pasākumus.

Projektu pieteikumus var iesniegt  līdz š.g. 30. augustam, 16.00 slēgtā 
aploksnē personīgi LKIF telpās Kr.Valdemāra ielā 149-507.kab. Rīga, LV-
1013. vai sūtīt pa pastu (pasta zīmogs 2013. gada 30. augusts), ar norādi 
Programmai „Atbalsts kopienu centriem”.

Plašāku informāciju  var iegūt  LKIF mājas lapā:  www.iniciativa.lv  sada-
ļā  „Projektu iesniedzējiem”. 

Viena no populārākajām un ilglaicīgākajām Latvi-
jas Kopienu Iniciatīvu fonda (LKIF) programmām 
ir „Atbalsts kopienu centriem”. Tajā atbalstu var 
saņemt biedrības vai nodibinājumi , kas veic kopienu 
centru funkcijas Latvijas reģionos, kuru darbības mēr-
ķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana; 
kas īsteno dažādas iniciatīvas sociālā atbalsta vai pa-
kalpojumu, veselības veicināšanas un izglītības jomā 
un kam ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo 
pašvaldību un/vai vietējiem uzņēmējiem.

 „Silenes stariņi” realizēs projektu 
„Mēs palīdzēsim tev!”

Laika posmā no 01.07.2013. līdz 30.07.2014. biedrība „Silenes stariņi” Bo-
risa un Ināras Teterevu fonda izsludinātas programmas „Nāc un dari! Tu 
vari!” ietvaros realizēs projektu „Mēs palīdzēsim tev!”  Kopējais projekta  fi -
nansējuma apjoms ir Ls 4411,67, no kuriem Ls 3520,00 piešķīra Borisa un 
Ināras Teterevu fonds, Ls 500,00 -  Daugavpils novada dome un Ls 91,67 
- Silenes pamatskola. 

Projekta mērķis ir, izmantojot speciālu aprīkojumu, uzlabot bērnu vese-
lības stāvokli, iesaistot nodarbībās bērnus no nelabvēlīgām un maznodro-
šinātām ģimenēm un bērnus ar īpašām vajadzībām, kuriem vecāki nevar 
nodrošināt sistemātiskas nodarbības ar speciālu aprīkojumu. 

Projekta paredzētajās aktivitātēs tiks iesaistīti bērni no 3 g.-4 g. pirmsko-
las grupas , 5g.- 6g. pirmskolas grupas un 1.-3. klašu skolēni. Šiem bērniem 
būs organizētas speciālas nodarbības visa projekta gaitā. Projekta ietvaros 
bērniem tiks sagatavota speciāli aprīkota telpa - šeit tiks izvietoti aprīko-
jumi, kas paredzēti stājas uzlabošanai,  plakanās pēdas un skoliozes profi -
laksei, koordinācijas attīstīšanai un līdzsvara vingrinājumiem. Nodarbības 
notiks 1 stundu trīs reizes nedēļā. 

Ja vecāki gribēs bērnam organizēt papildnodarbības, viņi arī varēs izman-
tot aprīkojumu pēc apmācību pabeigšanas. Projekta gaitā vecākiem tiks or-
ganizētas 4 praktiskās nodarbības, kuru laikā viņi iepazīsies ar iespējām, 
kā uzlabot sava bērna veselību, izmantojot speciālo aprīkojumu, un saņems 
padomu, kā izmantot mājas apstākļos pieejamos līdzekļus. Vecāki arī tiks 
aicināti uz bērnu nodarbībām, lai novērotu sava bērna attīstības dinamiku , 
praktiski apgūtu nepieciešamās iemaņas un prasmes darbā ar aprīkojumu.

Rezultātā ne tikai radīsies iespēja uzlabot sava bērna veselību, bet visai 
ģimenei lietderīgi pavadīt laiku. Vecāki iegūs prasmes un iemaņas, kā pa-
reizi rūpēties par bērna veselību. Kopīgs brīvprātīgais darbs apvienos bied-
rības kopienu, palīdzēs nākotnē savu darbību padarīt interesantāku, mazi-
nās atstumtību starp dažādam sabiedrības grupām. 

Noslēgumam tuvojas 
Medumu ezera atpūtas zonas 

labiekārtošanas projekts

Tuvojas nobeigumam darbi Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības 
fonda atbalstītā pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ak-
tivitātes ietvaros realizējamais projekts „Medumu ezera publiskās atpūtas 
zonas (Medumu parkā) labiekārtošana un pielāgošana cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām” (projekta Nr.12-03-ZL16-Z401201-000006), kuru izstrādāja un 
iesniedza biedrības „Medumu ezers” valdes priekšsēdētājs Jurijs Lavrentjevs.  
Projekts tika atbalstīts Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerībā „Kaimiņi” 
pēc kā Lauku atbalsta dienests izskatīja, atbalstīja un piešķīra līdzekļus 90% 
apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta kopējās izmaksas ir 19 974.24Ls, tajā skaitā Eiropas Savienības Ei-
ropas Zivsaimniecības fonda fi nansējums (90%) 17 976.82Ls, pārējos 10% no 
kopējām izmaksām 1997.42Ls apmērā sedz Daugavpils novada dome.

Projekta ietvaros jau paveikti darbi Medumu parka pludmales labiekārto-
šanā un pielāgošanā cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šobrīd jau ierīkots 
185m garš bruģa celiņš, uzstādīti 16 soliņi ar miskastēm, divi galdi ar soliņiem 
tūristu atpūtai, velosipēdu novietne, pludmales ģērbtuve un biotualete.

Projektu kvalitatīvi realizē SIA „LD Būve” speciālisti valdes locekļu Ivara 
Locika un Viktora Dorožko vadībā.

Daugavpilī notika starptautiskā 
konference par nodarbinātības 

veicināšanu
Daina Kriviņa
Projekta koordinatore

No 3. līdz 6. jūnijam Daugavpils nova-
da dome Daugavpilī organizēja projekta 
„EmploYouth: Sustainable network of cities and regions tackling youth 
unemployment” (LV- „Ilgtspējīgs pilsētu un reģionu sadarbības tīkls jaunatnes 
bezdarba problēmu risināšanai”) otro konferenci, kurā piedalījās 33 ārzemju 
viesi no Itālijas, Zviedrijas, Spānijas diviem reģioniem, Austrijas un Vācijas, kā 
arī 37 pārstāvji no Latvijas. 

Šī starptautiskās sadarbības projekta uzdevums ir izpētīt projekta dalībval-
stu labās prakses piemērus par jaunatnes nodarbinātības iespējām un saprast, 
kā šo labo praksi var ieviest savos reģionos citi projekta partneri. Daugavpils 
novada domes komanda, organizējot šo konferenci, uzsvaru lika uz dažādu labās 
prakses piemēru prezentēšanu par sekojošām tēmām: jauniešu integrēša-
na darba tirgū, jauniešu integrēšana sociālajā dzīvē, jauniešu uzņēmējdarbība 
un jauniešu nodarbinātības projekti pašvaldībās.

Konferences pēdējā dienā katra valsts gatavoja secinājumus par to, kas kon-
ferencē bija īpaši vērtīgs, ko plāno pielietot savos reģionos, kas varētu noderēt 
pieredzei. Arī Latvijas komanda apkopoja ieguvumus, piem., 

• to, cik veiksmīgi biznesa inkubatori/uzņēmējdarbības centri var darbo-
ties zem universitātēm; 

• skolās jāmāca par uzņēmējdarbību, sākot no sākumskolas, lai vairāk 
tiek radīti darba devēji, nevis tikai darba ņēmēji;

• Zviedrijā reģionos ir izstrādāta uzņēmējdarbības stratēģija, kurā detali-
zēti aprakstīta tieši jauniešu uzņēmējdarbība;

• jebkuru brīvprātīgo darbu jauniešiem piesaistīt konkrētu prasmju apgū-
šanai, kuras var noderēt konkrētās darba vietās;

• Vācijā tiek organizēti virtuālie konkursi par uzņēmējdarbību jaunie-
šiem, tādā veidā sasniedzot viņus tur, kur viņi pavada daudz laika – virtuālajā 
vidē;

• karjeras konsultantiem vairāk strādāt kā koučiem, nevis konsultantiem 
– ar individuālāku pieeju, tendētu uz konkrētu mērķu sasniegšanu;

• ir reģioni, kuros vasarā notiek vasaras uzņēmējdarbības nometnes jau-
niešiem;

• u.c. vērtīgas idejas.

Zviedrijas delegācija īpaši atzīmēja pieredzi par brīvprātīga darba atzīšanu 
(brīvprātīgā darba grāmatiņu); radošo centru, kurā tik daudz aktivitāšu ir ap-
vienotas vienuviet; jauniešu, kuri dalījās praktiskajā pieredzē, idejas; to, kā Lat-
vijā jaunieši tiek ‘audzināti’ par līderiem caur dažādām sociālajām aktivitātēm, 
iesaistoties nevalstisko organizāciju darbā; kā arī ideju par jauniešu un politiķu 
kopīgiem pasākumiem. Vācijas delegācija īpaši atzīmēja to, ka Latvijā ar ES 
fi nansējuma palīdzību tiek būvēti daudzi vērtīgi objekti; to, cik mērķtiecīgi mūsu 
reģionos tiek domāts par jauniešu saglabāšanu reģionos un aktīvu iesaistīšanu 
sabiedrībā. Austrijas delegācija īpaši atzīmēja valsts Nodarbinātības aģentū-
ras programmu daudzumu, kritērijus un pieeju jauniešu nodarbinātībai, kā arī 
uzņēmējdarbības konkursu pieejamību jauniešiem. Spānijas delegācija īpaši 
atzīmēja to, ka vēlas savās skolās jau no sākumskolas mācīt uzņēmējdarbību un 
organizēt uzņēmējdarbības konkursus skolās; organizēt aktivitātes jauniešiem 
tieši ar nevalstisko organizāciju palīdzību, kā tas notiek Latvijā; mērķtiecīgi or-
ganizēt brīvprātīgo darbu; vasarās organizēt uzņēmējdarbības nometnes; rast ie-
spēju jauniešiem universitātēs ar speciālām programmām dibināt uzņēmumus. 
Itālijas delegācija īpaši atzīmēja to, cik vērtīgi ir tas, ka Latvijā biznesa inku-
batorā jaunajiem uzņēmējiem tiek sniegts atbalsts 3 gadu garumā; ļoti patika Rē-
zeknes inkubatora radošā atmosfēra; kā arī īpaši patika ideja par to, ka Latvijā 
jaunieši un bērni darbojas kopā, arī vienā centrā, nevis tiek atdalīti, kā tas notiek 
viņu reģionā.

Kopumā visas delegācijas uzsvēra to, ka konference tika noorganizēta 
ļoti augstā līmenī, draudzīgā atmosfērā, sniedzot vērtīgas idejas un arī 
iespēju izbaudīt Latvijas kultūru.

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 izlietojumu.
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Daugavpils novada pagastu 1.Vasaras sporta spēlēs 
uzvarēja Demenes komanda

Pēc aizvadītajiem 15 Daugavpils rajona un 3 nova-
da zemnieku vasaras sporta svētkiem, šogad Skrud-
alienas pagastā Silenē notika Daugavpils novada 
pagastu 1.vasaras sporta spēles, kurās varēja pieda-
līties ikviens Daugavpils novada pagastu iedzīvotājs.   

Atklāšanas pārādē uz Silenes pamatskolas kom-
pleksā sporta laukuma bija nostājušies vairāk kā  
250 dalībnieki no 16 pagastiem. Parādē dalībniekus 
sveica novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalins-
ka un sacensību saimnieki - Skrudalienas pagasta 
pārvaldes vadītāja Betija Ivanova.  Pirmo sporta 
svētku sacensību karogu pacēla Ināra Lapkovska no 
Skrudalienas pagasta un Jolanta Pliska no Demenes 
pagasta. Atklāšanas parādē uzstājās un dalībniekus 
iesildīja Silenes kultūras nama dejotāju grupas „Tor-
nado” un „Aerobika”. 

Sporta svētku dalībnieki sadalīja 33 medaļu kom-
plektus, sacenšoties 8 individuālajos un 4 komandu 
sporta veidos. 

Uzvarētāji individuālajos sporta veidos:
Lidojošā šķīvīša mešanā - Irina Kondelevska 

(Demene) un Vitālijs Kokins (Kalkūne). 
Šautriņu mešanā - Rita Osipova (Naujene) un Vi-

tālijs Jurševičs (Vecsaliena).
Basketbola soda metienos - Anita Aveniņa (Salie-

na) un Vladislavs Meinerts (Līksna). 
Jautrajā biatlonā - Svetlana Jefi mova (Vecsalie-

na) un Sergejs Semjonovs (Laucese).
Ratu vilkšanā - Jolanta Pliska (Demene) un 

Aleksejs Korotkovs (Medumi).
Balķa mešanā - Svetlana Jefi mova (Vecsaliena) 

un Vilnis Ozoliņš (Skrudaliena).
Divu 10 litru pilnu kannu nešanā dāmām un 20 

litru kungiem -  Ērika Karņicka (Maļinova) un Va-
dims Verbickis (Laucese).

Ar sienu pildīta maisa nešanā - Jolanta Pliska 
(Demene) un Vadims Verbickis (Laucese).

Uzvarētaji komandu sporta veidos:
Airēšanā ar smailītēm divnieku ekipāžām 200 m 

distanci fi nālā visātrāk veica Jekaterina Komaro-
va un Deniss Goršentovs no Demenes pagasta, 
2.vietu izcīnīja Lauceses un 3. vietā - Ambeļu pagas-
ta airētāji. 

Visas dienas garumā spraigas cīņas notika uz 
pludmales volejbola laukumiem. Pēc priekšsacīkšu 
rezultātiem, fi nālā uzvaru izcīnīja Sventes pagas-
ta komanda (Inga Mukāne, Raimonds Mukāns, 
Jevģēnijs Gridasovs, Aleksejs Jegorovs), 2.vietā 
Līksnas un 3.vietā Skrudalienas pagasts.

Futbola soda sitienos no 16 m distances pa liela-
jiem futbola vārtiem, 29 komandu konkurencē  ar ie-
gūtajiem 100 punktiem no 108 iespējamiem, uzvaru 
izcīnīja Skrudalienas pagasta komanda (Oļegs Lap-
kovskis, Pāvels Lapkovskis, Edgars Ģicevičs). 
2.vietā Sventes un 3.vietā Lauceses pagasta futbo-
listi. Divi sacensību dalībnieki – Pjotrs Vasiļjevs 
no Lauceses un Raimonds Rajeckis no Ambeļiem 
uzrādīja 100% rezultātu, iegūstot 36 punktus no 36 
iespējamiem.   

Sporta spēļu noslēgumā notika virves vilkšanas sa-
censības. Uzvaru izcīnīja daudzkārtējie novada zem-
nieku sporta svētku uzvarētaji Skrudalienas pagasta 
spēkavīri (Inese Gasperoviča,Vadims Gaspero-

Aktīvākie „Meža un dārza dienu” dalībnieki apbalvoti ar Pateicībām
19.jūnijā uz „Meža un dārza dienu 2013” noslē-

guma pasākumu dalībniekus un viesus aicināja 
Medumu pagasts. Meža un dārza dienu aktivitātes 
norisinājās no 25.marta līdz 25.aprīlim, aicinot no-
vadniekus, zemes un meža īpašniekus, dārzniekus, 
uzņēmējus, māju saimniekus, pašvaldības darbi-
niekus, skolēnus, jauniešus un citus dabas draugus 
uzkopt apkārtni, labiekārtot savu māju, sētu, pagal-
mu, mežu un zemi.

29. aprīlī notika izsludinātā konkursa „Meža un 
dārza dienas 2013” pirmā Rīcības komisijas sēde, 
kurā tika izlemts, ka līdz 1.jūnijam visiem Dau-
gavpils novada pagastiem jāiesūta informācija par 
šī mēneša laikā paveiktajiem darbiem. Izvērtējot 
pagastu iesniegto informāciju, 11. - 12.06. konkursa 
„Meža un dārza dienas 2013” ietvaros notika Rīcī-
bas komisijas locekļu izbraukumi pa aktīvākajiem 
pagastiem. 

Noslēguma pasākumā tika sumināti tie pagasti, 
skolas un cilvēki, kas izdarījuši vislielāko un skais-
tāko darbu „Meža un dārza dienu ietvaros”. Pasā-
kuma gaitā tika pasniegtas sekojošas Daugavpils 
novada domes Pateicības:  

1. Nīcgales pagastam: 
„Par paveikto darbu kultūras pasākuma un pavasa-
ra gadatirgus organizēšanā „Meža un dārza dienu 
2013” ietvaros”

2. Medumu pagastam: 
„Par paveikto darbu Medumu ezera krasta un par-
ka teritorijas sakārtošanā un labiekārtošanā „Meža 
un dārza dienu 2013” ietvaros” 

3. Skrudalienas pagastam: 
„Par paveikto darbu bērnu rotaļu laukumu izveidē 
un teritorijas labiekārtošanā, pagasta pārvaldes un 
biedrību aktīvu sadarbību Sila ezera krasta labie-
kārtošanā „Meža un dārza dienu 2013” ietvaros” 

4. Kalupes pagastam:
„Par paveikto darbu pagasta lauku un ceļmalu 
sakārtošanā, Baltezera teritorijas labiekārtošanu 
„Meža un dārza dienu 2013” ietvaros” 

5. Kalupes pamatskolai:
„Par skolēnu aktīvu līdzdalību „Meža un dārza die-

nu 2013” aktivitātēs, sadarbībā ar Dienvidlatgales 
virsmežniecību un informatīvi izglītojošo pasākumu 
organizēšanā”

6. Naujenes pagastam:
„Par aktīvu dalību dabas parka „Daugavas loki” te-
ritorijas sakārtošanā „Meža un dārza dienu 2013” 
ietvaros” 

7. Naujenes pamatskolai: 
„Par paveiktajiem darbiem skolas teritorijas apza-
ļumošanā un labiekārtošanā, informatīvi izglītojo-
šo pasākumu organizēšanā „Meža un dārza dienu 
2013” ietvaros” 

8. Višķu pagastam: 
„Par paveiktajiem darbiem Špoģu ciema apzaļu-
mošanā un labiekārtošanā „Meža un dārza dienu 
2013” ietvaros” 

9. Zemgales vidusskolai: 
„Par skolēnu aktīvu līdzdalību „Meža un dārza die-
nu 2013” aktivitātēs, informatīvi izglītojošo pasāku-
mu organizēšanā un ģimenes vērtību stiprināšanā”   

10. Nīcgales stacijas priekšniecei Lilijai 
Lazdānei: 

„Par ieguldīto darbu stacijas teritorijas apzaļu-
mošanā un labiekārtošanā „Meža un dārza dienu 
2013” ietvaros” 

11. J. Raiņa mājas Berķenelē direktorei Inesei 
Bērziņai: 

„Par aktīvu sadarbību ar AS „Latvijas valsts 
meži” koku alejas izveidē Berķeneles dārzā „Meža 
un dārza dienu 2013” ietvaros un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu”. 

Liels paldies visiem par piedalīšanos un savas 
Latgales sakopšanu. Paldies arī Medumu pagasta 
pārvaldei un jauniešiem par jauko uzņemšanu. Uz 
tikšanos nākamgad! Lai apkārtnes sakopšanas tal-
kas mūsu Daugavpils novadā ir mazāki un lielāki 
solīši ceļā uz tīrāko, zaļāko un sakoptāko novadu 
Latgalē! 

vičs, Artūrs Pupins, Pāvels Lapkovskis, Mak-
sims Lapkovskis, Sergejs Sarokins), kas fi nālā 
ar 2:0 uzvarēja Salienas pagasta komandu. Cīņā par 
bronzas godalgām Ambeļu pagasta spēkavīri pārspē-
ja Lauceses pagastu. 

Komandu kopvērtējumā pēc izcīnīto medaļu vērtī-
bas 1.vietā ierindojās Demenes pagasta koman-
da, 2.vietā – Laucese un 3.vietā – Vecsaliena. 
Olimpisko sešinieku noslēdza Skrudaliena, Sven-
te un Saliena. 

Sacensību individuālie un komandu uzvarētāji 
tika apbalvoti ar medaļām, balvām un diplomiem. 
Pirmo novada pagastu sporta spēļu kopvērtējuma 
godalgoto vietu ieguvēji apbalvoti ar piemiņas kau-
siem un vimpeļiem. Dalībnieki pateicās novada do-
mei par jaunas sporta tradīcijas iedibināšanu nova-
dā un sacensību rīkotājiem Skrudalienas pagasta 
pārvaldei par teicamu sporta bāzes sagatavošanu un 
viesmīlību.
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Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Daugavpils novada kolektīvi dosies uz Dziesmu un deju svētkiem  

No 30. jūnija līdz 7. jūlijam Rīgā norisināsies XXV 
Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki, ko 
šajā reizē caurvij Līgo un gaismas tēma. Svētku at-
slēgas vārds ir „Līgo – lai top!”  Svētku vienojošais 
moto skan “Gaisma līgo Latvijā”. Tā autors ir svēt-
ku galvenais režisors Uģis Brikmanis.

Šī gada svētki ieskandina Latvijas ceļu uz valsts 
neatkarības simtgades svinībām 2018. gadā, kad 
nozīmīgo svētku gaisotnē notiks nākamie dziesmu 
un deju svētki.

Svētkiem gatavojas 1685 mākslinieciski kolektīvi, 
kas aptver 40 000 dalībniekus.  Daugavpils novadu 
XXV Vispārējos latviešu dziesmu un XV deju svēt-
kos pārstāvēs 21 amatiermākslas kolektīvs no 9 pa-
gastiem, kopskaitā  456 dalībnieki.

Uz svētkiem pošas Daugavpils novada Kultūras 
centra jauktais koris „Latgale” (diriģente Anita Za-
rāne, kormeistare Olga Bančenkova) un Višķu pa-
gasta jauktais koris (diriģente Marta Bicāne), kuri 
dziedās Mežaparka lielajā estrādē 7. jūlijā pl. 19.00 
noslēguma koncertā „Līgo”. 

Dejotāju pulku kuplinās gan jauniešu, gan vidējās 
paaudzes deju kolektīvi: Daugavpils novada Kultū-
ras centra Tautas deju ansamblis „Līksme” un Vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs „Līksme” (vadītāja Aija 
Daugele), Līksnas pagasta vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Daugaveņa” (vadītāja Vilma Tāraude), 
Maļinovas pagasta jauniešu deju kolektīvs „Druvā-
ni” (vadītāja Antra Dombrovska), Nīcgales pagasta 
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lakši” (vadītāja 
Aija Daugele) un Vaboles pagasta jauniešu deju 
kolektīvs „Aisma” (vadītāja Anita Šalkovska). Deju 
lieluzvedums „Tēvu laipas” būs skatāms Daugavas 

stadionā 5. un 6. jūlijā.
Folkloras dienai, kas norisināsies 6. jūlijā,  gata-

vojas visas mūsu novada folkloras kopas: Ambeļu 
pagasta folkloras kopa „Speiga” (vadītāja Ingrīda 
Skutele), Daugavpils novada Kultūras centra folklo-
ras kopa „Dyrbyni” (vadītāja Ilze Mežniece), Dub-
nas pagasta folkloras kopa „Atzola” (vadītāja Marija 
Umbraško), Naujenes pagasta folkloras kopa ”Rūže-
ņa” (vadītāja Inga Zeile), Nīcgales pagasta folkloras 
kopa „Neicgalīši” (vadītāja Ilze Mežniece) un Vabo-
les pagasta etnogrāfi skais ansamblis „Vabaļis” (va-
dītājs Artūrs Uškāns). 

Daugavpils novada Kultūras centra vokālais an-
samblis „Stage On” (vadītāja Tatjana Larionova) ir  
viens no 32 Latvijas vokālajiem ansambļiem, kas 
30. jūnijā piedalās Latvijas vokālo ansambļu kon-
kursa fi nāla skatē. Naujenes mūzikas un mākslas 
skolas pūtēju orķestris (diriģents Jānis Grinberts) 
piedalās pūtēju orķestru konkursā 3. jūlijā Lielajā 
Ģildē un 6. jūlijā Pūtēju orķestru Dižkoncertā „No-
vadu stāsti” Doma laukumā.

Skrudalienas pagasta sieviešu vokālais ansamb-
lis „Līgaviņas” (vadītāja Rozālija Almakajeva) un 
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas instrumentā-
lais ansamblis (vadītājs Giršs Kagans) piedalās Ma-
zākumtautību dienas „Gaismas avots” koncertā 3. 
jūlijā Vērmanes dārzā. Instrumentālais ansamblis 
uzstāsies arī Mazākumtautību kolektīvu koncertuz-
vedumā „Zem vienas debess” 1. jūlijā Lielajā ģildē 
un kapelu maratonā Vērmanes dārzā 5. jūlijā.  

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas koklētāju an-
samblis „Dzirksteleite” (vadītāja Vija Petrova) ir 
kokļu mūzikas koncerta dalībnieki, kas notiks 4. 
jūlijā pl.19.00 Ķīpsalas hallē. 

Lietišķās mākslas studija „Pūpoli” (vadītājs Vik-
tors Kuhaļskis) no 2. līdz 7. jūlijam piedalīsies ama-
ta meistaru darinājumu gadatirgū Vērmanes dārzā. 
Studijas darbi ir apskatāmi Tautas lietišķās māks-
las izstādē „Dziesma top citādi” Rīgas izstāžu zālē 
„Rīgas Mākslas telpa”.   

Daugavpils novada Kultūras centra Teātra trupa 
„Trešais variants”  2. jūlijā pl.17.00 uz lielās ska-
tuves Vērmanes dārzā rādīs izrādi „Skroderdienas 

Silmačos. Millenium”, kas iestudēta pēc R. Blauma-
ņa lugas „Skroderdienas Silmačos” motīviem. Izrā-
des režisori Viesturs Rencis un Inta Uškāne.

17 novada  tautas mākslas kolektīvi  piedalīsies 
Svētku  gājienā 7. jūlijā, kur pirmo reizi tiks parā-
dīti vienotā identitātē veidotie Daugavpils novada 
kolektīvu karogi.    

30. jūnijā  katrā mūsu novada pagastā, kur darbo-
jas  Dziesmu svētku kolektīvi, tiks pacelti  īpaši šim 
notikumam sagatavoti Svētku karogi. Daugavpils 
novada kolektīvu pārstāvniecību XXV Vispārējos 
latviešu dziesmu un XV deju svētkos fi nansē Dau-
gavpils novada dome un valsts budžeta mērķdotā-
cija.

Svētku aktualitātēm var sekot un savu XXV Vis-
pārējos latviešu dziesmu un XV deju svētku zīmi 
var iedziedāt īpaši svētkiem izveidotajā mājas lapā:  
http://www.dziesmusvetki.tv/ 

Organizatori ikkatru no mums aicina iesūtīt savu 
sveicienu Dziesmu un deju svētku kolektīvam, kas 
svētku gājiena laikā tiks parādīts uz lielā ekrāna. 
Informācija atrodama: http://www.uzgavile.lv/

Ar pilnu svētku programmu var iepazīties inter-
netā:  XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētku programma

 Lauras Bicānes pirmajā albumā skan dziesmas septiņās valodās 
Dienasgaismu ieraudzījis latgaliešu izpildītājas un dziesmu autores, višķānietes Lauras 

Bicānes pirmais albums „Es tikai ļaujūs”. 18.jūnijā, savā dzimšanas dienā, Daugavpils 
teātrī notika albuma prezentācijas pasākums, kas pulcēja Lauras draugus, atbalstītājus 
un mūzikas cienītājus. Laura Bicāne skatītājiem atklāja, ka albuma izdošana bija šī gada 
apņemšanās, kas veiksmīgi realizējusies. 

Lauras Bicānes albumā caurvijas mākslinieces divas sirdslietas – mūzika un intere-
se par svešvalodām. Albumā iekļautas dziesmas septiņās valodās – latgaliešu, latviešu, 
angļu, vācu, franču, lietuviešu un krievu. Kā saka pati Laura, viņai patīk skatīties, kā 
valoda draudzējas ar mūziku. Ne velti, aizraušanos ar mūziku viņa veiksmīgi apvieno ar 
vācu un franču valodas studijām universitātē. 

Laura smejas, ka visas viņas dziesmas ir par mīlestību – albumā iekļautas gan laicīgas, 
gan garīgas dziesmas. Laura ir kristiete, kura savās dziesmās nereti izmanto citātus un 
fragmentus no Svētajiem Rakstiem. 

Ierakstot albumu, Laura ir sadarbojusies ar mūziķiem no latgaliešu pozitīvā roka gru-
pas „Dabasu Durovys”, basģitāristu Valdi Rundzānu no leģendārās Daugavpils rokgru-
pas „Elpa”, džeza pianistu Aleksandru Blūmi no Vācijas un citiem Latvijā pazīstamiem 
mūziķiem. Laura sirsnīgi pateicas ikvienam, kas palīdzējis albuma tapšanā, īpašs paldies 
tiek veltīts Daugavpils novada domei, Višķu pagasta pārvaldei, Višķu jauniešu centram 
„Sapnis” un Daugavpils Universitātei.

Pēc albuma prezentēšanas dzimtajā pusē, Laura ar savu jauno albumu iepazīstināja arī 
klausītājus Rīgā Latvijas 1.Rokkafejnīcā un Rēzeknē Austrumlatvijas koncertzālē „Gors”.

Mūžībā aizgājuši 
Ambeļu  pagastā

Vilhelms Salinieks (1942.g.)
Demenes pagastā

Feodosija Rumjanceva(1928.g.)
Dubnas pagastā

Gavrils Vasiļjevs (1915.g.)
Jānis Putāns (1930.g.)
Kalkūnes pagastā

Mihails Avčiņikovs (1941.g.)
Kalupes pagastā
Irina Cirse(1953.g.)

Fjodors Sņežkovs(1945.g.)
Tekla Baika (1933.g.)
Laucesas pagastā

Feonija Borisova(1928.g.)
Agneja Markoviča ((1941.g.)
Irēna Tomaševiča (1933.g.)

Maļinovas pagastā
Anatolijs Markovičs (1972.g.)

Medumu pagastā
Zofi ja Seļicka (1939.g.)

Donats Ostrovskis (1934.g.)
Naujenes pagastā

Regīna Kolosovska (1936.g.)

Salienas pagastā
Leokādija Sauka(1934.g.)
Vassa Korotkova(1929.g.)
Skrudalienas pagastā

Leonīds Cibuļskis (1936.g.)
Sventes pagastā

Sergejs Petrovs (1969.g.)
Aleksejs Soltanovs (2007.g.)

Semjons Orlovs (1936.g.)
Višķu pagastā

Jevgeņija Afanasjeva (1953.g.)
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Daugavpils novada domes ēkā tika atklātas 2 jauniešu foto izstādes

Iluta Kriškijāne, Santa Matisāne 
12. jūnijā Daugavpils novada domes ēkas 2. stāvā 

tika atklātas 2 foto izstādes: foto izstāde ar jauniešu 
uzņemtajām fotogrāfi jām no jauniešu velomarato-
na Višķu pagastā „Apkārt Višķu pagastam” un foto 
apskats no projekta „Drošs jaunietis drošā Eiropā!” 
ietvaros notikušajiem pasākumiem. 

Jau otro gadu Daugavpils novada jaunieši devās 
velomaratonā, šoreiz viņi iepazina Višķu pagasta 
dabas ainavas, mērojot nepilnus 15 kilometrus garo 
trasi „Apkārt Višķu pagastam” un fotografējot. Pēc 
neatkarīgā eksperta Gunta Kaminska vērtējuma, 
no visām iesūtītajām fotogrāfi jām tika atlasītas 13 
dalībnieku bildes, kas ir redzamas izstādē un kurās 
tika iemūžinātas ziedošās pļavas, krāčainā upe Tar-
taks, zilie pagasta ezeri un neskaitāmas dabas aina-
vas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, fotogrāfi ju kvali-
tāte bija vājāka, tā kā pērn dalībnieki pirms fotogrā-
fi ju iesūtīšanas konkursam veica fotogrāfi ju atlasi 
un apstrādi, kā arī šogad daudzas no iesūtītājām fo-
togrāfi jām bija uzņemtas ar mobilā telefona kameru, 
kas arī ietekmēja šo fotogrāfi ju kvalitāti. Taču visu 
iesūtīto fotogrāfi ju autori no Skrudalienas, Biķer-
nieku, Vecsalienas, Naujenes, Laucesas un Līksnas 
pagasta saņēma pateicības rakstus par piedalīšanos 
konkursā un piemiņas balvas. Lielu paldies sakām 
visiem jauniešiem, kuri piedalījās velomaratonā! 

Savukārt otrā foto izstāde bija apskats par līdzši-
nējiem pasākumiem projekta „Drošs jaunietis dro-
šā Eiropā!” ietvaros. Tajā ir atainotas fotogrāfi jas 
no četriem informatīvajiem pasākumiem aprīlī un 
maijā Skrudalienā, Sventē, Kalupē un Naujenē, kā 
arī no pirmās neformālās diskusijas „Kafi ja ar po-

litiķiem”, kas norisinājās Daugavpils 
novada Kultūras centrā 10. maijā. 
Izstādi atzinīgi novērtēja arī Janīna 
Jalinska, kas atklāja abas izstādes, 
uzsverot, ka ir liels prieks par novada 
jauniešiem, kuri ir droši un nebaidās 
runāt un diskutēt arī ar deputātiem 
un pārvalžu vadītājiem, analizējot si-
tuāciju pagastos un novadā. Viņa arī 
atzina, ka šis pasākums bija ļoti vēr-
tīgs pašiem lēmumu pieņēmējiem, lai 
saprastu, kas notiek pagastos, kā to 
vērtē jaunieši un ko varēt šajā jomā 
uzlabot.  Pēc izstādes tika prezentēts 
arī video materiāls, kas atainoja pro-
jekta norisi novadā, īpaši uzsverot 
diskusijas „Kafi ja ar politiķiem” rezul-
tātus – tika atainotas visu 10 darba 
grupu prezentācijas, idejas un ieteiku-
mi turpmākajiem pasākumiem, pro-
jektiem pagastos un novadā. Šo video 
materiālu saņems Daugavpils novada 
jaunieši un šī projekta dalībnieki kā 
atgādinājumu un aicinājumu paustās 
idejas palīdzēt īstenot dzīvē. 

Izstādes ir apskatāma Daugavpils 
novada domes ēkā, 2. stāvā, Rīgas ielā 
2, Daugavpilī līdz pat vasaras izska-
ņai. Izsakām arī lielu pateicību visu 
pagastu jauniešiem, jaunatnes lietu 
atbildīgajiem, pārvalžu vadītājiem, iz-
pildvarai, deputātiem un visiem tiem, 
kas aktīvi piedalījās šajos pasākumos! 

Šis projekts tiek fi nansēts ar Eiropas 
Komisijas atbalstu. Šī publikācija at-
spoguļo vienīgi autora uzskatus, un Ko-
misijai nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.

Višķu pagastā jauniešiem tagad ir sava pulcēšanās vieta 
Santa Matisāne
Ja unatnes lietu speciāliste

19. jūnijā tika atklāta Višķu pagasta jaunie-
šu pulcēšanās vieta – telpa Višķu estrādē. Tajā 
ir izvietots sporta inventārs un galda spēles 
jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanai, ko 
iegādājās jauniešu biedrība „VJCS” projekta 
„Mēs par aktīvu jaunatni!” ietvaros, veiksmīgi 
startējot Daugavpils novada domes izsludinā-
tajā projektu konkursā jaunatnei „Uzlabosim 
savu ikdienu!”.

Šobrīd telpās var spēlēt galda tenisu, novusu, 
dambreti un šahu, galda hokeju, kā arī ārpus 
telpām jau esošajā sporta laukumā – volejbo-
lu, strītbolu un badmintonu. Biedrības „VJCS” 
jaunieši ir iecerējuši arī noorganizēt vairākus 
turnīrus, izmantojot iegādāto inventāru. Visas 
vasaras garumā, sākot no jūnija beigām, šajās 
telpās ik pēcpusdienu varēs nākt bērni un jau-
nieši, lai aktīvi pavadītu savu brīvo laiku. Vie-
nojoties ar Višķu pagasta pārvaldi bija iespē-
jams piešķirt šīs telpas estrādē, par ko jaunieši 
saka arī lielu paldies viņiem. 

Pati jauniešu biedrība „VJCS” tika dibinā-
ta pagājušā gada maijā, apvienojot jauniešus 
no jauniešu centra „Sapnis”, kas līdz šim savā 
pagastā aktīvi darbojās kā brīvprātīgie, tagad 
kopīgi organizē pasākumus, piedalās Vislatvi-

jas Lielajā Tal-
kā, arī projektu 
konkursos, kā 
arī aktīvi aplie-
cina sevi Dau-
gavpils nova-
da pasākumos. 
Viens no pirma-
jiem realizēta-
jiem projektiem 
bija pasākums 
„Višķu jauniešu 
festivāls”, kas 
tika veiksmīgi 
novadīts Špo-
ģos, Vīgantos 
un Višķos 2012. 
gada vasarā. 
Kā stāsta paši 
jaunieši, tad šis 
pasākums parā-
dīja to, cik Višķu 
pagasta jaunieši 
ir talantīgi un daudzpusīgi, jo festivālā tiem bija iespēja gan darboties radošajās darbnīcās, gan 
sportot, gan piedalīties koncertā, parādot sevi no labākās puses. Arī 2013. gada 19. jūlijā Višķu 
estrādē notiks jauniešu dienas, uz kuru  tiek aicināti visi Daugavpils novada jaunieši.

Višķu pagasta jaunieši vēlas pateikties Daugavpils novada domei un Višķu pagasta pārvaldei 
par sniegto atbalstu.

Turpinās mobilā mammogrāfa izbraukumi
Arī jūlijā Daugavpils reģionālās slimnīcas mobilais mammogrāfs 

turpinās izbraukumus uz Daugavpils novada pagastiem, un sievie-
tes projekta „Krūts vēža profi lakse un agrīna diagnostika LV, LT un 
BY” (Nr. LLB-1-090) ietvaros tiek aicinātas veikt bezmaksas mam-
mogrāfi jas izmeklējumus un pārbaudīt savu veselības stāvokli. Īpaši 
tiek gaidītas tās sievietes, kuras jau vairākus gadus nav radušas 
iespēju apmeklēt speciālistus un nav veikušas krūts vēža profi lak-
tisko apskati, kas sievietēm vecumā no 50- 69 gadiem ir jāveic vienu 
reizi 2 gados. 
Daugavpils reģionālās slimnīcas speciālisti lūdz sievietes, 

nākot uz izmeklējumu, ņemt līdzi personu apliecinošu doku-
mentu un aicina sekot līdzi mobilā mammogrāfa izbraukumu 
grafi kam.

JŪLIJS, 2013
Datums Pagasts Laiks Vieta
02.07. Skrudalienas pagasts 9.00 Skrudalienas pagasta ēka
04.07. Demenes pagasts 9.00 Demenes pagasta ēka
09.07. Naujenes pagasts 9.00 Naujenes doktorāts
11.07. Biķernieku pagasts 9.00 Biķernieku pagasta ēka
16.07. Tabores pagasts 9.00 Tabores pagasta ēka
18.07. Ambeļu pagasts 9.00 Ambeļu kultūras nama ēka
23.07. Dubna pagasts 9.00 Dubnas pagasta ēka

 Daugavpils reģionālās slimnīcas vārda atvainojamies Salienas pagasta iedzīvotā-
jiem, ka tehnisku iemeslu dēļ nebija iespējams veikt mammogrāfi jas izmeklēju-
mus. Salienas pagasta iedzīvotājiem šāda iespēja atkārtoti tiks sniegta 2013.gada 
augustā. Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai vietējos masu medijos, precīzs datums 
tiks paziņots.
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APSVEICAM

IZSOLE Sveicam  jaunlaulātos!
• Karīnu Kokinu un Aleksandru Dubovski
• Jūliju Kazarinu un Josifu Ūdri
• Initu Kārkliņu  un Vitāliju Orbidānu
• Tatjanu Smarguni un Valdi Stalidzānu
• Jeļizavetu Vlasovu un Vitāliju Jacenko
• Jeļenu Gaņiginu un Valēriju Pesecki
• Karinu Grigorjevu un Edgaru Daņiļeviču
• Tatjanu Čizevsku un Ivanu Lebedjoku
• Karinu  Iļjinu un Edgaru Stankeviču
• Jeļenu Gaņiginu un Valēriju Pesecki
• Ingu Homenko un Andri Lociku
• Olgu Žemčugovu un Vladimiru Terentjevu
• Aleksandru Kevišu un Vladislavu Spriņģi
• Skaidrīti Rožinsku un Ivaru Kudiņu
• Ritu Jegorovu un Didzi Pomeru
• Tatjanu Jeļisejevu un Nikolaju Ņikitinu
• Viktoriju Juneli un Māri Šatreviču 

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

audzināšanā !

14.jūlijā Grīvas lidlaukā notiks 
festivāls “Asti gaisā”

Festivālā piedalīsies dažādu vecuma grupu pārstāvji – gan individuāli, gan 
grupās. Pasākuma laikā būs iespēja radoši izpausties gan mūzikas un māks-
las skolu, gan vispārizglītojošo skolu audzēkņiem kopā ar saviem pedago-
giem, gan arī tehnikas studiju, pulciņu, klubu dalībniekiem, kā arī ikvienam 
interesentam. 

Festivāla ietvaros notiks lidojošo objektu (gaisa pūķi, balonu kompozīcijas, 
lidaparātu modeļi, papīra lidmašīnas, lidojošie šķīvīši, karodziņu virtenes u.c. 
lidojošas lietas) konkursi, lidaparātu sacensības (kas augstāk, kas tālāk, kas 
ātrāk), izstādes, meistardarbnīcas un mākslinieku un foto plenērs brīvā dabā. 

Ikviens dalībnieks drīkst piedalīties vairākās gaisa pūķu un lidojošo ob-
jektu konkursu kategorijās, aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu (anketu 
skat. www.kalkuni.lv festivāla sadaļā) un nosūtot līdz 1.jūlijam uz e-pastu: 
brigi@inbox.lv. 

Savukārt festivāla apmeklētājiem būs iespēja gūt pozitīvas emocijas, vē-
rojot konkursa dalībnieku priekšnesumus, piedaloties meistardarbnīcās, no-
baudot “gaisīgus” ēdienus, klausoties koncertu un piedaloties citās aktivitā-
tēs, ko būs sarūpējuši pasākuma organizētāji.

Festivāla programma
11.00 – 12:00 Dalībnieku reģistrācija. 
12.00              Festivāla atklāšana Grīvas lidlaukā. 
                       Koncerts. 
                       Festivāla konkursi. 
                       Meistardarbnīcas, lidojošu objektu veidošana. 
                       Plenērs.
15.00              Festivāla viesu un Grīvas lidlauka paraugdemonstrējumi. 
                       Vieskoncerts. Nikolajs Puzikovs un citi.
17.00              Festivāla noslēgums. Apbalvošana.

Festivālu organizē Kalkūnes pagasta pārvalde, Daugavpils novada 
dome sadarbībā ar  Grīvas lidlauku.

2013.gada 30. jūlijā  plkst. 13.00  Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas iela 2, Daugav-
pils mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek pār-
dota zemes vienība (starpgabals) ar kadastra ap-
zīmējumu 4462 005 0118    2.31 ha platībā, kura 
ietilpst nekustamajā īpašumā   Griezes  ar kadas-
tra numuru  4462 005 0172,  kas atrodas  Kalupes  
pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā 
cena – Ls 1270. 

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas 
Publiskās personas mantas atsavināšanas liku-
ma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un  reģistrēties  
izsolei  mēneša laikā kopš sludinājuma publicē-
šanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, iepriekš 

Konkursa patrons Latvijas Valsts 
prezidents Andris Bērziņš: 
«Lauku sēta visos laikos būs Latvijas un latviskās 
gaumes vizītkarte, atgādinājums par to, no kurienes 
mēs nākam un kur ir mūsu saknes. Paldies visiem, 
kas kopj un uztur lauku sētas, nododot šo 
dzīves ziņu arī nākamajām paaudzēm.»

Balvu piedāvā

Ja tavs lepnums un acuraugs ir skaisti iekārtota un sakopta zemnieku 
saimniecība vai viensēta, pienācis īstais laiks to parādīt arī citiem! 

SKAISTĀKĀ
LAUKU SAIMNIECĪBA

AICINA PIEDALĪTIES 
KONKURSĀ

Starptautiskās Pārtikas, 
lauksaimniecības un dārzkopības 

izstādes Berlīnē 
apmeklējums

GALVENĀ BALVA: 

Piesakies līd
z 18.jūlijam, 

aizpildot anketu www.ieva.lv

Konkursā var piedalīties visi zemnieku 
saimniecību īpašnieki, kuri veic lauksaimniecisko 
darbību un ir izveidojuši sakoptu lauku sētu. 

samaksājot reģistrācijas maksu  Ls 10.00 un  no-
drošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā 
īpašuma sākumcenas un  izsoles dalībnieki varēs 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un  reģistrēties  
izsolei  līdz 2013.gada  26. jūlijam plkst. 15.00  
Daugavpils novada domē,  Rīgas ielā 2, Daugav-
pilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu  Ls 
10.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā 
nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jā-
iemaksā Daugavpils novada domes (reģ. 
Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV-
37TREL9807280440200, Valsts kases kods: 
TRELLV22.  Tālr. uzziņām: 65476739, 65476827, 
26357842, 29412676.

Lauksaimnieku konference
Visi interesenti laipni aicināti 10.jūlijā Ilūkstes kultūras centrā (Brīvības iela 12) piedalīties 

Lauksaimnieku konferencē. 
PROGRAMMĀ:
10.00 – 10.30  Dalībnieku reģistrācija
10.30 – 10.35  Konferences atklāšana (Maigurs Krievāns)
10.35 – 11.15  Lauku attīstības iespējas nākošajā (2014 – 2020) plānošanas periodā 
                        (Mārtiņš Cimermanis)
11.15 – 11.35  PVD prasības pēc 2014. gada (Antons Lazdāns)
11.35 – 12.00  Daugavpils konsultāciju biroja pieāvātie pakalpojumi un sadarbība ar        
                        lauksaimnieku apvienību (Guntars Melnis)
12.00 – 12.15  Aktualitātes likudošanā meža īpašniekiem (Sandra Surgovte)
12.15 -  12.30  Lauku attīstības stratēģija partnerības ietvaros (Inga Krekele)
12.30 – 13.30  Diskusijas pie kafi jas (Maigurs Krievāns)
Organizē Daugavpils lauksaimnieku apvienība

Lauksaimnieku diena
Daugavpils lauksaimnieku apvienība 2013.gada 16.jūlijā rīko Lauksaimnieku dienu.
Pasākums notiks Višķu estrādē, sākums plkst. 11.00
Darba kārtībā:

1. Arodskolu prezentācija. 
2. Tirdziņš
3. Atpūtas pasākumi un konkursi.

Būs iespēja iepazīties ar dažādu fi rmu piedāvāto produkciju un pakalpojumiem. 

 Novadā dzimuši
Medumu pagastā

Markus Cakuls (3.jūnijā)
Naujenes pagastā

Artjoms Ertmans (30.maijā)
Alise Aizbalte (6.jūnijā)

Nīcgales pagastā
Katrīna Ašķeļaņeca (8.jūnijā) 

Višķu pagastā
Karolīna Mence (12.jūnijā)


