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Festivālā “Augšdaugava” smēlās iedvesmu dzīvei, darbam un mīlestībai

22. maijā Naujenes pagasta Slutiš-
ķu sādžā norisinājās Starptautiskais 
tautas mākslas festivāls “Augšdau-
gava 2016”, kura laikā pasākuma 
apmeklētājiem tika piedāvāta īpaša 
programma. Ir pagājuši 30 gadi, kopš 
uzsākta kustība pret Daugavpils HES 
celtniecību. Tieši tāpēc festivāla goda 
viesu vidū bija publicists Dainis Īvāns, 
kurš 1986. gadā aizsāka rakstu sēriju 
pret Daugavpils hidroelektrostacijas 
būvniecību, ko arī apturēja un kas bija 
viens no soļiem ceļā uz Latvijas neat-
karību. Festivālu ievadīja svētbrīdis 
- Svētā Mise Spruktu Sv. Antona Ro-
mas katoļu baznīcā, kur tika aizlūgts 
par Latviju, Daugavpils novadu un tā 
cilvēkiem. 

Pēc Dievkalpojuma Markovas kap-
sētā notika piemiņas brīdis. Atceroties 
laiku pirms 30 gadiem, Dainis Īvāns 
teica: “Stāvot šeit, es atceros laiku un 
notikumus Slutišķos un 1986. gada 
vasaru, kuru pavadījām te kopā ar 
bērniem. Tolaik mani pavadīja tādas 
kā pavasara negaisa priekšnojautas, 
no vienas puses – biedējošas, no otras 
puses – sajūta, ka kaut kam jāmainās. 
Pirms 30 gadiem šajā vietā bija ideāla 
kapsēta, ko varētu salīdzināt ar cilvē-
ku priekšstatiem par paradīzi. Redzē-
ju pēdējos kapusvētkus, kad cilvēki no 
tuvienes un tālienes bija sabraukuši 
un pieminēja savus mirušos kā tas lat-
galiešu kapusvētkos pierasts. Svētkos, 
kad satiekas dzīvie ar mirušajiem un 

saprotam, ka neesam vieni. Aiz mums 
stāv daudzas paaudzes... Un šai kapsē-
tai jau toreiz bija lemts būt praktiski 
zem ūdens. Tā bija viena no kapsētām, 
ko bija paredzēts pārvietot uz citurie-
ni. Kapu kopas tika izvandītas, piemi-
nekļi izsvaidīti... Savādi bija skatīties 
un redzēt, ka represijas turpinās, un 
tiek represēti jau ne tikai dzīvie, bet 
arī aizgājušie Aizsaulē. Tad es sev jau-
tāju, kur mēs būsim pēc vairākiem ga-
diem un ko es teikšu saviem bērniem, 
ja mēs visu šo skaistumu pazaudēsim. 
Liktenis man toreiz lēma satikties ar 
Artūru Snipu. Mēs bijām vientuļi ap-
kārtējā noskaņā. Izlēmām, ka šo ne-
jēdzību jāaptur un skaisto Daugavas 
ieleju jāglābj. Visi apkārtējie teica, ka 

cīnīties nav jēgas… Tas, ka izdevās 
izdarīt ko tādu, kas ļauj man tagad te 
stāvēt, pie Daugavas, sajust tās smar-
žas, šo daudzveidību un krāsainību, 
redzēt, ka cilvēku dzīve te atjaunojas. 
Un tomēr pēc trīsdesmit gadiem, par 
ko mēs toreiz vēl nevarējām pat sap-
ņot, mēs esam brīvi cilvēki. Mēs tagad 
paši varam lemt gan savas likteņupes 
likteni, gan paši savu. Šodien mēs pie-
minam tos cilvēkus, kuri te cerēja uz 
savām mūža mājām. Šo mūžīgo piemi-
ņu mums ir pienākums glabāt pie šiem 
trim baltajiem krustiem.”. 

turpinājums 9.lpp.  ►►►
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Daugavpils novada domes lēmumi

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 9640 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011.gada 3.marta

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 informatīvā izdevuma tapšanā!

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
08.06. Biķernieku pagasta pārvalde 14.00-15.00
13.06. Demenes pagasta pārvalde 13.00-14.00
13.06. Laucesas pagasta pārvalde 14.30-15.30
20.06. Vecsalienas pagasta pārvalde 13.00-14.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
13.06. Daugavpils novada dome   13.00-16.00
Daina Amosova 
22.06. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
28.06. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Jānis Belkovskis
06.06. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
20.06. Lauceses pagasta pārvalde 13.00-15.00
Andrejs Bruns

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

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

Valērijs Hrapāns
14.06. Silenes ciems, SIA “JumS”   15.00-17.00
28.06. Silenes ciems, SIA “JumS” 15.00-17.00
Roberts Jonāns
07.06. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
13.06. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
27.06. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
Edgars Kucins

14.06. Daugavas iela 34, Kraujas c. Naujenes 
Jauniešu centrs 15.00-18.00

21.06. Daugavas iela 34, Kraujas c. Naujenes 
Jauniešu centrs 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte

10.06. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 09.00-12.00

17.06. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 09.00-12.00

Juris Livčāns

27.06. Naujenes pagasta Sociālās palīdzības un 
sociālo pakalpojumu centrs 16.30-18.00

Anita Miltiņa
02.06. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
16.06. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko
06.06. Ambeļu pagasta pārvalde 10.00-11.00
13.06. Naujenes pamatskola 08.30-09.30
27.06. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00-11.00
Aivars Rasčevskis
06.06. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
13.06. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
07.06. Sventes vidusskola 16.00-18.00
21.06. Sventes vidusskola 09.00-11.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.06. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2016.gada 28.aprīļa sēdē pieņemti 38 lēmu-
mi:

• Izdeva saistošos noteikumus “Par sociāla-
jiem pakalpojumiem Daugavpils novada domes paš-
valdībā”, kuri pēc atzinuma saņemšanas no VARAM 
stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas no-
vada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils 
novada vēstis”.

• Apstiprināja novada pašvaldības 2015.gada 
konsolidēto fi nanšu pārskatu.

• Apstiprināja Medumu pagasta pārvaldes 
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus.

• Apstiprināja sadzīves atkritumu savākšanas 
tarifu par faktiski izvesto atkritumu daudzumu (bez 
PVN) Laucesas pagasta teritorijā  - 7,75 euro par 1 
m3 un Kalupes pagasta teritorijā – 9,50 euro par 1 m3.

• Izsludināja Meža un dārza dienas no 
29.04.2016. līdz 25.05.2016. novadā un apstiprināja  
Meža un dārza dienu rīcības komisiju.

• Grozīja novada pašvaldības līdzfi nansējuma 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzī-
vokļu dzīvojamām mājām pieteikumu pieņemšanas 
un atbilstības izvērtēšanas komisijas, dzīvokļu jautā-
jumu komisijas un tirdzniecības atļauju izsniegšanas 
un tirdzniecības vietu noteikšanas komisijas sastāvu.

• Nodeva pašvaldības nekustamā īpašuma 
Ķieģeļu iela 12, Kalkūni, Kalkūnes pagastā, pārvaldī-
šanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgu-
mu pilnvarotai personai SIA „NAUJENES PAKAL-
POJUMU SERVISS”.

• Iedalīja no pašvaldības autoceļu fonda novada 
domei  63800,88 euro Lauku attīstības programmas 
2014.–2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu 
konkursā iekļauto pašvaldības ceļu tehnisko projektu 
izstrādes  un autoruzraudzības apmaksai.

• Nodeva no Višķu pagasta pārvaldes bilances 
novada domei būvniecības ,,Špoģu skolas ēkas fasādes 
vienkāršota atjaunošana”, Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu 
pagasts, 16276,55 euro.

• Piešķīra Naujenes pagasta pārvaldei  1119 
euro no nekustamā īpašuma  Vecpils iela 8-13, Nau-
jene, atsavināšanas rezultātā gūtajiem pašvaldības 
budžetā līdzekļiem 1865,01 euro, nosakot, ka  tie tiks 
izmantoti 206 euro - elektroenerģijas apmaksai dzī-
voklim Vecpils iela 8-13, Naujene, 913 euro - koka 
solu iegādei un Laucesas pagasta pārvaldei 1155,19 
euro no nekustamā īpašuma „Asteres” atsavināšanas 
rezultātā gūtajiem pašvaldības budžetā līdzekļiem 
1925,31 euro, nosakot, ka tie tiks izmantoti komunā-
lās saimniecības asenizācijas mucas HTS-100 vaku-
umsūkņa iegādei.

• Atļāva atsavināt Naujenes pagasta pārvaldes 
īpašumā esošo automašīnu RENAULT MEGANE,  
nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē un iz-
soles sākumcenu 310 euro. 

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 
382093,86 euro pašvaldības prioritārā investīciju pro-
jekta „Daugavpils novada stadiona rekonstrukcijas 
Višķu pagastā (2.kārta)” īstenošanai. 

• Atļāva Skrudalienas pagasta pārvaldei veikt 
iepirkuma procedūru pasažieru autobusa ar 30-35 
sēdvietām iegādei,  kas nepieciešams skolēnu pārva-
dājumiem.

• Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo 
īpašumu ”Gaiļi” Sventes pagastā.  

• Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Vecsalienas pagastā.  

• Nolēma pārdot izsolē 1 pašvaldības nekusta-
mo īpašumu Naujenes pagastā un apstiprināja izsoles 
noteikumus.

2016.gada 12.maija sēdē pieņemti 51 lēmu-
mi:

• Informācija par novada projektu konkursa 
vispārējās  izglītības iestādēm „Kopā būt!”, projektu 
konkursa jaunatnei „Attīsti sevi!” un “Uzlabosim savu 
ikdienu!” rezultātiem.

• Aktualizēja novada attīstības programmas 
investīciju plānu.

• Grozīja novada skolēnu vasaras nodarbinātī-
bas programmā.

• Apstiprināt pašvaldības izglītības iestādēm, 
kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības program-
mas bērniem no piecu gadu vecuma, vispārējās pa-
matizglītības izglītības iestādēm un vispārējās vidējās 
izglītības iestādēm mācību līdzekļu un mācību litera-
tūras iegādei piešķirtā fi nansējuma sadali.

• Apstiprināja pašvaldības  autoceļu fonda  lī-
dzekļu  sadali  starp iestādēm  2016.gadam.

• Atļāva izveidot ar 01.07.2016. Skrudaliena 
pagasta pārvaldes struktūrvienību  -daudzfunkcionā-
lo centru “Skrudaliena”, Miera iela 12, Skrudalienas 
pagastā un apstiprināja tā štatu sarakstu. 

• Grozīja Skrudalienas pagasta pārvaldes noli-
kumu.  

• Apstiprināja Skrudalienas pagasta pārvaldes 
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus. 

• Grozīja novada domes 29.12.2015. lēmumu 
Nr. 1193 “Par maksas noteikšanu Višķu pagasta Sa-
biedriskajā pirtī”, nosakot maksu par pirts izmantoša-
nu grupai līdz 10 cilvēkiem 25,00 euro (ar PVN)  par 
laiku līdz 2 (divām) stundām, par katru papildstundu 
piemaksa 12,50 euro (ar PVN).

• Atbalstīja projekta “Sporta inventāra un ap-
rīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesio-
nālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” iesniegšanu 
Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā pro-
jektu konkursā ar kopējām projekta izmaksām 3000 
euro, no kurām 1500 euro - Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas fi nansējums un 1500 euro -  novada domes 
līdzfi nansējums.

• Nodeva pašvaldības nekustamā īpašuma 
Kalkūnes iela 16, Kalkūni, Kalkūnes pagastā, pārval-
dīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju lī-
gumu pilnvarotai personai SIA „NAUJENES PAKAL-
POJUMU SERVISS”.

• Atļāva Līksnas pagasta pārvaldei pārdot 
autobusu MERCEDEC BENZ 0303 par brīvu cenu – 
1600 euro.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 
17906,14 euro apmērā pašvaldības prioritārā investī-
ciju projekta „Ambulances ēkas pārbūvei par daudz-
funkcionālo centru” Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes 
pagasts, īstenošanai. 

• Nolēma atbalstīt projektu ieceru iesniegšanu 
Biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība 
„Kaimiņi”” izsludinātajai projektu iesniegšanas 1.kār-
tā 23 biedrībām un 7 reliģiskām organizācijām.

• Nolēma īstenot ES programmas „Eiropa Pil-
soņiem” projektu „Neaizmirsīsim/ Let Us Not Forget”  
par kopējo  summu 18038 euro un apstiprināt projekta 
ieņēmumu un izdevumu tāmi.

• Atzina izsoli uz pašvaldības nekustamo īpašu-
mu “Biķernieki”, Biķernieku pagastā par nenotikušu. 

• Apstiprināja izsoles protokolus uz 3 pašvaldī-
bas nekustamajiem īpašumiem Demenes, Naujenes 
un Višķu pagastā.

• Nolēma atsavināt un pārdot pašvaldības ne-
kustamo īpašumu “239”, Pavasaris, Maļinovas pagas-
tā.  

• Atļāva Sventes pagasta  pārvaldei veikt ie-
pirkuma procedūru  pasažieru autobusa ar 15-16 sēd-
vietām iegādei,  kas nepieciešams skolēnu pārvadāju-
miem.

2016.gada 19.maija sēdē pieņemti 6 lēmumi:
• Aktualizēja novada attīstības programmas 

investīciju plānu.
• Grozīja novada domes 12.05.2016. lēmumu 

Nr. 363  “Par projektu ieceru apstiprināšanu Biedrī-
bas „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kai-

Līksnas pagasta pārvalde pārdod par brīvu 
cenu pašvaldībai piederošo kustamo mantu – au-
tobusu MERCEDES BENZ 0303, izlaiduma gads 
1988., nobraukums 413692 km.

Autobusa cena EUR 1600 (viens tūkstotis seši 
simti euro 00 centi ).

Personas, kuras vēlas iegādāties autobusu, līdz 
15.06.2016. plkst. 14.00, iesniedz pieteikumu Līks-
nas pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 8, Līksna, 
Līksnas pagasts, Daugavpils novads, LV 5456. 

Autobuss apskatāms Daugavpils novada Līksnas 
pagasta Kalniškos, iepriekš saskaņojot ar pārval-
des autobusa vadītāju Andreju Kupšānu pa tālr. 
29551590

Ja pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole 
starp šīm personām.

Tālruņi uzziņām 65475564; 26590341 

miņi””  izsludinātajai projektu iesniegšanas 1.kārtai 
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 
19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietva-
ros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ievie-
šanai”, papildinot to ar Biedrību “Mednieku biedrība 
“DEBRI””.  

• Nolēma atsavināt un pārdot pašvaldības ne-
kustamo īpašumu Rīgas iela 15, Dubna, Dubnas pa-
gasts.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2016.gada 14.aprīlī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.5 (protokols Nr.7., 1.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.7  “Nolikums 
licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē 
Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu 
un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas un  zemūdens medību kārtība” 3.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2015.gada 26.novembra saistošajos notei-
kumos Nr.7 „Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un 
Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 10.panta piekto 

daļu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencē-
tās makšķerēšanas, vēžošanas un  zemūdens medību kārtība” 3.punktu”;

1.2. aizstāt 13. un 14. punktā vārdu “invalīds” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
“persona ar invaliditāti” (attiecīgā locījumā);
1.3. izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
“26. Nodrošināt līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 22. un 23.punktā no-

teiktajām prasībām, kā arī līdzekļu sadalījumu nolikumā paredzētajiem mēr-
ķiem.”;

1.4. izteikt 36.punktu šādā redakcijā:
“36. Zivju resursu saglabāšanas kontroli veic Daugavpils novada domes piln-

varotie makšķerēšanas noteikumu ievērošanas inspektori.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-

gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 
izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 14.aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr.5  “Grozījumi Daugavpils novada domes 2015.gada 26.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.7  “Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas 

ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 
10 panta piekto daļu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu 
Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 
3. punktu.
    2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils novada domes 2015.gada 
26.novembra saistošo  noteikumu Nr.7  “Nolikums licencētai makšķerēšanai 
Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta 
teritorijā” 13., 14., 26. un 36.punkts.
    3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.
   4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
pašvaldības  teritorijā
Nav attiecināms.
    5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav.
    6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.
daugavpilsnovads.lv sadaļā Daugavpils novada dome/Publiskie dokumenti/
Saistošo noteikumu projekti. 

Pēdējais zvans Naujenes pamatskolā
13. maijā skolās skanēja pēdējais 

zvans. Tas ir brīdis, kad 9. гn 12.kla-
šu skolēniem tiek veltīti uzmundri-
noši un cerību pilni vēlējumi pirms 
gaidāmajiem eksāmeniem un izskan 
pateicības vārdi skolotājiem par ko-
pīgi pavadītajiem gadiem. Daugavpils 
novadā šajā mācību gadā ir 199 devīto 
klašu un 139 divpadsmito klašu skolē-
ni. Ar aizkustinājumu un asarām acīs 
no skolas atvadījās arī Naujenes pa-
matskolas 9.klases audzēkņi, kuriem 
nu turpmākās gaitas būs jāpavada 
citu skolu gaiteņos. Ar muzikāliem 
sveicieniem devītklasniekus sveica 
pārējo klašu skolēni.

Skolēnus un pedagogus sumināja 
arī Daugavpils novada domes vadī-
ba. Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektore Vanda Kezika, Izglītī-
bas pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša, 
Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja 
Ināra Miglāne un domes deputāts Ju-
ris Livčāns pateicās par paveikto dar-
bu un gūtajiem panākumiem mācību 
gada laikā. 

Tika sveikti labākie skolēni – no-
vada olimpiāžu uzvarētāji. Pateicī-
bas tika piešķirtas arī skolotājiem, 
kuri palīdzēja skolēniem sagatavoties 
olimpiādēm un pētniecisko darbu kon-
kursiem.  

Naujenes pamatskola šogad kļuva 
par labāko pamatskolu grupā divos 
vērtējumos – tā ieguva gan 1.vietu 
mācību olimpiāžu rezultātu kopvērtē-
jumā, gan 1. vietu interešu izglītības 
darbā. Par sasniegumiem Daugav-
pils novada dome piešķīra Pateicības 
rakstu un naudas prēmiju. 

Liels nopelns skolas sasniegumiem 
ir Naujenes pamatskolas 9.klases 
skolniecei Vitai Kuzmickai, kura šajā 
mācību gadā ieguva “Gada skolēna” 
titulu. Vita Kuzmicka saņēma ne ti-
kai godalgotas vietas latviešu valodas 
un vēstures olimpiādēs novadā, bet 

arī kļuva par trešo labāko vēsturē re-
publikas līmenī. Vitai gatavoties palī-
dzēja vēstures skolotāja Inga Čalenko. 
Vita Kuzmicka skolas dārzā iestādīja 
ābelīti blakus citu gadu labāko skolē-
nu stādītajiem kociņiem. Ābelīte, kas 
turpmāk zaļos un sniegs augļus citiem 
skolas biedriem, kalpos par skaistu 
piemiņu no skolas absolventes.

“Šodien jūtos neparasti – man pie-
trūks skolas, katru dienu sastaptos 
cilvēkus, skolēnu, skolotāju, skolas 
noskaņas,” skumji nosaka Vita. “Ek-
sāmeni mani nebiedē, esmu gatava. 
Olimpiādēs esmu iemācījusies saval-
dīt uztraukumu – tas man palīdzēja 
arī šodien tik daudz neraudāt.” Vita 
atklāja, ka viņa, tāpat kā lielāka daļa 
klasesbiedru, pēc 9.klases plāno turpi-
nāt mācības Daugavpils 12.vidussko-
lā. 

Ar saviem audzēkņiem skumji atva-
dīties arī klases audzinātājai Natašai 
Semjonovai, kura savu klasi raksturo 
kā saliedētu, disciplinētu un motivē-
tu komandu. “Ar viņiem kopā esmu 
no 5.klases. Pa šiem gadiem ir bijuši 
daudz kopīgu pasākumu gan klasē, 
gan skolā. Katrs no viņiem varēja 
sevi apliecināt kā spilgtu personību. 
Mūs visus vienos kopīgas atmiņas 
par skolā pavadītajiem laikiem. No-
vēlu, lai viņiem viss dzīvē izdodas,” 
tā N.Semjonova. “Es esmu droša, ka 
viņi labi nokārtos eksāmenus. Skato-
ties viņu mācību gada rezultātus, biju 
pārsteigta – gada vidējā balle svārstās 
ap 8 un 9. Lieliskas zināšanas, kuras, 
ceru, viņi parādīs arī eksāmenu lai-
kā.”

Pēdējam zvanam izskanot, kla-
se gaisā palaida balonus ar saviem 
sapņiem, cerībām un skaistākajām 
atmiņām par aizvadītajiem gadiem 
nelielajā, bet mājīgajā Naujenes pa-
matskolā, kura nākamgad atzīmēs 
savu 120 gadu jubileju.

Uzziņai. 
Izglītības iestāžu vērtējums 

2015./2016.mācību gadā: pamatsko-
lu grupā interešu izglītībā 1. vietā - 
Naujenes psk., otrajā - Lāču psk. un 
trešo vietu dala Silenes psk. un Me-
dumu psk. Olimpiāžu kopvērtējumā 
1. vietā Naujenes psk., 2. vietā - Nīc-
gales psk. un trešo vietu dala Kalu-
pes psk. un Lāču psk.

 Vidusskolu grupā interešu izglītī-
bā: 1. vietā - Špoģu vsk., otrajā Vabo-
les vsk. un trešajā - Sventes vsk.Špo-
ģu vsk. ir pirmajā vietā arī olimpiāžu 
kopvērtējumā un Sventes vsk. ieņem 
godpilno 2. vietu. 

 Elza Timšāne
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Absolventu salidojums 
Špoģu vidusskolā 

Katram cilvēkam dzīvē ir daudz prie-
cīgu mirkļu. Viens no tādiem ir, kad 
durvis atvērtas, stāvam uz sliekšņa 
un esam gatavi doties lielajā pasaulē, 
lai piepildītu savus sapņus, jo skola 
absolvēta. Katram absolventam spēku 
patstāvīgām gaitām devuši vecāki un 
skolotāji. Katru gadu krietns pulks ab-
solventu ir atstājuši Špoģu vidusskolas 
sienas. Tā ir bijis jau kopš 1955. gada, 
kad skolotāji dzīvē izvadīja pirmos vi-
dusskolas absolventus. Nav svarīgi, 
kādus amatus viņi ieņēma vai ieņem, 
svarīgi ir, ka daudzi skolas absolven-
ti kļuvuši par krietniem cilvēkiem un 
kārtīgiem darba rūķiem, gādīgiem ģi-
menes cilvēkiem. Gudram pieder pa-
saule. Un tā ir pārbaudīta patiesība.

Visus skolas gadus katra skolēna 
uzticams draugs ir bijusi skolas soma. 
Kāds ir bijis tās saturs agrāk un tagad, 
salidojuma dalībniekiem palīdzēja at-
cerēties skolas absolventi – tagad sko-
las skolotāji – Marija Umbraško, Jānis 
Suveizda un Jānis Briška.

Skolas somā atradās gan tintnī-
ca ar spalvaskātu, gan pionieru, gan 
komjauniešu atribūtika, gan kaplis, 
ar kuru strādājušas daudzas skolas 
LOTOSA vienības. Neizpalika arī bas-
ketbola bumba. Kas tik nav piedzīvots 
skolas gados, kādas reformas nav pār-
dzīvotas.

Atmiņās par spilgtākajiem brīžiem 
skolā dalījās daudzi skolas absolventi.

Sirsnīgus vārdus skolai un skolo-

tājiem teica 1971. gada absolvents 
Ēvalds Līvmanis, 1976. gada absol-
venti Aleksandrs Sibircevs un Jānis 
Strods, 1966. gada absolventi Helēna 
un Jānis Kursīši, 1986. gada absol-
ventes Solvita Kravale un Veneranda 
Zeile, 1991. gada absolventes Natālija 
Šaršune un Biruta Podskočija, 1987. 
gada absolvente Tatjana Čerņavska. 
Pateicības vāŗdus skolotāji saņēma arī 
no 1971. gada absolventa Antonija Ķi-
pāna – vairāku republikas olimpiāžu 
uzvarētāja matemātikā, fi zikā, ķīmijā. 
Labu noskaņojumu vakara gaitā palī-
dzēja radīt Špoģu vidusskolas tautas 
deju kolektīvi, vokālais ansamblis, so-
listi Karīna Mogiša, Valērija Ļebedjo-
ka, Zane Ozoliņa un Edvīns Kārkliņš, 
dziedošā Ozoliņu ģimene, Višķu pa-
gasta vīru ansamblis “Mols”, Ambeļu 
kultūras nama bērnu modes deju kopa 
“O.K.DANCE”. Pēc salidojuma sko-
lotāji – Špoģu vidusskolas absolventi 
skolas ābeļdārzā iestādīja 1991. gada 
absolventu dāvināto ābelīti.

Salidojums absolventos raisīja pozitī-
vas, siltas atmiņas par kopā pārdzīvoto 
ar klases biedriem. Atkalredzēšanās 
prieks bija neviltots.

Jānis Belkovskis
Špoģu vidusskolas 1974.gada 

absolvents

Višķos 51 skolēns deva savu pirmo 
un pašu svarīgāko jaunsarga solījumu 

Es, Latvijas Republikas jaunsargs, 
svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un 
prātu labākas dzīves veidošanai manas 
dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. 
Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt 
jaunsarga pienākumus, — šo  svinīgo 
solījumu 2. maijā Višķu pagastā deva 
51  jaunsargs. Šī jau ir otrā Daugavpils 
novadā izveidotā jaunsargu vienība, 
kurā apvienojušies Špoģu, Vaboles un 
Salienas vidusskolu, kā arī Lāču pa-
matskolas skolēni.

Valsts himna, solījuma nodošana, 
jaunsargu devīze “Augsim Latvijai!”, 
precīzās komandas, īsās un kodolīgās 
uzrunas radīja īpaši svinīgu gaisotni. 
Tā bija lieliska iespēja pārliecināties 
par to, cik nepieciešamas ir šādas jau-
niešu organizācijas, kas reālajā dzīvē 
audzina dzimtenes mīlestību.

Svinīgā solījuma nodošanas pasāku-
mā piedalījās arī Jaunsardzes un infor-
mācijas centra Jaunsardzes departa-
menta 2. novada nodaļas vadītājs Juris 
Lelis, kas vēlēja jaunsargiem augt par 
īsteniem savas valsts patriotiem un go-
dīgiem pilsoņiem; izskanot solījumam, 
būt atbildīgiem par to, aizdomāties par 
savu ģimeni, dzimto pusi un to, kā vei-
dot savu valsti labāku un celt tās lab-
klājību.  

Jaunsardzē jaunieši iestājas brīv-
prātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens 
Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 
21 gadam. Jaunsardzes darbības mēr-
ķis ir jaunatnes izglītošana valsts aiz-
sardzības jomā un pilsoniskās apziņas 
un patriotisma veicināšana. 

Izglītības pārvaldes vārdā jaunsar-

gus uzrunāja un sveica novada Iz-
glītības pārvaldes metodiķe Jolanta 
Urbāne. Ceļavārdus teica arī Špoģu vi-
dusskolas direktors Jānis Belkovskis: 
“Esiet par labu piemēru saviem skolas 
biedriem, klases biedriem, par godprā-
tīgiem mūsu valsts pilsoņiem, Latvijas 
patriotiem. Vienmēr atcerieties Dau-
gavpils novadu un vairojiet tā sasnie-
gumus ikdienā un nākotnē.”.  

Lāču pamatskolas 9. klases skolniece 
Diāna Kotova uzsvēra: “Izvēlējos būt 
jaunsardzē, jo savu nākotnes profesiju 
saistu ar dienestu robežsardzē. Manu-
prāt, gan jaunsarga, gan arī robežsar-
ga galvenā misija ir dzimtenes sargā-
šana. To arī vēlos darīt turpmāk.”. 

Īpaši saistoša bērniem šķiet iespēja 
piedalīties praktiskajās nodarbībās – 
iet pārgājienos, piedalīties nometnēs, 
salidojumos un sacensībās. Kā atzina 
skolēni, jaunsargam ir jābūt drošsir-
dīgam, izturīgam un pacietīgam, gud-
ram un drosmīgam. 

Vaboles vidusskolas 10. klases skol-
nieks Guntars Veliks: “Sen jau biju 
plānojis kļūt par jaunsargu, un, kad 
tāda izdevība radās, izmantoju to. Da-
rīju to, lai iemācītos audzināt sevī pat-
riotismu, kā arī gūt jaunas zināšanas. 
Galvenais ir nebaidīties izmēģināt un 
iemācīties kaut ko jaunu!”.  

Salienas vidusskolas 9. un 10. klases 
skolnieces Diāna Aleksejeva un Anna 
Širšņova pastāstīja, ka nākotnē vēlas 
kļūt par policistēm, kā arī interesējas 
par profesionālo karadienestu. 

Olga Smane

Biķernieku pamatskolas jaunsargi 
4.maija svētkos Krāslavā

4.maijā Biķernieku pamatskolas 
jaunsargi piedalījās Nacionālo bruņoto 
spēku parādē Krāslavā.

Svinību diena iesākās ar reģistrē-
šanos Vienotības skrējienam apkārt 
Krāslavai, pēc Valsts prezidenta Rai-
monda Vējoņa uzrunas Biķernieku 
pamatskolas pārstāvji uzsāka 5 km  
garo skrējienu. 5.klases izglītojamais 
Kirils Jackevičs savā grupā fi nišēja kā 
trešais labākais, saņemot Valsts prezi-
denta apsveikumu un balvu. Arī pārē-
jie godam veica distanci.

Pēc Vienotības skrējiena skolēni 
skatījās Nacionālo bruņoto spēku pa-

rādi un bruņutehnikas demonstrēju-
mu. Nākamais šīs jaukās dienas pie-
dzīvojums bija militāro un glābšanas 
dienestu paraugdemonstrējumi un 
iespēja piedalīties dažādās šo dienes-
tu rīkotajās spēlēs un uzdevumos, iz-
mēģināt ekipējumu un tehniku, kā arī 
kaut nedaudz iejusties šo profesionāļu 
ikdienā. Un, protams, nobaudīt kara-
vīru gatavoto spēcinošo griķu putru, 
lai pietiktu spēka turpināt baudīt die-
nas pārsteigumus.

Kristīne Velika 

Špoģu vidusskolas 1974.gada 
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Motivācijas semināros mudināja nebaidīties uzsākt uzņēmējdarbību 
Biedrība “Daugavpils lietišķo sievie-

šu klubs OLIVIA” sadarbībā ar Dau-
gavpils novada domi rīkoja motivācijas 
seminārus “Kā radīt inovatīvus pro-
duktus un pakalpojumus?”. Seminārs 
noritēja divās daļās -  pirmajā daļā 
interesenti smēlās pieredzi Anikšu ra-
došajā inkubatorā Lietuvā, savukārt 
otrā daļa noritēja Daugavpils novada 
kultūras centrā. Motivācijas semināri 
tika organizēti, lai  palīdzētu novada 
cilvēkiem meklēt oriģinālas biznesa un 
sadarbības  idejas,  kā arī sagatavoties 
tam, lai savām idejām piesaistītu Eiro-
pas fi nansējumu.

Anikšu radošajā inkubatorā semi-
nāra dalībnieki iepazina vietējos jau-
nos uzņēmējus, kuri veiksmīgi pielieto 
savu radošumu un veido pievilcīgus 
produktus.  Inkubatorā jaunie uzņē-
mēji sper pirmos soļus uzņēmējdarbībā 
– šeit var līdz pat pieciem gadiem  īrēt 
telpas par cenu, kas ir zemāka nekā 
tirgū, saņemt konsultācijas un apmā-
cības, kopīgi piedalīties izstādēs un ga-
datirgos.

Savukārt semināra otrajā daļā par 
uzņēmējdarbības uzsākšanas tehnis-
ko pusi informēja Daugavpils novada 
domes, Valsts ieņēmumu dienesta un 
Pārtikas veterinārā dienesta  pār-
stāvji. Kā norādīja Daugavpils nova-
da Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne, novadā ir bagāts kultūras 
mantojums, kas var kalpot par pamatu 
biznesa uzsākšanai, ir tikai nepiecie-
šams cilvēkus pamudināt nebaidīties 
to darīt. “Muzeju darbinieki bieži saka, 
ka ikviena ekskursija noslēdzas ar in-
teresi par kulināro mantojumu, kāda 
suvenīra nopirkšanu vai jautājuma, ko 

interesantu vēl var apskatīt tuvējā ap-
kārtnē,” tā I.Mukāne. ”Mēs cenšamies 
uz šo pieprasījumu reaģēt un uzrunāt 
tuvējos amatniekus vai zemniekus, 
kas var sniegt šādus pakalpojumus. 
Šos seminārus rīkojam, lai uzlabotu 
savstarpējo komunikāciju, veidotu ko-
pējo platformu, kur visām iesaistītā-
jām pusēm satikties.”

I.Mukāne norāda, ka potenciālos 
pašnodarbinātos visvairāk biedē ie-
spējamie birokrātiskie šķēršļi un bai-
les par produktu noietu. To apstipri-
na arī Inese Bērziņa, kura ir ne tikai 
Raiņa mājas Berķenelē direktore, bet 
arī biedrības “Bekas” priekšsēdētā-
ja. Biedrība “Bekas” pulcē jauniešus, 
kuriem ir daudz radošu ideju, tomēr 
trūkst pieredzes un nereti - lokācijas 
vietas. I.Bērziņai padomā sakārtot 
savas vectēva mājas, kurās sniegtu ie-
spēju jauniešiem radoši izpausties un 
radīt jaunus tūrisma produktus un pa-
kalpojumus.

Radošas idejas cer realizēt arī Olga 
Kuzmina ar biedrības “Rakstu sēta” 
domubiedriem. “Mums ir doma raks-
tīt projektu, lai izveidotu studiju, kur 
piedāvātu cilvēkiem aust. Tagad tas ir 
populāri – daudzi vēlas izveidot savu 
individuālo tautastērpu vai vienkārši 
izmēģināt aust,” tā O.Kuzmina.

Semināra noslēgumā dalībnieki pa-
teicās rīkotājiem par lielisko iespēju 
mācīties un gūt pieredzi, iepazīt jaunas 
metodes, kā plānot uzņēmējdarbību, 
kā  izmantot savu radošumu un spēju 
domāt citādi. 

Elza Timšāne 

Līksnā tika iedejota vasara 
7. maijā Līksnas Muižas parkā no-

risinājās Līksnas pagasta svētki – ģi-
meņu diena “Līksnas bērni danci veda 
Daugaviņas maliņā!”. Līkumotā Dau-
gava uz Līksnu bija atvedusi visaktī-
vākos deju kolektīvus, kuri pārstāv 
Latvijas pilsētas un ciemus, kas atro-
das Daugavas krastos, lai pulcētos uz 
pirmo Daugavas krastu deju kolektī-
vu sadraudzības sadanci.

Sadraudzības sadancī kopā sa-
dejojās JDK “Pavediens” (Rīga) un 
VPDK “Luste” (Stopiņu novads) va-

dītāja Ieva Sīle; VPDK “Liepavots” 
(Koknese) vadītāja Inta Balode, DK 
“Daugavietes” (Jēkabpils) vadītāja 
Vika Vanaga; VPDK “Latiņš” (Jersi-
ka) vadītāja Ināra Praņevska; VPDK 
“Ezerzvani” (Svente) Vadītāja Oksana 
Petaško; VPDK “Dviete” (Dvietes pa-
gasts) vadītāja Anita Meikšāne; JDK 
“Leiļi” (Daugavpils) un VPDK “Līks-
me” (Daugavpils novads) vadītāja Aija 
Daugele; breika deju skola “Factory 
Kingz” (Daugavpils) vadītājs Andžejs 
Začiņajevs un VPDK “Daugaveņa” 

(Līksnas pagasts) vadītāja Vilma Tā-
raude.

Pasākuma ietvaros Līksnas pagasta 
kultūras nama bērnu un jauniešu dra-
matiskais kolektīvs “Sprīdītis” aicinā-
ja apmeklēt pirmizrādi M. Horna “Pa-
saku mežā”, kolektīviem un ģimenēm 
norisinājās sportiskas, intelektuālas 
un radošas aktivitātes, pasākuma no-
slēgumā tika iedejota vasara pirmajā 
brīvdabas ballītē. Paralēli visām ak-
tivitātēm kultūras nama gaitenī va-
rēja apskatīt izstādi “Līksnas pagasts 

fotogrāfi jā”, kurā izstādīti līksniešu 
un Līksnas draugu fotografēti dabas 
skati.

Pasākuma rīkotāji izsaka lielu pa-
teicību visiem kolektīviem, kas pieda-
lījās koncertā, palīdzēja organizatoris-
kajos jautājumos un ar savu klātbūtni 
atbalstīja pasākuma norisi.

Krāsim spilgtākās vasaras emocijas 
Līksnā!

Sanita Pinupe
Līksnas pagasta 

kultūras nama direktore



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s2016.gada 26.maijsw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v6

Ģimeņu svētki “Savij ap mani gadus” pulcēja 39 novada pārus
6. maijā Daugavpils novada Kultū-

ras centrā ģimeņu svētkos tika sumi-
nātas 39 novada ģimenes, kuras šogad 
svin savas kopdzīves jubilejas. Pārus 
svētkos sveica Daugavpils novada do-
mes priekšsēdētāja Janīna Jalinska 
un priekšsēdētājas vietnieks Arvīds 
Kucins. Ģimenes svētku mērķis ir ap-
liecināt Daugavpils novada iedzīvotā-
jiem, ka ģimene ir viena no pamatvēr-
tībām katra cilvēka dzīvē, mūsu tautas 
spēka un nākotnes pamats. Svētku ie-
tvaros, kas novadā tiek organizēti jau 
trešo gadu pēc kārtas, tiek popularizē-
tas ģimeniskās vērtības, apzinātas un 
godinātas novada stiprās ģimenes.

Pirmie sveikšanai tika aicināts pā-
ris, kas kopā nodzīvojis 20 gadus un 
šogad atzīmē Porcelāna kāzu gadadie-
nu. Alla un Pāvels Danilovi laulību re-
ģistrēja 1996. gada 23. novembrī Višķu 
pagasta padomē. Ģimenē izaudzināti 
2 bērni. Alla ir čakla saimniece, kurai 
īpaši izdodas ogu un sēņu konservēša-
na. Pāvels aizraujas ar tehniku un ziv-
ju ķeršanu, labprāt lasa ogas un sēnes.

25 kāzu gadadiena šogad ir pārim no 
Ambeļu pagasta - Elita un Boriss Mo-
ģiši, kas savu laulību reģistrējuši 1991. 
gada 29. jūnijā un šogad atzīmē Sudra-
ba kāzu gadadienu. Ģimenē aug 2 mei-
tas. Pāris labprāt ceļo, kā arī organizē 
un vada pasākumus.

Pērļu kāzas jeb 30 gadu kopdzīves ju-
bileju šogad svin 5 pāri. 

reģistrēja 1986. gada 18. janvārī Dau-
gavpils rajona dzimtsarakstu nodaļā. 
Ģimenē izaudzināti 2 bērni. Larisas 
vaļasprieks ir kulinārija, bet Viktors 
brīvos brīžus pavada makšķerējot. 

Zoja un Vladimirs Ļahi laulību reģis-
trēja 1986. gada 10. maijā Vecsalienas 
pagasta padomē. Ģimenē ir 3 bērni un 
4 mazbērni. Zoja gatavo garšīgu sieru 
un audzē ziedus, bet Vladimiram patīk 
skatītes vēsturiskas filmas.

Inese un Jevgenijs Moisejevi laulību 
reģistrēja 1986. gada 24. maijā Dau-
gavpils rajona dzimtsarakstu nodaļā. 
Ģimenē izaudzināti 2 bērni. Ineses va-
ļasprieks ir adīšana, bet Jevgenijs lab-
prāt dodas makšķerēt.

Ināra un  Valērijs Vasiļjevi laulību 
reģistrēja 1986. gada 16. augustā Dau-
gavpils rajona dzimtsarakstu nodaļā. 
Ģimenē ir 2 bērni, 3 mazbērni. Ināras 
aizraušanās ir ziedu audzēšana, bet 
Valērija – makšķerēšana.

Lūcija un Leonids Viļovi laulību re-
ģistrēja 1986. gada 30. augustā Dau-
gavpils rajona dzimtsarakstu nodaļā. 
Izaudzināti 6 bērni, aug 3 mazbērni. 
Viļovu pāra vaļasprieks ir dejas.

Kopdzīves 35 gadu jubileju svin Jeļe-
na  un Ivans Vorobjovi, kas laulību re-
ģistrēja 1981. gada 19. septembrī Dau-
gavpils rajona dzimtsarakstu nodaļā. 
Izaudzināti 4 bērni. Jeļena brīvo laiku 
pavada adot, bet Ivanam garšo asorti 
‹›Laima››. Ivans gan atzīst, ka konfek-
tes viņš labprātāk ēd, daloties ar sie-
viņu. 

Kopā 35 gadu garumā ir arī Anna un 
Jevgenijs Ļipatovi, kas laulību reģis-
trēja 1981. gada 6. novembrī arīdzan 
Daugavpils rajona dzimtsarakstu no-
daļā. Izaudzināti 2 bērni. Annai patīk 
šūt, gatavot un strādāt dārzā. Savu-
kārt Jevgenijam patīk nodarboties ar 
tehniku un lauksamniecību.

na un Boriss Papkoviči, kas laulību 
reģistrēja 1979. gada 20. oktobrī Dau-
gavpils rajona dzimtsarakstu nodaļā. 
Ģimenē izaudzināts 1 bērns. Jeļenas 
aizraušanās ir krustvārdu mīklas, bet 
Borisam prieku sagādā muzicēšana.

Rubīna kāzu jubileja šogad svinama 
3 novada pāriem. 

Tatjana un Leonīds Gornovski laulī-
bu reģistrēja 1976. gada 24. janvārī Vi-
tebskas apgabalā Baltkrievijā. Ģimenē 
izaudzināti 2 bērni, aug 3 mazbērni. 
Tatjanai  rūp mājas labiekārtošana un 
dārzeņu audzēšana, bet Leonīds inte-
resējas par  datortehniku. 

Marina un Akims Konovalovi laulību 
reģistrēja 1976. gada 6. martā Līksnas 
ciema padomē. Ģimenē izaudzināti 3 
bērni, aug 6 mazbērni. Marina aktīvi 
darbojas Līksnas pagasta aktīvo sievie-
šu apvienībā “Saules taka”, bet Akims 
labprāt lasa un aizraujas ar jaunāka-
jām IT tehnoloģijām. 

Nadežda un  Ivans Korotkovi lau-
lību reģistrēja 1976. gada 8. maijā 
Daugavpils rajona dzimtsarakstu no-
daļā. Ģimenē izaudzināti 2 bērni, aug 
3 mazbērni. Nadeždas vaļasprieki ir 
floristika, bet Ivana – traktori un au-
tomobiļi. Abiem patīk ceļot pa Latviju.

Larisa un  Viktors Caruki laulību 37 gadus plecu pie pleca kopā ir Jeļe-
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44 kopdzīves gadus svin Valentī-
na  un Konstantīns Belovi, kas laulī-
bu reģistrēja 1972. gada 30. decembrī 
Daugavpils rajona dzimtsarakstu no-
daļā. Ģimenē izaudzināti 2 bērni un 2 
mazbērni. Konstantinam patīk sēņot, 
stādīt kokus, nodarboties ar tehniku. 
Valentīna risina krustvārdu mīklas, 
fotografē, ada un audzē puķes.

Safīra kāzas jeb 45 gadus kopā ir 3 
pāri. 

41. kāzu gadadienu atzīmē Eleonora 
un Henriks Baiki, kas laulību reģistrē-
ja 1975. gada 22. novembrī Daugavpils 
rajona dzimtsarakstu nodaļā. Ģimenē 
izaudzināti 2 bērni un aug 2 mazbērni.  
Eleonoras vaļasprieks ir kulinārija, bet 
Henrika aizraušanās ir  taures spēle 
un zirgi.

42 gadus kopā nodzīvojuši Anna un  
Rūdolfs Vingri,  kas laulību reģistrēja 
1974. gada 22. jūnijā Pilskalnes ciema 
padomē. Ģimenē izaudzinātas 2 mei-
tas un aug 3 mazbērni.  Laulātā pāra 
aizraušanās ir ceļošana – pagājušajā 
gadā  realizēts ceļojums uz Meksiku. 
Annai patīk adīt, bet Rūdolfs sapņo uz-
konstruēt  lidaparātu.

Vera un Nikolajs Kuprijanovi laulību 
reģistrēja Polockā 1971. gada 20. feb-
ruārī. Ģimenē izaudzināti 2 bērni un 5 
mazbērni. Veras vaļasprieks ir gatavo-
šana un ziedi, bet Nikolaja – tehnika.

Marija un  Ernests Audzeri laulību 
reģistrēja 1971. gada 27. martā Vabo-
les pagastā. Ģimenē izaudzināts 1 dēls, 
3 meitas, 4 mazdēli un 4 mazmeitas. 
Ernesta aizraušanās ir makšķerēšana, 
bet Marijai  prieku sagādā kultūras pa-
sākumu apmeklēšana.

Lidija un Vladimirs Morozovi laulību 
reģistrēja  1971. gada 7. augustā Olai-
nes ciema padomē. Izaudzināti 3 bērni 
un 6 mazbērni. Lidijai patīk adīt, šūt, 
lasīt un rušināties dārziņā, bet Vladi-
mira aizraušanās ir  tehnika un lasīša-
na.

Nākamie tika sumināti pāri, kas 
kopā pa dzīves taku iet jau 48 un 49 
gadu garumā. 

nodaļā. Ģimenē izaudzināts 1 bērns 
un mazbērns. Leontijas vaļasprieks ir 
puķkopība, lasīšana, bet Ivanam darbs 
ar koku.

Leontija un Ivans Mihailovi laulī-
bu reģistrēja 1968. gada 15. novem-
brī Daugavpils rajona dzimtsarakstu 

Anfi sa un Aleksandrs Sidorovi lau-
lību reģistrēja 1967. gada 30. aprīlī 
Daugavpils rajona dzimtsarakstu no-
daļā. Ģimenē izaudzināts dēls un 2 
mazbērni. Aleksandrs brīvajā laikā 
skatās televizoru, bet Anfi sai ada, kopj 
puķes un lasa.

Feodora un Ņikita Šersti laulību 
reģistrēja 1967. gada 9. septembrī Za-
rasos, Lietuvā. Izaudzināti 4 bērni un 
7 mazbērni. Feodorai patīk audzēt pu-
ķes, bet Nikitam patīk nodarboties ar 
dzīvniekiem.

Zelta kāzu gadadienas gaviļnieku 
vidū ir 7 novada pāri. 

Veras un Akinfeja Kažohu laulība re-
ģistrēta 1966. gada 5. februārī Krimas 
apgabalā, Ukrainā. Ģimenē 3 bērni un 
7- mazbērni. Viņu kopīgais darbs un 
aizraušanās ir piemājas saimniecība.

Valentīna un Pēteris Svenči laulī-
bu reģistrēja 1966. gada 18. februārī 
Rožkalnu pagastā. Ģimenei ir 3 dēli, 
1 meita un 5 mazbērni. Valentīna ir 
īsta lauku saimniece, kas brīvajā laikā 
labprāt ada. Pēterim ļoti patīk pavadīt 
laiku  mežā.

Vera un Vasīlijs Korotkovi laulību 
slēdza 1966. gada 20. februārī Skrud-
alienas pagastā. Ģimenē izaudzināti 2 
bērni, 5-mazbērni, un nu jau sagaidīta 
arī 1 mazmazmeita. Veras aizraušanās 
ir ziedi un dārzs, Vasīlija sirdslieta ir 
saimniecības darbi.

Tamara un Jevģenijs Anučkinus 
apprecējās 1966. gada 29. aprīlī Arha-
nģeļskā. Ģimenē izaudzināti 2 bērni 
un 2 mazbērni. Tamaras aizraušanās 
ir darbs dārzā, bet Jevgenijam –zvejo-
šana.

Veronika un Viktors Biriņi laulību 
reģistrēja 1966. gada 27. maijā Kas-
tuļinas pagastā. Ģimenei ir 2 dēli un 
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Lidija un Arvīds Kucini laulību reģis-
trēja 1966. gada 27. augustā Aužguļā-
nu ciema padomē. Ģimenē izaudzināti 
2 dēli, 2 mazmeitas un 2 mazdēli. Li-
dijas vaļasprieki ir kultūras pasākumu 
apmeklēšana un dārza kopšana, bet 
Arvīdam patīk lasīt  grāmatas. Līdz 
2000.gadam aktīvi darbojās amatier-
teātrī (Arvīds).

Eleonora  un Pēteris Lozdas laulību 
reģistrēja 1966. gada 3. decembrī Ka-
lupē. Pāris var lepoties ar savu kuplo 
ģimeni – 3 bērniem, 5 mazbērniem, 9 
mazmazbērniem un  1 mazmazmaz-
meitiņu. Eleonorai patīk dziedāt, adīt 
cimdus un aust segas. Pēteris aizrau-
jas ar namdara darbiem.

Tika sumināti arī pāri, kas savas Zel-
ta kāzu gadadienas jau atzīmējuši. 

Elvīra un Osvalds Butķevičus kopā 
nodzīvojuši 51 gadu un laulību reģis-
trēja 1965. gada 7. novembrī Ilūkstē. 
Ģimenē izaudzēti  3 dēli, 3 mazdēli un 
3 mazmeitas. Elvīrai  patīk adīšana un 
puķkopība, bet Osvaldam - kokgriezu-
mi. Abi daudz lasa, min krustvārdu 
mīklas. 

Uļjana un Ivans Kovaļovi kopā no-
dzīvojuši 52 gadus un laulību reģistrē-
ja 1964. gada 15. augustā Baltkrievijā, 
Kļosos. Ģimenē izaudzēti  2 bērni un 
2 mazbērni. Pārim patīk darboties va-
sarnīcā.

Veneranda un Aleksejs Kļavinski 
kopā ir jau 53 gadus. Laulība reģistrē-
ta 1963. gada 12. janvārī Dubnas pa-
gastā. Ģimenē izaudzināti 2 dēli un 3 
mazdēli. Veneranda ir liela grāmatu 
lasītāja, patīk apkopt dārziņu. Aleksejs 
prot visus darbus, kas darāmi mājās, 
bet brīvajos brīžos muzicē.

Jadviga un Georgijs Oščenkovi kopā 
nodzīvojuši 53 gadus. Laulība reģistrē-
ta  1963. gada 11. maijā Daugavpils 
rajona dzimtsarakstu nodaļā. Izaudzi-
nāti 2 bērni un 4 mazbērni. Ģimene 
visu savu laiku velta Zemnieku saim-
niecībai.

gda kāzu jubileju. Laulība reģistrēta  
1961. gada 28. augustā Kalkūnes pa-
gastā. Izaudzināti 2 bērni un 3 maz-
bērni. Ģimene dzīvo vecāku mājā un 
darbojas siltumnīcās.

Valērija  Zdislava  un Staņislavs Jur-
kins ir kopā 56 gadus. Laulība reģistrē-
ta  1960. gada 17. jūlijā Braslavas rajo-
nā. Izaudzināti 3 bērni un 6 mazbērni, 
aug  5 mazmazbērni. Valērija  ir čakla 
rokdarbniece. Staņislavs ir sabiedrisks 
un izpalīdzīgs.  Aktīvi piedalās Deme-
nes Romas katoļu baznīcas dzīvē.

Anna un Tadeušs Radiševski laulībā 
nodzīvojuši 57 gadus. Laulība reģistrē-
ta  1959. gada 19. martā Braslavas ra-
jonā. Izaudzināti 2 bērni un 6 mazbēr-
ni, aug  2 mazmazbērni. Annai patīk 
gatavošana un ziedu audzēšana, bet 
Tadeušam – darbs ar tehniku.

3 pāri svinēja savas 59 gadu kopdzī-
ves jubilejas. 

Valentīna un Sergejs Amosovi laulī-
bu reģistrēja 1957. gada 24. aprīlī Dub-
nas pagastā. Izaudzināti 2 bērni un 3 
mazbērni, aug  3 mazmazbērni. Valen-
tīna labprāt ada zeķes  un lasa avīzes. 
Pāra dzīves moto ir «Tikai cienot un 
piedodot viens otram var skaisti nodzī-
vot mūžu un sirdī justies jauniem.»

Veronika un Valentīns Garkovski 
laulību reģistrēja 1957. gada 7. augus-
tā Krāslavā. Izaudzināti 2 bērni un 3 
mazbērni, aug  3 mazmazbērni. Vero-
nika aizraujas ar puķkopību, un kopa 
ar vīru ir kaislīgi lasītāji, kas regulāri 
apmeklē bibliotēku.

Mirdza un Roberts Mihņonoki laulī-
bu noslēdza 1957. gada 25. decembrī 
Skrudalienas pagastā. Ģimenē izau-
dzināti 4 bērni un 7 mazbērni. Mir-
dzai patīk adīšana, bet Roberts labprāt 
makšķerē, sēņo un ogo.

Pasākumu kuplināja Ilonas Kirukas 
un Enriko Galicka duets, Laucesas pa-
gasta sociālā centra sieviešu vokālais 
ansamblis “Prieks” (vadītāja Natālija 
Davidova), sporta deju kluba “Sikspār-
nis” dejotāji (mākslinieciskā vadītāja 
Ina Mihailova-Boginiča), Daugavpils 
novada Kultūras centra vokālās studi-
jas “Stage On” jaunākā grupa (vadītāja 
Tatjana Larionova), kā arī notika kāzu 
salona “DIADĒMA” krāšņo kāzu kleitu 
demonstrācija. 

Pasākuma izskaņā visi pāri tika aici-
nāti dejot valsi.

4 mazbērni. Viktoram patīk sēņot un 
makšķerēt, bet Veronikai - adīt un ga-
tavot ēst. Pārim patīk uzņemt ciemi-
ņus.

Jeļena un Kazimirs Koržeņevski ir 
kopā 55 gadus un šogad svin Smara-

Fotogrāfs Andrejs Kalašņiks
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►►►  no 1.lpp.

Savās domās par festivālu dalījās 
arī Kultūras pārvaldes vadītāja Inā-
ra Mukāne: “Svētki vēl vairāk stipri-
na pārliecību, ka tas, ko mēs darām, 
mēs darām no sirds. Šie unikālie, ne-
skartie Daugavas krasti būtu jāredz 
katram Latvijas iedzīvotājam. Šeit 
ir likts šūpulis Latvijas neatkarības 
atjaunošanai. Mēs esam saimnieki 
ļoti īpašai vietai, tā mums jākopj un 
jāattīsta.”

Svētkos viesojās ārvalstu delegāci-
jas no Otepes pašvaldības Igaunijā, 
Glubokojas un Šarkovščinas rajona 
Baltkrievijā. 

Svētku noslēgumā Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētāja Janīna 

Jalinska un pašvaldības izpilddirek-
tore Vanda Kezika pasniedza Patei-
cības svētku organizatoriem, deju 
kolektīvu vadītājiem, pasākuma va-
dītājiem un svētku režisorei Baibai 
Vingrei. 

Olga Smane 

Elza Timšāne

Viļņi mierīgi un klusi, it kā pati Dau-
gava vēl atceras aizgājušos notikumus, 
ieaijāja savā klēpī 30 vainagus šo cilvē-
ku piemiņai. 

Pēc festivāla atklāšanas Dainis 
Ivāns, izejot Markovas izziņas taku un 
paceļoties Markovas pilskalnā, novadī-
ja Slutišķu Dabas un kultūras studiju 
apli skolu jaunatnei. 

Šogad festivālā piedalījās vairāk kā 
20 deju kolektīvi no Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas, izdejojot vairākus 
dienas koncertus un krāšņo lielkoncer-
tu “Smelies iedvesmu Augšdaugavā!”. 

Slutišķu sādžas vidē bija skatāma 
gleznainā un vērienīgā fotomākslinie-
ka Igora Pliča lielformāta foto izstāde 
“Daugav’ abas malas…”. Izstāde ir 

vērienīgs mākslas darbs, ko veido 150 
metri gleznainu fotogrāfiju. Festivāla 
teritorijā apskatāmo fotogrāfiju kop-
garums sastādīja 66 metrus. Tāpat 
Slutišķu sādžas vecticībnieku lauku 
sētā izskanēja folkloras koncerti un 
dziesmas latviešu, latgaliešu, krievu 
un baltkrievu valodā. 

Visas dienas garumā notika radošās 
darbnīcas un meistarklases, vides iz-
glītības aktivitātes, mākslas plenērs, 
sporta aktivitātes un aktivitātes bēr-
niem. Savukārt tirdziņā ikviens varēja 
atrast sev ko sirdij tīkamu. 

Ar savu klātbūtni festivālu pagodi-
nāja arī latviešu dzejniece un publi-
ciste Anna Rancāne, kas 2013. gadā ir 
publicējusi rakstu “Divpadsmit Latga-
les loki”, kas apkopots grāmatā kopā 
ar citiem stāstiem par Latgales vietās 
izjusto, piedzīvoto un redzēto. 

Anna Rancāne: “Šeit vislielāko 
iedvesmu dod pati daba. Esmu dzi-
musi un augusi bijušajā Ludzas ap-
riņķī, tagad tas ir Rēzeknes novads. 
Tad, kad es pirmo reizi šeit atbraucu, 
mani pārsteidza Daugava, šis kalnai-
nais apvidus, bagātīgā augu valsts. It 
kā jau Latvija – maza valsts, bet tik 
atšķirīga. Pat vienā Latgalē, tik ļoti 
atšķiras Dienvidlatgale un Ziemeļlat-
gale - gan ainaviskā, gan arī cilvēku 
mentalitātes ziņā, ar materiālo un ne-
materiālo kultūras mantojumu. Mani 
tiešām pārsteidza šī savdabība un 
dažādība. Un šeit cilvēki dzīvo tādā 
kā Daugavas ritmā. Arī šī Slutišķu 
ciema galvenā iela tek tā kā Daugava 

un sasaista savā tecējumā arī ciema 
iedzīvotājus. Arī šis traģiskais posms 
pirms 30 gadiem, kad šo Daugavas 
tecējumu mēģināja pārraut un sa-
lauzt šo ļaužu likteņus… Man šķiet, 
ka tas ir tāds unikāls stāsts, kuru 
vajadzētu stāstīt ne tikai Latgalei 
un Latvijai, bet arī visai Eiropai un 
pasaulei, kādu posmu būtu nodarīju-
si industrializācija un nepārdomāta 
dabas ietekmēšana. Daugava mums 
ir par visiem viena… Un šodien, pēc 
tik daudziem gadiem, klausoties Dai-
ni Īvānu, man bija ārkārtīgi spēcīga 
emocionāla pieredze. Protams, uz 
Slutišķiem labāk ir braukt ikdienā 
nevis svētkos.”. 
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Muzeju naktī novada muzeju durvis vēra vairāki simti apmeklētāju

tējas degustācija.  Naujenes muzeja di-
rektore Evita Kusiņa – Koļesņika sola, 
ka jubilejas gadā apmeklētāji tiks ieprie-
cināti ar vairākām bezmaksas muzeja 
apskates akcijām. 

Savukārt Raiņa māja Berķenelē tika 
atklāta Sintijas Kampānes izstāde “Ma-
šīnas”. Šī izstāde ir kā atgādinājums, ka 
arī Berķeneles pusmuižas vēsturē bija 
Padomju Savienības periods, kad vado-
šais saimniekošanas veids bija kolhozi. 
Kolhozi bieži asociējas ar lielu lauksaim-
niecības tehniku: traktoriem, kombai-
niem utt.- ar lietām, kuras ir gleznojusi 
Sintija Kampāne savā izstādē.

Visa vakara garumā Berķeneles dārzā 
notika jautrās stafetes, kuras vadīja jau-
nieši no Kalkūnes pagasta, kalēja pras-
mes demonstrēja H.Kokins. Raiņa mājā 
mazie Muzeja nakts apmeklētāji darinā-
ja atslēgu piekariņus amatnieces Elitas 
Poļakovas vadībā, savukārt klētī bērnu 

un jauniešu teātra studija “Berķeneles 
kamolītis” rādīja kā izgatavot spēļu plos-
tiņus un prezentēja svaru izstādi.

Brīnišķīgu koncertu sniedza Latgales 
priekšpilsētas mūzikas skolas koklētā-
ju ansamblis «Liepa» (Rīga) un dziedo-
šā aktrise Karīna Lučiņina. Pasākuma 
kulminācijā skatītāji varēja noskatīties 
Medumu pamatskolas Marionešu teātra 
uzvedumu “Eirovīzija”.

Savas durvis, kas ikdienā ir slēgtas 
iedzīvotājiem, vēra vaļā arī Kalkūnes 
muiža, kurā bija aplūkojama Špoģu Mū-
zikas un mākslas skolas audzēkņu dar-
bu izstāde. 

Kopumā Muzeju naktī paviesojās teju 
1000 apmeklētāju.

Raksts tapis sadarbībā 
ar novada muzejiem

21.maija vakarā Daugavpils novada 
muzejos ar moto “Kad durvis paveras…” 
tika aizvadīta Starptautiskā akcija “Mu-
zeju nakts”. Novada muzeji aicināja ap-
meklētājus iepazīt esošās ekspozīcijas 
un piedalīties dažādās interesantās ak-
tivitātēs. 

Naujenes Novadpētniecības muzejs un 
Skrindu dzimtas muzejs šogad atzīmē 
20 gadu jubileju – abi muzeji tika atklā-
ti 1996.gadā, kopš tā laika sevi pierādot 
kā interesantus un tūristus piesaistošus 
objektus. 

Skrindu dzimtas muzeja direktore 
Anna Lazdāne un muzeja vecākā spe-
ciāliste Ilze Ozoliņa Muzeju naktī iejutās 
grāfu Plāteru – Zībergu radinieču lomā 
un ar teatralizētu uzvedumu par muižas 
dzīvi Vabolē uzbūra ainu par to, kas no-
tika 19.gadsimta Vabolē un, izejot cauri 

nākotnes durvīm, ielūkojās arī 21.gad-
simta Vaboles pagastā un muzeja dzīvē. 
Vakarā gaitā muzeja apmeklētājiem bija 
iespēja vērot tērpu mākslinieču Rasmas 
Ivbules un Irēnas Voitānes darinātos 
19.gs. dāmu tērpus, vērot vabolieša Vara 
Vilcāna darbošanos ar koku un Daces 
Teivānes aušanas mākslu. 

Tikmēr Naujenes Novadpētniecības 
muzeja speciālistu pavadībā varēja ap-
lūkot gan patstāvīgās, gan jaunās eks-
pozīcijas, kā arī nofotografēties īpašajā 
fotostūrītī. Pie muzeja darbojās vides ob-
jektu darbnīca, interesenti varēja doties 
ekskursijā pa Juzefovas parku, kur ek-
spertes Jolantas Bāras pavadībā varēja 
iepazīt un aplūkot retos un ārstnieciskos 
augus. Vakara gaitā varēja aplūkot re-
novēto Slutišķu vecticībnieku māju – te 
noritēja māla darbnīca bērniem un zāļu 
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Vasarsvētku sadanci izdejoja rekordliels kolektīvu skaits 
Jau 23.gadu Vaboles parka laukumā 

notika tradicionālais Vasarsvētku sa-
dancis, kurā piedalījās 10 Daugavpils 
novada skolēnu deju kolektīvi, 9 Dau-
gavpils novada kolektīvi un  10 viesko-
lektīvi, tostarp no kaimiņvalstīm Lie-
tuvas un Igaunijas. 

Novada skolēnu deju kolektīvi izde-
joja Antras Dombrovskas un Ivetas 
Skrindas iestudēto programmu “Uz 
celiņa danci griezu”. Ar šo program-
mu kolektīvi piedalīsies arī Vislatvi-
jas sadancī “Latvju bērni danci veda” 
28.maijā Ludzā.  Sadancī piedalījās 
skolēnu deju kolektīvi no  Špoģu un 
Vaboles vidusskolas, Kalupes, Lāču, 
Nīcgales un Medumu pamatskolas. 

Vidējās paaudzes un senioru kolek-
tīvi pārstāvēja Līksnas, Maļinovas, 
Medumu, Naujenes, Nīcgales, Sventes, 
Vaboles pagastu un Daugavpils nova-
da Kultūras centru. 

Vieskolektīvi  bija ieradušies no tu-
vākiem un tālākiem novadiem – dejo-
tāji bija mērojuši ceļu no Garkalnes, 
Ilūkstes, Lubānas, Ogres novadiem, 

Daugavpils un Rīgas. Lietuvu pārstā-
vēja Zarasu kultūras centra jauniešu 
deju kolektīvs “Ežerelis” un sieviešu 
tautas deju kolektīvs “Nuustaku” no 
Otepes pašvaldības Igaunijā. 

 “Mēs pirmo reizi uzstājamies šajā 
pusē, te ir ļoti viesmīlīga uzņemšana,” 
ar iespaidiem dalījās dalībnieki no 
Garkalnes novada senioru DK „Baltā-
bele”. “Deja – tas ir mūsu dzīves veids, 
kurš palīdz dzīvē pārvarēt dažādas 
grūtības, atraisīties un tajā pašā laikā 
iemāca domāt līdzi, ko dari uz skatu-
ves.”

 “Mēs esam jauniešu kolektīvs, 
mums vēl ir kur augt, tomēr ļoti vē-
lamies labi sevi parādīt Dziesmu un 
Deju svētku skatē, lai pēc diviem ga-
diem tiktu uz Rīgu. Tāpēc es vienmēr 
saviem dalībniekiem saku, lai vēro un 
mācās, kā dejo citi kolektīvi un pārņem 
viņu labo praksi,” tā Vaboles kultūras 
nama JDK “Aisma” vadītāja Anita Šal-
kovska izteicās par iespēju vērot tāda 
līmeņa kolektīvus kā TDA  “Gatve” no 
Rīgas, kas pēdējā Dziesmu un Deju 

svētku skatē izcīnīja 4.vietu Latvijas 
konkurencē, iegūstot augstāko pakāpi 
un laureātu godu. 

 “Šogad mums ir rekordliels dalībnie-
ku skaits. Sadancī dejo no pirmklas-
niekiem līdz cienījamiem senioriem. 
Vasarsvētku sadanči Vabolē vienmēr 
ir ļoti kupli apmeklēti – ir redzams, ka 

skatītāju mīlestības Vabolē netrūkst. 
Vabolē tautas deju mīl un tautas dejai 
šeit ir stipras tradīcijas,” tā par pasā-
kumu priecājās Vaboles pagasta saim-
niece Aina Pabērza.

Elza Timšāne
Krišjānis Kaminskis
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Nīcgales pagastam – 80!
30. aprīlī un 1. maijā Nīcgales pagasts 

svinēja svētkus. Šogad tie bija īpaši, jo ie-
skandināja pagasta 80. gadadienu. Apa-
ļos 80 šogad atzīmē arī Nīcgales pamat-
skola, kas šogad, pagasta jubilejas reizē, 
ļāva satikties arī skolas absolventiem. 
Tie svinīgā pasākuma laikā atminējās 
skaisto skolas laiku, skolas biedrus un, 
protams, izteica pateicību saviem sko-
lotājiem - Mariannai Skrupskai, Ernai 
Rasnacei, Brigitai Štālei, Lūcijai Krum-
pānei, Veronikai Utānei, Marijai Dziko-
vičai u.c. 

Nīcgales pamatskola atrodas pagasta 
centrā. Vecā skolas ēka celta 1936. gadā. 
Lielā Tēvijas kara laikā 1943. gadā sko-
las ēka bija vācu kara hospitālis. 50. gadi 
skolā bija darba audzināšanas laiks, tika 
iestādīts ābeļdārzs. 60. gadi palikuši at-
miņās ka aktīvs deju kolektīva darba 
laiks. 1967. gadā skolotājas Brigitas Štā-
les vadībā sasniegta pirmā uzvara – sko-
lēni piedalījās otrajos Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos. Katru rudeni 
skolēni bija lieli palīgi kolhoza ražas no-
vākšanas talkās. 70. gados liela uzmanī-
ba veltīta skolēnu estētiskajai audzinā-
šanai. Tas bija lielu teatrālu uzvedumu 
laiks. 80. gados skolas kolektīvs atbals-
tīja valsts neatkarības centienus un bija 
tautas 3. Atmodas pasākumu dalībnieks. 
1996. gadā skola atzīmēja savu 60. gads-
kārtu. 1999. gada 1. septembrī notika 
svinīgā jaunās skolas ēkas atklāšana un 
iesvētīšana. Ēkas atklāšanas lentu svi-
nīgi pārgrieza Latvijas Valsts prezidente 
Vaira Vīķe – Freiberga. Savukārt 2002. 
gadā tika uzcelta skolas sporta zāle. 

Nīcgales pamatskolā savu vietu atra-
dis arī skolas muzejs, kurā apkopota sko-
las vēsture – no pašiem pirmsākumiem, 
kad mācības notika zemnieku mājās, 
līdz mūsdienām. Muzejā var izjust se-
nās skolas burvību. Apskatīt skolas solu, 
skolas formas tērpus, mācību grāmatas 
un burtnīcas, pamēģināt rakstīt ar tin-
ti petrolejas lampas gaismā. Muzejā ir 
apkopota informācija par pirmajām sko-
lām Nīcgales pagastā no tālajiem 20. ga-
diem līdz pat mūsu dienām. To visu var 
apskatīt fotogrāfi jās.

Nīcgales pamatskolā arī šodien tiek 
turpinātas dziesmu, deju un mākslas 
tradīcijas. Svētki tika iesākti ar pagasta 
pašdarbības kolektīvu koncertu. Nīcgalē 
šādu kolektīvu skaits ir gana kupls – 
dejo un dzied gan mazs, gan liels. 

Skolas telpās bija apskatāmas vai-
rākas izstādes. Vienu no lielākajām – 
materiālus par pagasta cilvēkiem laika 
griežos, bibliotēku, pagasta un Nīcgales 
Romas katoļu draudzes vēsturi vairāku 
gadu garumā krāja bibliotēkas ilggadējā 
vadītāja Ruta Bogdanova. “Šī izstāde ir 
ilgu darba gadu rezultāts. Kad es atnācu 
strādāt uz bibliotēku, es neko nezināju 
par bibliotēkas darbu, bet jau tolaik man 
ļoti patika bibliotēkā, tas likās tik pres-
tiži. Kopā ar Lidiju Brakovsku aizbrau-
cām uz Bebreni, un, paskatoties, kā tur 
strādā, sāku arī es. Doma, ka varētu sākt 
krāt materiālu par Nīcgales cilvēkiem, 
man radās, esot baznīcā un klausoties 
Geriņtēva vadīto Misi. Jo, redziet, cilvēki 
aiziet – vecās māmiņas, sirmonkuļi. Un 
kas gan paliek pēc? Tas nostrādāja, un 
es sapratu, kas man jādara. Es sāku ap-
zināt draudzes vēsturi un fotografēt visu, 
ko vien var. Tika vākti kopā arī avīžraks-
ti. Šodien ir tā diena, kad daļa no savāk-
tā materiāla ir izlikta un parādīta citiem. 

Kāda ir Nīcgale, Nīcgales cilvēki. Tas ir 
tāds dārgums, ka esam vēl te, ka mums 
ir garīgās bagātības. Pirms svētkiem es 
tā rūpīgi izlasīju par Tautas nama dibi-
nāšanu. Tas bija 1928. gads, kad Nīcga-
les jaunieši sasparojās, vienā lielā šķūnī 
dabūja 500 skatītājus un parādīja teātra 
izrādi. Kad Latvijai būs 100 gadi, Nīcga-
les Tautas namam – 90! Un visa pamats 
ir tieši Tautas namā, kultūrā, izglītībā. 
Tas viss iet kopā. Un, ja runā par skolu, 
tad mana mīļā skola atradās vēl vecajā 
ēkā. Tur mācījās mans tēvs, es, manas 
māsas un arī mani bērni. Skola ir īpaša 
tēma. Katrs bērns nāk no savām mājām, 
savas ģimenes… Nīcgales bērniem ir pa-
veicies ar brīnišķīgākajiem skolotājiem 
pasaulē”, tā savas domas pauž Ruta. 

Nīcgale pamatoti lepojas ar saviem cil-
vēkiem, un Ruta Bogdanova sapņo, kaut 
kādreiz visi Latvijā pazīstamie nīcgalieši 
tiktu atrodami digitālajā vidē. Svētku 
turpinājumā tika pasniegtas balvas lielā-
kajiem pagasta zemniekiem un uzņēmē-
jiem – SIA “Lafl ora” valdes priekšsēdē-
tājam Uldim Amerikam, kokapstrādes 
uzņēmuma “Dimanti” vadītājam Anato-
lijam Kotovam, SIA “Jaundīķi” īpašnie-
kam Gunāram Pabērzam, SIA „Lamari” 
īpašniecei Irinai Soms, zemnieku saim-
niecības „Dravnieki” saimniecei Ingūnai 
Spūlei, tāpat arī zemnieku saimniecību 
,,Kalnalejas” un “Ūsiņi” īpašniekiem u.c. 

Klātesošos svētkos uzrunāja Daugav-
pils novada domes priekšsēdētāja Janī-
na Jalinska.  

Pārvaldes vadītājs Pēteris Stikāns 
sveica bijušos pašvaldības vadītājus. To 
vidū arī Ērika Kukle - Nīcgales ciema 
padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja 
no 1987. līdz 1990. gadam.  Ērikas Kuk-
les vecāki ir iebraucēji no Preiļu rajona, 
savukārt pati Ērikas kundze sevi sauc 
par īstenu nīcgalieti, arī Nīcgales pamat-
skolā par latviešu valodas un literatū-
ras skolotāju nostrādāti 20 gadi. Ērika 
Kukle šo laiku atceras kā trauksmainu; 
laiku, kad cilvēkus pavadīja neziņa par 
nākotni, taču 90. tajos gados situācija 
stabilizējās un visi Nīcgales ļaudis bija 
jaunas dzīves sākumā. “Pagasta bagātī-
ba viennozīmīgi ir tā cilvēki. Ja būs cil-
vēki, tad būs dzīve. Ja būs kūdras purvs, 
būs arī māla ieguve un lauku apstrāde. 
Novēlu visiem, lai tiek dibinātas un 
celtas godā kuplas ģimenes, un lai tās 
ģimenes, kas ir aizbraukušas svešatnē, 
gribētu atgriezties un atgrieztos mājās”, 
tā Ē. Kukle.  

Svētki tika noslēgti ar sirsnīgo grupas 
“Dricānu dominante” koncertu un balo-
nu salūtu. 

Nedaudz no vēstures 
Vārds “Nīcgale” vēsturiskajos doku-

mentos minēts jau 1254.gadā, kad te 
bijusi pils un ar pāvesta Innocentija IV 
apstiprinājumu nonākusi vācu bruņinie-
ku savienības – Livonijas ordeņa varā, 
bet 19.gs. Nīcgale piederēja poļu grāfam 
Henrikam Plāteram-Zībergam. Taču 
pats Nīcgales pagasts ir izveidots 1936.
gada 1.aprīlī pēc atdalīšanas no Līksnas 
pagasta un pievienojot Ritiņavkas sādžu 
ar 21 saimniecību no Kalupes pagasta. 
Jaunizveidotajā pagastā dzīvoja 2600 
iedzīvotāji, darbojās 586 zemnieku saim-
niecības, taču 75% bija sīksaimniecības 
ar zemes platību līdz 10 ha. Lauksaim-
niekiem galvenais ienākuma avots – lini 
un bekons. Pagasta budžets sastādīja 
20871 latu. Taču der atzīmēt, ka izvei-

dotais pagasts bija viens no mazākajiem 
Daugavpils apriņķī.

Pagastā darbojās 3 pamatskolas – Nīc-
gales sešgadīgā  ar 300 skolēniem, Sa-
mugala četrklasīgā ar 98 skolēniem un 
Mālgaliešu četrklasīgā ar 70 skolēniem.

Ir uzskaitīts, ka 1937.gadā Nīcga-
les pagastā saimniecībās audzēti 1415 
govslopi, 1276 cūkas, 2331 aitas un 718 
zirgi. Nīcgalē darbojās tvaika dzirnavas 
Aizpuriešos, ķieģeļu ceplis Dreiskos, 
maizes ceptuve, 10 pārtikas preču tirgo-
tavas, 1 būvmateriālu tirgotava, dzelzce-
ļa tuvumā izvietotas vairākas materiālu 
lielnoliktavas. 

Nīcgales pagastā strādāja ārsts un 
vecmāte, atradās aptieka, 2 pasta – te-
legrāfa iestādes, Tautas nams un divas 
reliģiskās iestādes.

1945.gadā tika izveidotas ciemu pa-
domes un Nīcgales pagasts tika sadalīts 
trijos formējumos:

- Somugola (Samagala) ciema padome;
- Nīcgales ciema padome;
- Tartaku ciema padome.

1945.gada nogalē tika noorganizēta l/s 
kooperatīvā sabiedrība „Nīcgale”, 1946.g. 
– sabiedrība „Tartaki”, 1947.gadā – sa-
biedrība „Somugols”.

1948.gada vasarā tika izveidots pir-
mais kolhozs jeb lauksaimniecības ar-
telis, piešķirot nosaukumu „Daugava”. 
1949.gadā izveidoti 7 kolhozi -  „Liep-
kalni”, „Jāņupe”, „Gaišais ceļš”, „Kom-
jaunietis”, „Nākotne”, „Saļut pobedi” un 
„Brīvais zemnieks”.

Padomju okupācijas varas iestādes 
1945.gadā izsūtīja 6 un 1949.gadā - 53 
nīcgaliešus.

Pirmās bibliotēkas tika izveidotas 
pie skolām, un pirmie bibliotekāri bija  
skolotāji, taču kara laikā grāmatas tika 
sadedzinātas. Savukārt Nīcgales ciema 
bibliotēka tika dibināta 1954.gadā.

Olga Smane
Vēstures materiālu apkopojusi 

Inese Meile 
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Daugavpils novada jauniešu vasara 
solās būt produktīva!

Jau pavisam drīz skolēni uzrakstīs 
pēdējos kontroldarbus, studenti no-
kārtos sesiju un sāksies ilgi gaidītais 
vasaras brīvlaiks. Daugavpils novada 
jauniešiem vasaras mēneši solās būt 
patiešām aizraujoši un produktīvi, jo 
paši jaunieši uzlabos savu ikdienu un 
attīstīs sevi projektos, kas ieguvuši fi -
nansējumu projektu konkursos “Uzla-
bosim savu ikdienu!” un “Attīsti sevi!”

Gandrīz mēnesi jaunieši, jauniešu 
centri, biedrības un skolas izstrādāja 
projektus jaunu prasmju un iemaņu 
iegūšanai, brīvā laika lietderīgai pava-
dīšanai un dažādu pasākumu rīkoša-
nai. Kopumā projektu konkursam “Uz-
labosim savu ikdienu!” tika iesniegti 
9 pieteikumi, bet nometņu projektu 
konkursam “Attīsti sevi!” 6 pieteikumi. 
Pēc vērtēšanas un pārraudzības komi-
sijas rezolūcijas tika atbalstīti sekojoši 
projekti:

Konkursa “Uzlabosim savu ik-
dienu!” rezultāti:

Naujenes pagasta neformālās 
jauniešu grupas projekts „Orientē-
šanas sporta popularizēšana Dau-
gavpils novada Naujenes pagastā”. 
Pēdējos gados šis sporta veids ir kļuvis 
aizvien populārāks visā pasaulē. Šī 
projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus 
no visiem Naujenes pagasta ciemiem 
jauniešu aktivitātēs un veidot orientē-
šanās sporta infrastruktūru Naujenes 
pagastā. 

Skrudalienas pagasta neformā-
lās jauniešu grupas “Mēs savam 
pagastam!” projekts „Radoši jau-
nieši dzimtajai Latvijai”. Ar šī pro-
jekta palīdzību jaunieši vēlas stiprināt 
sava pagasta jauniešu nacionālo iden-
titāti, apzinot sevi par būtisku Latvi-
jas valsts sabiedrības daļu. Jaunieši 
iegūs arī jaunas prasmes kokapstrādē, 
veidojot suvenīrus no koka, kā arī iz-
strādās informatīvo materiālu par Lat-
vijas nozīmīgām vietām Skrudalienas 
pagastā. 

Vaboles pagasta neformālās jau-
niešu grupas projektu „Bērnu ro-
taļu laukuma atjaunošana”. Šogad 
Vaboles pagasta jaunieši ir nolēmuši 
izveidot īstu dāvanu sava pagasta bēr-
niem, uzstādot pašu rokām darinātu 
rotaļu laukumu no koka. Uz šūpolēm 
un slidkalniņiem tiks izdedzinātas arī 
latviešu spēka zīmes, kas veicinās jau-
niešu un bērnu cieņas apziņu pret mū-
su kultūras mantojumu. 

Kalupes pagasta neformālās jau-
niešu grupas projektu „Kopā va-
ram un darām!”. Projekta ietvaros 
jaunieši apzaļumos multifunkcionālā 
centra “Varavīksne” apkārtni, kur pa-
šiem jauniešiem patīk uzturēties silta-
jā laikā. Kopā ar ainavu arhitektu jau-
nieši izstrādās apzaļumošanas plānu, 
mācīsies kopt augus un uzkops centra 
apkārtni.

Višķu pagasta jauniešu centra 
projektu „ Tehnikas iegāde Višķu 
pagasta jauniešu centrā”. Pavisam 
nesen savu darbību ir uzsācis Višķu 
pagasta jauniešu centrs, bet, lai piln-
vērtīgi organizētu tā darbību, ir nepie-
ciešama tehnika, ar kuras palīdzību 
jaunieši varēs organizēt dažāda veida 
aktivitātes un pasākumus, plānot savu 
darbu un lietderīgi pavadīt savu brīvo 
laiku. Projekta ietvaros jaunieši iegā-

dāsies portatīvo datoru, laminatoru, 
printeri un citus darbam nepiecieša-
mos materiālus. 

Konkursa “Attīsti sevi!” rezultā-
ti: 

Skrudalienas pagasta biedrības 
“Silenes stariņi” nometnes pro-
jekts “Atklāsim sevī uzņēmējdar-
bības garu”. Jauniešiem būs iespēja 
iepazīties ar lauksamniecības nozarēm 
– biškopību, lopkopību un augkopību, 
kā arī doties ekskursijās uz uzņēmu-
miem, piemēram, SIA “Eka paipalas”  
un ciemos pie lauksaimniekiem.

Biķernieku pagasta Biķernie-
ku pamatskolas nometnes pro-
jekts „Novada sargi”. Šīs nometnes 
mērķis ir izglītot, attīstīt un audzināt 
jauniešus. Projekta dalībniekiem būs 
iespēja piedalīties neformālās izglītī-
bas aktivitātēs, kurās caur emocionālu 
un uzskatāmu pieredzi grupā jaunieši 
var ieraudzīt, atpazīt un izvēlēties sev 
svarīgo. Nometne ļaus apzināt sevi kā 
pilntiesīgu sabiedrības locekli un uzla-
bos komunikāciju ar vienaudžiem. 

Laucesas pagasta biedrības 
„Jaunības spārni” nometnes pro-
jekts «Mēs kopā!”. Nometne ir pa-
redzēta, lai sadraudzētos jaunieši no 
Tabores un Laucesas pagasta, jo sākot 
ar 1.septembri Tabores un Birznieku 
pamatskolas skolēni mācīsies jaunajā 
Laucesas pamatskolā. Nometnē jau-
niešus sagaida radošās darbnīcas, sav-
starpējo attiecību attīstošas nodarbī-
bas un ekskursija uz zinātkāres centru 
“Zili brīnumi”.  

Kalupes pagasta Kalupes pamat-
skolas nometnes projektu „Nomet-
ne 132.Kalupes mazpulkam “Attīs-
ti sevi!””. Kalupes mazpulcēniem būs 
iespēja tikties ar pagasta pārvaldnieci, 
lai apspriestu pastāvošās problēmas 
pagastā un, iespējams, atrast jaunus 
kopīgus risinājumus. Projekta ietvaros 
jaunieši apzināsies savas pagasta vēr-
tības, kā arī smelsies pieredzi no maz-
pulku vecbiedriem. Jaunieši dosies arī 
izbraukumā uz Daugavpils dizaina un 
mākslas skolu, Saules skolu un Tirdz-
niecības skolu, kur iegūs informāciju 
par mācību iespējām un apgūs jaunas 
prasmes. 

Līksnas pagasta biedrības “Līks-
nas jauniešu kopiena” nometnes 
projektu “Izaicinājums”. Līksnas 
jaunieši varēs patiesi izpausties un 
atrast sevi dažādās nodarbēs. Jaunie-
ši gan veidos EKO putnu būrīšus, gan 
fi lmēs video. Kā arī spēlēs lielo bum-
bu futbolu un organizēs orientēšanās 
pasākumu Daugavpils novada jaunie-
šiem. 

Tik tiešām, jauniešiem pagastos būs 
ko darīt vasarā! Mēs sekosim jauniešu 
gaitām projektu ietvaros un noteik-
ti brauksim ciemos. Aicinām arī citu 
pagastu jauniešus doties ciemos pie 
saviem draugiem citos pagastos, lai 
smeltos pieredzi un jautri un lietderīgi 
pavadītu brīvlaiku!

Tiekamies arī citos Daugavpils nova-
da jauniešu vasaras pasākumos – “At-
pūta + Sports” Laucesas pagastā un 
Daugavpils novada jauniešu salidoju-
mā 2016!

Milāna Loča
Jaunatnes projektu koordinatore

Vaboles vidusskolēni tikās ar 
Saeimas pārstāvjiem

Vaboles vidusskolas 10. klases sko-
lēni Megija Gintere, Antra Bruņeniece 
un Guntars Veliks devās uz Rīgu, lai 
piedalītos Jauniešu Saeimas darbā.

„Jutāmies lepni par to, ka bijām 
vieni no simts jauniešiem, kuri iekļu-

va Saeimā, ” piebilst jaunieši. „Pro-
tams, bija arī uztraukums, jo pieda-
lījāmies pirmo reizi un sapratām, ka 
jāmācās būt pašpārliecinātākiem, 
drošākiem, jāizsaka savas domas un 
priekšlikumi,” saka Vaboles vidus-
skolas jaunieši.

Ierodoties Saeimā, pirmo sēdi at-
klāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece ar svinīgo runu, vēlāk tika 
parakstīti apliecinājumi un kopīgi 
dziedāta Latvijas himna. Jaunieši 
tika sadalīti 4 komisijās, kurās tika 
uzklausīti jauniešu priekšlikumi un 
apspiesti dažādi jautājumi. Katram 
tika dota iespēja balsot un paust 
savu attieksmi attiecībā uz dažā-
dām jauniešu idejām. Otrajā sēdē 
visi komisijās apspriestie jautājumi 
tika nodoti kopējai apspriešanai. Tās 
idejas, kuras tika atbalstītas ar vai-
rāku balsu pārsvaru, tika iesniegtas 
Saeimā.

Kopumā jaunieši ir gandarīti un 
priecīgi, ka piedalījās 6. Jauniešu 
Saeimā. Jauniešiem tā ir interesan-
ta un jauna pieredze iejusties depu-
tātu ikdienas vidē, kā arī tika iegūti 
jauni draugi, no kuriem daži Jau-
niešu Saeimā darbojas jau vairākus 
gadus. Vaboles vidusskolas skolēni 
labprāt piedalīsies arī nākošajā Jau-
niešu Saeimā.

Antra Bruņeniece
 Vaboles vidusskolas 

10.klases skolniece

Trīs paaudzes pie viena galda 

Par godu Latvijas Republikas Neat-
karības deklarācijas pasludināšanas 
26. gadadienai, Višķu pagasta jaunie-
šu centrs un Višķu Sociālās aprūpes 
centrs rīkoja Baltā galdauta svētkus 
Višķu sociālās aprūpes centrā.

Pasākuma mērķis bija veidot starp-
paaudžu saiti starp aprūpes centrā 
dzīvojošajiem, centra darbiniekiem un 
Višķu pagasta jauniešiem.

Gatavošanās svētkiem sākās jau 
3.maijā, kad jaunieši kopā ar senioriem 
devās uz Aglonas maizes muzeju, kur 
viņus sagaidīja maizes muzeja vadītā-
ja Vija Kudiņa. Pēc sentēvu metodēm, 
tradīcijām un kristīgajām vērtībām 
jaunieši un seniori kopīgi sagatavoja 
rudzu maizi, pīrāgus, pīrādziņus un 
daudzus citus gardumus, ko 4.maija 
rītā klāt uz galda jauniešiem un  pārē-
jiem pansionāta iemītniekiem.

4.maija rīts iesākās ar galda lūgšanu 
un Vijas Kudiņas gudrību nodošanu 
pārējiem pasākuma apmeklētājiem. 
Pēc mielasta nobaudīšanas pasākuma 
apmeklētājiem bija iespēja klausīties 
Lauras Bicānes koncertu un pēc tam 
piedalīties radošajā darbnīcā, kuras re-
zultātā tapa 3 gleznas, kurās ir attēloti 
Višķu pagasta ezeri.

Sakām milzīgu paldies par atbalstu 
Saeimas deputātam Rihardam Eigi-
mam, Višķu pagasta pārvaldei un Viš-
ķu Sociālās aprūpes centra kolektīvam. 
Īpašu paldies ir jāsaka Aglonas maizes 
muzeja vadītājai Vijai Kudiņai, kuras 
stāstījums par maizi, tās vērtību mūsu 
tautas vēsturē un ģimenēs iekustināja 
ne vienu vien apmeklētāja sirdi!

Jānis Briška
Višķu pagasta 

jaunatnes lietu atbildīgais
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Da ugavpils novada 15. Grāmatu svētki
Biķernieku pagastā,
2016. gada 17. jūnijā

Programma
10.00-15.00  Grāmatu komercizstāde, piedalās izdevniecības: Lauku Avīze, Zvaigzne ABC, Latvijas  Grāmata, Jumava, Nordik, Avots, Divpadsmit, 
                        Latvijas Dianētikas centrs u.c. Pircēji piedalās jaunāko grāmatu  izlozē 
10.30-11.00  Daugavpils novada kultūras centra folkloras kopas “Dyrbyni” muzikāls sveiciens “Vasali Biķerniekos!”
10.00-15.30  Izstādes: amatnieka Valda Grebeža keramika, kalēja un mākslinieka Edgara Vronska darbi, Viktora Kuhaļska pinumi no klūgām, Maizes
                        muzeja izstāde pie Biķernieku pagasta Kultūras nama Bērnu radošo darbiņu izstāde “Mēs esam radoši!” Biķernieku pamatskolā 
11.00  Grāmatu svētku atklāšana 

Pieaugušajiem
11.30  Latvijas Avīzes” publiskā diskusija “Lauku ceļi - tikai vietējiem spēkiem?” Uzaicināts satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS) -  
            Biķernieku pagasta Kultūras nama lielajā zālē
14.00  „Cilvēks krāsu pasaulē”- saruna ar  krāsu un mākslas terapeiti Elizabeti Ozolu (Jumava) – 
            Biķernieku pagasta bibliotēkas telpās 
14.00  “Kas jāzina, ejot pie ārsta?” Jautājumi un atbildes no grāmatas “ Sveiks, dakter!”. Piedalās  grāmatas sastādītāja Ilze Apine un žurnāla 
           “36,6” galvenā redaktore Zane Zālīte (Lauku Avīze) –  Biķernieku pagasta Kultūras nama lielajā zālē

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem
11.30  “Zīmējam burtiņus” - radošā nodarbība pirmsskolas vecuma bērniem, kopā ar mākslinieci un “Burtiņgrāmatas” autori Melāniju Vilku (Lauku  
            Avīze) - Biķernieku pamatskolas laukumā
11.30  “Sarkangalvīte” – interaktīvā izrāde sākumskolas vecuma bērniem, vada Jeļena Ivbule un Oļesja Aleksejeva – 
            Biķernieku pamatskolas laukumā
12.00  „Pārsteidzošās sejas” -  bodiarts kopā ar Olgu Pankovu sadarbībā ar Zvaigzni ABC - Biķernieku pamatskolas laukumā
12.00  „Lec, svini, priecājies!” – piepūšamās atrakcijas pie Biķernieku pagasta kultūras nama
12.30  „Zaķīša mājiņa”- fl oristikas paklāja izgatavošanu vada Biķernieku  241. mazpulka “Rīta  Blāzma” vadītāja Larisa Ivanova sadarbībā ar Zvaigzni   
            ABC - pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem pie Biķernieku  kultūras nama
12.30  „Sveiciens” – radošo darbnīcu vada bērnu žurnāls “Privetik” pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem - Biķernieku pamatskolas laukumā

 Pusaudžiem 
11.30  “Piedzīvojumu pasaulē” – literārais kvests  sadarbībā ar Zvaigzni ABC, vada Ludmila Ziļa un Kristīne Velika – 
             Biķernieku pamatskolas laukumā 

 Jauniešiem
11.30  “Svētku ABC” - žurnāliste Linda Kusiņa (Lauku Avīze) par svētku svinēšanas tradīcijām Latvijā un pasaulē – Biķernieku pagasta bibliotēkas telpās
12.30 „Esi sveiks un jūties labi!” – saruna ar neparastu ārstu kineziologu Visvaldi Bebrišu (Jumava) – Biķernieku pagasta bibliotēkas telpās

Visiem kopā 
12.30  Tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem,  sportiskas aktivitātes – Biķernieku pamatskolas sporta laukumā  
13.30  „Pankūkas labam garastāvoklim”- pusdienas Biķernieku  Kultūras nama parka bērzu birzī 
15.00  Jaunāko grāmatu izloze – Biķernieku pagasta Kultūras nama lielajā zālē
15.30  „Tikšanās uz siržu laipas” - muzikāli poētisks atvadu sveiciens ar dziesminieci Lauru  Bicāni un dzejnieci Egitu Terēzi Jonāni  - 
           Biķernieku pagasta Kultūras nama lielajā zālē
16.00  “Brīvības putni” – izrāde, vizināšanās ar motocikliem kopā ar Daugavpils baikeriem 

Atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis,  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Latvijas Bērnu fonds, Jelgavas tipogrāfi ja, Nacio-
nālie bruņotie spēki, SIA Drukātava, SIA VESTA-LK, The White Book, Latvijas Okupācijas muzejs, Vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība, Valdis Zatlers, 
Inese Vaidere, Sandra Kalniete, Daugavpils novada pašvaldība, Biķernieku pagasta pārvalde, Biķernieku pamatskola

Sadarbības partneri: Biķernieku pamatskola, Biķernieku  241. mazpulks “Rīta Blāzma”
Informatīvie atbalstītāji: „Latvijas Avīze”, “Daugavpils Novada Vēstis”,” Latgales Laiks”, www.bikerniekupag.lv, www.daugavpilsnovads.lv

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana 
2016.gada 15.martā tika apstiprinā-

ti Ministru kabineta noteikumi Nr.160 
“Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.2.1. specifi skā atbal-
sta mērķa “Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu valsts un dzīvojamās 
ēkās” 4.2.1.1. specifi ska atbalsta mērķa 
pasākuma “Veicināt energoefektivitā-
tes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” 
īstenošanas noteikumi”. Pasākuma 
mērķis ir veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu un viedas energovadī-
bas un atjaunojamo energoresursu iz-
mantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās. 

Šī gada 18.maijā Ekonomikas minis-
trija un Attīstības fi nanšu institūcija 
Altum informatīvās kampaņas “Dzīvot 
siltāk” ietvaros rīkoja semināru Dau-

gavpilī par energoefektivitātes pasā-
kumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās 
un pieejamo valsts atbalstu. Semināra 
laikā tika sniegta informācija par Ei-
ropas Reģionālā attīstības fonda akti-
vitātes “Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” no-
sacījumiem, tehniskās dokumentācijas 
sagatavošanu, lēmuma pieņemšanas 
procedūru, kā arī līdzfi nansējuma sa-
ņemšanas aspektiem. Seminārā arī pie-
dalījās banku pārstāvji, kuri informēja 
par kredīta saņemšanas nosacījumiem.

Pasākuma plānotais kopējais attie-
cināmais fi nansējums ir 166 470 588 
euro un ir paredzēts  aptuveni 1170 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
veikt energoefektivitātes pasākumus.  
Atbalsta veidi: bezmaksas konsultā-

cijas, grants, Altum aizdevums un ga-
rantija.

Atbalstu daudzdzīvokļu māju ener-
goefektivitātes paaugstināšanas pasā-
kumu īstenošanai var saņemt daudz-
dzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki ar 
pilnvarotās personas starpniecību. 
Pilnvarotā persona var būt tikai juri-
diska persona.

Lai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašnieki varētu pretendēt uz atbalstu 
daudzdzīvokļu māju energoefektivitā-
tēs paaugstināšanas pasākumu īsteno-
šanai, ir jāievēro šādi kritēriji:
 Dzīvojamā mājā ir vismaz 5 

dzīvokļi;
 Vienam dzīvokļa īpašniekam 

pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzī-
vokļu īpašumu skaita (tas neattiecas uz 

pašvaldību);
 Nedzīvojamo telpu grupu platī-

ba nepārsniedz 25% no mājas kopējās 
platības;
 Plānotais siltumenerģijas pa-

tēriņš apkurei pēc energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu īstenoša-
nas nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā;
 Energoefektivitātes paaugsti-

nāšanas pasākumu īstenošana ir eko-
nomiski pamatota- energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu iekšējās 
atdeves rādītājs 20 gadu periodā ir lie-
lāks par 0.

Aktuālo informāciju var apskatīt mā-
jaslapās:

www.altum.lv
www.em.gov.lv
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I Z S O L E S

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2016. gada 7. jūnijā plkst. 9:00 
Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība (starpgabals) 
ar kadastra apzīmējumu 4488 002 
0341   2.19 ha platībā, kura ietilpst 
nekustamajā īpašumā   ar kadastra 
numuru 4488 002 0341, un atrodas  
Daugavpils novada, Sventes ciema-
tā. Apkārtnē dominē dzīvojamās ap-
būves un LIZ teritorijas. Daugavpils 
pilsēta atrodas  apmēram 11 km at-
tālumā no zemes vienības. Piebrauk-
šanas iespējas pie zemes vienības 
vērtējamas kā ierobežotas.  Objekta 
sākotnējā cena –  EUR 2410,00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. pan-
ta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš 
paziņojuma publicēšanas Latvijas 
Republikas ofi ciālajā izdevumā „Lat-
vijas Vēstnesis”, Daugavpils novada 
domē, 12., 19. kabinetā (darbdienās 
no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas 
ielā 2, Daugavpils, iepriekš samak-
sājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  
un nodrošinājumu 10% apmērā no iz-
solāmā nekustamā īpašuma sākum-
cenas.

2016. gada 5. jūlijā plkst. 9:00 
Daugavpils novada domē, mazajā 

zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdots tiek pārdots vienistabu dzī-
vokļa  īpašums Nr. 93, Meža iela 4, 
Krauja, Naujenes pagasts, Daugav-
pils novads ar kopējo platību 35.8 
m2,,kurš atrodas piecstāvu daudz-
dzīvokļu dzīvojamā mājā 2. stāvā, 
Naujenes pagasta skaistā, sakoptā 
Kraujas ciematā , Daugavas labajā 
krastā  ~ 5km  attālumā no pagasta 
centra Naujene un ~ 11 attālumā no 
novada centra (Daugavpils pilsētas 
centra). Apkārtni veido daudzdzī-
vokļu, privātmāju, komercobjektu un 
ražošanas objektu apbūve.  Kraujas 
ciematā atrodas bērnudārzs, divi vei-
kali, bibliotēka, ārsta prakse. Tuvā-
kā autobusa pietura atrodas ~100 m 
attālumā. Autotransportu iespējams 
novietot dzīvojamās mājas pagalmā. 
Laba satiksme ar Daugavpils pilsētu 
(maršruta autobuss). Objekta sākot-
nējā cena –  EUR   1 600.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles notei-
kumiem var iepazīties un uz atsa-
vināmā objekta izsoli var reģistrē-
ties līdz 2016. gada 1. jūlijam plkst. 
15.00. Daugavpils novada domē, 12. 
kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 
līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Dau-
gavpils, iepriekš samaksājot reģis-
trācijas maksu EUR 14.00  un nodro-
šinājumu 10% apmērā no izsolāmā 
nekustamā īpašuma sākumcenas.

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagasts

Sirsniņš Pēteris (1960.g.) 
Biķernieku  pagastā

Vasiļjevs  Jevgēnijs (1950.g.)
Ivanovs Aleksejs (1941.g.)

Demenes pagastā
Ziļa Janīna (1937.g.)

Dubnas pagastā 
Urbanovičs Josifs (1949.g.)
Naumovs Malafejs (1922.g.)

Kalkūnes pagastā 
Maslovs Vasīlijs (1928.g.)

Zubovičs Vladimirs (1951.g.)
Germanovičs Boguslavs (1953.g.)

Sņetkova Jevfi mija (1935.g.)
Laucesas pagastā 

Jančevskis Vaclavs (1954.g.)
Jevsejeva Olga (1949.g.)

Līksnas pagastā
Baiks Broņislavs (1954.g.)

Jezupenoks Aloizs (1936.g.)
Maļinovas pagastā

Sokolova Jevgēnija (1931.g.)

Naujenes pagastā
Kokins Ainārs (1966.g.)

Dmitrijeva Zoja (1932.g.)
Habibullins Fargats (1938.g.)

Jakubovska Feliciana (1929.g.)
Šņukute Vilhelmīne (1944.g.)

Sidoreviča Ināra (1964.g.)
Nīcgales pagastā 

Ivanovs Andrejs (1966.g.)
Sventes pagastā

Gabrevičs Jāzeps (1956.g.)
Rimša Lūcija (1927.g.)

Tabores pagastā
Minčenko Vladimirs (1943.g.)

Vaboles pagastā 
Jakubovskis Staņislavs (1952.g.)

Strode Inta (1947.g.)
Vecsalienas pagastā 

Šerstoboja Emīlija (1931.g.)
Višķu pagastā

Ivanovs Aleksandrs (1958.g.)
Kokins Staņislavs (1931.g.)

Skolas audzēkņu panākumi vizuāli plastiskās mākslas Valsts konkursā
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 

audzēkņi piedalījās vizuāli plastiskās 
mākslas Valsts konkursā. Konkurss 
notika trijās kārtās, un tā mērķis ir 
novērtēt, kā vizuāli plastiskās mākslas 
izglītības programmas audzēkņi pie-
lieto iegūtās teorētiskās zināšanas un 
prasmes, kā arī apzināt profesionālās 
ievirzes mākslas izglītības sistēmas tā-
lākās attīstības iespējas. 

Šī mācību gada Valsts konkursa 
uzdevums bija no keramikas materiā-
liem dažādās tehnikās veidot putnus, 
tos pētot un stilizējot, izmantojot ģeo-
metriskās pamatformas, formas plas-
tiku un materialitāti. Uz konkursa II 
kārtu izvirzītie darbi atceļojuši no vi-
sas Latvijas un veido izstādi “Putni”. 
Izstādes autori ir 352 profesionālās 
ievirzes mākslas skolu audzēkņi no 89 
mākslas skolām.

Latvijas profesionālās ievirzes izglī-
tības iestāžu mākslas un dizaina iz-
glītības programmu audzēkņu Valsts 
konkursa noslēgumā, summējot māks-

las darbu vērtējumus, Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolas vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļas audzēkņi sasniedza 
augstus rezultātus un kopvērtējumā 
skolas komanda izcīnīja 3.vietu Repub-
likā.

Skolas audzēkne Jūlija Gerasimova 
ieguva 2.vieta (skolotājs Valdis Gre-
bežs), audzēknis Kristaps Nartišs iegu-
va 2.vietu (skolotājs Valdis Grebežs), 
audzēkne Elāna Gavrilova saņēma at-
zinības rakstu par teicamu sniegumu, 
audzēkne Inga Čevere saņēma atzinī-
bas rakstu par teicamu sniegumu (sko-
lotāja Ilona Abdulajeva).

Apbalvošanas ceremonijā žūrijas 
locekļi atzīmēja, ka, vērtējot mākslas 
skolu audzēkņu mākslas darbus, Špo-
ģu Mūzikas un mākslas skolas audzēk-
ņu darbi sagādāja vislielāko pozitīvu 
pārsteigumu.

Valsts konkursa darbi tiks eksponēti 
izstādē jūlija vidū Daugavpilī, Daugav-
pils Māla centrā. 

Naujenes pagasta jaunieši 
piedalījās Pasaules orientēšanās 

dienā 
11. maijā Starptautiskā Orientēša-

nās federācija izsludināja Pasaules 
orientēšanās dienu ar mērķi uzstādīt 
jaunu Ginesa rekordu. Lai sasniegtu 
rekordam nepieciešamo dalībnieku 
skaitu, šajā dienā orientēšanās dis-
tancē bija jādodas ap 250 000 dalīb-
niekiem. Latvijā šai iniciatīvai varē-
ja pievienoties 10 vietās, tajā skaitā 
arī Daugavpils orientēšanās seriāla 
“ORIENTIERIS 2016” ietvaros. At-
balstot starptautisko iniciatīvu, arī 
Naujenes pagasta jaunieši devās iz-
mēģināt savas orientēšanās spējas 
Daugavpils Stropu meža plašumos. 

Naujenes pagasta jauniešiem šī 
bija pirmā orientēšanās pieredze, tā-
pēc distances veikšanai jaunieši tika 
sadalīti vairākās grupās. Apgūstot 
orientēšanās sporta pamatiemaņas, 
katra no grupām devās 2 līdz 3 km 
garā distancē. Pirmie dalībnieki no 
Naujenes fi nišā nonāca jau pēc 20 mi-
nūtēm, uzrādot iesācējiem negaidīti 
labus rezultātus – 1. un 2. vietu C dis-
tances konkurencē! Arī trešā koman-
da nelika ilgi sevi gaidīt un fi nišēja 6. 

vietā. Pārējām komandām sadarbība 
ar karti un kompasu neizrādītās tik 
veiksmīga, taču, neskatoties uz to, 
jaunieši atzina, ka šajā pasākumā ir 
guvuši daudz pozitīvu emociju un ar 
prieku gaidīs iespējas vēlreiz pārbau-
dīt savus spēkus šajā sporta veidā.

Pateicoties Daugavpils novada do-
mes un Daugavpils orientēšanās 
kluba “Stiga” atbalstam, šovasar 
jauniešiem no lielākajiem Naujenes 
pagasta ciemiem būs iespēja  apgūt 
orientēšanās sporta pamatprasmes 
apmācībās, kas norisināsies katrā no 
ciemiem projekta “Orientēšanās spor-
ta popularizēšana Naujenes pagastā” 
ietvaros. Projekta noslēgumā jauniešu 
komandas sacentīsies par sportiskākā 
ciema titulu Naujenes pagasta jaunie-
šu spartakiādes posmā orientēšanās 
sportā. Sekojiet līdzi informācijai!

Anastasija Smoļakova
NJSC jaunatnes lietu speciāliste
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Sveicam  jaunlaulātos!  
• Sandru Vaivodi un Andreju Mihailovu
• Svetlanu Mozuli un Jāzepu Kurtišu
• Ilonu Strinoviču un Alekseju Sivačovu
• Ivetu Rimšāni un Jevgēniju Lazarevu
• Vitu Viļovu un Vitāliju Servutu

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

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Maija jautājumi konkursā 
“Mans novads Latvijā”

1) Cik gadu šogad svinēja Nīcgales pagasts? Kurā gadā un 
kā tas izveidojās?  (Konkrētas atbildes dažu teikumu veidā)

2) Kalupieša Henriha Kivlenieka biogrāfi ja, sabiedriskais 
un literārais devums. (Neliels pētījums A4 lpp apjomā)

3) Kādas astoņas statujas atrodas Kalupes Vissvētākā Al-
tāra sakramenta Romas katoļu baznīcas altāru daļās un cik cm 
augstas ir jebkuras divas no tām? (Statuju atrašanās vieta, no-
saukums,  divu statuju augstums centimetros)

Atbildes gaidīsim līdz 15.jūnijam uz e-pastu irena.bulasa@dnd.
lv, ar norādi atbildes konkursam “Mans novads Latvijā”. Uzvarē-
tājs būs tas, kurš konkursa norises laikā būs iesūtījis visvairāk 
pareizo atbilžu. Balvā – ekskursija pa kultūrvēsturiskām vietām.  

Vakance Skrudalienas pagasta pārvaldes 
daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” vadītāja amatam 

(1.0 likme)
amata kods pēc profesiju klasifi katora – 1211 14

Darba pamatpienākumi:
o Vadīt, plānot un organizēt Centra darbību, sadarbojoties ar dažādam iestādēm 

un institūcijām; 
o Nodrošināt Centra apsaimniekošanu, vadīt  saimniecisko darbību, remontus;
o Noteikt, organizēt un kontrolēt Centra darbinieku un sabiedrisko darbu 

strādnieku darbu;
o Piedalīties projektu, virzītu Centra darbības uzlabošanai un attīstībai, 

izstrādē un realizācijā;
o Rast risinājumus Centra pilnvērtīgai darbībai; 
Prasības kandidātiem
o Vidējā speciālā vai augstākā izglītība;
o Darbam nepieciešamas valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 1. 

pakāpei vai izglītība valsts valodā;
o Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Offi ce, Word, Excel, Power point), spēja 

apgūt jaunas programmas un prasme strādāt Interneta vidē;
o Spēja pieņemt lēmumus, sadarbības spējas, atbildības sajūta, organizatoriskās 

spējas, pozitīva attieksme pret darbu;
o Zināšanas un pieredze projektu izstrādes un vadības jomā;
o Vēlama pieredze iestādes vai struktūrvienības vadīšanā; 
M ē s   p i e d ā v ā j a m:

- dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā
- iespējas profesionāli pilnveidoties
- apmācības iespējas
- stabilu atalgojumu

Interesentus aicinām sūtīt CV un motivācijas vēstuli  uz Skrudalienas pagasta 
pārvaldes e-pastu parvalde@skrudaliena.lv  līdz š.g. 10.jūnijam, vai iesniegt perso-
nīgi pēc adreses Skaista iela 9, Silene, Daugavpils novads, no plkst. 9.00 līdz 15.00. 

Tālrunis uzziņām: 654-39238,654-39438 
Uz darba interviju aicināsim tikai  atbilstošākos amata kandidātus!

Novadā dzimuši   
Dubnas pagastā

Olivers Matvejevs (6.maijā)
Kalkūnes pagastā

Melisa Rižakova (26.aprīlī)
Andrejs Andrejevs (10.maijā)
Kirils Politajevs (11.maijā)

Kalupes pagastā
Matvejs Jegorovs (24.aprīlī)

Maļinovas pagastā 
Angelina Stiļve (21.aprīlī)

Medumu pagastā 
Anastasija Sergejeva (23.aprīlī)

Naujenes pagastā
Viktorija Suveizda (21.aprīlī)
Anastasija Grodņa (23.aprīlī)

Artūrs Jakovecs (6.maijā)
Marinika Jegorova (2.maijā)

Anastasija Prokofjeva (25.aprīlī)
Salienas pagastā 

Nikola Delvere (21.aprīlī)
Vaboles pagastā 

Egīls Audzers (29.aprīlī)
Višķu pagastā 

Artjoms Kozjars  (22.aprīlis)

 Uz Līgo svētkiem Višķos 23.jūnijā brauks autobuss pēc sekojoša grafi ka: 
Naujene - 19:00; Krauja - 19:05; „Apavu kombināts” -  19.30, Vecstropi - 19.40, 
Lociki - 19.50, Maļinovka - 20.00, Višķu estrāde - 20.15. 

Plkst. 24.00 autobuss pa to pašu maršrutu ved iedzīvotājus mājup no Višķu 
estrādes.


