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Izcilākajiem novadniekiem tika pasniegti Daugavpils novada domes 
Atzinības raksti un balvas „Gada cilvēks”

16. novembrī, Latvijas valsts svēt-
ku priekšvakarā, Daugavpils novada 
kultūras centrā notika svinīgais pa-
sākums „Zeme, zeme, Daugaviņa…”, 
veltīts Latvijas Republikas proklamē-
šanas 97.gadadienai. Pasākuma gaitā 
tika sumināti tie cilvēki, kas vērtēja-
mi visa Daugavpils novada mērogā kā 
atzinīgi un pašaizliedzīgi sava darba 
darītāji. Daugavpils novada domes At-
zinības rakstus par darbu, kas veikts 
pašvaldības un tās iedzīvotāju labā, 
saņēma 23 novadnieki: Daugavpils 
reģionālās slimnīcas struktūrvienī-
bas “Plaušu slimību un tuberkulozes 
centrs” farmaceite - aptiekas vadītā-
ja Irina Agapova, Kalupes pagasta 
pārvaldes autobusa vadītājs Henriks 
Baiks, Raiņa mājas Berķenelē direk-
tore Inese Bērziņa, Kalkūnes pagas-
ta bibliotēkas bibliotekāre Tatjana 
Bučele, Naujenes pagasta zemnieku 
saimniecības „Bebri” īpašnieks Jānis 
Gaidelis, Naujenes pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Rūķītis” pirmsskolas 
skolotāja Nataļja Ivanova, Skrud-
alienas pagasta santehniķis Ivans 
Ivanovs, Daugavpils novada Kultū-
ras pārvaldes saimniecības vadītāja 
Ļubova Koržavina, Demenes pagasta 
pārvaldes komunālā dienesta auto-
mobiļa vadītājs Kazimirs Januškevi-
čs, SIA „Grīvas poliklīnika” pacientu 

reģistratore Raisa Kokareva, Višķu 
bāriņtiesas priekšsēdētāja Regīna Ku-
diņa, Daugavpils reģionālās slimnīcas 
Intensīvās terapijas daļas anesteziolo-
ģe-reanimatoloģe Svetlana Nazarova, 
Sventes pagasta pārvaldes lietvedī-
bas pārzine Leontīna Petaško, Sven-
tes vidusskolas sporta skolotāja Alla 
Petrovska, audžumamma Marija Pu-
piņa, Medumu internātpamatskolas 
galvenā grāmatvede Anita Raščevs-
ka, lauku attīstības konsultante Ņina 
Sisa, Vaboles vidusskolas sākumsko-
las un deju skolotāja Iveta Skrinda, 
Medumu pamatskolas direktore Vita 
Skvorcova, Demenes sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības centra 
vadītāja Regīna Tamane, Būvvaldes 
vadītāja un galvenā arhitekte Nansija 
Tamane, AS “Latgales bekons” valdes 
priekšsēdētāja Anna Tenisa, Finanšu 
pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne.

Balva „Gada cilvēks 2015” šogad 
tika pasniegta piecās nominācijās. 
Gada cilvēks nominācijā „Sabiedris-
kais darbs” ir sabiedrībā labi pazīs-
tams un ļoti cienījams individuālās 
prakses veterinārārsts Jurijs Grida-
sovs, kuru apbalvošanai izvirzīja vai-
rāk kā 60 novada iedzīvotāji.

Jurijs Gridasovs veterinārijā strādā 
kopš 1988. gada un vēl joprojām pa-
liek uzticīgs savai profesijai. Uzreiz 

pēc Ļeņingradas Veterinārās akadē-
mijas absolvēšanas darbu uzsāka De-
menes pagastā, kur apkalpoja fermas 
un zemnieku saimniecības, sniedzot 
konsultācijas un nepieciešamības ga-
dījumā – arī neatliekamo palīdzību. 
Demenes pagasta zemnieks Romualds 
Bleiders uzskata, ka Jurijam Gridaso-
vam piemīt īpašas spējas, Dieva dots 
talants un apņēmība. Arī šodien, ne-
skatoties uz aizņemtību privātpraksē, 
savu profesionālo palīdzību neatsaka 
nevienam, tupinot palīdzēt novada ie-
dzīvotājiem un pilsētniekiem dzīvnie-
ku ārstēšanā un aprūpē. Jurijs Gri-
dasovs sniedz lielu palīdzību Valsts 
Robežsardzes dienesta suņu veselības 
profi laksē, ne vienu vien reizi glābjot 
suņus no nāves. Jurijs Gridasovs vēl 
agrā bērnībā, dzīvojot pie Sventes 
ezera, pratis novērtēt dabas sniegtās 
estētiskās vērtības. Tieši tāpēc ir bijis 
iniciators biedrības „Sventes pērle” iz-
veidei. Kopā ar saviem domubiedriem 
Jurijs regulē makšķerēšanu Sventes 
ezerā, aizsargā ūdenstilpni un rūpē-
jas, lai tajā vienmēr būtu zivis. Jurijs 
aktīvi piedalās pagasta un novada sa-
biedriskajā dzīvē, organizējot ikgadē-
jās makšķernieku sacensības.

Gada cilvēks nominācijā „Lauk-
saimniecība” ir SIA “Kļavas V” īpaš-
nieks Viktors Kalāns.

Viktors Kalāns 20 gadu garumā 
mērķtiecīgi un profesionāli ir vadījis 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglī-
tības centra Daugavpils nodaļu. 1992. 
gadā viņš dibināja zemnieku saimnie-
cību “Kļavas”. Daudzus gadus tās pa-
matnozare bija graudkopība. Viktors 
Kalāns ir viens no lielākajiem darba 
devējiem Līksnas pagastā. Vienmēr at-
rodoties meklējumos un neapstājoties 
pie paveiktā, 2010.gadā tika uzsākta 
piena lopkopības attīstība. Vairāk kā 
20 gadus, strādājot lauksaimniecības 
jomā, Viktors Kalāns ir ieviesis dzīvē 
vairākus ES projektus piena lopko-
pības attīstībai un tehnikas iegādei. 
2012. gadā tika atklāts mūsdienīgs 
piena ražošanas komplekss ar karuse-
ļa tipa slaukšanas iekārtu, kas vēl jop-
rojām ir viena no lielākajām Latgalē. 
Pašlaik saimniecības ganāmpulkā ir 
392 slaucamās govis un 277 jaunlopi. 
Ik gadu saimniecībā tiek apstrādāts 
gandrīz viens tūkstotis hektāru ze-
mes. Uzņēmējs aktīvi sadarbojas ar 
Latvijas Lauksaimniecības Universi-
tāti, veicot pētījumus, kā arī nodroši-
not prakses vietas veterinārmedicīnas 
studentiem.

Turpinājums 8.lpp.   ►►►



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2015.gada 3.decembrisw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2

Daugavpils novada domes lēmumi

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 10 010 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 1.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

Iedzīvotāju pieņemšana decembrī 
nenotiks.  

Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
14.12. Maļinovas pagasta pārvalde 14.00-16.00
Daina Amosova 
03.12. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
17.12. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Jānis Belkovskis
07.12. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
21.12. Višķu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

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

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

Valērijs Hrapāns
08.12. Demenes pagasta pārvalde    13.00-15.00
22.12. Silenes c., SIA “JumS”     15.00-17.00
Roberts Jonāns
02.12. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
07.12. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
21.12. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
Edgars Kucins

08.12. Daugavas iela 34, Kraujas c. 
Jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs 15.00-18.00

15.12. Daugavas iela 34, Kraujas c. 
Jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte
04.12. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 

partijas” birojā 
09.00-12.00

11.12. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” birojā 

09.00-12.00

Juris Livčāns
Iedzīvotāju pieņemšana decembrī 
nenotiks.

Anita Miltiņa
07.12. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
14.12. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko
02.12. Medumu pagasta pārvalde 10.00-12.00
08.12. Demenes pagasta pārvalde 10.00-12.00
15.12. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Aivars Rasčevskis
01.12. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
07.12. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
08.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00
18.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.12. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2015.gada 29.oktobra sēdē pieņemti 47 lēmu-
mi:

• Grozīja novada domes 27.06.2013. lēmumu 
Nr. 666 „Par Daugavpils novada domes pastāvīgo 
komiteju ievēlēšanu”: izslēdza no sociālo un vese-
lības jautājumu un tautsaimniecības komitejas lo-
cekļiem Jevgeņiju Gridasovu, deputātu no politisko 
partiju apvienības „Saskaņas centrs” un ievēlēja par 
sociālo un veselības jautājumu un tautsaimniecības 
komitejas locekli Vjačeslavu Moskaļenko, deputātu 
no politisko partiju apvienības „Saskaņas centrs”.

• Nolēma sniegt galvojumu studējošā kredī-
ta 5122,20 euro saņemšanai AS „SEB banka” Rīgas 
Stradiņa Universitātes Medicīnas fakultātes Pilna 
laika klātienes 1.studiju gada studentam.

• Atbalstīja biedrības „Otrā māja dzīvnie-
kiem” projekta „Sterilizēts kaķis-veselīga dzīve” 
ideju, kura tiks iesniegta Borisa un Ināras Teterevu 
fondā ar kopējām izmaksām 7000 euro un projekta 
apstiprināšanas gadījumā nolēma nodrošināt bied-
rībai līdzfi nansējumu 700 euro.

• Nolēma nodot Naujenes pagasta pārvaldes 
valdījumā pašvaldības nekustamo īpašumu Dauga-
vas iela 31A, Krauja, Naujenes pagastā.

• Nolēma nodot no novada domes valdījuma 
Kalkūnes pagasta pārvaldes valdījumā nekustamā 
īpašuma Muitas iela 13, Muitas, Kalkūnes pagas-
tā, neprivatizēto daļu - dzīvokļa īpašumu Nr.1 un 
Nr.14.

• Nolēma izbeigt atsavināšanas procesu uz 
pašvaldības nekustamo īpašumu „Elvīras”, Šengei-
da, Skrudalienas pagastā.

• Nolēma atsavināt 5 pašvaldības nekusta-
mos īpašumus Kalkūnes, Līksnas un Naujenes  pa-
gastā.

• Atzina pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Opus”, Biķernieki, Biķernieku pagastā izsoli par 
nenotikušu un nolēma pārdot šo nekustamo īpašu-
mu atkārtotā izsolē. 

• Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu izīrētajam 
pašvaldības dzīvoklim Nr. 1, „Liepas”, Lociki, Nau-
jenes pagastā. 
2015.gada 12.novembra sēdē pieņemti 71 lē-
mums:

• Izdeva saistošos noteikumus “Par aizlie-
gumu ģenētiski modifi cēto kultūraugu audzēšanai 
Daugavpils novadā”, kuri stāsies spēkā nākama-
jā dienā pēc to publicēšanas novada pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

• Piešķīra novada domes balvu „Gada cil-
vēks 2015” Aijai Daugelei nominācijā „Kultūra”, 
Jurijam Gridasovam nominācijā „Sabiedriskais 
darbs”, Viktoram Kalānam nominācijā „Lauk-
saimniecība”, Vasilisai Pudovkinai nominācijā 
„Pašvaldības darbs”, Antonijam Samburam nomi-
nācijā „Uzņēmējdarbība”.

• Izsludināja novada  konkursu „Sporta 
laureāts 2015” no 2015.gada  12.novembra  līdz  
18.decembrim un apstiprināja konkursa vērtēša-
nas komisiju.

• Apstiprināja apbalvojuma „Daugavpils 
novada uzņēmums 2015” piešķiršanas kārtību un 
apbalvojuma vērtēšanas komisiju.

• Izveidoja darba grupu, lai veiktu Līksnas 
pagasta kultūras nama pārbūves skiču projekta 
tehniski ekonomisko izvērtējumu.

• Grozīja Višķu pagasta pārvaldes noliku-
mu.

• Apstiprināja  Demenes  pagasta pārval-
des  sniegto  maksas pakalpojumu izcenojumus.

• Uzdeva Vaboles  pagasta pārvaldei veikt 
iepirkumu par būvprojekta izstrādi Vaboles vi-
dusskolas sporta zāles pārbūvei. 

• Piešķīra novada pašvaldības līdzfi nan-
sējumu dzīvojamās mājas Nr.422, 18.novembra 
iela, Vecstropi, Naujenes pagasts, dzīvokļu īpaš-
niekiem 8780,88 euro energoaudita pārskata iz-
strādei, termogrāfi jas veikšanai, tehniskā projek-

ta dokumentācijas sagatavošanai un ārējo sienu 
siltināšanai.

• Grozīja novada domes 11.10.2012. lēmu-
ma Nr.1174 “Par Daugavpils novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 
Daugavpils novads, un kustamās mantas nodoša-
nu Višķu pagasta pārvaldei apsaimniekošanā un 
lietošanā” 1.pielikumu, svītrojot 2.punktu  “Nolik-
tava, 29,  Višķu tehnikums, Višķu pagasts”.

• Nolēma izbeigt atsavināšanas procesu uz 
9 pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Nauje-
nes,  Višķu, Dubnas, Līksnas, Nīcgales, Medumu 
un Sventes pagastā.

• Nolēma atsavināt 7 pašvaldības nekusta-
mos īpašumus Dubnas, Kalupes, Naujenes, Sven-
tes un Višķu pagastā.  

• Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Kalkūnes un Līksnas pagastā.

• Nolēma pārdot izsolē 2 pašvaldības ne-
kustamos īpašumus Kalupes pagastā un apstipri-
nāja izsoles noteikumus.  

• Atzina izsoli uz pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Biķernieki” Biķernieku pagastā par ne-
notikušu.

• Nolēma nostiprināt zemesgrāmatā 15 dzī-
vokļa īpašumus Naujenes pagastā.
• Pieņēma 12 lēmumus zemes jautājumos. 

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.

Par jauno deputātu kļūst Vjačeslavs Moskaļenko 

Jau iepriekš vēstīts, ka deputāta mandātu pirms 
termiņa beigām nolika Jevgeņijs Gridasovs („Sa-
skaņas centrs”). Saskaņā ar Vēlēšanu komisijas 
datiem, kā nākamais deputāta kandidāts tika uz-

runāts Vjačeslavs Moskaļenko, kurš piekrita kļūt 
par deputātu. 29. oktobra domes sēdē Daugavpils 
novada domes priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Ku-
cins deputātu vārdā apsveica jauno kolēģi, novēlot 
veiksmi jaunā amata pienākumu pildīšanā.

Vjačeslavs Moskaļenko atzina, ka novada domes 
priekšsēdētājas Janīnas Jalinskas piedāvājumu 
kļūt par Daugavpils novada domes deputātu, pieņē-
ma diezgan ātri. Vēlme strādāt vietējo iedzīvotāju 
un vēlētāju labā bija gana liela. 

V.Moskaļenko pēc izglītības ir jurists, strādā par 
sporta pasākumu organizatoru Vecsalienas pagas-
tā, kā arī ir SIA “LatTopo” izpilddirektors. Līdz šim 
ieņemto zemes lietu speciālista amatu Vecsalienas 
un Medumu pagasta pārvaldēs pēc likuma V. Mos-
kaļenko pildīt vairs nevarēs.

V.Moskaļenko kā komitejas loceklis darbosies Ve-
selības un sociālo jautājumu komitejā, kā arī Taut-
saimniecības jautājumu komitejā. 

“Par piedāvājumu nenācās domāt ilgi. Vēlos pa-
līdzēt cilvēkiem, atbildēt uz viņu problēmjautāju-
miem, sniegt padomus. Ko varēšu izdarīt, rādīs 
laiks. Esmu dzimis Ambeļos, tur plānoju veikt arī 
savas pirmās iedzīvotāju pieņemšanas,” stāsta 
V.Moskaļenko.

Janīna Kursīte atjauno deputāta pilnvaras
Gadu nostrādājusi 12. Saeimā, Janīna Kursīte 

(“Latgales partija”) atjaunosi Daugavpils novada 
domes deputāta pilnvaras.  J.Kursīte beigusi pildīt 
Saeimas deputāta pienākumus sakarā ar to, ka de-
putāta mandātu atjaunojis līdzšinējais Satiksmes 
ministrs Anrijs Matīss, kurš bija nolicis mandātu 
uz ministra amata pildīšanas laiku. 

26.novembra Daugavpils novada domes sēdē 
J.Kursīte tika sveikta ar atgriešanos. Deputāte no-
rādīja, ka nolēma atgriezties dzimtajā novadā, jo 
jūt atbildību pret vēlētājiem, kuri par viņu balso-
juši pašvaldību vēlēšanās. “Gada laikā ir uzkrāta 
būtiska pieredze, kas sniedz plašāku redzējumu 
ne tikai uz novadu, bet uz visas Latgales reģiona 
problēmām. Pieaudzis arī noderīgu kontaktu loks 
un partijas atbalsts, kas, es ceru, ļaus man palī-
dzēt piesaistīt jaunas investīcijas novada turpmā-
kai attīstībai,” tā J.Kursīte. 

J.Kursīte turpmāk būs Izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja, kā arī 
Finanšu komitejas locekle. 

Atgādinām, ka līdz šim J.Kursītes vietu deputā-
tu sastāvā no “Latgales partijas” ieņēma Ingrīda 
Avdejeva. 
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Vaboles gaidas ieguva 1.vietu 
Zemkopības ministrijas konkursā

Vaboles 45. gaidu vienības meite-
nes piedalījās Zemkopības ministrijas 
konkursā “Mūsu mazais pārgājiens”. 
65 interešu pulciņu konkurencē tika 
iegūta pirmā vieta un naudas balva 
450 eiro.

Šī gada konkursa tēma bija “Mežs-
mūsu bagātība!”. Konkursa uzdevumi 
– izpētīt literatūru un informācijas 
avotus par meža ekonomisko devumu 
un doties pārgājienā, lai izpētītu koka 
mūsdienīgu un daudzfunkcionālu iz-
mantošanu savā pagastā un novadā.

Mēs izdomājām, ka meža ekonomis-
kais devums varētu būt kokmateriāli, 
malka kā kurināmais, ogas un sēnes, 
medījumi. Attiecīgi meklējām litera-

tūru un informācijas avotus par šīm 
tēmām, kā arī izveidojām video. Kat-
ra meitene devās pētniecības gājienā 
un pēc noteikta plāna izpētīja kādu 
objektu no koka savā tuvākajā ap-
kārtnē. Tāpat visas kopā devāmies uz 
tuvējo Kneikas mežu, kur izpētījām 
atšķirības starp lapu koku un skuju 
koku mežu, izspēlējām dažādas meža 
spēles, svaigā gaisā mielojāmies ar 
ugunskurā ceptām desiņām.

Iegūto balvu izmantosim ekskursi-
jai, kurā dosimies kādā skaistā pava-
sara dienā. 

 Ingrīda Litiņa
Vaboles 45. gaidu vienības vadītāja

Naujenes jaunieši piedalījās 
labo darbu nedēļā

Naujenes Iniciatīvas un sporta cen-
tra jaunieši tradicionāli piedalījās ak-
cijā “Labo darbu nedēļa 2015”, kuru 
jau septīto gadu organizē labdarības 
organizācija Palīdzēsim.lv

Katru gadu pavasarī un rudenī 
bērni un jaunieši sakārto Spruktu 
baznīcas teritoriju. Arī šoreiz, neska-
toties uz sliktajiem laika apstākļiem, 
jaunieši ātri un organizēti tika galā ar 
doto uzdevumu. Tā rezultātā Spruktu 
baznīcas apkārtnē tika novākta sausā 
zāle un nokritušās lapas.

Labdarības akcijā piedalījās 17 jau-
nieši. Sevišķi aktīvi bija Naujenes cie-
ma jaunieši. Gribas atzīmēt arī Nauje-
nes bērnu nama jauniešus, kuri aktīvi 
piedalās visos Jauniešu centra organi-
zētajos pasākumos. 

„Ar savām aktivitātēm mēs gribam 
ne tikai labiekārtot mūsu pagastu, bet 
arī dot jauniešiem iespēju parādīt un 
pierādīt sevi, kā arī ieaudzināt atbildī-
bu pret savu darbu”, atzīmē Naujenes 
jaunatnes iniciatīvas un sporta centra 
direktors Edgars Kucins.

Kalupes pamatskolas skolniece 
– “Olimpiskās dienas 2015” eseju 

konkursa laureāte

„Olimpiskās dienas 2015” pasāku-
mos, kuri notika ar devīzi “Nebrī-
nies! Piedalies!”, Kalupes pamat-
skolas skolēni piedalījās ne tikai 
sporta sacensībās, bet arī zīmēju-
mu un domrakstu konkursos par 
tēmu „Basketbols ir mana spēle”. 
Latvijas Olimpiskajai komitejai 
sūtījām pirmsskolas grupiņas au-
dzēknes Adriānas Jakubovskas 
zīmējumu un 7. klases skolnieces 
Rainitas Zavadskas eseju.
Radošo konkursu darbus katrā 
nominācijā izvērtēja savas noza-
res profesionāļi. Labākos skolē-
nu zīmējumus izvēlējās grafi ķe, 
gleznotāja, Latvijas Mākslinie-
ku savienības biedre, aģentūras 
«Due Dizains» radošā direktore 
Inta Bērente – Strenga, savukārt 
domraksta konkursa darbus lasīja 
sporta žurnālists Artūrs Vaiders.
Konkursu laureāti svinīgi tika 
sveikti 23. oktobrī Latvijas Olim-
piskajā komitejā Rīgā. Kalupes pa-
matskolas saime priecājas par mū-
su skolnieces Rainitas Zavadskas 
sasniegumu – domrakstu konkur-
sā 3. vieta valstī, par ko jauniete 

saņēma godam nopelnīto diplomu, 
mugursomu (tieši tādas mugurso-
mas tikušas izsniegtas mūsu valsts 
labākajiem sportistiem, šovasar 
dodoties uz 1. Eiropas spēlēm Azer-
baidžānas galvaspilsētā Baku) un 
citas vērtīgas balvas. Labākie eseju 
konkursa darbi tiks publicēti žur-
nālā ”Sports”.
„Basketbols ir komandas spēle, un 
viens pats, kaut arī diezgan meis-
tarīgs, nevari uzvarēt! Protams, 
jāiemācās arī zaudēt, bet man lie-
kas, ka arī uzvarēt un nepalikt 
pašapmierināti, guļot uz uzvaras 
lauriem vēl vairāk ir jāmācās!” tā 
raksta Rainita savā domrakstā.
Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā 
piedalījās gan LOK prezidents Al-
dons Vrubļevskis, LOK ģenerālsek-
retārs Žoržs Tikmers, gan žūrijas 
locekļi, gan arī minēto konkursu 
laureātu skolotāji un vecāki.

Irēna Mukāne
 Kalupes pamatskolas direktores 

vietniece izglītības jomā
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Jaunieši apguva biznesa prasmes Uzņēmējdarbības sākumskolā
Nedēļas garumā Daugavpils novada 

pašvaldība īstenoja bezmaksas nefor-
mālas apmācības par uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanu novada jauniešiem. 
Apmācībām pieteicās 17 jaunieši no 
Medumu, Skrudalienas, Ambeļu, Viš-
ķu, Naujenes, Kalkūnes, Demenes un 
Vecsalienas pagasta, vecumā no 15 
līdz 18 gadiem. Apmācībām eksperi-
mentālā kārtā tika izvēlēts nometnes 
modelis –semināri tika rīkoti Medu-
mos, ar jauniešu nakšņošanu Medu-
mu internātpamatskolā.

Uzņēmējdarbības skola bija vērsta 
uz jauniešu iekšējo resursu attīstīša-
nu, biznesa ideju ģenerēšanu un uz-
ņēmējdarbības intereses sekmēšanu. 
Apmācību laikā jaunieši devās arī 
ekskursijās pie septiņiem vietējiem 
uzņēmējiem – z/s “Sēlija”, SIA Green 
PIK Lat, SIA Latteps food, SIA Kļavas 
V, IU “Marianna”, SIA “Jums” un SIA 
“Antaris”. 

Apmācības vadīja Daugavpils nova-
da domes, Daugavpils Universitātes 
Karjeras un iniciatīvu atbalsta centra 
un biedrības „Davai” speciālisti, iz-
augsmes trenere Sonja Graf (Vācija) 
un inovāciju eksperte Vita Brakovska 
(Rīga).

“Daugavpils novada dome, domājot 
ilgtermiņā par jauno uzņēmēju paau-

dzi, šādā veidā iedod pirmo impulsu 
jaunieša domāšanā. Pat, ja šajā brīdī 
jaunieši neapzinās vērtību iegūtajām 
zināšanām, esmu pārliecināta, ka tas 
viņiem dos stabilāku sajūtu brīdī, kad 
viņiem būs jāizlemj, ko tālāk dzīvē da-
rīt. Protams, strādājot ar pamatskolas 
vecuma jauniešiem, ir jārēķinās, ka 
viņiem vēl ir pavisam citas domas gal-
vā, bet, ne velti Skandināvijas valstīs 
jau bērnudārza vecumā māca ekono-
mikas pamatus un attīsta uzņēmēj-
darbības domāšanu. Es domāju pa-
matskolas vecums ir adekvāts brīdis, 
lai par šīm lietām sāktu runāt – tā ir 
investīcija nākotnei,” tā V.Brakovska.

V. Brakovska jauniešu iedvesmo-
šanai uzskatāmi parādīja dažādas 
Latvijā tapušās biznesa idejas, kuras 
tika realizētas dzīvē bez lieliem fi nan-
siālajiem ieguldījumiem - koka tau-
riņš, kartona moduļi bērnu radošuma 
izpausmēm, koka apvalki viedtālru-
ņiem, kurpju papēžu aizsargi un citas 
oriģinālas lietas.

Novada jaunieši prezentēja arī  sa-
vas biznesa idejas –viņi iecerējuši iz-
veidot sporta zāli, veterināro klīniku, 
dzīvnieku patversmi, bērnu aprūpes 
iestādi, rokdarbu veikaliņu, cepumu 
fabriku un putnu dārzu. “Man prieks, 
ka viņi ir izvēlējušies praktiskas, 

 Medumos tapa nacionālie ēdieni
Medumu ciemā dzīvo vairāku 

tautību iedzīvotāji, līdz ar to šeit 
ir vieta, kur savijas kopā dažādu, 
pavisam atšķirīgu tautu nacionālo 
ēdienu gatavošanas tradīcijas. Me-
dumu pagasta Tautas nams, sadar-
bībā ar jauniešu centru “Medumu 
Cerība”, organizēja pasākumu jau-
niešiem “Latvijas tautību nacionā-
lie ēdieni”, kurš tika veltīts dažādu 
tautību tradicionālajai virtuvei.

Pasākuma svinīgā atklāšana sā-
kās ar Medumu pagasta pārvaldes 
vadītāja Nikolaja Poltaveca apsvei-
kumiem gaidāmajos Valsts svētkos 
un vēlējumiem ikkatram no mums 

izjust cieņu pret Latvijas valsts 
kultūras vērtībām, vēstures man-
tojumu un dabas skaistumu.

Pasākuma ideja bija parādīt, cik 
bagāta ir Latvija savā daudzveidī-
bā, ko var ieraudzīt dabā, cilvēkos, 
valodās un dialektos, atšķirīgajās 
reliģiskajās konfesijās. Katrai tau-
tībai ir atšķirīga kultūra, vērtības, 
tradīcijas un, protams, nacionālā 
virtuve, kas veidojās gadsimtiem 
ilgi.

Pasākuma dalībnieku uzdevums 
bija izvēlēties vienu no tautībām, 
kas ietilpst dzimto pagastu etnis-
kajā sastāvā un savlaicīgi paga-

tavot tās nacionālo ēdienu, kā arī 
parādīt visiem izvēlētas tautības 
nacionālo rotaļu. Ir vērts atzīmēt, 
ka visi pasākuma viesi - Kalkū-
nes, Lauceses, Demenes, Silenes 
un Vecsalienas pagastu jaunieši, 
lieliski tika galā ar šo uzdevumu, 
radoši prezentējot latviešu, poļu, 
ebreju, krievu, baltkrievu ēdienus 
un iesaistot klātesošos izklaidējo-
šās rotaļās.

Jauniešu centrs “Medumu Ce-
rība” sarūpēja pasākuma viesiem 
pateicības dāvanas, pašu rokām 
pagatavotus gardus marinētus 

ķirbjus oriģinālā iepakojumā. Tā-
pat jauniešu centrā tapa diplomi 
un pateicības pasākuma uzvarētā-
jiem un pārējiem dalībniekiem.

Izsakām pateicību Kalkūnes, 
Lauceses, Demenes, Vecsalienas, 
Skrudalienas pagastiem par atsau-
cību un piedalīšanos, kā arī jaunie-
šu centram “Medumu Cerība” par 
palīdzību pasākuma organizēšanā 
vadīšanā.

Diāna Mikulāne 
Medumu Jauniešu centra vadītāja

pragmatiskas idejas ar sociālu ievir-
zi, kas liecina, ka viņi domā ne tikai 
par savas darba vietas radīšanu, bet 
to, kā veidot sadzīves pakalpojumus 
pieejamākus sabiedrībai,” komentē  
V.Brakovska. 

Naujenes pamatskolas skolnieces 
Alīna Lazuko, Laura Grigorjeva un 
Kristīne Šteinberga pastāstīja, ka iz-
vēlējušās piedalīties apmācībās, lai 
nākotnē būtu vieglāk izlemt par stu-
diju virzienu. Meitenes atzina, ka lek-
cijas bija noderīgas, to laikā apgūtas 
pamatzināšanas par uzņēmuma at-
tīstību. “Mūsu lektori, kuri paši ir uz-
ņēmēji, dalījās savā pieredzē par savu 

ideju attīstīšanu. Klausoties viņos, ra-
dās vēlme pašai kaut ko tādu izdomāt 
un realizēt,” tā par iespaidiem saka 
A.Lazuko. 

Noslēdzoties uzņēmējdarbības sā-
kumskolai, jaunieši tika aicināti ga-
tavoties biznesa ideju iesniegšanai 
Daugavpils novada biznesa ideju kon-
kursā „Esi uzņēmējs” 2016. gadā,  kā 
arī jaunākiem jauniešiem – dibināt 
skolēnu mācību uzņēmumus. Visi jau-
nieši saņēma apliecinājumus par pie-
dalīšanos apmācībās. 

Elza Timšāne
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Atklāts atjaunotais Vasargelišķu skatu tornis 
Valsts svētku nedēļā Naujenes pagastā, 

dabas parka “Daugavas loki” teritorijā, svi-
nīgi tika atklāts ar Eiropas Savienības Ko-
hēzijas fonda atbalstu būvētais Vasargeliš-
ķu skatu tornis, kurš renovācijas laikā divus 
gadus apmeklētājiem bija slēgts. Jaunais 
tornis ir kā dāvana Daugavpils novadam un 
dabas parka apmeklētājiem Latvijas dzim-
šanas dienā. 

Pasākuma laikā klātesošos uzrunāja Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas pārstāvji, Dabas aizsardzības pārval-
des, Daugavpils novada domes un Naujenes 
pagasta pārvaldes vadītāji. Svinīgi pār-
griežot lentītes, svētku apmeklētāji varēja 
uzkāpt jaunajā skatu tornī, kas kļuvis par 
diviem metriem augstāks. Vasargelišķu tor-
ņa skatu vietā paveras burvīga ainava - te 
skatāms Rozališku loks, kas atainots uz 10 
latu naudaszīmes. 

“Vasargelišķu skatu tornis atrodas mūsu 
novada skaistākajā vietā – dabas parkā 
“Daugavas loki”, kas ir nozīmīga dabas dota 
vērtība. Ne velti, šī vērtība tika nosargāta 
Atmodas laikā, ir iekļauta UNESCO Kultū-
ras mantojuma sarakstā un mēs par to ne-
pārtraukti gādājam. Vēlos pateikties ikvie-
nam, kas rūpējās par šī torņa atjaunošanu, 
lai mūsu iedzīvotājiem un tūristiem atkal 

būtu iespēja baudīt krāšņo dabas ainavu,” 
uzrunā pateicās Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska. 

“Latvijas sabiedrība ir pelnījusi šo torni, jo 
te ir vērts braukt, skatīties un sajust Dau-
gavas varenību un skaistumu,” par paveikto 
priecājās Dabas aizsardzības pārvaldes Lat-
gales reģionālās administrācijas direktore 
Anda Zeize. ” Dabas aizsardzības pārvalde 
šogad turpina dabas tūrisma infrastruktū-
ras attīstību teju visā Latvijā. Paraugoties 
Daugavai pāri, mēs varam redzēt Vecsalie-
nas pagasta Lazdukalnā otru ekspluatāci-
jā nodotu torni. Mūsu mērķis ir attīstīt arī 
Daugavas kreiso krastu, lai cilvēki varētu 
izbaudīt abus krastus.”

Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Inā-
ra Miglāne neslēpa, ka iedzīvotāji un tūris-
ti jau sen gaidīja šo brīdi, jo Vasargelišku 
skatu tornis ir vispieprasītākais tūrisma 
objekts Naujenē, kas tiek apmeklēts visu 
gadu. Jāatzīmē, ka līdztekus noslēdzas dar-
bi pie Dinaburgas takas atjaunošanas. Līdz 
novembra beigām dabas parka “Daugavas 
loki” teritorijā tiks uzstādīti 13 informatīvi 
stendi un 30 robežzīmes, kā arī tiks uzstādī-
tas norādes zīmes. 

Elza Timšāne

Ekspluatācijā nodota Višķu sabiedriskā pirts
13.novembrī Višķu pagas-

ta pārvalde nodeva ekspluatā-
cijā sabiedrisko pirti, kas tika 
uzbūvēta ELFLA projekta Nr.14-
03-LL24-L413101-000002 „Jauna 
sadzīves pakalpojuma – Sabiedris-
kās pirts izveide Višķu pagastā” ie-
tvaros.

Projekts paredzēja jaunas vien-
stāvu guļbaļķu konstrukcijas pirti 
ar mazgāšanās telpu ne vairāk kā 
10 personām, priekštelpu un dušas 
telpu būvniecību. Būvniecības ietva-
ros ir nodrošināts pirts pieslēgums 
pie centrālā ūdensvada un izveidota 
lokālā, septiķu tipa, kanalizācijas 
sistēma. Pirts apkure tiek nodro-
šināta ar divām autonomām krās-

nīm. Projekta ietvaros ir ierīkota 
elektroinstalācija, vēdināšanas un 
ventilācijas sistēma, izgatavotas un 
uzstādītas pirts darbībai primāri ne-
pieciešamās mēbeles.

Projekta izmaksas, saskaņā ar 
veikto iepirkumu rezultātiem, bija 
40186 eiro, no kurām ELFLA fi nan-
sējums 18900 eiro.

Pirts klientiem būs publiski pieeja-
ma tuvākajā laikā - pēc tam, kad Dau-
gavpils novada dome būs apstiprinā-
jusi tarifus par pirts izmantošanu.

Jānis Vanags 
Biedrības “Višķu attīstība” valdes 

priekšsēdētājs
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Kalupē godināja brīvības cīnītājus
Lāčplēša diena – brīvības cīņās kri-

tušo atceres brīži visā Latvijā. Vēs-
turiskie notikumi skāruši ikkatru 
novadu, pagastu, ciemu – arī Kalupi. 
Par godu brīvības cīnītājiem, pagasta 
iedzīvotāji vairākus gadus pēc kārtas 
iet lāpu gājienā pie pieminekļa “Kalu-
piešiem – 20.g.s. cietušajiem un upu-
riem”. Šogad mūsu pasākumu apmek-
lēja Daugavpils novada domes vadība. 

Kalupes pagasta pārvaldes vadītā-
ja Ināra Ūbele savā uzrunā aicināja 
klātesošos uz  klusuma brīdi. Novada 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska 
uzsvēra, ka arī šodien pasaulē notiek 
cīņas, krīt karavīri, iet bojā nevainīgi 
cilvēki, tāpēc vēl jo vairāk jābūt mod-

riem savas dzimtenes aizstāvjiem. 
Aizvien vairāk šajā pasākumāpiedalī-
jās jaunā paaudze – Kalupes pamat-
skolas audzēkņi un skolotājas Initas 
Ivdras vadītais 132. Kalupes maz-
pulks, kurš bija sagatavojis nelielu 
teatralizētu scenāriju, veltītu krituša-
jiem karavīriem. 

Tālāk turpinājām ceļu uz Baltaču 
kapiem. Te, blakus Šaršunu dzimtas 
kapu kopiņām, uzstādīta piemiņas 
vieta Broņislavam Šaršunam, kurš 
saņēmis pirmās neatkarības laika 
augstāko valsts apbalvojumu Lāčplē-
ša kara ordeni. Kalupes pagasta pār-
valdes multifunkcionālā centra “Va-
ravīksne” vadītājs Aivars Rasčevskis 

aicināja uz klusuma brīdi.
Novada domes priekšsēdētājas viet-

nieks Arvīds Kucins uzrunā atzīmēja, 
ka arī šodien uzrodas Kangari, cīnās 
Lāčplēši un jādzīvo tā, lai baltais uz-
var melno. 

Skolas direktore Ināra Ondzule uz-
svēra, ka vienmēr jāsaglabā kopības 
sajūta. Veicot mazos ikdienas darbi-
ņus, veidojam  savas valsts šodienu, 
Latvijas nākotni. Kalupes Romas ka-
toļu baznīcas prāvests Antons Aglo-
nietis kavējās atmiņās par savu ģime-
ni. Savā laikā tēvam nācies atteikties 
no piedāvātā amata, lai otram neno-
darītu pāri.  

Kalupes pagasta vēsturnieks Hen-

rihs Kivlinieks pastāstīja, ka Broņis-
lavs Šaršuns ir piedalījies kaujās arī 
par Kalupi. Vēsturiskus faktus atsau-
ca atmiņā Šaršunu dzimtas pārstāve 
– skolotāja Marija Šaršune.

Godinot visās kaujās kritušos cīnītā-
jus, tika nolikti ziedi, iedegtas svecītes 
un lāpas. Skanēja tautasdziesmas, 
dzeja. 

Paldies Daugavpils novada domes 
vadībai, Kalupes pamatskolai un pa-
gasta iedzīvotājiem, kuri piedalījās un 
atbalstīja pasākumu.

Monika Lipšāne
Kal upes pagasta pārvaldes kultūras 

menedžere 

Lāčplēša dienas lāpu gājienā piedalījās novada pašvaldības pārstāvji

Daugavpilī jau par tradīciju kļuvis 
Lāčplēša dienas lāpu gājiens. Arī šo-
gad, 11. novembrī, pieminot Latvijas 
valsts armijas uzvaru pār Rietum-
krievijas brīvprātīgo armiju jeb tā 
saukto Bermonta karaspēku, notika 
lāpu gājiens.

Vairākus kilometrus garajā lāp-
nešu kolonnā bija pārstāvēta gan 

Daugavpils, gan Daugavpils novada 
pašvaldība, pagasti, zemessargi, ro-
bežsargi, jaunsargi, policija, kultū-
ras, pašvaldības un valsts iestādes, 
izglītības iestādes un studenti. 

Daugavpils novada pašvaldību pār-
stāvēja Daugavpils novada dome, 
Demenes, Vecsalienas, Skrudalienas, 
Tabores, Maļinovas, Līksnas un Viš-

ķu pagasta pārvaldes, kā arī Špoģu, 
Vaboles un Zemgales vidusskolas 
skolēni un skolotāji. Lāpu gājiena 
priekšgalā, līdzās valsts un Daugav-
pils pilsētas karogiem, tika nests arī 
Daugavpils novada pašvaldības ka-
rogs.

Lāpu gājiens noslēdzās Vienības 
laukumā, kur no lāpām un svecītēm 

tika izveidota izgaismota Latvijas 
kontūra, Papildinot svētku noskaņu, 
Lāčplēša dienas pasākumus Vienības 
laukumā turpināja grupas “Baltie 
lāči” koncerts. 

Elza Timšāne

 Valsts svētku pasākums Dubnas pagastā
Latvijas valsts svētku priekšva-

karā Dubnas kultūras namā kuplā 
skaitā pulcējās Dubnas un kaimi-
ņu pagasta ļaudis. Dubnas pagas-
ta pārvaldes vadītājs Ēvalds Sta-
šulāns apsveikuma uzrunā teica: 
,,Pagasta galvenā vērtība esat Jūs – 
mūsu lauku iedzīvotāji, kurus vada 
ticība, cerība, mīlestība, spītība un 
stipra griba.” 

Pēc Latvijas himnas vārds tika 
dots pašiem mazākajiem paš-
darbniekiem - Dubnas kultūras 
nama bērnu vokālajam ansam-
bļim ,,Uguntiņa”. Svētku program-
mu papildināja skanīgās dzies-
mas, kuras izpildīja Ilūkstes 
novada Pilskalnes vokālais an-

samblis ,,Lillijas” un jautras, ener-
ģiskas dejas, kuras izdejoja Pilskal-
nes vidējās paaudzes deju kolektīvs.
Paldies pasākuma vadītājai Gu-
nai, Dubnas bērnu vokālajam 
ansamblim, pilskalniešiem par 
ziediem, siltiem vārdiem, atsau-
cību un ieguldīto darbu, saga-
tavojot pasākuma programmu.
Paldies grupai “Dvinskas muzikan-
ti” par jauko pavadījumu, kas sagā-
dāja patīkamu noskaņojumu visiem 
visa vakara garumā.

Janīna Bēķe
Dubnas kultūras nama direktore 
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132. Kalupes mazpulks pasākumā 
“Latviešu karavīrs 
laikmeta griežos” 

Jau otro gadu Kalupes mazpulcēni 
iesaistās konkursā “Latviešu kara-
vīrs laikmeta griežos”, un tiek uzai-
cināti uz noslēguma pasākumu, kurš 
šogad 5. un 6. novembrī notika Dau-
gavpilī. To organizēja biedrība ,,Lat-
vijas Ģenerāļu klubs”.

Mūsu 5 skolēniem – E. Zepam, Ē. 
Nazarovam, S. Kļukovskim, S. Sieti-
ņam, M. Sarkanim – bija iespēja ie-
pazīties ar jaunsargu, zemessargu un 
biedrības „Latvijas skauti un gaidas” 
dalībnieku ikdienas darbu un aktivi-
tātēm, kuras gan skolēnos, gan pie-
augušajos izraisīja spilgtas emocijas.

Katra aktivitāte, sākot no instruk-
tāžām, komandu izveides un prezen-
tācijām, tika saistīta ar patriotisma 
jūtām un rosināja pārdomas, kādam 
ir jābūt šodienas Latvijas karavīram, 
savas dzimtenes aizstāvim. Savas 
spējas un zināšanas skolēni parādīja 
orientēšanās sacensībās Daugavpils 
pilsētā 5 km distancē. Pēc sacensī-
bām visi mielojās ar pusdienām, ku-

ras zemessargi gatavoja lauka virtu-
vē.

Vienības laukumā bija apskatāma 
zemessardzes, robežsargu, glābēju, 
kinologu, policistu, bruņoto spēku ie-
roču un ekipējuma izstāde. Eiropas 
skvērā tika iestādīts atmiņu koks. 
Zemessardzes 34. bataljons un NBS 
orķestris visus klātesošos iesaistīja 
gājienā uz Daugavpils Universitāti, 
kur notika svinīgais pasākums, kon-
certs, Ata Kļimoviča fi lmas pirmizrā-
de un tikšanās ar fi lmas varoņiem, kā 
arī diskusija par NBS un valsts aiz-
sardzības tēmām.

Pasākuma noslēgumā tika atklāta 
pulkveža Frīdrika Brieža piemiņas 
plāksne.

Ar gandarījuma jūtām par paveik-
to, redzēto un izjusto Kalupes maz-
pulcēni devās mājās.

Inita Ivdra 
132. Kalupes mazpulka vadītāja

Naujenes pamatskolā viesojās 
Valsts robežsardzes Daugavpils 

pārvaldes kinologi

Lāpu gājiens Višķu pagastā

Pērn Višķu pagastā tika aizsākta 
tradīcija  - vienoties lāpu gājienā 
un dāvināt Latvijai mūsu dziesmas 
un kopā būšanu. 14.novembrī Viš-
ķu katoļu baznīcā pasākuma viesi 
pulcējās, lai uzklausītu lūgšanu par 
mūsu valsti un dziedātu skaistākās 
dziesmas par to.

Uguns latviešu mitoloģijā simboli-
zē sauli, gaismu, aizsardzību, vese-

lību un labklājību. Vairāk nekā 70 
cilvēki devās lāpu gājienā no Višķu 
katoļu baznīcas līdz Višķu estrādei, 
vēlot labākās uguns īpašības savai 
valstij. Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97.gadadienā pasākuma 
apmeklētājus sveica Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska un Višķu pagasta pārval-
des vadītājs Jānis Proms. Runās tika 

izteikts vēlējums saglabāt stiprināt 
esošās tradīcijas un  būt vienotiem. 
Pasākuma izskaņā viesi tika aicināti 
uz kopīgo sadziedāšanos, kuras lai-
kā izskanēja visiem pazīstamās lat-
viešu tautasdziesmas un dziesmas 
par Latviju. Noslēgumā katrs varēja 
malkot karstu tēju un nogaršot ābo-
lu pīrāgu. 

Višķu pagasta pārvalde izsaka 

pateicību par piedalīšanos pasāku-
mā Daugavpils jaunsargu vienības, 
Valsts robežsardzes un Latvijas Re-
publikas Zemessardzes pārstāvjiem.

Santa Matisāne
Višķu pagasta 

sabiedriskā centra vadītāja 

Lāčplēša dienas svinību ietvaros 10. 
novembrī Naujenes pamatskolā vie-
sojās Valsts robežsardzes kinologi ar 
dienesta suņiem. Pasākums tika rī-
kots ar mērķi audzināt bērnos patrio-
tiskās jūtas, kā arī radīt interesi par 
robežsarga un kinologa profesijām.

Ļoti lielu interesi un pozitīvas emo-
cijas bērnos izraisīja tikšanās ar die-
nesta suņiem. Kinoloģijas nodaļas 
vecākā inspektore I.Jankovska ko-
mentēja kinologu un dienesta suņu 
paraugdemonstrējumus, kā arī pa-
stāstīja par kinologu darbu: robežsar-
dzē, muitā un policijā. Skolēniem bija 
ļoti interesanti un aizraujoši vērot ki-
nologu un suņu darba paraugdemons-
trējumus, novērtēt pēddziņu apgūtās 
prasmes. Kinologi ar dienesta suņiem 
demonstrēja paklausības elementus, 
narkotisko vielu meklēšanu bagāžā, 
priekšmetu meklēšanu apvidū, bīsta-

mu personu aizturēšanu un neitrali-
zēšanu.

Mūsu skolēni ar sajūsmu un ap-
lausiem sagaidīja katra kinologa un 
suņa paraugdemonstrējumu. Viņi bija 
sajūsmā par iespēju paglaudīt suņus. 
Tikšanās beigās skolas kolektīvs par 
piemiņu nofotografējās kopā ar kino-
logiem un viņu suņiem.

Ir jāatzīst, ka ļoti svarīgi populari-
zēt Valsts robežsardzes tēlu sabiedrī-
bā. Bagātinājušies ar iespaidiem, sko-
lēni visu dienu pieminēja lielo suņu 
paklausību un sapratni. Daži skolēni 
izteica vēlmi nākotnē strādāt par ro-
bežsargiem. Valsts robežsardzes Dau-
gavpils pārvaldes kinologu uzstāša-
nās nevienu neatstāja vienaldzīgu. 

Alita Kokina
 Naujenes pamatskolas 
sākumskolas skolotāja
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Gada cilvēks nominācijā „Kultūra” 
ir Daugavpils novada Kultūras cen-
tra galvenā speciāliste deju jautāju-
mos, Tautas deju ansambļa “Līksme” 
un vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Līksme” vadītāja Aija Daugele. Aijas 
Daugeles mīlestība pret deju ielikta 
jau šūpulī. 1990. gadā viņa pārņēma 
savas mammas, Irēnas Braslavskas, 
vadīto tautas deju ansambli „Līks-
me”. 2014.gadā kolektīvs ar krāšņu 
koncertu atzīmēja savu 45 gadu jubi-
leju. Abu Aijas vadīto kolektīvu aug-
sto tehnisko un māksliniecisko varē-
šanu apliecina tas, ka paralēli savam 
ikdienas darbam un mācībām ikviens 
dejotājs ar prieku dodas uz mēģināju-
miem, kur tiek slīpēti un spodrināti 
deju soļi un raksti. 2015. gads Dau-
gavpils novada kultūras dzīvē bija 
īpaši bagāts ar izciliem notikumiem, 
kuros Aijas Daugeles radošajam ie-
guldījumam bija vislielākā nozīme. 
Kopš 2011. gada „Līksme” pēc Aijas 
iniciatīvas ir paplašinājusies ar vidē-
jās paaudzes deju kolektīvu, apvieno-
jot tautas dejai uzticīgos cilvēkus un 
paaudzes. Ar savu darbu un pieredzi 
Aija Daugele iemantojusi cieņu un 
autoritāti Latvijas tautas dejas profe-
sionāļu vidū.

Gada cilvēks nominācijā „Pašvaldī-
bas darbs” ir Naujenes pagasta iedzī-
votāja Vasilisa Pudovkina, kura tikai 
šovasar devās pelnītā atpūtā. Vasili-
sai Pudovkinai ir bagāta darba piere-
dze, kas vērtējama kā izcila un panā-
kumiem bagāta. Dzimtajā Naujenes 
pagastā nostrādāti 23 gadi. Strādā-
jot par Naujenes pagasta padomes 
priekšsēdētāju, viņa spēja ieviest 
neskaitāmi daudz jaunas radošas 
iniciatīvas. Vasilisas darbības laikā 
tika izveidots Naujenes Novadpētnie-
cības muzejs, saglabāta Slutišķu vec-
ticībnieku sādža, ar tās unikālo vec-
ticībnieku sētu, kura šogad projekta 
ietvaros tika restaurēta. Vasilisa ir 
likusi pamatu arī Starptautiskajam 
tautas mākslas festivālam „Augšdau-
gava”, kura tradīcija aizsākta tālajā 
1994.gadā. Vasilisa Pudovkina ir ak-
tīva lietišķo sieviešu kluba „Olivia” 
biedre, kas ne vienu vien reizi ir ie-
saistījusies dažādu labdarības akciju 
rīkošanā. Vasilisa ar sev piemītošo 
neatlaidību spēja panākt virkni uzla-
bojumu pašvaldības pārvaldes darbā, 
īpaši nekustamā īpašuma apsaim-
niekošanas jomā. Strādājot novada 
domē un esot vairākkārtēji ievēlēta 
par domes deputāti, Vasilisa Pudov-
kina īstenoja vairākas jaunas ieceres. 
Nozīmīgi ir tādi konkursi kā „Meža 
un dārza dienas”, „Daugavpils nova-
da uzņēmējs”, „Mana dzīves vide”. 
Daugavpils novada dienu pasākumu 

ietvaros Vasilisa Pudovkina spēja 
katru gadu pulcināt arvien jaunus 
uzņēmējus dalībai gadatirgū.

Gada cilvēks nominācijā „Uzņē-
mējdarbība” ir SIA „Antaris” valdes 
priekšsēdētājs un atpūtas parka „Si-
lene” direktors Antonijs Samburs. 
Antonijs Samburs ir mērķtiecīgs uz-
ņēmējs, kas vada vienu no lielākajām 
daudznozaru kompānijām Daugav-
pils novadā – fi rmas “ANTARIS” pa-
matdarbības virziens ir konditorejas 
un kulinārijas izstrādājumu ražoša-
na, mazumtirdzniecība un vairum-
tirdzniecība. Salīdzinot ar 2013.gadu, 
pērn uzņēmuma peļņa augusi vairāk 
nekā astoņas reizes. Veikalu tīkla mo-
dernizācijas nolūkos SIA “Antaris” ir 
kļuvis par SIA “Elvi Latvija” franšī-
zes partneri, visus “Saules veikalus” 
pielāgojot un apvienojot zem viena 
Latvijā atpazīstama un uzticama zī-
mola. Antonija Sambura uzņēmu-
mam pieder arī tādas pircēju iecienī-
tas preču zīmes kā Mora un Jezupa 
virtuve, kas veicina Latgales reģiona 
atpazīstamību un 2015. gadā palīdzē-
ja palielināt pašražotās produkcijas 
apjomu par 15%. Konditorejas fabri-
ka „MÕRA” ražo tradicionālos smilšu 
cepumus, kraukšķīgās ”Austiņas”, 
maigas garšas cepumus „Franču gau-
mē”, suvenīra rausi „Daugava”, pie-
na konfektes „Brūnaļa” un daudzus 
citus iecienītus saldumus. Ne mazāk 
nozīmīgs objekts ir atpūtas parks 
„Silene”. Šeit atrodas Latgalē vienī-
gā virvju trase „Lūšu taka”. Antonijs 
Samburs ir 2. lielākais darba devējs 
novadā, kas nodarbina 80 novada 
iedzīvotājus. SIA “Antaris” ir arī jau-
niešiem visdraudzīgākais uzņēmums 
– vasaras nodarbinātības program-
mā šogad tika piedāvātas 34 darba 
vietas.

Svētku koncertu ar dejām un dzies-
mām saksitināja Naujenes Mūzikas 
un mākslas skolas Pūtēju orķestris 
(diriģents Roberts Saulevičs), Silenes 
pamatskolas un Sventes vidusskolas 
skolēnu koris (diriģente Rozālija Al-
makajeva), Špoģu mūzikas un māks-
las skolas audzēkne Laura Gribuste, 
Špoģu mūzikas un mākslas skolas 
audzēkne Valērija Ļebedjoka, Vabo-
les vidusskolas folkloras kopa “Kan-
či” (vadītāja Elga Kursiša), Lāču pa-
matskolas 1. – 4. klašu deju kolektīvs 
(vadītāja Iveta Meškovska), Špoģu vi-
dusskolas 3. – 4. klašu deju kolektīvs 
(vadītāja Antra Dombrovska), Nīc-
gales pamatskolas 1. – 4. klašu deju 
kolektīvs (vadītāja Biruta Mukāne), 
Vaboles vidusskolas 3. – 6. klašu deju 
kolektīvs (vadītāja Iveta Skrinda). 

Olga Smane

Elza Timšāne

►►►   no 1.lpp.
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Dzimšanas diena katram - gan cil-
vēkam, gan valstij - ir zvaigznēs ierak-
stīta. Vēsturiski mūsu valsts gaišākos 
svētkus svinam gada tumšākajā laikā, 
tāpēc gaismas radīšanai mums jāie-
dedz gaisma savās sirdīs un domās. 
Šogad mēs atzīmējam Latvijas valsts 
97.dzimšanas dienu. Ikvienam mūsu 
zemes patriotam tie ir mīļi un gaidīti 
svētki. Jebkura nācija uzsver savas ne-
atkarības nozīmi un pateicas tiem, kuri 
ir izcīnījuši šo cīņu – saviem Lāčplē-
šiem. Brīvība ir katras tautas galvenā 
vērtība. Brīvība lemt, spriest un darīt. 
Tās ir tiesības pašiem veidot savu lik-
teni un kultūru, kā saka priekšā paša 
prāts un sirdsapziņa. Valsts svētki ir 
laiks, kad mēs jo īpaši domājam un ru-
nājam par patriotismu un izjūtam to. 
Patriotisms ir pārliecība, ka tava valsts 
ir vislabākā, patriotismu nevar iemācīt 
un nevar uzspiest. Tas dzīvo mūsos, 
tas aug mums līdzi, tiek mantots no 
paaudzes paaudzē ar tautas tradīci-
jām, rituāliem, barikāžu ugunskuriem, 
kopā dziedamām dziesmām un mūsu 
tautastērpiem.

Katrs gads gan ikviena cilvēka, gan 
pagasta, novada, valsts dzīvē iezīmējas 

ar konkrētiem notikumiem. Pašreizē-
jās norises mūsu darbā un ikdienā ir 
ļoti saistītas ar globālo situāciju Eiro-
pā un pasaulē. Tas, kas notiek Ukrai-
nā, Francijā, Sīrijā, šie tūkstoši bēgļu, 
mums liek pārvērtēt visu, ko mēs da-
rām, kā raugāmies nākotnē. Atrodoties 
starp Rietumiem un Austrumiem, Lat-
vija ir vistuvāk procesiem, kas šobrīd 
noris Eiropas austrumu daļā. Mēs ne-
esam pasargāti no politiskajām svār-
stībām, un tādēļ mums jābūt stipriem, 
gudriem, domājošiem, lai nosargātu 
savas vērtības, kas mums ir dotas kā 
tautai, kā nācijai, kā valstij. Ne brīdi 
nedrīkstam aizmirst savu Tēvzemi. 

Savukārt tas, kā mēs savu pagastu, 
savu novadu, savu valsti, savu Latvi-
ju piepildām ar darbiem, ir mūsu pašu 
iespēja, izvēle un atbildība kā izdarīt 
labāk, lai mūsu veikums paliktu nāko-
šajām paaudzēm.

Neraugoties uz dažādajiem pavērsie-
niem pasaulē, kas ietekmē arī mūsu 
novada dzīvi, esam spējuši bez lieliem 
satricinājumiem izdzīvot krīzes laiku 
un cerīgi raugāmies nākotnē. 

Ļoti svarīga ir drošība – ne tikai 
starptautiskā, bet arī valsts iekšējā 

drošība, kas nozīmē arī iedzīvotāju 
labklājību, darbu tepat Latvijā, iespēju 
izglītoties.

Svētki liek pārdomāt un izvērtēt, 
kas ir noticis laikā starp gadadienām. 
Novadā kopumā un katrā pagastā cil-
vēkiem ir ko atcerēties, kas izdarīts, 
sasniegts un kas varētu būt tas,  kam 
jāveltī savi spēki nākotnē, svarīgi ir arī 
apzināties, kā dzīvojam, kā jūtamies 
savā novadā, savā Latvijā.

Krīze ir palikusi aiz muguras, bet 
joprojām aktuāls ir demogrāfi skais 
stāvoklis. Cilvēki aizbrauc projām un 
rodas jautājums, kāda tad būs Latvija 
bez saviem cilvēkiem, Tas ļoti satrauc. 
Svarīga ir arī katra cilvēka paša at-
tieksme pret sevi, savu ģimeni, sētu, 
pagastu, novadu, savu valsti kopumā.

Novadā cenšamies darīt daudzas 
lietas – sakārtot vidi, infrastruktūru, 
ceļus, uzturēt gan pirmsskolas, gan 
vispārējās, profesionālās un interešu 
izglītības iestādes, atbalstīt dažādas 
jauniešu iniciatīvas, piesaistot Eiropas 
Savienības fondu līdzekļus.

Kopā ar uzņēmējiem domājam par 
jaunu darba vietu radīšanu, dažādām 
uzņēmējdarbības formām. Taču visam 
pāri ir demogrāfi skais stāvoklis. Ir jā-
veicina uzņēmējdarbība, lai pie mums 
brauc strādāt jauni cilvēki, lai viņi 
papildina mūsu iedzīvotāju skaitu, lai 
viņi te veido ģimenes, laiž pasaulē bēr-
nus, kuriem būs vajadzīgas mūsu izglī-
tības iestādes, ir jādara viss, lai novadā 
būtu darba vietas. 

Tā ir ne tikai vīzija, bet tam ir jābūt 
galvenajam mērķim ne tika pašval-
dībā, bet arī valstī. Apzinoties, ka uz-
ņēmējdarbība ir valsts ekonomiskās 
attīstības mugurkauls, liels prieks un 
lepnums gan par tiem novada uzņēmē-
jiem, kuri sekmīgi turpina iesākto dar-
bību, gan tiem, kuri pieņēmuši drosmī-
gu lēmumu paplašināt vai modernizēt 
savu darbību.

Mums ir, ar ko lepoties, un vajag ar to 
lepoties. Mums ir skaista daba un četri 
gadalaiki, mums ir dižena pagātne un 
savi varoņi. Mums ir daudz krietnu un 

talantīgu cilvēku – čaklu darba rūķu 
dažādās nozarēs. 

Paldies visiem, kas iesaistījušies un 
atbalstījuši Daugavpils novada pašval-
dību – esam pateicīgi par atzinīgu vār-
du, labu padomu, konstruktīvu kritiku 
un ierosinājumu. Paldies zemniekiem 
un uzņēmējiem, kas uztur novada eko-
nomisko aktivitāti, paldies  uzņēmumu 
un iestāžu kolektīviem, kas godprātīgi 
dara savu darbu. Paldies dienestiem, 
kas augu diennakti ir nomodā par 
mūsu veselību, drošību un labklājī-
bu. Paldies  skolotājiem par jaunās 
paaudzes izglītošanu un skolēniem 
par labām sekmēm un sasniegumiem 
olimpiādēs. Paldies reliģiskajām kon-
fesijām par sadarbību. Paldies sabied-
riskajām organizācijām, kas ar savu 
darbību veicina iedzīvotāju aktivitāti 
un līdzdarbību sabiedriskajos procesos. 
Paldies senioriem, kuri ļoti daudz dara, 
lai dzīve novadā būtu interesanta. Pal-
dies ģimenēm par bērniem un to au-
dzināšanu. Paldies visiem labas gribas 
cilvēkiem, kas snieguši nesavtīgu palī-
dzību citiem. Paldies visiem, kas strā-
dājuši un turējuši rūpi sava novada 
labā – mēs visi kopā rakstam šodienas 
Daugavpils novada vēsturi. 

Šajās dienās mūsu sarkanbaltsar-
kanais karogs ir izcili skaists uz pelē-
kā dabas fona. Ir palikuši 3 pilni gadi 
līdz Latvijas simtgadei. Mūsu kopējai 
komandai, dažādu tautību cilvēkiem 
ir laiks rakstīt darbu sarakstu, lai pēc 
3 gadiem ar nebijušu spēku sevi parā-
dītu, jo dāvanas mēs gādājam pašam 
galvenajam – mūsu Latvijai!

Sveicu Jūs Latvijas Republikas 
97.gadadienā! Lai katra jauna diena 
ir jauns sākums, jauna izdevība savu 
varēšanu un spēku ieguldīt savas ģi-
menes, pagasta, novada un Latvijas 
labā! Mums jātic sev, savai varēšanai 
un savam spēkam. Tas ir mūsu darbos, 
mūsu attiecībās, zināšanās un uzņēmī-
bā. Katrs ar savu devumu, mēs visi lie-
li un mazi, esam vajadzīgi mūsu valstij 
Latvijai!  Saules mūžu Latvijai!

10. Eiropas adaptētās modes forums “ModeH”
Daugavpils novada Kultūras pār-

valdes projekta ModeH teātra gru-
pa ir veiksmīgi piedalījās 10.Eiropas 
adaptētās modes Forumā “ModeH” 
Tūrā (Francija), kas veltīts cilvēku ar 
kustību traucējumiem integrēšanai 
sabiedrībā ar mākslas un radošuma 
atbalstu.

22.novembrī notika ES program-
mas “Erasmus” projekta meistarkla-
ses un līguma parakstīšana. Daugav-
pils novada dalībnieku vārdā līgumu 
parakstīja Raitis Pušķeiris un Vanda 
Gibovska. Ļoti atraktīvi notika mūsu 
grupas prezentācija, kur Mihails 
Abramovs un Dmitrijs Ivanovs rekla-
mēja Latviju un aicināja dalībniekus 
fotografēties uz Augšdaugavas fona.

23.novembrī sākās mēģinājumi Vin-
či kongresu namā, bet vakarā notika 
uzveduma ModeH pirmizrāde, kurā 
piedalījās 10 grupas no Polijas, Lie-

tuvas, Rumānijas, Spānijas, Portugā-
les, Francijas un Latvijas.  Uzveduma 
tēma bija dažādu laikmetu deju  mū-
zika. Daugavpils novada  izrādes pa-
matā bija džeza melodijas un stāsts 
par melnbaltā kino laikmetu, par aiz-
kustinošām pārvērtībām, ko iedvesmo  
māksla un attiecības, kas rada lielis-
kas pārmaiņas.

Daugavpils novada uzveduma re-
žisors -  Viktors Jansons. Uzveduma 
dalībnieki: Annija Boluža, Marija Au-
dzere, Anastasija Timčenko, Valentī-
na Timčenko, Jeļena Kurtina, Žanna 
Meile, Raitis Pusķeiris, Aleksandrs 
Traškovs, Jakaterina Masaļska, Ļu-
bova Salekalne, Dmitrijs Ivanovs, Mi-
hails Abramovs un Vanda Gibovska.

 Ināra Mukāne
Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja

Janīnas Jalinskas uzruna Valsts svētkos 
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Ar Latviju sirdī  noritēja Valsts svētku pasākums Ambeļos
17.novembra vakarā pilnu Ambeļu 

kultūras nama zālē notika LR prok-
lamēšanas 97. gadadienai veltīts 
svētku pasākums “Manā sirdī ir Lat-
vijai drošākā vieta”.

Pasākuma sākumā ar klusuma 
brīdi tika pieminēti teroraktu upuri 
dažādās valstīs, kas visus noskaņo-
ja uz pārdomām par norisēm plašajā 
pasaulē un Latvijas vietu tajā. Pēc 
kopīgas Latvijas himnas nodziedāša-
nas, svētku priekšvakarā sapulcēju-
šos sveica Ambeļu pagasta pārvaldes 
vadītājs Sandris Kusiņš. Pēc šī svinī-
gā mirkļa pasākuma vadītājas Aļona 

Kuņko un Nataļja Ivanova aicināja 
apmeklētājus izbaudīt svētku kon-
certu “Manā sirdī ir Latvijai drošākā 
vieta”.

Koncerta skanēja dzeja, dziesmas 
un muzikāli skaņdarbi, kas veltīti 
mūsu tēvzemei – Latvijai. Vakara 
gaitā jau trešo gadu tika godināti 
Ambeļu pagasta jaunieši, kuriem 
šogad paliek 18 gadi. Šogad Ambeļu 
pilngadnieku skaitam piepulcēju-
šies  9 jaunieši: Fatima Beinaroviča, 
Budulajs Beinarovičs, Aldis Kokins, 
Kristaps Miglāns, Karīna Mogiša, 
Anna Plone, Marks Romanovs, Vja-

česlavs Tišalovičs un Raimonds Vi-
ļovs.  Diemžēl, uz svinīgo pasākumu 
varēja ierasties tikai pieci no viņiem, 
kuri dzirdēja daudz labu vārdu un 
saņēma ziedu klēpjus no radiem, 
draugiem un vienaudžiem, kā arī pa-
gasta pārvaldes apliecības un simbo-
liskas dāvanas, kuras  tiks nogādātas 
arī klāt neesošajiem pilngadniekiem. 
Gribas cerēt, ka šis brīdis liks jaunie-
šiem justies mīlētiem un vajadzīgiem 
savā dzimtajā pusē, un viņi pēc profe-
sijas iegūšanas veidos savu dzīvi Am-
beļos vai Daugavpils novadā.

Liels paldies par svētku  program-
mas sagatavošanu visiem koncerta 
dalībniekiem, pasākuma vadītājām, 
brīvprātīgajiem palīgiem, pagasta 
darbiniekiem. Īpaši sirsnīgs paldies 
par izcilo noformējumu un svētku sa-
jūtas radīšanu pagasta bibliotekārei 
Zojai Rubenei.

Pateicība par pasākuma fotodoku-
mentēšanu ar personīgo aparatūru 
Jolantai Zeilei. 

 Ingrīda Skutele
Ambeļu kultūras nama direkotre

Demenē Valsts svētkus atzīmēja ar viktorīnu un koncertu
13. novembrī Demenes kultūras 

namā, sadarbībā ar Demenes pagasta 
bibliotēku, notika viktorīna “Mamma, 
tētis, es – Demeni un Latviju mīlam 
mēs”. Viktorīnā piedalījās 2 komandas 
- „Demenes bērni” un „Latvija”. Ko-
mandām tika piedāvāti dažāda satura 
intelektuāli uzdevumi par Latvijas un 
Demenes vēsturi, ģeogrāfi ju, kultū-
ru, simboliem, ģerboņiem. Viktorīnas 

otrajā daļā visi klātesošie piedalījās 
sporta aktivitātēs, stiprinot sevi, savu 
pagastu, savu novadu un valsti. No-
beigumā visi klātesošie vienojās kop-
darbā “Mans vēlējums Latvijai”.

17. novembrī Demenes kultūras 
namā notika Latvijas Republikas 
proklamēšanas 97.gadadienai veltīts 
koncerts. Koncertu ar svinīgu apsvei-
kumu atklāja Demenes pagasta pār-

valdes vadītāja Valentīna Gadzāne. 
Turpinājumā visi klātesoši varēja iz-
baudīt skaistas latviešu tautasdzies-
mas Demenes kultūras nama vokālā 
ansambļa “Aizturi elpu!” (ansambļa 
vadītāja Ņina Šukste) un  latviešu 
dejas  Zemgales vidusskolas deju ko-
lektīva “Zemgalīte” (kolektīva vadītā-
ja Marina Meduņecka) izpildījumā. 
Koncertā  uzstājās arī duets “Sandra”.

Koncerts noslēdzās ar svētku tortes 
baudīšanu un kopīgu sveču iedegšanu 

Latvijas kontūrā laukumā pie Deme-
nes kultūras nama.

Pateicamies visiem koncerta dalīb-
niekiem  un skatītājiem, ka šajos svēt-
kos bijāt kopā ar mums. Pateicamies 
Demenes pagasta pārvaldei un Dau-
gavpils novada domei par fi nansiālu 
atbalstu valsts svētku pasākumu or-
ganizēšanā.

Olga Zaikovska
 Demenes kultūras nama direktore

Labdarības projekts „Prieks rada prieku!” 
20. novembrī JCI Latgale Daugavpilī 

organizēja labdarības projektu „Prieks 
rada prieku!”. Tie bija īsti svētki Dau-
gavpils novada bērniem no sociālā 
riska ģimenēm. Pozitīvas emocijas 
saņēma 30 bērni vecumā no 5 līdz 14 
gadiem. Projekta organizatori jaunajai 
paaudzei parādīja, ka atpūta var būt 
ne tikai izklaidējoša, bet arī izzinoša.

No rīta bērni devās iepazīt apkārtē-
jās pasaules mazos noslēpumus zināt-
kāres centrā „Zili brīnumi”. Tur viņi 
iepazina cilvēka anatomiju, fi zikas, 
ķīmijas un bioloģijas pamatus, uzzinā-
ja, kā paši mājās var izveidot nelielu 
lampu, kā arī mēģināja paveikt visus 
eksperimentus pašu spēkiem.

Tālāk bērni devās uz bērnu klubu 
„ChuCha-ChaCha”, kur viņus sagaidī-
ja zinātnieku komanda, kas parādīja, 
kā piepūst balonu bez gaisa un izvei-
dot neparastus ziepju burbuļus, kas 

neatstāj pēdas, kā arī citas viltības, ko 
var veidot un darīt mājās kopā ar ve-
cākiem.

Dienas izskaņā bērnus gaidīja īpašs 
pārsteigums – svētku pusdienu pica un 
saldumi, kā arī attīstošas dāvanas no 
JCI Latgale komandas. Un, protams, 
noslēgumā jautra diskotēka! 

JCI Latgale izsaka pateicību tiem, 
kas atbalstīja šo labdarības projektu – 
Daugavpils novada domei, Daugavpils 
novada Sociālajam dienestam, viesnī-
cai „Park Hotel Latgola”, „Čili picai”, 
SIA „Elitera”, kā arī projekta idejas au-
torei Viktorijai Korsakai.

Šoreiz mums bija iespēja iepriecināt 
bērnus no Demenes, Kalkūnes, Lauce-
sas, Medumu, Sventes un Tabores pa-
gastiem. Cerēsim, ka tā kļūs par jaunu 
tradīciju, katru reizi radot prieku Dau-
gavpils novada citu pagastu bērniem.

Radīsim prieku viens otram!
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Naujenē skanīgi aizvadīti Valsts svētki

veikts pašvaldības un tās iedzīvotāju 
labā, saņēma 4 naujenieši – Naujenes 
pagasta pārvaldes personāla inspek-
tore Inga Kuļikova, Naujenes pagas-
ta pārvaldes autobusa šoferis Viktors 
Morozovs, Lāču pamatskolas skolo-
tāja Nataļja Laitāne, Ilmārs Lociks 
un biedrība “Sieviešu klubs “Šarms”” 
(valdes priekšsēdētāja Diāna Čiževs-
ka).

Naujenes pagasta pārvaldes vadī-
tāja Ināra Miglāne savā svētku uzru-
nā atzīmēja, ka Valsts svētki ir īpašs 
laiks, kad jāpateicas par ikvienu pa-
nākumu un labo darbu pagastā, no-
vadā un valstī, par Naujenes pagasta 
pievilcību un mīļumu. 

Svētku koncerta turpinājumā, ar 
dziesmām un dejām priecēja Nau-
jenes pirmskolas izglītības iestādes 
“Rūķītis” audzēkne Alīna Grustāne 
(vadītāja Tatjana Zviceviča), Naujenes 
Mūzikas un mākslas skolas Pūtēju or-
ķestris (diriģents Roberts Saulevičs), 
Lāču pamatskolas popgrupa (vadītā-
ja Jūlija Peceviča), Lāču pamatskolas 

koris (vadītāja Jūlija Peceviča), Lāču 
pamatskolas Tautas deju kolektīvs 
(vadītāja Iveta Meškovska), Nau-
jenes pamatskolas 1. – 4.kl. tautas 
deju kolektīvs (vadītāja Māra Some), 
Naujenes pamatskolas 5. – 9. kl. ko-
ris (vadītājas Līvija Koroļkova un Zita 
Nitiša), Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes vokālā studija “Stage On” 
(vadītāja Tatjana Larionova) un kon-
certa īpašā viešņa – leģendārā latvie-
šu dziedātāja Olga Rajecka. 

Koncerta apmeklētājiem bija iespē-
ja iepazīties ar Naujenes tautas bib-
liotēkas izveidotās ceļojošās izstādes 
“Nezināmā Naujene” fotogrāfu dar-
biem.

18. novembra vakarā Naujenes pa-
gasta Kraujas ciema iedzīvotāji no 
aizdegtām svecītēm māju pagalmā iz-
veidoja latvju zīmi, tādā veidā sveicot 
Latviju dzimšanas dienā.

 Aļona Annišiņeca
Olga Kuzmina

Aļona Annišiņeca

Višķos izveidots Jauniešu centrs

Višķu pagastā izveidots Jau-
niešu centrs. Jauniešu centrs būs 
Višķu pagasta pārvaldes pakļau-
tībā esoša struktūrvienība, kuras 
darbības pārraudzība būs nova-
da Izglītības pārvaldes pārziņā. 
Centrs atradīsies Višķu tehni-

kuma ciemā, to vadīs jaunatnes 
lietu atbildīgais Višķu pagastā 
Jānis Briška.

Jauniešu centra galvenais dar-
bības mērķis ir jauniešu pras-
mju, spēju attīstīšana, iniciatīvu 
atbalstīšana un pozitīvu attieks-
mju veidošana, atbilstoši viņu 
interesēm un vajadzībām. Centrs 
izveidots, lai veicinātu Višķu pa-
gasta bērnu un jauniešu atbalsta 
struktūru, veidotu sadarbību ar 
citām līdzīga veida organizācijām 
novadā, nodrošinātu mērķtiecīgu 
brīvā laika organizēšanu, sekmē-
tu riska grupas jauniešu integrā-
ciju vienaudžu vidū, kā arī reali-
zētu jauniešu projektus un citas 
ieceres. 

 Elza Timšāne

Vaboles vidusskolas sporta zālei 
paredzēta pārbūve

Vaboles vidusskolas sporta 
zāles tehniskais stāvoklis ir ne-
apmierinošs – pēc tehniskās ap-
sekošanas atzinuma, tajā vairs 
nenotiek sporta mācību stundas 
un citi pasākumi. Šobrīd skolēni 
spiesti mērot ceļu uz kaimiņpa-
gastiem – Kalupes un Nīcgales 
pamatskolu, lai kvalitatīvi varētu 
veikt sporta nodarbības.

Vaboles vidusskolas sporta zāle 
tika uzbūvēta 1994.gadā. Sporta 
zālē radušās nosēdes plaisas, kon-
statētas arī plaisas ķieģeļu mūra 
šuvēs. Tāpat sporta zālē ir nepie-
tiekama siltumizolācija, koka logi 
ir neapmierinošā stāvoklī un  ne-
atbilst mūsdienīgām prasībām.  
Analizējot radušās plaisas, var 
secināt, ka nenozīmīgas deformā-

cijas noris praktiski pastāvīgi pa-
vasara periodā pēc grunts atkuša-
nas. Kopumā sporta zāles fi ziskais 
nolietojums ir 45%.

Kārtējā domes sēdē deputāti no-
lēma  uzdot Vaboles pagasta pār-
valdei veikt iepirkumu būvprojek-
ta izstrādei sporta zāles pārbūvei, 
kā arī paredzēt nepieciešamo fi -
nansējumu 2016.gada budžetā. 
Vaboles vidusskolas sporta zālei 
plānots veikt ēkas ārsienu un 
bēniņu siltināšanu, nesošo kons-
trukciju pastiprināšanu un logu 
nomaiņu, tādējādi nodrošinot ne-
pieciešamo ēkas energoefektivitā-
tes palielināšanu kopumā. 

 Elza Timšāne

17. novembrī, Latvijas valsts svēt-
ku priekšvakarā Naujenes kultūras 
centrā notika svinīgais pasākums 
„Tāda zeme, tāda saule, tāda mana 
dvēselīt...”, veltīts Latvijas Republi-

kas proklamēšanas 97.gadadienai. 
Pasākuma gaitā tika sveikti tie cilvē-
ki, kas ir atzinīgi un godprātīgi sava 
darba darītāji. Daugavpils novada do-
mes Pateicības rakstus par darbu, kas 

Valsts svētku pasākums Kalupē
 17. novembra pēcpusdienā, mazliet 

pieklusināti, bet pacilāti un skaisti, 
Kalupes pagasta iedzīvotāji atzīmēja 
Latvijas valsts 97. dzimšanas dienu. 

Par godu svētkiem, tika atzīmēti Ka-
lupes pagasta iedzīvotāju sasniegumi. 
Šogad Pateicības un piemiņas balvas 
tika pasniegtas piecās nominācijās: 
pagasta pārvaldes autobusa vadītājam 
Henrikam Baikam, Kalupes pamat-
skolas direktorei Inārai Ondzulei, sko-
lotājai Initai Ivdrai un Kalupes pamat-
skolas skolniecei Rainitai Zavadskai.
Jāpiebilst, ka skolotāja Inita Ivdra 
šogad nominēta kā gada skolotājs 
Kalupes pamatskolā un Rainita Za-
vadska – kā gada skolēns, savukārt 
Henriks Baiks ir saņēmis Daugav-
pils novada domes Atzinības rakstu 
par darbu, kas veikts pašvaldības un 

tās iedzīvotāju labā. Kalupes pagas-
ta komunālā dienesta vadītājs Jānis 
Bikuļčs saņēma Daugavpils novada 
domes Pateicības rakstu par iegul-
dīto darbu pagasta iedzīvotāju labā. 
Svētku koncertu kuplināja pašmāju 
mākslinieciskie kolektīvi un Kalu-
pes pamatskolas bērnu deju kolek-
tīvs. Paldies visiem, kuri piedalījās 
svētku organizēšanā – Kalupes pa-
gasta pārvaldes vadībai, Kalupes 
pamatskolas direktorei un māks-
liniecisko kolektīvu vadītājiem!
Tikai kopā mēs esam stipri un, kā 
viens vesels, esam sava pagasta šodie-
na un nākotne!

Monika Lipšāne
Kalupes pagasta pārvaldes kultūras 

menedžere
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Balvu “Kalkūnes pagasta Lepnums 2015” saņēma pieci nominanti

13.novembrī Kalkūnes pagasta pār-
valdes aktu zāli piepildīja mūzika, jo 
notika Latvijas Valsts proklamēša-
nas 97.gadadienai veltīts pasākums. 
Koncertā piedalījās Nīcgales pagas-
ta Tautas nama vokālais ansamblis 
“Dzirkstelīte”, Daugavpils novada 
Dienas centra Sieviešu vokālais an-
samblis “Rasa” un Kalkūnes pagasta 
instrumentālais ansamblis Anatolija 
Baiko vadībā.

Pasākuma laikā tika apbalvoti 
pieci cilvēki nominācijā “Kalkūnes 
pagasta Lepnums 2015”- Lidija Pei-
piņa (Randenes pamatskolas direk-
tore), Brigita Madelāne (sieviešu 
vokāla ansambļa “Pērles” vadītāja, 

bijusī pagasta kultūras menedže-
re), Gļebs Zujevs (sporta organiza-
tors), Jevgeņijs Vladimirovs (avio-
šova “Asti Gaisā” organizators), 
Ilmārs Grustāns (mājas vecākais). 
Cilvēki bija priecīgi un gandarīti par 
tiem veltīto uzmanību. Koncerta lai-
kā skanēja daudz dziesmu un dzejas 
rindu par dzimto Latviju. Klātesošie 
ar ovācijām pavadīja katru izpildītā-
ju, kas piepildīja klausītāju dvēseles.
Turpinājumā sekoja jautra balle ar 
duetu “Sandra”.

 Alla Izranova
Kalkūnes pagasta pārvaldes

Kultūras menedžere

Silenes kultūras namā aizritēja Latvijas neatkarībai veltīts svinīgs pasākums
17.novembra vakarā Skrudalienas 

pagasta iedzīvotāji pulcējās kopā, lai 
nosvinētu Latvijas dzimšanas dienu, 
atceroties un pieminot visus, kas cīnī-
jās par mūsu brīvību. 

Svinīgo vakaru ar svētku uzrunu 
atklāja Skrudalienas pagasta vadītāja 
Betija Ivanova, apsveicot visus iedzī-
votājus Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97.gadadienā. Pēc Latvijas 
valsts himnas kopīgas nodziedāšanas, 
visus klātesošs īsā prezentācijā pagas-
ta vadītāja iepazīstināja ar svarīgāko  
pagasta iestāžu veikumu šogad. Atzī-
mējot, ka mūsu pagastā ir daudz cilvē-
ku ar gaišām dvēselēm un labu sirdi, 
kuru darbs un attieksme dod iespēju 
lepoties ar savu novadu, ar savu pa-
gastu, sekoja svinīgs brīdis. 

Četriem Skrudalienas pagasta ie-
dzīvotājiem par godprātīgu darbu tika 
pasniegti Daugavpils novada domes 
Pateicības raksti. Katlu kurinātājs 
Vasilijs Jurjevs apbalvots ar Pateicī-
bas rakstu par godprātīgu un kvali-
tatīvu darba pienākumu izpildi. Pirts 
strādniece un skolēnu pavadone Ļu-
bova Drusse apbalvota par godprātīgu 
darbu un aktīvu līdzdalību pagasta 
sabiedriskajā dzīvē. Skrudalienas 
pamatskolas mūzikas skolotāja Lari-
sa Sauļeviča apbalvota par nozīmīgu 
ieguldījumu skolēnu zināšanu piln-
veidošanā, augstiem sasniegumiem 
novada un starptautiskajos mūzikas 
konkursos. SIA “Jums S” vadītājs un 
Daugavpils novada domes deputāts 
Valērijs Hrapāns apbalvots par atbal-
sta un palīdzības sniegšanu Skruda-
lienas pagasta iedzīvotājiem. Pasāku-
mā tika sveikti arī divi Skrudalienas 
pagasta pārvaldes darbinieki, kuriem 
pasniegti Daugavpils novada domes 
Atzinības raksti. Ar Atzinības rakstu 
par godprātīgu, kvalitatīvu un radošu 
darba pienākumu izpildi tika apbal-
vots komunālās nodaļas santehniķis 
Ivans Ivanovs un par mūža ieguldīju-
mu pašvaldības un pārvaldes darbā - 
Zinaīda Zabolotjko, Silenes pamatsko-
las saimniecības daļas vadītāja, kura 
jau 47 gadus apzinīgi un godprātīgi 

strādā pagasta iestādēs.
Jau 19 gadus Skrudalienas pagas-

tā pastāv skaista tradīcija - sumināt 
un sveikt pilngadīgos. Šogad mūsu 
pagastā savu pilngadību sasniedz 10 
jaunieši. Jauniešiem tika pasniegtas 
dāvanas, savukārt Betija Ivanova no-
vēlēja izturību un ticību, veiksmi un 
gribasspēku, lai sasniegtu savu mēr-
ķi, savu sapni, būt savas valsts pat-
riotiem un censties iekārtot savu dzī-
vi šeit, Latvijā. Jauniešus sveica arī 
Daugavpils novada domes deputāts 
Valērijs Hrapāns, silti iesakot dzīvē 
kā prioritāti izvelēties izglītību.

Vakara gaitā simboliskas balvas 
tika pasniegtas arī fotokonkursa 
“Mana dzimtā vieta” labākajiem auto-
riem. Konkurss notika Silenes ciema 
260 gadu jubilejas ietvaros un apko-
poja vairākas Skrudalienas pagasta 
iedzīvotāju veidotas fotogrāfi jas ar pa-
gasta burvīgajiem skatiem. Par labā-
kajiem darbiem tika apbalvoti Aļona 
Sokolova, Betija Ivanova un Tatjana 
Klopova. Pirmo vietu savā starpā dalī-
ja Eleonora Griškjāne ar dabas skatu 
“Atspulgs Dzirnavu dīķī” un Kazimirs 
Hrapāns ar neparastiem skatiem no 
putna lidojuma.

Turpinājumā viesus priecēja kon-
certs - muzikālos sveicienus veltīja Si-
lenes pamatskolas vokālais kvartets 
un vokālais ansamblis “Līgaviņas” 
(vad.R.Almakajeva), Silenes pamat-
skolas deju grupa un  jauniešu deju 
grupa “Tornado” (vad.A.Mihailovas).

Vakara noslēgumā deju grupa “Tor-
nado” uz skatuves izpildīja jautro lat-
viešu tautas deju “Dulla Lulla”, kurā 
iesaistījās visi šī vakara kolektīvi. Uz 
tik jautras nots Latvijas dzimšanas 
dienas svētki tika noslēgti.

Lai miers uz saticība valda katrā 
mājā!

Dievs, svētī Latviju!

Inese Gasparoviča 
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Naujenē godināja lauksaimniekus un uzņēmējus

tēla popularizēšanu. 
Z/s Birzkalne (Silvija Baļčūne), z/s 

Lācīši (Anatolijs Lociks), z/s Aizsili 
(Aleksejs Semjonovs) saņēma Pa-
teicības rakstus par ieguldīto darbu 
lopkopībā. Piensaimnieki Regīna Fi-
lipoviča, Valentīna Jakubovska, Rū-
dolfs Kokins, Gertruda Alekhina, z/s 
Cirši un z/s Sapņi saņēma pateicības 
no SIA Jēkabpils piena kombināta. 
Jānim Gaidelim (z/s Bebri) tika pa-
sniegts Pateicības raksts par nozī-
mīgu ieguldījumu graudkopības no-
zares attīstībā, Viktoram Ustinam 
- par veiksmīgu stabilu darbošanos 
graudkopības nozarē, SIA Oling (va-
dītājs Andrejs Višņevskis)  un SIA 
Country Style - par uzņēmību un no-
zaru dažādošanu lauksaimniecībā. 

Marija Rēķe, Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra 
Ilūkstes un Daugavpils novada uz-
ņēmējdarbības konsultante, pasnie-
dza pateicības Mečislavam Čapuļam 
(p/s Smaidoņi) un Irēnai Zemlickai.

Pirms pasākuma Naujenes kultū-
ras centra foajē tika organizēta sieru 

degustācija, ko piedāvāja mājražotā-
ji Valentīna un Mečislavs Čapuļi (p/s 
Smaidoņi).   

Par omulīgu atmosfēru pasākuma 
laikā rūpējās pasākuma vadītāji – 
Māris Susejs, kurš iejutās zemnie-
ka lomā, un Anita Auzāne, kura uz 
pasākuma laiku pārtapa par Zelta 
zivtiņu, un, gluži kā pasakā, piepild-
dīja vēlēšanās. Vakara gaitā viesus 
priecēja un par labu garastāvokli pa-
rūpējās Daugavpils austrumu deju 
studijas „Malika” dejotājas un talan-
tīgā dziedātāja Inna Kralika. Tāpat 
neizpalika aizraujošas spēles, dejas 
un jautra loterija. Loterijas laikā 
tika izlozēti sieri, kvieši, lopbarības 
pupas, siena kaudze, medus utt., bet 
par loterijas „naglu” kļuva gailis. 

Balles turpinājumā visi klātesošie 
varēja izdejoties un baudīt mūziku 
kopā ar grupu „Trīs vīri laivā”. 

Naujenes pagasta pārvalde, Nau-
jenes kultūras centrs un Daugavpils 
novada lauku attīstības konsultante 
Ruta Grustāne izsaka pateicību pa-
sākuma atbalstītājiem - SIA EEMR 
Transport (vadītāja  Emīlija Pēce), 
SIA Jēkabpils piena kombinātam 
(pārstāvis Arnolds Danovskis), Ri-
hardam Eigimam, AS Virši-A, SIA 
Winkler Baltija (pārstāvis Igors 
Sergejevs),  Valentīnai Čapulei (p/s 
„Smaidoņi”) - par siera degustāciju, 
loterijas sponsoriem - Rutai Grus-
tānei (z/s Smilgas), Jānim Gaidelim 
(z/s Bebri), Svetlanai Stašanovai, 
Inesei Locikai (z/s Sapnis), Maritai 
Muiznikai, Osvaldam Kokinam, Ni-
kolajam Annišinecam, Anatolijam 
Marhilevičam (z/s Stepanida),  Tat-
janai Mihejevai (SIA DeKorts M), 
Valdim Grebežam, kā arī pasākuma 
vadītājiem Mārim Susejam un Ani-
tai Auzānei.

Olga Čapule
Naujenes kultūras centra  

pasākumu organizatore

Rudenīgā līnijdeju kausa laureāts – „Rodeo meitenes”

Deja ir sava veida maģija, kas ataino  
visdažādākās emociju gammas. Tas ir 
veids, kā izteikties, bet ne vārdos... Tā 
šī gada 25.oktobrī Balvu kultūras un 
atpūtas centrā notika Latvijas līnijde-
ju un kantrī vesterna deju asociācijas 
rīkotās Latgales posma sacensības, kā 
arī koncerts - konkurss “Balvu rudenī-
gais līnijdeju kauss 2015”.  

Pasākumā piedalījās kolektīvi no 
Balviem, Viļakas, Žīguriem, Briežu-
ciema, Daugavpils un Jūrmalas ar 

cerību iegūt galveno nomināciju - Ru-
denīgā līnijdeju kausa laureāts. 

Uz vakara šova līnijdeju program-
mu “Balvu rudenīgais kauss 2015” 
pulcējās ne tikai dalībnieki, bet skatī-
tāji, atbalstītāji, deju pedagogi, vecāki 
un vairāk kā 40 dalībnieki no visas 
Latvijas, tostarp arī dejotājas no Dau-
gavpils novada, Nīcgales pagasta līnij-
deju grupa “Rodeo meitenes”.

Grupa „Rodeo meitenes 2015” iegu-
va laureāta kausu. Šāda veida pasā-

kumā meitenes piedalījās pirmo reizi. 
Iespaidu un jauniegūto emociju bija 
ļoti daudz. Kolektīvs ir pārliecināts, 
ka šī uzvara ir starts nākamajiem 
panākumiem un aicina savā pulkā 
arvien jaunus dejotgribētājus. Kolek-
tīvs jau ir sācis apgūt nākamā gada 
sacensību repertuāru un cer uz dalību 
lielajās sacensībās. 

Lielu paldies kolektīva meitenes teic 
savai vadītājai Rudītei Grosbergai, 
kura sagatavoja gan deju numurus, 
gan krāšņus tērpus. Paldies kolektīva 
meitenēm: Jolantai Lukovskai, Dinai 

Somai, Evijai Malnačai, Jekaterinai 
Sokolvai, Zitai Čivčei, Egitai Ružai 
par izturību un pacietību deju priekš-
nesumu tapšanā. Paldies līdzjutējiem 
Ainai Stikānei, Lāsmai Kursītei, Ive-
tai Guģei. Paldies Nīcgales pagasta 
pārvaldei un Daugavpils novada do-
mei par sniegto atbalstu! 

 Evija Malnača
Jolanta Lukovska

Nīcgales līnijdejotāju grupas “Rodeo 
metenes” dejotājas

30. oktobrī Naujenes kultūras cen-
trā notika ikgadējā Naujenes pa-
gasta lauksaimnieku un uzņēmēju 
rudens balle „Kad vēlēšanās piepil-
dās”. 

Pasākuma laikā tika godināti 
Naujenes pagasta čaklākie, strādī-
gākie un uzņēmīgākie cilvēki. Nau-

jenes pagasta pārvaldes vadītāja 
Ināra Miglāne un Daugavpils no-
vada lauku attīstības konsultante 
Ruta Grustāne pasniedza Pateicības 
rakstus Annai Zeļanikai, Ludmilai 
Kurakinai un Osvaldam Kokinam 
par dalību Daugavpils novada dienu 
gadatirgū, Nikolajam Annišinecam, 

Naujenes mednie-
ku biedrībai (va-
dītājs Ivans Pet-
rovs), SIA Kombi 
D (vadītāja Larisa 
Dzenīte), SIA De-
Korts M (vadītāja 
Tatjana Miheje-
va) par sadarbību 
ar Naujenes pa-
gasta pārvaldi.

 Broņislavai 
Muiznikai - par 
neatlaidību un 
ieguldīto darbu 
saimniecības at-
tīstībā, Rihardam 
Eigimam, sporta 
klubam „Beibuks” 
(vadītājs Ilmārs 
Lociks), viesu mā-
jai „Pie draugiem” 
(vadītāji Arnis 
Pudāns un Jānis 
Kudeika) - par tū-
risma attīstību un 
Naujenes pagasta 
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IEPAZĪŠANĀS AR DEPUTĀTU

NOMAS TIESĪBU IZSOLES
No š.g. 30.oktobra līdz 29.decem-

brim notiek pieteikšanās uz nomas 
tiesību rakstisko izsoli īpašumam 
Skolas ielā 19, Nīcgale., Nīcgales pa-
gasts, Daugavpils novads. Nomas tie-
sību objekts- nedzīvojamā ēka un 2 
palīgēkas. Sākotnējā nomas maksa ir 
47.01 euro mēnesī (bez PVN). 

No š.g. 2. novembra līdz 1.de-
cembrim notiek pieteikšanās uz 
nomas tiesību rakstisko izsoli nedzī-
vojamai ēkai -“Šautuve”, kas atrodas 
Skolas ielā 19, Silene, Skrudalienas 
pagasts, Daugavpils novads. Sākotnē-
jā nomas maksa ir 5.14 euro mēnesī 
(bez PVN).

Apritējuši vairāk kā trīs mēneši 
kopš deputātes darba gaitas uzsā-
kusi Daina Amosova, kura domē ie-
vēlēta no partijas “Saskaņas centrs” 
un jauno amatu ieņēma pēc tam, 
kad pirms pilnvaru termiņa beigām 
mandātu nolika partijas biedrene 
Aļona Annišiņeca. Līdz ar to rubrikā 
“Iepazīšanās ar deputātu” piedāvā-
jam interviju ar Daugavpils novada 
domes deputāti, Kalkūnes pagasta 
iedzīvotāju un Daugavpils Logopē-
diskās internātpamatskolas  - attīs-
tības centra sporta skolotāju Dainu 
Amosovu. Novada domē Daina strā-
dā divās komitejās – Izglītības, kul-
tūras un sporta jautājumu komitejā 
un Sociālo un veselības jautājumu 
komitejā. 

Kādas bija Jūsu sajūtas, negai-
dīti kļūstot par deputāti?

Sajūtas bija divējādas - gan prieks, 
gan bailes par to, kā tikšu galā un 
ko varēšu paveikt sava pagasta labā. 
Es balotējos no Kalkūnes pagasta, jo 
šeit esmu dzimusi un uzaugusi. Vis-
pār, trīs mēneši ir īss laika sprīdis, 
lai pilnībā iepazītu jauno darbu, lai 
varētu globāli spriest par tajā no-
tiekošajiem procesiem. Šobrīd es ie-
pazīstos ar jauno situāciju, klausos 
un secinu. Daudz palīdz arī kolēģi, 
izskaidro nesaprotamos jautājumus. 

Kādas problēmas uztrauc 
kalkūniešus?

Startējot vēlēšanās, es ļoti gribēju 
palīdzēt pensionāriem – gribēju pa-
nākt, lai senioriem, kuri ir vecāki par 
70 gadiem, ir atvieglojumi publiskās 
pirts apmeklējumam. Šo jautājumu 
jau esmu apspriedusi ar priekšsē-
dētāju. Otrs aktuāls jautājums ir 
transporta izmaksu segšana skolē-
niem, kuri dzīvo pagastā, bet mācās 
pilsētā. Diemžēl, bieži ir situācija, 
ka vecāki meklē iespēju piedeklarēt 
bērnu pilsētā pie radiem, lai trans-
ports būtu par brīvu. Protams, ir arī 
citi jautājumi – apgaismojuma uz-
labošana, bīstamu koka nociršana, 
mājokļu apsaimniekošana un citi. 

Vai iedzīvotāji ar savām prob-
lēmām vēršas iedzīvotāju pie-
ņemšanas laikos?

Ziniet, Kalkūnē esmu uzaugusi, 
mani daudzi te pazīst – satiekoties 
pa ceļam, viņi izstāsta savas problē-
mas. Par daudzām aktuālām problē-
mām es uzzinu no kaimiņiem – mēs 
bieži redzamies, aprunājamies. Es 
vienmēr esmu bijusi aktīvs un sa-
biedrisks cilvēks, vienīgi, kopš kļuvu 
par deputāti, pie manis jau konkrē-
ti nāk ar lūgumiem pēc palīdzības. 
Cilvēki paši mani atrod, lūgumus 
uzklausu arī no citu pagastu iedzī-
votājiem. 

Kādas jomas, Jūsuprāt, šobrīd 
ir aktuālas Daugavpils novadā 
un kurām ir jāvelta lielāka uz-
manība?

Manuprāt, nav sakārtota skolu 
sistēma – iedzīvotāji brauc prom no 
laukiem, skolas ir tukšas. Kaut gan 
novada dome iegulda lielus līdzekļus 
skolu renovācijām un modernizāci-
jai, tomēr ir jāatzīst, ka bērnu paliek 
arvien mazāk. Protams, ja optimizē 
skolu tīklu, ir jādomā par citu prob-
lēmu - kā bērnam nokļūt līdz citai 
mācību iestādei. Vai viņam fi nansiā-
li būs iespēja braukt tik tālu? Vis-
pār šī problēma skar visus Latvijas 
laukus – nauda skolās ir ielikta, bet 
nav, kas mācās. Lauki iztukšojas, 
uzņēmēji baidās kaut ko uzsākt lau-
kos, jo nav darbaspēka. 

Skolu problēma aktuāla arī Kalkū-
nes pagastā – mums ir ļoti jauka 
Randenes pamatskola, ar labu sko-
lotāju kolektīvu, tomēr lielākā daļa 
bērnu vienalga brauc uz pilsētu. 
Varbūt tāpēc, ka uzskata, ka pilsētā 
ir plašākas iespējas bērna izaugs-
mei. 

Kalkūne ir piepilsētas pagasts, 
tāpēc īpaši saskaras ar pilsētas 
konkurenci.

Jā, tā ir, mums ir ļoti tuva saskars-
me. Kad sāku darboties kā deputāte, 
sāku apstaigāt savus pagasta cilvē-
kus, skolas, sociālās iestādes. Man 
prieks, ka pagastā tomēr ir dzīvība – 
piemēram, pie mums jau trešo gadu 
darbojas neliela sporta zāle. Gļebs 
Zujevs ir pagasta sporta organiza-
tors, kurš ir fanātisks sava darba 
veicējs, viņš vienmēr mēģina “izgro-
zīties”, lai iegādātos dažādus sporta 
rīkus par viszemāko cenu. Viņš tre-
nē futbolistus un bokserus, kuri gūst 
arī panākumus valsts līmenī. Gļebs, 
pat nežēlojot savus personīgos lī-
dzekļus, ved sportistus trenēties uz 
Sventes vidusskolu. Viņam ir arī 
divi palīgi, kuri par savu darbu neko 
pat nesaņem, darbojas uz entuzias-
ma pamata. 

Kuras jomas uzskatāt par sa-
vām spēcīgajām pusēm?

Mans lauciņš ir izglītība, sports 
un sociālā joma. Es visu savu dzīvi, 
kopš 1.klases, esmu sportā. Esmu 
sportiski aktīva joprojām - jau 15 ga-
dus darbojos senioru vieglatlētikas 
izlasē. 

Pastāstiet lūdzu par savām 
sportistes gaitām. 

Es pabeidzu 8 klases Daugavpils 
1.vidusskolā, tad trīs gadus nomācī-
jos Murjāņu sporta internātskolā un 
vēlāk iestājos Rīgas Valsts fi ziskās 
kultūras institūtā. Pēc absolvēšanas 
mani nozīmēja uz sporta biedrību 
“Dinamo” Daugavpilī, kur pēdējā 
laikā biju trenējusies vieglatlētikā. 
“Dinamo” es uzsāku treneres gaitas, 
tomēr nostrādāju neilgi, jo aizgāju 
dekrēta atvaļinājumā. Tā nu dzīve 
ieviesa savas korekcijas, un vēlāk 
es turpināju darbu toreizējā Bērnu 
bāreņu aprūpes centrā „Kalkūni”, 
jo man patika darbs ar bērniem. Tā, 
kādu dienu, pie manis atnāca Dau-
gavpils pilsētas vieglatlētikas ve-
terānu sekcijas vadītājs Vladimirs 
Dribincevs un jautāja, vai es nevēlos 
startēt izlasē. Es piekritu un nu jau 
piecpadsmit gadus startēju veterā-
nos vieglatlētikā. Esmu Daugavpils 
izlasē un mums ir labi panākumi 
- šogad mēs startējām Latvijas Re-
publikas Spartakiādē un 40 koman-
du konkurencē ieguvām 1.vietu. 

Ar savu izlasi esam bijuši daudzās 
sacensībās -  starptautiskās sacen-
sībās Lietuvā ieguvām 1.vietu, pērn 
Latvijas čempionātā skolotājiem 
Koknesē – 2.vietu volejbolā. Par ie-
gūto sudrabu, janvārī dosimies uz 
līdzīga veida sacensībām Pērnavā. 
Es startēju arī Daugavpils izlasē 
peldēšanā. Man ir bijusi arī piere-
dze ar hokeja spēlēšanu – trīs ga-
dus atpakaļ, 8.marta svinībām par 
godu, nācās kāpt pat uz ledus. Mūsu 
komanda ieguva 1.vietu un dabūja 
godalgas! (Smejas)

Kādu lomu jūsu dzīvē ieņem 
sports?

Tā ir mana otrā elpa. Mana meita 
man dažreiz saka: “Ko tu skrien? Cik 
tev gadu? Vai apzinies, kādās trau-
mās vari iedzīvoties?!”. Bet es atbil-

Tagad Jūs strādājat Daugav-
pils Logopēdiskajā internātpa-
matskolā – attīstības centrā. 

Es te nokļuvu tad, kad sapratu, ka 
man nepatīk papīra darbi, man pa-
tīk bērni un sports. Kad es satieku 
savus klasesbiedrus un viņi jautā, ar 
ko es nodarbojas, es viņiem saku, ka 
es daru savu mīļo darbu. Viņi parasti 
brīnās, jo tagad lielākā daļa strādā, 
lai tikai būtu darbs. Jā, es ar lepnu-
mu varu teikt, ka man patīk darbs, 
kas saistīts ar bērniem un ar sportu. 
Šajā skolā es esmu bijusi arī pasā-
kumu vadītāja, rīkotāja un scenā-
riju rakstītāja. Savā laikā ir nācies 
būt arī par Sniegbaltīti. (Smejas) Es 
pasniedzu sportu un ārstniecisko 
fi zkultūru, jo pēc institūta pabeig-
šanas mums paralēli bija arī prakse 
medicīnas iestādēs, kurās es ieguvu 
ārstnieciskās fi zkultūras pasniedzē-
ja diplomu. 

Jums visu dzīvi ir bijusi sa-
skarsme ar bērniem ar īpašām 
vajadzībām. Cik viegli ir ar vi-
ņiem sastrādāties?

Bērni ar īpašām vajadzībām ir ļoti 
pretimnākoši, saprotoši un ar viņiem 
ir daudz vieglāk strādāt. Protams, 
jāņem vērā, ka viņiem ir ierobežota 
fi ziskā slodze, tomēr viņi ir ļoti pa-
teicīgi, kad ar viņiem strādā. Mums 
ir tāda skola, kur ir vājdzirdīgi, daļē-
ji vai pilnīgi nedzirdīgi bērni, kā arī 
tie, kuriem ir disgrāfi ja vai disleksi-
ja (neiroloģiskās izcelsmes specifi s-
ki mācīšanās traucējumi). Mums ir 
daudz sociālā riska bērni - ar viņiem 
ir grūtāk. Bieži ir tā, ka vecāki viņus 
atstāj pilnīgi skolas rīcībā - tad mūsu 
uzdevums ir viņus ne tikai mācīt, 
bet arī audzināt. Skolotāji nereti ir 
viņu otrās mammas. Ir tādi bērniņi, 
kurus vajag apmīļot, jo viņi nesaņem 
mīlestību un maigumu ģimenē. Viņu 
sirdis var iekarot, pasakot kādu labu 
vārdu vai komplimentu. 

Vai jums sāp sirds par šiem 
bērniem?

Protams, sāp sirds par šiem bēr-
niem, bet mēs nevaram apmīļot vi-
sus bērnus šajā pasaulē. Es dzīvoju 
ar domu, ka, strādājot par pedago-
gu, ir jāmīl ne tikai savi, bet arī sve-
ši bērni. It īpaši jāmīl tie, kuriem ir 
problēmas dzīvē. Es meklēju dažā-
das pieejas, kā šos bērnus “atvērt” 
un kā viņiem palīdzēt. Diemžēl, 
pabeidzot 9.klasi, viņi visbiežāk no-
kļūst atpakaļ tajā vidē, kas ir viņu 
ģimenēs. Cik mēs varam, tik mēs 
dodam.

Ar ko Jūs lepojaties Daugav-
pils novadā?

Ziniet, kad es kļuvu par deputā-
ti, man pavērās cits skats uz mūsu 
novadu. Tā kā es pamatā strādāju 
pilsētā, man līdz šim bija mazāka 
saskarsme ar pārējiem pagastiem. 
Mani priecē, ka novadā daudz strādā 
pie kultūrvēsturisko tradīciju sagla-
bāšanas un izkopšanas. Esmu iepa-
zinusies ar novada tūrisma marš-
rutiem un takām. Prieks, ka cilvēki 
uzdrīkstas un dara, lai novads kļūtu 
pievilcīgāks. Lepojos, ka visos pa-
gastos ir sporta sekcijas, kurās ar 
sportu nodarbojas vairāk kā 900 
cilvēki, daudzi no kuriem gūst vērā 
ņemamus panākumus un godalgas 
Latvijas un vispasaules mērogā.

Vai tas nozīmē, ka Jūsu pie-
derības izjūta novadam kļuvusi 
stiprāka?

Jā, tā ir. Pieaugusi interese par 
novada dzīvi plašākā mērogā. 

Salīdzinoši drīz būs jaunas 
pašvaldību vēlēšanas. Vai plā-
nojat startēt atkārtoti?

Vēl jāpastrādā, jāpaskatās. Ja 
man izdosies daudz paveikt, tad es 
tikai priecāšos. Mani bērni jau ir 
savā dzīvē, tāpēc man gribas aktīvi 
darboties. Man enerģijas pietiek – es 
eju un daru.

Ar Dainu Amosovu 
sarunājās Elza Timšāne 

du: “Es gribu, man 
gribās šeit” (rāda uz 
sirdi). Es nevienam 
neko negribu pierā-
dīt, es gūstu gandarī-
jumu no tā. 

Vai Jums ir arī 
citi vaļasprieki?

Jā, man patīk no-
darboties ar puķkopī-
bu. Man mājās ir ļoti 
daudz ziedu un augu 
– es ar tiem pat cen-
šos sarunāties, mēģi-
nu pierunāt, lai labi 
zied un nenonīkst. 
Tas tiešām nostrā-
dā. Man vispār patīk 
daba un dzīvnieki. 

No š.g. 2.novembra līdz 1.decem-
brim notiek pieteikšanās uz nomas 
tiesību rakstisko izsoli īpašuma “Ēd-
nīca”, Vabole, Vaboles pagasts, Dau-
gavpils novads. Nomas tiesību objekts 
- ēdnīcas ēka. Sākotnējā nomas mak-
sa ir 113.76 euro mēnesī (bez PVN).

Sīkāka informācija mājaslapā www.
daugavpilnovads.lv sadaļā “Pašvaldī-
ba pārdod/iznomā”, “Nomas tiesību 
izsoles”. 
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Daugavpils novadā viesojās Dānijas Sarkanā Krusta pārstāvji 

3. novembrī Daugavpils novada 
domē viesojās Dānijas Sarkanā Krus-
ta pārstāvji. 

Jau kopš 2003. gada notiek LSK 
Daugavpils un Ilūkstes novada komi-
tejas sadarbība ar Dānijas Sarkano 
Krustu. Ik gadu uz abiem novadiem 
nāk humānā palīdzība no ziedotājiem, 
kas tiek nodota tālāk ģimenēm un 
personām, kurām šī palīdzība visvai-
rāk nepieciešama. Savas divu dienu 
vizītes laikā Dānijas SK pārstāvji vie-
sojās Vecsalienā, Skrudalienā, Kalupē 
un Naujenē, lai klātienē tiktos ar šīm 
ģimenēm. Tāpat viņi apmeklēja sociā-
los dienas centrus un skolas, kā arī 
tikās ar skolu pedagogiem un sociāla-
jiem darbiniekiem. 

Daugavpils novada pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika bilda, ka 
ļoti lietderīga būtu turpmāka abu val-

stu Sarkano Krustu sadarbība kopē-
jos projektos un aktivitātēs. Savukārt 
novada Sociālā dienesta vadītāja un 
LSK Daugavpils un Ilūkstes novada 
komitejas priekšsēdētāja Anna Jego-
rova uzsvēra, ka SK darbs vienmēr iet 
kopā ar darbu Sociālajā dienestā, ko 
viņa vada jau sešus gadus. Anna Je-
gorova ir arī LSK brīvprātīgā jau kopš 
1972. gada un labi pārzina šīs jomas 
specifi ku. 

4. novembrī Dānijas kolēģi tikās ar 
LSK Daugavpils un Ilūkstes novada 
komitejas ilggadējo priekšsēdētāju 
Skaidrīti Davni. 

Jābilst, ka abos novados ir 23 Sar-
kanā Krusta nodaļas, lielāko daļu šo 
nodaļu darbu vada sociālie darbinieki. 
Līdz ar to, pilnvērtīgi tiek pildīta SK 
misija un tiek palīdzēts tiem, kas atro-
das grūtībās. Daugavpils un Ilūkstes 

novados trūcīgo personu skaits ir sa-
sniedzis 3000, tādēļ vēl jo vairāk brīv-
prātīgajam darbam te ir liela vērtība. 
Novados regulāri tiek apzinātas trūcī-
gās ģimenes, izvērtētas viņu vajadzī-
bas un ieskicētas problēmas, kas tiek 
risinātas. 

Anna Jegorova uzsvēra, ka visa pa-
līdzība, kas tiek saņemta no Dānijas, 
ir zelta vērta. Tādēļ komunikācija ar 
cilvēkiem, kas šo palīdzību saņem, 
būtu ļoti vērtīga Dānijas SK pārstāv-
jiem. Tāda, lūk, ir šī atgriezeniskā sai-
te, kuru spēs nodrošināt un uzskatā-
mi parādīt šī vizīte. 

Vanda Kezika savukārt pastāstīja, 
ka gan novadi, gan abu novadu So-
ciālie dienesti labprāt rīko vairākas 
labdarības akcijas un lielu uzmanību 
pievērš audžuģimeņu atbalstam. Šeit 
būtu jāatgādina par akciju „Brīnumi 

Ziemassvētkos” un gada nogales pa-
sākums audžuģimenēm, kas ne tikai 
pulcina ģimenes, bet arī citus labas 
gribas cilvēkus, kas šīs dāvanas un 
ziedojumus sagādā. Vieni no aktīvā-
kajiem ziedotājiem, protams, ir uzņē-
mēji, ar kuriem novadam ir teicama 
sadarbība. 

Dānijas SK pārstāvji lūdza arī turp-
māk izvērtēt un ieskicēt tās vajadzī-
bas, kas vietējiem cilvēkiem ir sva-
rīgākās, lai viņi spētu tiem palīdzēt. 
Tikšanās noslēgumā Vanda Kezika 
un Anna Jegorova pateicās ciemiņiem 
par vizīti, pasniedzot tiem dāvanas. 
Savukārt Dānijas SK pārstāvji patei-
cās par izrādīto viesmīlību. 

Olga Smane 

2016.gada 12. janvārī plkst. 
9:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
starp pirmpirkuma tiesīgām per-
sonām tiek pārdota zemes vienība 
(starpgabals) ar kadastra apzīmēju-
mu 4462 001 0131  3.68 ha platībā, 
kura atrodas Daugavpils novada, 
Kalupes pagastā, Daugavpils novads 
~ 8 km attālumā no pagasta centra 
Kalupe un  ~ 4 km attālumā no  Nīc-
gales ciemata, lauksaimniecībā iz-
mantojamo zemju apvidū. 

Objekta sākotnējā cena – EUR 4 
800.00 

2016.gada 12. janvārī plkst. 
9:30 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
starp pirmpirkuma tiesīgām per-
sonām tiek pārdota zemes vienība 
(starpgabals) ar kadastra apzīmēju-
mu 4462 005 0124    2.62 ha platībā, 
kura atrodas Daugavpils novada, 
Kalupes pagastā   ~ 7 km attālumā 
no pagasta centra Kalupe, lauksaim-
niecībā izmantojamo zemju apvidū.  

Objekta sākotnējā cena – EUR 3 
600.00 

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. 
panta ceturtās daļas pirmajā pun-
ktā var iepazīties ar izsoles noteiku-
miem un reģistrēties izsolei mēneša 
laikā kopš paziņojuma publicēšanas 
izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Dau-
gavpils novada domē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī 12. kabinetā (darbdie-
nās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), 
iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu euro 14.00 (četrpadsmit euro 
00 centi) un nodrošinājumu 10% ap-
mērā no izsolāmā nekustamā īpašu-
ma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un no-
drošinājums jāiemaksā Dau-
gavpils novada domes (reģ. Nr. 
90009117568) norēķinu kontā LV-
37TREL9807280440200, Valsts ka-
ses kods: TRELLV22.

Tālr. uzziņām: 654 76739, 
29412676
Kalupes pagasta pārvaldē 654 
07490; 26367328

Mūžībā aizgājuši
Demenes pagastā

Krasovska Ņina  (1923.g.)
Kravčonoka Zoja (1948.g.)
Puzirevskis Josifs (1945.g.)

Kalkūnes pagastā 
Peļiha Vera (1916.g.)

Kalupes pagastā
Ždanoviča Veneranda (1949.g.)

Dičune Eleonora (1943.g.)
Kukle Antoņina (1927.g.)

Līksnas pagastā
Rubiķis Vitolds (1936.g.)

Gadzāne Broņislava (1924.g.)
Maļinovas pagastā

Ostrovska Emīlija (1928.g.)
Naujenes pagastā

Artamonova Kamida (1953.g.)
Ščetkins Anatolijs (1949.g.)
Sondors Antons (1943.g.)

Jakovļeva Marija (1953.g.)

Nīcgales pagastā 
Malnača Ženija (1947.g.)

Salienas pagastā
Goreļikova Irapija (1945.g.)

Skrudalienas pagastā
Veselova Feodora (1937.g.)
Volkovs Dementijs (1929.g.)

Rimša Inga (1970.g.)
Siņica Viktors (1954.g.)

Sventes pagastā
Bukeiko Vladislava (1928.g.)
Maculevičs Antons (1938.g.)

Višķu pagastā
Oliņš Jevegnijs (1946.g.)

gumā tika nosaukti daži interesanti 
fakti par Grieķiju.

 Tālāk mēs devāmies uz Franciju. 
Vecsalienas pagasta jaunieši pastās-
tīja par Francijas kultūru, kā arī or-
ganizēja klātesošajiem nelielu vikto-
rīnu. Viszinošāki izrādījās Naujenes 
pagasta jaunieši.

Savukārt, Naujenes pagasta jau-
nieši aizveda mūs Ukrainas kalnos 
un laukos, nodemonstrējot nelielu 
epizodi no ikdienas lauku dzīves.

Ceļojums noslēdzās tepat, Latvijā, 
kur kopā ar Tabores pagasta jaunie-
šiem piedalījāmies Dziesmu svētkos 
un nodziedājām skaistu latviešu 
tautasdziesmu.

Paldies Demenes pagasta jaunat-
nes lietu koordinatorei Innai Dubov-
skai un Demenes  pagasta jaunie-
šiem par pasākuma organizēšanu  
un visiem klātesošajiem par dalību!

Inna Dubovska
Demenes pagasta  jaunatnes lietu 

koordinatore

30.oktobrī Demenes kultūras 
namā norisinājās jauniešu pasā-
kums “Apkārt pasaulei”. Pasākumā 
piedalījās jauniešu komandas no 
Skrudalienas, Demenes, Tabores, 
Laucesas, Naujenes un Vecsalienas 
pagasta. Katras  komandas uzde-
vums bija prezentēt konkrētu valsti 
un tās kultūru. Vakars sākās ar aici-
nājumu kāpt virtualā lidmašīnā un 
doties ceļojumā apkārt pasaulei.

Pirmā valsts, kuru apmeklējām, 
bija Ķīna. Laucesas pagasta jaunieši 
atklāja Ķīnas vēstures  noslēpumus 
un lika mums pārdomāt dažādas 
dzīves vērtības. 

Tālāk mēs iekļuvām kaislīgā Spā-
nijas atmosfērā un izjutām fl amenko 
ritmus. Paldies Skrudalienas jaunie-
šiem par interesantu priekšnesumu 
un skaistu deju.

Demenes pagasta jaunieši atklāja 
Antīkās Grieķijas noslēpumus un 
organizēja  Olimpiskās spēles kultū-
ras nama zālē. Priekšnesuma noslē-

Jauniešu pasākums 
“Apkārt pasaulei”
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Aicinām īstenot bērnu sapņus!
Jau trešo gadu Ziemassvētku laikā biedrība Daugavpils lietišķo 

sieviešu klubs “Olivia” aicina sabiedrību piedalīties labdarības ak-
cijā „Brīnumi Ziemassvētkos”, un kopā piepildīt maznodrošināto 
ģimeņu bērnu, audžuģimeņu un bērnu bāreņu sapņus par Ziemas-
svētku dāvanām, kuras ģimenes pašas atļauties nevar.    

Kā katru gadu, arī šogad akcijā kā brīvprātīgie iesaistīsies Dau-
gavpils novada sociālie darbinieki, bāriņtiesu locekļi, Daugavpils 
pilsētas skolu audzēkņi un citi. 

Pateicoties līdzcilvēku sirds dāsnumam un sabiedrības atbals-
tam, 2014. gada akcijas laikā tika sarūpētas Ziemassvētku dāva-
nas 1152 bērniem, pēc kurām tik ļoti ilgojas mazās bērnu sirsni-
ņas. Ziemsvētku priekšvakarā dāvanas tika pasniegtas Daugavpils 
reģionālās slimnīcas bērnu nodaļā, Sociālajā mājā dzīvojošām ģi-
menēm ar bērniem, Naujenes bērnu namā, bērnu namā “Priedīte”, 
Daugavpils novada maznodrošinātām ģimenēm un ģimenēm, kurās 
aug bērni ar īpašām vajadzībām, Daugavpils novada audžuģime-
nēm, Daugavpils bērnu un jauniešu centram “Jaunība”, bērnu inte-
rešu klubiem pilsētas mikrorajonos.

Tāpat Daugavpils novada bērni Ziemassvētku brīvdienās apmek-
lēja Preiļu leļļu muzeju, Daugavpils pilsētas Sociālajā mājā dzīvo-
jošie bērni piedalījās Jaungada karnevālā, kas notika Daugavpils 
Kultūras pilī.

Arī šogad biedrība „Olivia” aicina sabiedrību un katru cilvēku per-
sonīgi veikt labu darbu, ar gaišām domām radīt svētku brīnumu 
ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas materiāli smagos apstākļos 
un īstenot viņu kvēlākos sapņus, ļaut iemirdzēties prieka dzirkstīm 
bērnu acīs. 

Iepērkoties veikalā, iegādājieties dāvināšanai domātu preci un no-
lieciet to groziņā ar Ziemassvētku rotājumu. Var dāvināt arī savus 
rokdarbus. Jūsu dāvana, sadarbībā ar Daugavpils novada Sociālo 
dienestu, tiks nogādāta novada bērniem un audžuģimenēm, Dau-
gavpils pilsētas bērnu nama un sociālās mājas bērniem. 

Labdarības akcija notiks no 3. līdz 5. decembrim labdarības ak-
cijas norises vietas veikalos un lielākajos Daugavpils tirdzniecības 
centros: 

MAXIMA, Cietokšņa ielā 60, Arhitektu ielā 3, Strādnieku ielā 
103, Smilšu ielā 98a un Kandavas ielā 5

RIMI, Cietokšņa ielā 70, Cietokšņa ielā 60 un 18. Novembra ielā 
136

MEGO, Rīgas ielā 9, Viestura ielā 60, Aveņu ielā 26 un Raipoles 
ielā 11a

DEPO, Stacijas ielā 219k
2015. gada akciju “Brīnumi Ziemassvētkos” atbalsta Daugavpils 

novada dome un Daugavpils pilsētas dome.
Ļoti ceram, ka akcija gūs atbalstu mūsu sabiedrībā. Aicinām arī 

citus brīvprātīgos piedalīties akcijā “Brīnumi Ziemassvētkos”. 
Dāvināsim Ziemassvētku brīnumu visiem bērniem! 
Plašāka informācija par paveikto 2013. un 2014. gada akcijās pie-

ejama mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv   
Tālruņi uzziņām:  29435400, 29476204

Novadā dzimuši
Demenes pagastā

Agnese Ščogoļeva  (26.oktobrī)
Kalupes pagastā

Justīne Sarkane (25.oktobrī)
Laucesas pagastā

Karīna Romanovska (17.oktobrī)
Matvejs Vasiļevskis (26.oktobrī)

Līksnas pagastā 
Aleksandrs Kursīts (19.novembrī)

Maļinovas pagastā 
Arsens Bosovs (2.oktobrī)

Timurs Lastovskis (22.oktobrī)
Adriāna Kotova (18.oktobrī)

Medumu pagastā 
Renata Čornija (28.oktobrī)

Naujenes pagastā
Marija Žare (2.novembrī)

Salienas pagastā 
Timurs Sidorevičs (27.oktobrī)

Maksims Vitkovskis (4.novembrī)
Skrudalienas pagastā 

Veronika Goršontova (21.novembrī)
Višķu pagastā 

Aleksandrs Obrazcovs (11.oktobrī)
Danils Ruļevičs (20.novembrī)

Sveicam  jaunlaulātos!
• Līgu Vingri un Juri Klimoviču 
• Mārīti Eglīti un Edgaru Teivānu
• Jeļenu Krukovsku un Sergeju Jevsejevu
• Leontīnu Juhneviču  un Pjotru Kločkovu
• Olgu Amosovu un Aleksandru Trofi movu
• Annu Čapuli un Dmitriju Burlakovu

AKCIJA
BRĪNUMI ZIEMASSVĒTKOS


