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„Sporta laureāts 2014”

23.janvārī svinīgajā pasākumā no-
vada Kultūras centrā tika godināti 
2014.gada labākie novada sportisti, 
treneri un komandas. 

Nominācijā „Novada labākais 
sporta skolotājs” konkursa uzva-
rētāji tika noteikti pēc 17 vērtēšanas 
kritērijiem, par uzvarētāju tika atzīts 
Vaboles vidusskolas sporta sko-
lotājs Gunārs Kucins. Skolotājam, 
kas Vaboles vidusskolā ir nostrādājis 
jau daudzus gadus, ir izveidojusies cie-
ša sadarbība ar skolēniem, vecākiem 
un kolēģiem. Viņa audzēkņi ir daudzu 
valsts, reģiona un novada sacensību 
uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvē-
ji. Gunārs Kucins regulāri strādā pie 
skolas sporta bāzes uzlabošanas un 
pilnveidošanas, palīdz organizēt nova-
da skolēnu sporta spēļu sacensības un 
čempionātus. 

Par uzvarētāju nominācijā „Nova-
da labākā pagasta pārvalde spor-
ta darba organizācijā” kļuva Nau-
jenes pagasta pārvalde. Naujenes 
IVS-D vīriešu basketbola komanda 
divus gadus pēc kārtas ir novada čem-
pioni un kausa ieguvēji. Naujenes 
pagasta sporta veterāni izcīnīja 16 
godalgas pasaules un Eiropas čempio-
nātos svarbumbu celšanā un kanoe ai-
rēšanā. Naujenes pagasta Jaunatnes 
iniciatīvu un sporta centrā darbojas 
11 sporta sekcijas un pulciņi. Pagas-
ta sporta spēļu komandas ir novada 
čempionātu uzvarētājas basketbolā, 

volejbolā un futbolā. 2014.gadā pagas-
tā ekspluatācijā ir nodots daudzfunk-
cionālais sporta spēļu laukums. 

Par novada labāko sportisti 2014.
gadā ir atzīta Kalkūnes pagasta 
svarbumbu cēlāja Jūlija Čepako-
va, trenera Ivana Gaļaša audzēk-
ne. Jūlija ir Republikas izlases ko-
mandas dalībniece, 2 sudraba medaļu 
ieguvēja Eiropas junioru čempionātā 
Tallinā, republikas čempionāta un 
Latvijas kausa izcīņas 6 posmu sacen-
sību uzvarētāja svarbumbu celšanā. 
Savukārt, titulu „Novada labākais 
sportists” ceturto gadu pēc kārtas 
izcīnīja Lauceses pagasta un nova-
da titulētākais svarbumbu cēlājs, 
sporta meistars Edgars Pavlovs-
kis. Edgars Pavlovskis ir Republikas 
čempionāta uzvarētājs divcīņā un ga-
rajā ciklā vīriešiem. Republikas kausa 
izcīņas sacensību visu sešu posmu uz-
varētājs. Baltijas valstu čempionāta 
uzvarētājs. Edgars ir Latvijas rekords 
svarbumbu celšanā junioriem un vī-
riešiem. 

Par novada labāko jauno spor-
tistu ir atzīts Kalkūnes pagasta 
svarbumbu cēlājs, Celtnieku pro-
fesionālās vidusskolas audzēknis 
Jānis Rižijs. Viņš ir Eiropas 2014. 
gada jauniešu čempionāta divu bron-
zas medaļu ieguvējs garajā ciklā un 
divcīņā, Republikas jaunatnes čem-
pionāta un Latvijas kausa izcīņas 6 
posmu sacensību uzvarētājs. Savu-

kārt novada jaunās sportistes titu-
lu ieguva novada sporta skolas un 
Sventes vidusskolas audzēkne, 
vieglatlēte Regīna Anisjko. Re-
publikas izlases komandas dalībniece, 
2.vietas ieguvēja Republikas čempio-
nātā, Latgales un novada čempionātu 
uzvarētāja un novada skolēnu sporta 
spēļu uzvarētāja. 

Pateicības un apbalvojumus saņē-
ma ne tikai sportisti, bet arī treneri. 
Par uzvarētāju nominācijā „Novada 
labākais treneris individuālajos 
sporta veidos” tika atzīts novada 
izlases komandas sabiedriskais 
treneris svarbumbu celšanā un 
Daugavpils celtnieku profesio-
nālās vidusskolas sporta organi-
zators Ivans Gaļašs. Ivana Gaļaša 
audzēkņi, novada un Republikas izla-
ses komandas dalībnieki svarbumbu 
sportā šogad ir izcīnījuši: Pasaules 
junioru un vīriešu čempionāta 2 bron-
zas, 3 ceturtās vietas, Eiropas jaunie-
šu čempionāta 5 medaļas un Eiropas 
pieaugušo čempionāta 3 bronzas me-
daļas. Viņa vadītā novada jauniešu 
svarbumbu cēlāju komanda otro reizi 
Daugavpils rajona un novada sporta 
vēsturē izcīnīja pirmo vietu Republi-
kas kausa izcīņā 6 posmu kopvērtēju-
mā jauniešiem un 2. vietu junioriem. 
Latvijas čempionātā jauniešu koman-
da izcīnīja 2. vietu un junioru koman-
da - trešo vietu.  

Par novada labāko sporta vete-

rāni tika atzīta Varvara Jefi mova 
no Kalupes pagasta - novada viegl-
atlēte, kura savos 70 + gados izcīnīja 
sudraba un bronzas godalgu Baltijas 
veterānu atklātajā čempionātā viegl-
atlētikā, divas zelta medaļas Latvijas 
Pašvaldību sporta veterānu 51. sporta 
spēlēs un 2 zelta medaļas Latgales at-
klātajā veterānu čempionātā vieglat-
lētikā.

Par novada labāko sporta veterānu 
atzīts Vispasaules svarbumbu meis-
taru konfederācijas starptautiskās 
klases sporta meistars svarbumbu 
celšanā - Vladislavs Petrovs no 
Naujenes pagasta. 2014. gada Pa-
saules un Eiropas veterānu kausu iz-
cīņas 2 posmu sacensībās svarbumbu 
celšanā izcīnīja 20 godalgas dažādos 
vingrinājumos. Piedalījies Ginesa re-
korda uzstādīšanā „300 Spartieši” un 
apbalvots ar Ginesa rekorda mītnes 
Londonā medaļu. Vladislavs Petrovs 
ir uzstādījis un labojis sev piederošos 
124 Pasaules, Eiropas un Eiropas-Āzi-
jas rekordus dažādos svarbumbu cel-
šanas vingrinājumos.

Nominācijā „Novada labākā spor-
ta spēļu komanda”:

- labākā sieviešu basketbola koman-
da - Kalupes pagasta sieviešu bas-
ketbola komanda; 

- labākā sieviešu volejbola komanda 
- novada sieviešu veterānu volej-
bola komanda;

tuprinājums 6.lpp   ►►►
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Daugavpils novada domes lēmumi

Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 10 010 eks., bezmaksas avīze, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247

Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā!

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
09.02. Naujenes sociālās palīdzības un 

sociālo pakalpojumu centrs, 
c. Vecstropi

13.00-15.00

16.02. Kalkūnes pagasta pārvalde 13.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
16.02. Nīcgales pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aļona Annišiņeca
16.02.  Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
23.02. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Ingrīda Avdejeva
10.02. Višķu 2, Ambeļi, z/s „Kalni” telpās 09.00-12.00
17.02. Višķu 2, Ambeļi, z/s „Kalni” telpās 09.00-12.00
Jānis Belkovskis
02.02. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
16.02. Ambeļu pagasta pārvalde 16.00-18.00
Andrejs Bruns
02.02. Laucesas pagasta kultūras nams, 

c. Mirnijs 
09.00-12.00

17.02. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs, 
c. Laucesa

09.00-12.00

Jevgeņijs Gridasovs
09.02. Valkas ielā 6a, Daugavpils, 

„Saskaņas” birojs 
16.00-18.00

23.02. Tabores pagasta pārvalde   17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
10.02. Silenes ciems, SIA „JumS”  14.00-16.00
24.02. Valkas 6a, Daugavpils, 

„Saskaņas” birojs   
11.00-13.00

Roberts Jonāns
10.02. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
09.02. Raiņa ielā 20, Daugavpils 

(SIA „Irinkom”)
13.00-16.00

16.02. Raiņa ielā 20, Daugavpils 
(SIA „Irinkom”)

13.00-16.00

Edgars Kucins
03.02. Naujenes jaunatnes centrs, 

Daugavas ielā 34, c. Krauja
15.00-18.00

10.02. Naujenes jaunatnes centrs, 
Daugavas ielā 34, c. Krauja

16.00-18.00

Jānis Kudiņš
02.02. Daugavpils Universitāte, 

Vienības iela 13, 215.a kab
13.00-15.00

16.02. Daugavpils Universitāte, 
Vienības iela 13, 215.a kab

13.00-15.00

Juris Livčāns
09.02. Salienas pagasta pārvalde   09.00-11.00
Anita Miltiņa
03.02. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
17.02. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
02.02. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
09.02. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
10.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
24.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
27.02. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2014.gada 22.decembra ārkārtas sēdē pie-
ņemts 71 lēmums zemes jautājumos. 

2014.gada 30.decembra sēdē pieņemti 67 
lēmumi:  

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Gro-
zījumi Daugavpils novada domes 2014.gada 
30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dau-
gavpils novada pašvaldības budžets 2014.ga-
dam””.

• Apstiprināja grozījumus novada domes 
30.09.2013. noteikumos Nr.4 „Valsts budžeta 
mērķdotāciju novada pašvaldības izglītības ies-
tādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbināto pedagogu darba samaksai un no-
vada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai Daugavpils novada pašvaldībā 
sadales kārtība”.

• Apstiprināja novada 2015.gada pasāku-
mu plānu.

• Apstiprināja maksu par Naujenes pagas-
tā un Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centrā sniegtajiem pakalpojumiem.

• Nodeva publiskai apspriešanai no 2015.
gada 16.februāra līdz 16.martam Daugavpils no-
vada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu.

• Nolēma piedalīties projektā „Lietpratīga 
pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošana”, izstrādājot Pašvaldības pakalpo-
juma uzlabošanas plānu sociālā darba un vese-
lības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkla 
darbā.

• Atbalstīja Dubnas pagasta jauniešu 
biedrības „Čiekuri” projektu “Jauniešu pulcēša-
nās vietas labiekārtošana Dubnas pagastā”, kurš 
apstiprināts Borisa un Ināras Teterevu fondā ar 
kopējām projekta izmaksām EUR 4230 un nolē-
ma nodrošināt līdzfi nansējumu      EUR 430.

• Grozīja novada domes 30.10.2014. lēmu-
mu Nr.1183 „Par projekta „Daugavpils novada 
publisko Interneta pieejas punktu attīstība” īs-
tenošanu” un apstiprināja projekta pamatbudže-
ta ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.  

• Grozīja novada domes 31.10.2013. lēmu-
mu Nr.1114 „Par grozījumiem Daugavpils nova-
da domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.162 
“Par piedalīšanos projektā „Publisko ūdens til-
pņu ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana Latvijas un 
Krievijas pierobežas pašvaldību teritorijās””” un 
apstiprināja projekta pamatbudžeta  ieņēmumu 
un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.

• Nolēma pārņemt novada domes valdīju-
mā ERAF projekta „Daugavpils novada pašval-
dības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās 
darbības attīstības sekmēšana”  īstenošanai 
nekustamos īpašumus: Naujenes pagasta ielu 
„Muzeja iela” un Demenes pagasta ceļu „Konce-
domenka – Šakališķi - Izgāztuve”.

• Nolēma pārņemt novada domes bilancē  
ERAF projektā „Daugavpils novada izglītības 
iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības 
pakalpojumu pieejas paaugstināšana” iesaistīto 
nekustamo īpašumu izmaksas: no Demenes pa-
gasta pārvaldes - „Demenes pagasta Zemgales 
vidusskolas ēkas vienkāršotā renovācija”, no 
Naujenes pagasta pārvaldes - „Lāču pamatsko-
las ēkas rekonstrukcija (1.kārta)”, no Vaboles 
pagasta pārvaldes - „Vaboles vidusskolas sā-
kumskolas ēkas renovācija” un no Medumu pa-
gasta pārvaldes - „Medumu pamatskolas ēkas 
vienkāršota renovācija”.

• Nolēma nodot no novada domes bilances 
Medumu, Naujenes, Nīcgales, Salienas, Sventes, 
Tabores, Vaboles un Vecsalienas pagasta pārval-
des bilancē projektā „Pārrobežu pacients” iesais-
tītā nekustamā īpašuma būvdarbu izmaksas.

• Nolēma nodot no Līksnas pagasta pārval-
des bilances novada domei būvniecības „Līksnas 
pagasta autoceļa Aužguļāni – Rīga – Daugavpils 
šoseja 0.78 km rekonstrukcija” izmaksas.

• Nolēma nodot no novada domes bilances 
Kalkūnes, Kalupes, Līksnas, Sventes, Višķu un 
Vaboles pagasta pārvaldes zembilancē projektā 
„Daugavpils novada publisko Interneta pieejas 
punktu attīstība” iegādātos pamatlīdzekļus.

• Nolēma nodot no novada domes bilances 
Demenes, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīc-
gales, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores, 
Vaboles un Vecsalienas pagasta pārvaldes zem-
bilancē projektā „Pārrobežu pacients” iegādātos 
pamatlīdzekļus.

• Atzina 16.12.2014. rīkoto izsoli uz nekus-
tamo īpašumu Priedulāji, Naujenes pagastā, par 
nenotikušu.

• Piešķīra Tabores pagasta pārvaldei EUR 
33,01 no nekustamā īpašuma Bališi atsavinā-
šanas rezultātā gūtajiem līdzekļiem, kurus iz-
mantos materiālu iegādei pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa Nr.2, „Cibuļovka 2”, Cibuļovka,  kosmē-
tiskajam remontam.  

• Piešķīra Kalkūnes pagasta pārvaldei 
EUR 6651,86 no nekustamā īpašuma „Baltmā-
ja”, Dārza iela 55, Randene, atsavināšanas re-
zultātā gūtajiem līdzekļiem,  kurus izmantos ie-
lu apgaismojuma infrastruktūras izbūvei Jubile-
jas iela, Kalkūni, un klientu apkalpošanas telpu 
remontam Ķieģeļu iela, Kalkūni. 

• Piešķīra Nīcgales  pagasta pārvaldei 
EUR 2679,20  no nekustamā īpašuma „Romaš-
kas” atsavināšanas rezultātā gūtajiem līdzek-
ļiem, kurus izmantos pagasta pārvaldes siltum-
apgādei, t.sk., katlu mājas palīgtelpas jumta re-
montam.

• Piešķīra Biķernieku pagasta pārvaldei  
EUR 1294,59 no nekustamā īpašuma Mākoņi un 
EUR 1672,59 no nekustamā īpašuma Serž atsa-
vināšanas rezultātā gūtajiem līdzekļiem, kurus 
izmantos pašvaldības dzīvojamā fonda remonta 
darbiem.

2015.gada 15.janvāra sēdē pieņemti 13 lē-
mumi:  

• Apstiprināja pašvaldības izglītības iestā-
žu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzē-
tās mērķdotācijas sadali 2015.gada janvārim – 
augustam.

• Apstiprināja pašvaldības māksliniecisko  
kolektīvu vadītāju  darba  samaksai un  valsts 
sociālās  apdrošināšanas  obligātajām  iemaksām  
2015.gadam paredzētās valsts budžeta  mērķdo-
tācijas  sadali.

• Apstiprināja novada konkursa „Sporta 
laureāts 2014” uzvarētājus.

• Atbalstīja biedrības „Višķu attīstībai” 
projekta „Laipas izbūve atpūtas vietā „Ūdensro-
zes” un ezera krasta grunts tīrīšana” iesniegšanu 
biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu part-
nerība „Kaimiņi” izsludinātajā Eiropas Zivsaim-
niecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana” aktivitātes „Ar zivsaim-
niecību un tūrismu saistītas maza mēroga infra-
struktūras un pakalpojumu attīstība”” rīcībā 4.5. 

„Ar vietējo produktu, kas rada pievienoto vērtī-
bu, saistītu tūrisma pakalpojumu dažādošana 
un pielāgošana”  ar projekta kopējo fi nansējumu  
EUR 2 753,51. 

• Apstiprināja Eiropas Savienības Eras-
mus + programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) 
stratēģisko skolu sadarbības partnerību projek-
ta „Programme Esther Educating Emotions In 
Europe” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi.

• Grozīja novada domes 31.05.2012. lēmu-
mu Nr.524 „Par tehniski ekonomiskā pamatoju-
ma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaim-
niecības attīstības investīciju projekta īstenoša-
nai” un apstiprināja investīciju projekta fi nanšu 
plānu un pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi jaunā redakcijā.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 
EUR  197816,76 ERAF projekta „Daugavpils 
novada Sventes  pagasta  Sventes ciema ūdens-
saimniecības attīstība” fi nansēšanai.

• Pieņēma 6 lēmumus zemes jautājumos. 
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv 
sadaļā „Publiskie dokumenti”.

 Deputāti apstiprināja Daugavpils novada 
2015.gada pasākumu plānu

Daugavpils novada domes deputāti, noslēdzot 
2014. gadu, izskatīja 68 jautājumus, tai skaitā Dau-
gavpils novada 2015.gada pasākumu plāna apstip-
rināšanu. Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukā-
ne informēja par izmaiņām un minēja svarīgākos 
pasākumus.

Kopumā 2015.gadā pašvaldībā ir ieplānoti 115 
pasākumi, tai skaitā 68 lielākie pasākumi, 22 kon-
kursi un skates, 25 dalības pasākumi. 

Tika nolemts rīkot lielākos novada festivālus vie-
nu reizi divos gados – 2015.gadā notiks festivāls 
„Asti gaisā!” (11.jūlijā) un Daugavpils novada die-
nas (19.septembrī), 2016.gadā – „Augšdaugava” 
un „Muzykys Skrytuļs”. Tiks rīkoti Latgales deju 
svētki ar 300 dejotāju piedalīšanos no visiem Lat-
gales novadiem (28.jūnijā), turpināsies Līgo svētku 
tradīcija un pasākumu rīkošana Višķu estrādes po-
pularizēšanai, ģimeņu svētki (15.maijā). Notiks arī 
tradicionālie sporta pasākumi – pašvaldības darbi-
nieku ziemas sporta spēles (28.februārī), pagastu 

vasaras sporta  spēles (6.jūnijā), kā arī konkursi un 
skates „Esi uzņēmējs”, „Kopā būt!”, „Sporta laureā-
ts”, “Mana dzīves vide Daugavpils novadā”, „Veik-
smīgākais jaunais tūrisma produkts” u.c. 

Deputāti akceptēja arī dalību nozīmīgos reģionā-
lajos, nacionālajos un  starptautiskās sadarbības 
pasākumos: XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos, Latvijas Jaunatnes Olimpiādē un 
daudzās citās sporta sacensībās gan Latvijā, gan ci-
tās valstīs.

Sakarā ar to, ka Slutišķos notiek rekonstrukcijas 
darbi šogad nav plānots rīkot populāro festivālu 
”Augšdaugava”.

Irina Jegorova
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

 2014.gada 27.novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti sais-
tošie noteikumi Nr.16 (protokols Nr.26., 1.&) Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2010. gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 
sociālo palīdzību Daugavpils novadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. pan-
ta  pirmās daļas 7. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības li-
kuma 35.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra no-
teikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 30.1.4.apakšpunktā skaitli „21,34” ar skaitli „22,00”.
1.2. aizstāt 33. punktā skaitli „35,57’’ ar skaitli „36,00”.

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 27. novembra saistošajiem noteiku-

miem Nr.16 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr.4  „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informā cija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugav-
pils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošie 
noteikumi Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils 
novadā”.

2. Īss projekta satura 
    izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas 
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 7. punktu, Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu, 
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteiku-
mu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu.

Saistošie noteikumi paredz aizstāt 30.1.4.apakš-
punktā skaitli „21,34” ar skaitli „22,00”  un aizstāt 
33. punktā skaitli „35,57” ar skaitli „36,00”.

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

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldī-
bas budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpil-
di ir nepieciešams papildus  fi nansējums 374,00 euro 
apmērā.

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

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa gru-
pām, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu 
projekta tiesiskais regulējums, sociālā palīdzība  
piešķirama personām, kuru deklarētā pamatdzī-
vesvieta ir Daugavpils novada administratīvā teri-
torija.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Saistošie noteikumi paredzēs, ka turpmāk lēmu-
mus par saistošajos noteikumos minētās sociālās 
palīdzības piešķiršanu pieņems un apstiprinās 
Daugavpils novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par kon-
sultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv

2014.gada 27.novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.17 (protokols Nr.26., 2.&) Grozījumi Daugavpils nova-
da domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par 
vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā” 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 4. punktu, 6.punktu, 43.panta trešo daļu
   1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos no-
teikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā” 
šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 14.punktā skaitli „142,29” ar skaitli „150,00”;
1.2. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

        „17. Pabalstus ir tiesības saņemt personām, kuru deklarētā pamatdzīves-
vieta ir Daugavpils novada administratīvā teritorija un kuras sasniegušas 80, 
90,100 un vairāk dzīves gadu.”;

1.3. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:
„19.Pabalsts tiek izmaksāts: - 80 gadu jubilejā 30,00 euro apmērā,

                                             - 90 gadu jubilejā 50,00 euro apmērā,
                                             - 100 gados un vairāk 100,00 euro apmērā.”;

      1.4. aizstāt 22.punktā skaitli „42,69” ar skaitli „50,00”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-

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

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Re-
publikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pir-
mās daļas 4. punktu, 6.punktu, 43.panta trešo daļu.

Saistošie noteikumi paredz aizstāt 14.punktā skait-
li „142,29” ar skaitli „150,00”, izteikt 17.punktu šādā 
redakcijā, ka pabalstus ir tiesības saņemt personām, 
kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils no-
vada administratīvā teritorija un kuras sasniegušas 
80, 90,100 un vairāk dzīves gadu un izteikt 19.pun-
ktu šādā redakcijā, ka pabalsts tiek izmaksāts 80 
gadu jubilejā – 30,00 euro apmērā, 90 gadu jubilejā 
– 50,00 euro apmērā un 100 gados un vairāk 100,00 
euro apmērā, kā arī aizstāt 22.punktā skaitli „42,69” 
ar skaitli „50,00”.

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

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības 
budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi 
ir nepieciešams papildus fi nansējums 6573,00 euro 
apmērā un 1444,00  euro svētku pabalsts.

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

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

5. Informācija par ad-
ministratīvajām pro-
cedūrām

Saistošie noteikumi paredzēs, ka lēmumus par sais-
tošajos noteikumos minētās  sociālās palīdzības pie-
šķiršanu  pieņems un apstiprinās Daugavpils nova-
da Sociālais dienests. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv

 2014.gada 27.novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti sais-
tošie noteikumi Nr.18 (protokols Nr.26., 3.&) Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.12 
„Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā” 6. panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils nova-
da pašvaldībā” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 6.punktā skaitli „85,37” ar skaitli „90,00”;
1.2. aizstāt 6.2.apakšpunktā skaitli „14,23” ar skaitli „15,00”;
1.3. aizstāt 7., 8. punktā skaitli „113,83” ar skaitli „120.00”, skaitli „0,57” 

ar skaitli „0,60” un skaitli „85,37” ar skaitli „90,00”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 27. novembra saistošajiem noteiku-

miem Nr.18 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 29. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils 

novada pašvaldībā””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugav-
pils novada domes 2008.gada 29.decembra  saistošie 
noteikumi Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas 
kārtību Daugavpils novada pašvaldībā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Re-
publikas  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 35. panta piekto daļu, likuma „Par palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro 
daļu un 25.panta pirmo daļu.

 Saistošie noteikumi paredz aizstāt 6.punktā 
skaitli „85,37” ar skaitli „90,00” un 6.2.apakšpunktā 
skaitli „14,23” ar skaitli „15,00”, 7., 8. punktā skaitli 
„113,83” ar skaitli „120,00”, skaitli „0,57” ar skaitli 
„0,60” un skaitli „85,37” ar skaitli „90,00”,

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

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē paš-
valdības budžeta izdevumu daļu. 

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

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa gru-
pām, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu 
projekta tiesiskais regulējums, sociālā palīdzība  
piešķirama personām, kuru deklarētā pamatdzī-
vesvieta ir Daugavpils novada administratīvā te-
ritorija.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām pro-
cedūrām

Saistošie noteikumi paredzēs, ka lēmumus par 
saistošajos noteikumos minētās sociālās palīdzī-
bas piešķiršanu  pieņems un apstiprinās Daugav-
pils novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu izstrādes projekts un paskaid-
rojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajiem noteiku-
miem Nr.17 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra 

saistošajos noteikumos Nr.14  „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada 
pašvaldībā””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugav-
pils novada domes 2009.gada 29.decembra saistošie 
noteikumi Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Dau-
gavpils novada pašvaldībā”.
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Daugavpils novadā Latvijas, Lie-
tuvas un Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta 
ietvaros tika atvērts mūsdienīgs Da-
bas informācijas centrs.

Dabas aizsardzības pārvalde, sa-
darbībā ar Baltkrievijas Zinātņu 
akadēmijas Bioresursu institūtu, 
Nacionālā parka “Braslavas ezeri” 
administrāciju un Daugavpils nova-
da domi ar Eiropas kaimiņattiecību 
un partnerības instrumenta (EKPI) 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 
ietvaros finansētā projekta “Pārro-
bežu daba” atbalstu Naujenes no-
vadpētniecības muzejā ir izveidojuši 
mūsdienīgu Dabas informācijas cen-
tru.

Projekta vadītāja Irēna Muska-
re: „Projekta mērķis no Daugavpils 
novada puses bija samērā ambi-
ciozs – radīt kaut ko jaunu unikālu 
un ļoti interaktīvu, lai pēc iespējas 
plašākai auditorijai parādītu gan 
kultūrvēsturi, gan dabas vērtības, 
kas atrodamas aizsargājamo ainavu 
apvidū „Augšdaugava”, tai skaitā arī 
šajā Naujenes apkārtnē. Tas, ko mēs 
šodien redzam, ir tehniskais izpildī-
jums tam, ko, pamatojoties uz savu 
zināšanu bāzi un iespējām, varēja 
atļauties izveidot projekta ietvaros”.  

Ar Daugavpils novada domes un 
pārrobežu projekta līdzekļiem ir 
renovēta Dabas informācijas cen-
tra telpa, šeit iekārtota moderna 
ekspozīcija ar plašu informāciju 
par aizsargājamo dabas teritoriju 
“Augšdaugava” un „Braslavas ezeri” 
dabas vērtībām. 

Interaktīvos risinājumus sagata-
voja Daugavpils novada Kultūras 

riju un izstrādāt risinājumus, kā vis-
labākā veidā šo teritoriju apsaimnie-
kot, lai saglabātu šīs dabas vērtības 
nākamajām paaudzēm. 

Interaktīvie dabas centra risināju-
mi izmaksājuši ap 26 000 eiro.

Projekta “Pārrobežu aizsargāja-
mās dabas teritorijas “Augšdaugava 
- Braslavas ezeri” izveide un priekš-
noteikumu radīšana tās integrētai 

pārvalde un Naujenes novadpētnie-
cības muzejs sadarbībā ar SIA „Re-
verie Trading Group”. Kompānijas 
mārketinga direktors Mārtiņš Prie-
dītis iepazīstināja klātesošos ar skā-
rienjūtīgo projekcijas stikla sienu, 
3D hologrāfisko kubu un displeju, 
parādot, ka ikviens var nākt un ie-
pazīties ar modernākajām tehnolo-
ģijām un to interaktīvajiem risinā-
jumiem. 

Dabas ekspozīciju tagad papildi-
nās mūsdienīgi pasniegta virtuālā 
informācija par aizsargājamās teri-
torijas dabu, bagāto kultūras manto-
jumu, nozīmīgiem vēstures notiku-
miem un personībām. 

Projekta koordinatore, Daugavpils 
novada Kultūras pārvaldes vadītāja 
Ināra Mukāne: „Šodien ir patiešām 
lieliska diena, kad var pateikt, ka di-
vu gadu projekta darbības rezultāti 
ir patiešām ļoti spilgti redzami un 
sasniegti. Dabas informācijas centra 
izveides virsmērķis bija pasniegt in-
formāciju caur moderniem multime-
diju un interaktīviem risinājumiem, 
kas piesaistītu skolēnu jaunatnes 
un studentu interesi. Šeit mēs esam 
saņēmuši četrus tehnoloģiju veidus, 
caur kuriem var iegūt ļoti, ļoti inte-
resantu informāciju”. 

Muzeja apmeklētāji Dabas infor-
mācijas centrā varēs iegūt jaunas 
zināšanas, iepazīties ar nozīmīgām 
vietām un kombinēt savu ceļojumu 
maršrutus, kurus iespējams pārsūtīt 
uz elektroniskā pasta adresi. Inter-
aktīvajā stikla sienā varēs izkrāsot 
Naujenes bilžu grāmatu, aplūkot 
Lielo Naujenes musturdeķi, salikt 
virtuālās puzles ar dabas un kultū-
ras mantojuma objektu attēliem.

Projekta partneris no Baltkrievijas 
puses bija nacionālais parks „Brasla-
vas ezeri” un Baltkrievijas Zinātņu 
akadēmijas Bioresursu institūts. Vi-
ņu uzdevums projekta ietvaros bija 
izpētīt šo aizsargājamo dabas terito-

pārvaldībai” ieviešana devusi nozī-
mīgu ieguldījumu sabiedrības izglī-
tošanā un aizsargājamo teritoriju 
ilgtspējīgas attīstības problēmu ap-
zināšanā un risināšanā vietējā un 
starpvalstu līmenī.

Atklāts mūsdienīgs Dabas informācijas centrs

Ekspluatācijā pieņemta Lāču pamatskola 

Lāču pamatskolas ēkas rekons-
trukcijas 1.kārta veikta ERAF 
projekta „Daugavpils novada iz-
glītības iestāžu konkurētspējas uzla-
bošana un izglītības pakalpojumu pie-
ejamības paaugstināšana” ietvaros.  
Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, 
tehniskajiem noteikumiem un renovā-
cijas programmu tika nosiltināta sko-
las fasāde un bēniņi, nomainīts jumta 
segums, logi, ārdurvis, elektrotīkli un 
gaismekļi, ūdensvads un kanalizācija, 
kā arī ugunsdrošības un  apsardzes 
sistēmas. Atjaunota skolas telpu ap-
dare. Skolā izbūvēta sporta zāle ar 
volejbola un basketbola laukumiem,  
ierīkotas ģērbtuves un dušas telpas, 
kā arī sporta nodarbību telpas. Vides 
pieejamības nodrošināšanai skola ap-
rīkota ar vertikālo pacēlāju. Veikti 
arī teritorijas labiekārtošanas darbi. 
Būvdarbi izmaksāja 1 187 073,02 eiro. 
Būvdarbus veica SIA „Ditton būve”. 
Lāču pamatskolas direktors Andris 
Meškovskis par vislielākajiem iegu-
vumiem skolas renovācijas rezultātā: 
„Vislielākais ieguvums ir tas, ka uzla-
bojusies skolas estētiskā vide. Dotajā 
brīdī tās telpas, kas ir izrenovētas, ir 
ļoti skaistas un mūsdienīgas. Ir uzla-
bojusies arī vides pieejamība. Tagad 
mums ir arī moderna sporta zāle, ar 
visu basketbola un volejbola aprīko-
jumu, ģērbtuvēm, dušām. Skolēni, 
vecāki un skolotāji ir ļoti priecīgi un 
gandarīti par šo rezultātu. Protams, 
liels paldies gan novada pašvaldībai, 
gan celtniekiem. Es ceru, ka projekta 
otrā kārta arī būs”. Kā atzīst skolas 

direktors, projekta otrajā kārtā būtu 
jāremontē klašu telpas, gaiteņi un 
jāmaina ventilācijas sistēma. Šobrīd 
skolā mācās 126 bērni, ieskaitot arī 
pirmsskolas grupiņu bērnus. 

Lāču pamatskola ir pēdējā eks-
pluatācijā pieņemtā novada izglītī-
bas iestāde 2014.gadā. Šī gada sā-
kumā ekspluatācijā tiks pieņemtas 
divas pēdējās izglītības iestādes, kas 
renovētas ERAF projekta ietvaros. 

Olga Smane

Olga Smane
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Olga Smane

Noslēdzies projekts 
„Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Vecsalienas 
pagasta Červonkas ciemā”

2014.gada 9.decembrī ar Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 
V.Kezikas rīkojumu nozīmētā komisija pieņēma ekspluatācijā ERAF fi nansē-
to projektu (vienošanās ar CFLA Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/082/101) 
„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Vecsalienas pagasta Červon-
kas ciemā.” 

Projekta realizācijas ietvaros Červonkas ciemā tika rekonstruēts ūdensvads 
- 3841.5 m (tai skaitā arī 9 m ar ievadi mājās), izbūvēta pašteces kanalizācija - 
1050 m un spiedvada kanalizācija - 977 m, uzstādīta kanalizācijas sūkņu staci-
ja un rekonstruēta notekūdeņu attīrīšanas iekārta un tās palīgierīces. Pie cent-
rālajiem kanalizācijas tīkliem pieslēgta Červonkas ciema daudzdzīvokļu māja. 

Šī projekta ietvaros būvdarbus veica SIA „Ditton Būve”, autoruzraudzību no-
drošināja SIA „Ekolat” un būvuzraudzību veica V.Obrazumovs.

Kopējās projekta izmaksas sastādīja 493 342.21 euro (ar PVN), no kurām 
85% ERAF fi nansējums un 15% Daugavpils novada pašvaldības fi nansējums.

Daugavpils novada skolēni tikās ar 
prezidentu

Divi Daugavpils novada skolēni 8.jan-
vārī tikās ar Latvijas prezidentu Andri 
Bērziņu.

8.janvārī Melngalvju namā Latvijas 
prezidents Andris Bērziņš sveica sko-
lēnu konkursa „Es un mana dzimte-
ne” labāko darbu autorus. Pasākumā 
piedalījās 20 bērni un 11 skolotājas, tai 
skaitā arī divi Daugavpils novada sko-
lēni - Birznieku pamatskolu pārstāvēja 
8.klases skolnieks Antons Gerasimovs 
un skolotāja Galina Kuzovņika, Sventes 
vidusskolu – 11.klases skolniece Veroni-
ka Putro un skolotāja Nellija Muižniece.

Tikšanās laikā notika saruna ar sko-
lēniem par konkursa darbiem. Skolēni 
arī labprāt fotografējās ar Latvijas pre-
zidentu.

Pie prezidenta tika aicināti Rīgas Lat-
viešu biedrības radošā konkursa „Es un 
mana dzimtene” laureāti – I un II kār-
tas labāko darbu autori (kopā – 20 sko-
lēni) un arī viņu skolotāji.

Kā pastāstīja N. Muižniece, Rīgas 
Latviešu biedrībā visa gada garumā 
norisinājās radošo darbu konkurss “Es 
un mana dzimtene”. Konkursā piedalī-
jās vairāk nekā 300 bērni un jaunieši no 
visiem Latvijas novadiem vecumā no 14 

līdz 19 gadiem. Konkurss noritēja divās 
kārtās. Otrajā kārtā ar savu vizuālās 
mākslas darbu 2.vietu ieguva Sventes 
vidusskolas skolniece Veronika Putro 
un 3.vietu – Viktorija Švedova.

N. Muižniece: „“Es un manas mājas, 
mana ģimene”, “Es un mana skola”, “Es 
un mani draugi, mana vide” un “Es 
un manas Latvijas nākotne” – tēmas, 
par kurām konkursa rīkotāji rosinā-
ja bērnus un jauniešus veidot radošos 
darbus. Daļa jauniešu tēmas pamatdo-
mu un savu redzējumu pauda rakstis-
ki – literārā darbā, daļa – vizualizēja 
(Daugavpils novada skolēni piedalījās 
konkursā tieši ar šādiem darbiem). Vi-
zuālās mākslas darbi kļuva par pamatu 
trim izstādēm. Konkurss „Es un mana 
dzimtene” veicināja izzināt un pilnvei-
dot savu priekšstatu par Latvijas vēstu-
ri, kultūru un veidot izpratni par nacio-
nālās identitātes jautājumiem. Dalība 
konkursā sekmēja skolēnu iespēju pa-
plašināt savu redzesloku, izkopt valo-
das stila izjūtu, celt savu pašapziņu un 
pašnovērtējumu.”

Irina Jegorova

Eduardam Lihoveckim pasniegta 
medaļa „Sporta Slava”

Vecā gada nogalē, 27. decembrī, Rī-
gas Lielajā Ģildē notika XVII Latvijas 
sporta  veterānu-senioru salidojums, 
kura programmā bija LSVS 51. Spor-
ta sēļu uzvarētāju komandu apbalvo-
šana. Par izcilākajiem panākumiem 
Daugavpils novada vēsturē tika godi-
nāti arī mūsu novadnieki. Daugavpils 
novada Sporta nodaļas vadītājs Edu-
ards Lihoveckis par mūža ieguldīju-
mu Latvijas sportā apbalvots ar me-
daļu „Sporta Slava”.

Pēc Latvijas pašvaldību sporta ve-
terānu-senioru 2014. gada 51. spor-
ta spēļu fi nālsacensību rezultātiem, 
Daugavpils novads saņēma divus 
kausus. Pirmo par  izcīnīto 6. vietu 
Republikas pašvaldību absolūtajā 
vērtējumā, kur komandām vērtēja iz-
cīnītās augstākās vietas 11 komandu 
veidos ar obligāto sporta veidu viegl-
atlētiku. Sporta spēļu komandu abso-
lūtajā vērtējumā uzvaru izcīnīja Rīgas 
komanda ar izcīnītajiem 14 punktiem, 
2.vietā Jūrmala ar 16 punktiem, 3.vie-
tā – Bauskas novads ar 21 punktu, 
4.vietā – Daugavpils ar 22 punktiem 
un 5.vietā – Tukuma novads ar 32 
punktiem. Daugavpils novada koman-
das startēja 15 komandu veidos un ar 
izcīnītajiem 44 punktiem pirmo reizi 
rajona un novada vēsturē ierindojās 
Olimpiskajā sešiniekā. No Latgales 
reģiona pašvaldībām absolūtajā vērtē-
jumā augstākās vietas izcīnīja Līvānu 
novads – 7. vietā, Rēzeknes pilsēta 
– 19. vietā, Viļānu novads – 27.  vie-
tā, Ludzas novads – 28. vietā, Preiļu 
novads – 30. vietā, Rēzeknes novads 
– 33. vietā, Balvu novads – 36. vietā, 
Ilūkstes novads – 44. vietā.

Otro kausu Daugavpils novads sa-

ņēma par izcīnīto 1. vietu Republikas 
novadu otrajā grupā, kur ieskaitē 
vērtēja 6 labākos komandu veidus. 
Daugavpils novads pirmo reizi novada 
sporta vēsturē izcīnīja 1. vietu, atstā-
jot tālākajās vietās spēcīgās Madonas, 
Līvānu, Gulbenes, Cēsu, Olaines, Do-
beles un Jelgavas novada komandas.

Latvijas pašvaldību sporta veterā-
nu-senioru 2014. gada 51. sporta spē-
ļu fi nālsacensības notika 23 sporta 
veidos. Šajās sacensībās 11 vecuma 
grupās piedalījās 513 komandas ar 
kopējo dalībnieku skaitu vairāk nekā 
6000 no 70 Republikas pašvaldībām. 
Jau vairākus gadus tas ir masveidīgā-
kais Republikas kompleksais sporta 
pasākums.

Salidojuma laikā notika arī 2014. 
gada pasaules un Eiropas veterānu 
čempionātu Latvijas sportistu medaļ-
nieku apbalvošana. Sudraba piemiņas 
medaļas saņēma arī divi novada Nau-
jenes pagasta sporta veterāni: Jurijs 
Kopasovs par izcīnīto 2. vietu pasau-
les veterānu čempionātā airēšanā un 
Alfreds Kokins par izcīnīto 2. vietu 
pasaules čempionātā svarbumbu cel-
šanā.

Starp pilsētu, novadu sabiedrisko 
aktīvistu un organizatoru apbalvo-
tajiem ir arī ilggadējais Daugavpils 
novada Sporta nodaļas vadītājs (viņš 
vada sporta dzīvi Daugavpils rajonā 
un novadā jau 35 gadus), vairāku sa-
censību galvenais tiesnesis Eduards 
Lihoveckis, kuru apbalvoja ar  LSVS 
III pakāpes medaļu „Sporta Slava” 
par mūža ieguldījumu Latvijas spor-
tā.     

Irina Jegorova 

Tika parakstīts nodomu protokols 
ar Vācijas sadarbības partneriem
Tika parakstīts nodomu protokols 

par sadarbību starp Vācijas Repub-
likas internacionālās savienības e.V-
Ziemeļu nodaļu un Daugavpils novada 
domi.

Ilggadējo sadarbības partneru tik-
šanās notika 13.janvārī Rīgā. Daugav-
pils novadu pārstāvēja izpilddirektore 
Vanda Kezika, Izglītības pārvaldes 
vadītāja Irēna Bulaša, Attīstības noda-
ļas vadītāja Vita Rūtiņa un speciāliste 
bērnu tiesību aizsardzības jautājumos 
Natālija Pēterāne. Protokolu paraks-
tīja pašvaldības izpilddirektore Vanda 
Kezika un Vācijas Republikas interna-
cionālās savienības e.V-Ziemeļu noda-
ļas direktors Udo Hince.

Kā informēja N.Pēterāne, turpinot 
iepriekšējo partnerību, kā arī ņemot 
vērā savstarpējo ieinteresētību un pa-
matojoties uz 2012.gada 13.jūnija pa-
rakstīto sadarbības nodomu protokolu, 
kā arī 2014.gada 9.janvārī parakstī-
tajiem grozījumiem, tika apstiprināta 
sadarbība 2015.-2016.g. šādās jomās: 
jauniešu apmaiņa, pilsoniskās inicia-
tīvas veicināšana, interešu izglītības 
stiprināšana, tiks turpināta arī piere-
dzes apmaiņa starp audžuģimenēm.

Tika ieplānoti pasākumi jauniešiem. 
2015. gadā jauniešu apmaiņas norises 
vieta būs Latvija. Vācu jaunieši kā vie-
si ņems dalību XI Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētkos, kas 
nodrošinās iespēju tuvāk iepazīt Latvi-
jas tautas dziesmu un deju tradīcijas. 
2016. gadā jauniešu apmaiņas norises 
vieta būs Vācija, kuras ietvaros tiks 
turpināta aizsāktā tēma.

Pilsoniskās iniciatīvas veicināšanai, 
balstoties uz Vācijas IB pieredzi brīv-
prātīgajā darbā, 2015.gadā no 4. līdz 9. 

oktobrim Šverinā tiks organizēta spe-
ciālistu tikšanās. Vizītes ietvaros tiks 
apskatītas brīvprātīgā darba veikša-
nas formas, saturs, iespējas, paredzot 
semināra apmeklēšanu, nodrošinot 
iespēju gūt praktisku pieredzi darbam 
birojā, reāli kontaktēties ar volontie-
riem un iepazīt darba vietas un tur vei-
camos darbus.

Partneri apņemas stiprināt intere-
šu izglītību, kā neformālo izglītību, ar 
mērķi veicināt jauniešu potenciāliem 
atbilstošu karjeras izvēli. 2014.gadā 
uzsāktā pieredzes apmaiņa starp au-
džuģimenēm tiks turpināta 2016.gadā 
Vācijā. 

Vācu delegācijai bija iespēja iepazī-
ties ar Saeimu un apmeklēt Latgales 
pārstāvniecību Rīgā. Daugavpils no-
vads veiksmīgi sadarbojas ar Vācijas 
partneriem jau 16 gadus.

Irina Jegorova

Daugavpils novada veterānu delegācija: Andris Dudels, Jurijs Kopasovs, 
Eduards Lihoveckis un Alfreds Kokins
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- labākā futbola komanda - Kalupes 
pagasta futbola komanda „Kalu-
pe”;

- labākā vīriešu volejbola komanda – 
Vecsalienas pagasta volejbola ko-
manda „Červonka”;

- labākā novada hokeja komanda – 
Kalupes pagasta hokeja komanda 
„Aisbergs”. 

Tika apbalvoti arī novada labākie 
sporta spēļu treneri: 

- labākais basketbola treneris - Nau-
jenes pagasta un novada vīriešu 
basketbola izlases komandas sa-
biedriskais treneris Edgars Ku-
cins;

- labākais futbola treneris - novada 
un Kalupes pagasta futbola izla-
ses komandas „Kalupe” sabiedris-
kais treneris Aleksandrs Vabišče-
vičs, kurš ir arī Kalupes pagasta 
sporta darba organizators;

- labākais volejbola treneris - nova-
da veterānu volejbola izlases un 
Vecsalienas pagasta - komandas sa-
biedriskais treneris Vjačeslavs Mos-
kaļenko;

- labākais hokeja treneris - Kalu-
pes pagasta hokeja komandas 
„Aisbergs”un  jauniešu  komandas 
„Kalupe” sabiedriskais treneris 
Aleksandrs Vabiščevičs;

Nominācijā „Novada labākais 
sporta spēļu tiesnesis” par uzvarē-
tājiem tika atzīti: 

- futbolā - nacionālās kategorijas 
futbola tiesnesis Ivars Caune no Kalu-
pes pagasta; 

- basketbolā – Aleksandrs Setta-
rovs no Naujenes pagasta;  

- volejbolā par labāko tika atzīts 
Sergejs Novikovs no Sventes pagasta.

Nominācijā „Novada sportiskākā 
ģimene” par uzvarētājiem tika atzīta 
Rokjānu sportiskā ģimene no Līksnas 
pagasta. Tētis Aldis ir Līksnas pagas-
ta sporta darba organizators un pagas-
ta basketbola un volejbola komandu 
kapteinis . Mamma Iveta ir Sventes 
pagasta pārvaldes kasiere un novada 
basketbola izlases komandas spēlētā-
ja. Ģimenē aug divi ļoti sportiski dēli 
- Armands mācās Sventes vidusskolas 
2.klasē un Kristers iet sagatavošanā. 
Šogad novada un Sventes pagasta 
sporta ģimeņu sacensībās 11 ģimeņu 
konkurencē ģimene pārliecinoši iz-
cīnīja 1. vietu.   

Novada domes Balva „Par mūža 
ieguldījumu Daugavpils rajona un 
novada sportā” tika pasniegta nova-
da Sporta nodaļas vadītājam Eduar-
dam Lihoveckim. 

Eduardu mīļi un no sirds sveica vi-
si klātesošie, sakot lielu, lielu paldies 
par atbalstu, pretimnākšanu, izturību 
un šiem daudzajiem, daudzajiem dar-
ba gadiem rajona un novada sportistu 
labā, vēlot stipru veselību un izturību 
vēl daudzu, daudzu gadu garumā. Kā 
jau rakstījām iepriekšējā avīzes nu-
murā, Eduards Lihoveckis aiziet pel-
nītā atpūtā, lai tagad savu laiku vel-
tītu ģimenei, bērniem un mazbērniem. 
Lai viņam arī šajā ceļā veicas! Paldies, 
Eduard, par Tavu cilvēciskumu un mī-
ļumu.

Eduards Lihoveckis ir Daugavpils 
rajona un novada sporta dzīves va-
dītājs no 1980. gada līdz šai dienai. 
Daudzkārtējs rajona un BSB „Vārpa” 
sacensību godalgoto vietu ieguvējs 
vieglatlētikā. Aktīvs, vispusīgs un sa-
biedrisks cilvēks. Vadot novada Sporta 
nodaļu, ar Eduarda atbalstu un tiešo 
līdzdalību Daugavpils novads skan Pa-
saules un Latvijas mērogā. Par priekš-
zīmīgu darbu sporta jomā Eduards 
tika apbalvots ar Daugavpils rajona 
balvu „Gada cilvēks sportā” un rajo-
na padomes Atzinības rakstu, ir BSB 
„Vārpa” goda biedrs. Apbalvots ar IZM 
Sporta pārvaldes, BSB „Vārpa”, CP, 
LPSR Sporta komitejas, Vissavienības 
Arodbiedrību Centrālās padomes un 
Vissavienības Lauku sporta biedrības 
„Urožai” goda un atzinības rakstiem.

2014.gada 27. decembrī Latvijas 
Sporta veterānu savienības konferen-
cē Eduardam pasniedza III pakāpes 
medaļu „Sporta slava” par mūža iegul-
dījumu Republikas sportā.  

Visus laureātus sveica un panāku-
mus vēlēja Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska, no-
vada domes priekšsēdētājas vietnieks 
Arvīds Kucins, konkursa vērtēšanas 
komisijas priekšsēdētājs, novada do-
mes deputāts Aivars Raščevskis, nova-
da pašvaldības izpilddirektores 1. viet-
niece, konkursa vērtēšanas komisijas 
priekšsēdētaja vietniece Ināra Nataro-
va un Latgales reģiona attīstības aģen-
tūras direktors Māris Bozovičs. 

►►►   no 1.lpp

“Novada labākais sporta skolotājs” - Gunārs Kucins (Vaboles vidusskola)

“Novada labākā pagasta pārvalde sporta darba organizācijā” - Naujenes 
pagasta pārvalde 

“Novada sportiskākā ģimene” - Rokjānu ģimene no Līksnas pagasta 

“Par mūža ieguldījumu Daugavpils rajona un novada sportā” - 
Edaurdam Lihoveckim

“Novada labākais sportists” - Edgars Pavlovskis

“Novada labākā sporta veterāne” - Varvara Jefi mova no Kalupes pagasta 

“Novada labākais sporta veterāns” - Vladislavs Petrovs no 
Naujenes pagasta 

Olga Smane
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Salienas kultūras nams nosvinēja savu skaisto divdesmitgadi 
16. janvārī Salienas kultūras nams 

pulcēja pagasta iedzīvotājus un viesus 
uz skaisto savas divdesmitās gadadie-
nas pasākumu. Atceroties 1995.gadu, 
kad kultūras nams tika atklāts, šis 
pasākums izvērtās par jauku un nos-
talģisku tikšanās reizi, kad klātesošie 
varēja atsaukt atmiņā to laiku, kad 
viss vēl tikai sākās. 

Salienas kultūras nams tika atklāts 
1995.gada 14.janvārī. Nama atklā-
šanas pasākumā piedalījās tā laika 
Valsts prezidents Guntis Ulmanis, 
maestro Raimonds Pauls ar ansambli 
“Dzeguzīte” un toreizējās Daugavpils 
rajona padomes vadības pārstāvji. 
Prezidents uzstājās ar runu, kurā aug-
sti novērtēja pagasta iedzīvotāju cen-
tienus dzīvot aktīvu kultūras dzīvi. 

Salienas pagasta bibliotēkas vadī-
tāja Irēna Avlasina, kas bibliotēkas 
darbu vada kopš 2000.gada, stāsta par 
tiem laikiem, kad viņa kultūras namā 
bija pulciņa vadītāja: „Kopš 2000.gada 
es uzsāku vadīt pagasta bibliotēkas 
darbu, taču līdz tam, kopš 1995.gada 
es strādāju par pulciņa vadītāju. Tas 
bija jauks un bezrūpīgs laiks. Mēs de-
jojām, dziedājām bajāna pavadījumā 
- gan bērni, gan pieaugušie rādīja vi-
sus savus talantus, iestudējām arī ne-
lielas lugas. Šeit, izstādes albumos, ir 
fotogrāfi jas, kurās to visu var apskatīt. 
Mums nebija nekādu speciālistu, arī 
es pati visu apguvu pašmācības ceļā. 
Visu pagasta kultūras dzīvi šo gadu 
laikā man bija iespēja vērot. Mēs kopā 
ar pulciņa dalībniekiem piedalījāmies 
pirmajos rajona kultūras pasākumos. 
Arī rajonā tajā laikā notika pirmie 
kultūras saieti. Tagad, protams, ir 
mainījusies kultūras pakalpojumu 
kvalitāte, tā neapšaubāmi ir augusi. 
Tagad kultūrā darbojas profesionāļi. 
Ar mūsu sporta deju kopas dalībnie-
kiem jau otro gadu strādā balles un 
sporta deju speciālists Dmitrijs Morde-
rers, arī kultūras nama vadītāja Tat-
jana Čumikova ir speciāliste ar muzi-
kālo izglītību. Viņas vadībā ir izveidots 
ansambļa „Melodija” kolektīvs. Šajos 
jubilejas svētkos es gribētu novēlēt, lai 
te vienmēr dzīvo cilvēku dvēsele - dziļa 
dvēsele. Jo nereti aiz dzīves steigas un 
ikdienas rūpēm aiziet kaut kas tik ļoti 
svarīgs un būtisks. Gribas, lai te vien-
mēr būtu cilvēki, tiktu teikti tikai labi 
vārdi.”

Kultūras nama renovācija tajā laikā 
bija vērienīgs notikums, savukārt at-
klāšana – skaists un atmiņā paliekošs 
pasākums. Tā laika notikumus atmi-
nas arī toreizējais Daugavpils rajona 
padomes izpilddirektors Vitālijs Aiz-
balts: „Divdesmit gadus atpakaļ sa-
lienieši ļoti gribēja šo kultūras namu. 
Pateicoties viņu uzstājībai un tam, ka 
viņi spēja rajona padomei toreiz pierā-
dīt, ka viņiem tas ir vajadzīgs, mēs šo 
objektu „reanimējām”, jo šeit Padom-
ju laikos tika iesākts būvēt kolhoza 
kantori un kultūras namu. Tad daļu 
kantora mēs demontējām, kultūras 
nama daļu mēs uzbūvējām līdz galam, 
reorganizējām ieejas mezglu, jo tas 
bija ierīkots pavisam citā pusē un uz-
būvējām šo kultūras namu. Kultūras 
namam novēlu, lai te vienmēr būtu 
cilvēki, lai katrs te atrod sev sirdij tī-
kamu nodarbi, lai te vienmēr ir bērnu 
čalas, jo, ja te būs bērni, tad Salienas 
kultūras namam būs nākotne.” 

Par ēkas renovācijas darbiem un 
prezidenta vizīti atceras arī toreizējais 
Daugavpils rajona padomes priekšsē-
dētājs un tagadējais Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētājas vietnieks 
Arvīds Kucins: „Man šīs atmiņas sais-
tās nedaudz ar agrāku laiku, jo tas 
dzinējspēks bija Jānis Geiba (toreizē-
jais Daugavpils rajona Tautas depu-
tātu padomes priekšsēdētājs). Šeit bija 
liels komplekss, kas nebija pabeigts. 
Atklāšana bija ļoti grandioza, cilvēku 
bija jūra. Salīdzinot ar šo dienu, tajā 
gadā bija ļoti daudz sniega, vienīgi at-

klāšanas dienā bija atkusnis.” Arvīds 
Kucins arī atzina, ka 20 pastāvēšanas 
gadi nav mazs laiks un ka kultūras 
namā nepieciešami arī daži uzlaboju-
mi, kas nākotnē tiks veikti. 

Salienas kultūras nams savas darbī-
bas laikā ir izveidojis savas tradīcijas. 
Katru gadu kultūras namā tiek atzī-
mēti par tradicionāliem kļuvušie pa-
sākumi - kultūras nama jubileja, pen-
sionāru un invalīdu atpūtas vakars, 
zemnieku balle, pasākums skolēniem, 
netiek aizmirsti arī citi svētki – notiek 
Jaungada svinības, Valentīna dienas 
balle, Līgo svētki, Latvijas Republikas 
dzimšanas diena, Ziemassvētki u.c. 

Salienas kultūras nams aktīvi pie-
dalās dažādu projektu realizācijā. Tā, 
2003.gadā tika veiksmīgi realizēts 
projekts ar Lauku partnerības atbal-
stu “Starpkopienu sadarbība Salienas, 
Vecsalienas, Lauceses, Kaplavas, un 
Nautrēnu pagastu kultūras un sabied-
riskajā dzīvē”. Projektu rakstīja un 
aizstāvēja Salienas pagasta nevalstis-
kā organizācija - kopiena “Salienieši”. 
Projekta gaitā tika aktivizēta iedzīvo-
tāju piesaiste pagasta sabiedriskajai 
un kultūras dzīvei.

Kopiena “Salienieši” aktīvi pie-
dalās pagasta sabiedriskajā dzīvē.
Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem 
Salienas pagasta dzīvē norisinājās 
2007.gadā, kad tika svinēta Salienas 
pagasta 110 gadu jubileja. 

Kopiena „Salienieši” nav vienīgais 
radoši domājošais un pagasta kultūras 
dzīvi kuplinošais aktīvistu kolektīvs. 
Kultūras namā darbojas arī pieaugušo 
un bērnu sporta deju kopa, dramatis-
kais kolektīvs un vokālais ansamblis 
„Melodija”, ko 2013.gadā dibinājusi 
KN tagadējā vadītāja Tatjana Čumi-
kova. Ansamblis „Melodija” šajā ne-
ilgajā pastāvēšanas laikā piedalījies 
vairākās koncertskatēs. 

20 gadus atpakaļ, kultūras nama at-
klāšanas reizē, toreizējais Valsts pre-
zidents Guntis Ulmanis Salienas kul-
tūras nama viesu grāmatas pirmajā 
lappusē ierakstījis: „Saliena nav maza 
saliņa Latvijas plašajās zemēs, bet 
kultūras centrs, kura lielākā bagātība 
ir tās cilvēki.” 

Kā atzinis Salienas pagasta pārval-
des vadītājs Rišards Jermaļonoks, tā 
tas patiešām ir. Un neatņemama kul-
tūras nama sastāvdaļa ir tā vadītāji, 
kas raiti mainījušies, taču katrs no vi-
ņiem devis savu ieguldījumu pagasta 
kultūras dzīvē. 

„Bija ļoti patīkami, kad uz atklāša-
nas svētkiem bija ieradušies ļoti daudz 
pagasta iedzīvotāji un viesi. Jo tieši 
iedzīvotājiem šī ēka bija uzcelta ekono-
miski sarežģītā laikā. Tajā laikā rajons 
atrada fi nansējumu, lai pabeigtu šīs 
ēkas būvniecību. Patiesībā jau mēs at-
rodamies pašā Latvijas nostūrī, tepat 
jau netālu arī Baltkrievija. Atklāšanas 
svētkos ar savu klātbūtni mūs priecē-
ja arī komponists Raimonds Pauls, un 
pirmais ansamblis, kas te uzstājās, 
bija „Dzeguzīte”. Kultūras nama di-
rektori laika gaitā ir mainījušies, bet 
visi deva savu ieguldījumu pagasta 
kultūras dzīvē. Pirmā kultūras nama 
vadītāja bija Inese Lasmane, kura or-
ganizēja atpūtas un radošos vakarus, 
vēlāk – Nataļja Kovaļevska, kas izvei-
doja senioru vokālo ansambli, nākamā 
vadītāja organizēja jauniešu vokālo 
ansambli”, tā Rišards Jermaļonoks. 

Pasākuma laikā klātesošajiem tika 
rādīta neliela videofi lma par kultūras 
nama atklāšanu, foto prezentācija par 
aktuālākajām kultūras nama norisēm 
gada griezumā, ar muzikāliem priekš-
nesumiem klātesošos priecēja Salie-
nas sporta deju kopas lielie un mazie 
dejotāji, vokālais ansamblis „Melodi-
ja”, apsveikumiem pievienojās vokālie 
ansambļi un deju grupas no Skruda-
lienas un Tabores, kā arī Vecsalienas 
pagasta pārvaldes vadītājs Semeons 
Pavlovs, Salienas vidusskolas direkto-

re Antoņina Redkova un Tabores pa-
gasta pārvaldes pārstāvji.

Apsveikuma uzrunas teica Dau-
gavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska, priekšsēdētājas viet-
nieks Arvīds Kucins, pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika, Kultūras 
pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne un 
Vitālijs Aizbalts,. 

Rišards Jermaļonoks pateicās ikvie-
nam ciemiņam, kas ieradās uz jubile-
ju, kā arī bijušajiem kultūras nama 
vadītājiem, dāvājot tiem jubilejas mo-
nētas un pildspalvas.  

Olga Smane
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Grāmata – domas spārni....

12.decembrī Vaboles pagasta Skrin-
du dzimtas muzejā notika Annas Ku-
deiko grāmatas „Vabole laiku loku at-
miņās” prezentācijas pasākums. 

Anna Kudeiko dzimusi 1929.gadā 
Daugavpils apriņķa Līksnas pagasta 
muižas mājā, bet 60-tajos gados pār-
cēlusies uz dzīvi Ogrē. 

Grāmata ir biogrāfisks atmiņu 
stāsts par Vaboli varas laiku lokos, 
par muižas laikiem, bērnību, dzim-
tu, ģimeni, apkārtējiem cilvēkiem un 
viņu likteņiem, karu, arī par mīlestī-
bu. Ļoti daudz atmiņu saistās tieši ar 
agro bērnības posmu muižas mājā, un 
tieši šis laiks ir pamudinājis autori 
sapņot un vēlāk arī rakstīt. 

Kā atzīst pati autore, grāmatā ir ti-
kai viena trešā daļa no atmiņām, kas 
krātas visa mūža garumā. 

ku aktīvi dzied Ogres folkloras 
kopā „Artava”, kopā ar folklo-
ras kopas dalībniecēm izdzie-
dāja klātesošajiem pāris no 
savām mīļākajām dziesmām. 
Autori grāmatas atvēršanas 
svētkos ar muzikālo priekšne-
sumu sveica Vaboles etnogrā-
fiskais ansamblis „Vabaļis” un 
bērnu vokāli instrumentālā 
ansambļa meitenes. 

Par grāmatā radīto noskaņu 
un Annu Kudeiko trāpīgi pa-
saka Daugavpils novada Kul-
tūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne, kurai autore saka 
lielu paldies par atbalstu grā-
matas tapšanas procesā. 

Ināra Mukāne: „Patiešām 
ļoti priecājos, ka mūsu novada 
pagātnes un arī šī brīža noti-
kumi tiek iemūžināti no mūsu 
patiesi aktīvo un talantīgo no-
vadnieku puses. Šodien mēs 
ceļam godā Annu Kudeiko, 
kas dzimusi Vabolē, šeit skolā 
gājusi, bērnībā un jaunībā pa 
muižas parku staigājusi, vēlāk 
pārcēlusies uz dzīvi Ogrē, bet 
kas jau no savām jaunības die-

Skrindu dzimtas muzeja direktorei 
Annai Lazdānei Anna Kudeiko uzdā-
vināja grāmatu par Ogri, atklājot arī 
to, ka grāmata un viņas atmiņas par 
dzīvi Ogrē jau top. 

Grāmata „Vabole laiku loku atmi-
ņās” ir sava veida veltījums jaunatnei, 
lai nākamā paaudze, lasot šos atmiņu 
stāstus, zinātu, kā dzīvoja un par ko 
sapņoja toreiz.

Skrindu dzimtas muzejā ienākot, 
stāv Annas Kudeiko brāļa Jāzepa Mu-
kāna paša darinātie, muzejam novē-
lētie līnijrati un seno līnijratu priekšā 
Ziemassvētku eglīte, uz kuras cita 
pēc citas sakārtas svētku kartiņas ar 
skolēnu novēlējumiem. Arī Vaboles 
vidusskolas skolēniem šajā klusajā 
Adventes laikā bija iespēja uzrakstīt 
savas atmiņas un piedalīties konkur-
sā. Skaistāko atmiņu autoriem tika 
piešķirtas piemiņas dāvanas. 

Anna Kudeiko mīļu paldies par jau-
ko grāmatas prezentācijas pasākumu 
teica Skrindu dzimtas muzeja direkto-
rei Annai Lazdānei, Vaboles pagasta 
pārvaldei un Daugavpils novada do-
mei, kas grāmatas izdošanu atbalstīja 
finansiāli. 

Anna Kudeiko, kas nu jau labu lai-

nām pratusi gan emocionāli, gan arī 
no faktoloģiskā viedokļa tvert notiku-
mus, pirmkārt, no savas ģimenes dzī-
ves, kas ir ļoti interesanti. Viņa prot 
pasniegt šos notikumus tādā niansētu 
eseju veidā, kur ir arī ļoti daudz emo-
ciju. Tāpēc domāju, ka grāmatu, kuru 
mēs saņemam, ir patiešām brīnišķīgs 
vēstījums šīs vietas ļaudīm, pagātnei, 
arī cilvēkiem, kas vēl šodien dzīvi, nu 
jau iespiestā vārdā, uz mūžību, par 
sevi un savas dzimtas cilvēkiem.”. 

Nīcgales pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvam ,,Lakši” - 10

27.decembrī Nīcgales pagasta 
Tautas namā tika rīkots vidējās pa-
audzes deju kolektīva ,,Lakši” 10 
gadu jubilejas koncerts, ko vienlai-
kus bagātīgi kuplināja visi pagasta 
amatiermākslas kolektīvi.

Deju kolektīvs ,,Lakši” dibināts 
2004.gada decembrī un tā vadītāja ir 
Aija Daugele.

Kolektīva moto: – ,,Būt stipriem 
un nepadoties, lai ar kādi vēji pūš!”

Dejotāji Daugavpils novadu pār-
stāvējuši Dziesmu un Deju svētkos 
Rīgā: 2008.gadā XXIV Vispārējos 
latviešu Dziesmu un XIV Deju svēt-
kos apvienotajā deju kolektīvā ar 
Subati. 2013.gadā XXV Vispārējos 
latviešu Dziesmu un XV Deju svēt-
kos. 2011.gadā piedalījās Starptau-
tiskajā Mākslas festivālā ,,Braslav-
skiji zarnici – 2011” Baltkrievijā. 

2012.gadā Mākslas festivālā Zarasa-
jos (Lietuva). 2014.gadā Starptautis-
kajā Mākslas festivālā ,,Rudenines” 
Visaginā (Lietuva).

Kolektīvs uzstājies kultūras na-
mos: Īslīcē, Preiļos, Ogrē, Priekuļos, 
Ilūkstē, Pelēčos, Asarē, Krāslavā u.c.

Piedalījušies visos Daugavpils no-
vada rīkotajos deju kolektīvu Sadan-
čos, Daugavpils novada dienās un 
skatēs.

Jubilejas koncertā piedalījās pa-
gasta sieviešu vokālais ansamblis 
,,Dzirkstelītes”, folkloras kopa ,,Ne-
icgaļīši”, līnijdeju grupa ,,Rodeo mei-
tenes”. Pasākumu vadīja amatier-
teātra „Kvēlošās sirdis” dalībnieki.

Par atbalstu pasākuma rīkošanā 
pateicamies Daugavpils novada do-
mei, Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldei un Nīcgales pagasta pār-
valdei.

Aina Stikāne
Nīcgales Tautas nama vadītāja

Dubnas pagastā labiekārtos 
jauniešu pulcēšanās vietu

Rīgā 6.janvārī tika parakstīts lī-
gums starp Borisa un Ināras Tete-
revu fondu un Daugavpils novada 
Dubnas pagasta jauniešu biedrību 
„Čiekuri” par projekta „Jauniešu pul-
cēšanās vietas labiekārtošana Dub-
nas pagastā” īstenošanu.

Tiek plānota jauniešu kabineta 
iekārtošana, t.sk. arī kosmētiskais 
remonts un inventāra iegāde. Ko-
pējā projekta summa sastāda 4230 
eiro, t.sk. novada finansējums – 430 
eiro. Pēdējā 2014.gadā novada domes 
sēdē, 30.decembrī, līdzfinansējuma 
nodrošināšanu atbalstīja arī novada 
domes deputāti. 

Rīgā Dubnas pagastu pārstāvēja 
jauniešu biedrības „Čiekuri” valdes 
priekšsēdētāja Agnese Birkmane, 
pagasta jauniešu lietu speciāliste un 
projekta vadītāja Nadežda Poļačono-
ka un pagasta galvenā grāmatvede 
Ludmila Gorodecka.

Kā informēja Dubnas pagasta pār-
valdes vadītājs Ēvalds Stašulāns, 
projekts tika izstrādāts 2014.gada 
rudenī. Projekta ietvaros paredzēts 
iegādāties apskaņošanas iekārtas, 
galdu, krēslus, nūjošanas un slēpoša-
nas inventāru (pa 10 komplektiem).

Irina Jegorova

Olga Smane

2015.gada janvārī Daugavpils no-
vadā tiek uzsākts projekts „Atvēr-
ti pasaulei, atvērti dažādībai” Nr. 
IF/2013/1.a./12, kura vispārējais mēr-
ķis - uzlabot esošos un attīstīt jau-
nus Trešo valstu valstspiederīgajiem 
pieejamus atbalsta, adaptācijas un 
integrācijas iespējas (pakalpojumus) 
Latvijā. Pasākumu norises vietas 
– Saldus, Ventspils, Liepāja, Rīga, 
Daugavpils, Daugavpils novads. Kur-
su dalībniekiem būs iespēja: apmeklēt 
bezmaksas latviešu valodas un kul-
tūras apmācību kursus, piedalīties 
izglītojošās ekskursijās, iegūt pirmo 
darba pieredzi Latvijā, iegūt mento-
ra jeb atbalsta personas palīdzību ik-
dienas jautājumu risināšanā, saņemt 
izglītojošos materiālus par veselības, 
sociālās drošības un aprūpes pakalpo-
jumiem, izglītību un piedalīties infor-

matīvos pasākumos par naturalizāci-
jas procesu un Latvijas pilsonību. 

Trešo valstu pilsoņi ir tādu valstu 
pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības 
dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zo-
nas valsts vai Šveices Konfederācijas 
pilsoņi, un bezvalstnieki, kuri likumīgi 
uzturas Latvijas teritorijā.

Projekta ietvaros aicinām no-
vada trešo valstu valstspiederīgos 
piedalīties bezmaksas latviešu va-
lodas un kultūras kursos, kurus 
uzsāksim 2015.gada 04.februārī un 
nodarbības notiks Daugavpilī, Rīgas 
ielā, 2.

Lai pieteiktos projekta aktivitātēm, 
lūdzu, sazinieties ar projekta koordi-
natori. 
Ināra Pomjalova,
tālrunis 26579469 vai 65476742,
e-pasts: inara.pomjalova@dnd.lv

Aicina piedalīties projekta „Atvērti 
pasaulei, atvērti dažādībai” 

aktivitātēm
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S A R U N A  A R  P A G A S T A  P Ā R V A L D E S  V A D Ī T Ā J U

Vaboles pagasts ir viena no Daugavpils novada 
administratīvajām teritorijām tā Latgales daļas vi-
dienē. Robežojas ar sava novada Kalupes, Maļinovas 
un Līksnas pagastiem. Lielākās apdzīvotās vietas: 
Vabole, kas ir pagasta centrs, Aizbalti, Baltakrogs, 
Dublinieki, Inikši, Kokiniški, Krogasēta, Lielās Kļoc-
kas, Lielie Mukāni, Lielie Vaideri, Liepu Mukāni, 
Mazie Ratnieki, Meža Mackeviči, Motivāni, Orbidāni 
u.c. Daugavpils apriņķa Līksnas pagastā 1945. gadā 
izveidoja Osagala ciema padomi. Osagala ciemam 
1951. gadā pievienoja likvidētā Samagala ciema kol-
hoza „Padomju Latvija” teritoriju, 1954. gadā - likvi-
dētos Mukānu un Ratnieku ciemus. 1959. gadā Voro-
šilova kolhoza teritoriju pievienoja Kalupes ciemam, 
bet jau 1965. gadā Osagala ciemu pārdēvēja par Va-
boles ciemu. Vaboles ciemam 1974. gadā pievienoja 
daļu Aužgulānu ciema teritorijas, savukārt 1990. 
gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā 
Vaboles pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva 
Daugavpils novadā.

Kur ir Jūsu dzimtā puse, saknes?
Esmu dzimusi Daugavpilī. Bet ar dzimto vietu un 

dzimtajām mājām ir pavisam interesanti. Dzimša-
nas apliecība izsniegta Kalupes ciema padomē, bet 
pašlaik un arī visu laiku esmu dzīvojusi Vabolē, savu 
vecvecāku dzimtajā mājā. Vecvecāku māja savulaik 
atradās Kalupes pagasta “Sleižos”, taču 80-tajos ga-
dos guļbūve tika pārvesta uz Vaboles centru un te tā 
ir līdz šai dienai. Tā kā patiesībā laikam tomēr esmu 
vaboliete. 

Tātad arī tā bērnības garša saistās ar Vaboli?
Jā, jo esmu te uzaugusi. Lai gan pirmā dzīvesvie-

ta man bija tagadējā skolas internāta ēkā, kur to-
laik arī atradās skolas internāts. Tur bija dzīvoklis 
skolotājiem, kur es līdz 5 gadu vecumam arī dzīvoju. 
Mamma  man bija mājturības un bioloģijas skolotā-
ja. Tētis pēc izglītības ir mežsaimnieks un arī sirdī ir 
tāds. Taču lielāko savu darba mūža daļu ir nostrā-
dājis kolhozā, sākumā ar vairāk tehniskām lietām 
saistītos darbos, vēlāk – kā galvenais dispečers. Pēc 
tam dzīvojām vienā no daudzdzīvokļu mājām un tad 
80-to gadu beigās pārvācāmies uz vecvecāku mājām. 

Vai ir kaut kādas nianses, esot par skolotājas 
bērnu? Vai skolā bija vieglāk? 

Patiesībā skolotājas bērnam ir grūti būt. Tam lai-
kam piekritīs visi skolotāju bērni. Varbūt citi uzskata, 
ka uz tevi savādāk skatās, ja mamma ir skolotāja... 
Bet reāli ir tā, ka esmu skolā pa lielam arī uzaugu-
si, jo mamma bija arī internāta audzinātāja. Tajos 
laikos jau vēl nebija bērnu dārza, mammai dažreiz 
nācās ņemt mani līdzi uz darbu. Un bija tā, ka māj-
turības stundā tika vārīti makaroni ar gaļu un tad 
tie lielie skolas puikas mani bija iesaukuši par „gaļas 
makaronu”- man tiešām bija bail, ka neieliek katlā 
pie mērces. Smejas. Līdz skolas vecumam pārsvarā 
jau dzīvojos pie vecvecākiem. Sākumā bija nedaudz 
bailīgi bez mammas, bet pēc tam jau pieradu un tā 
lieta aizgāja. Tāpēc bērnības atmiņas man saistās arī 
ar vecvecākiem. Māja atradās meža vidū – tur bija 
plašumi, auga ogas un sēnes. Es sevi arī brīžam sa-
jūtu kā meža cilvēku. Tāpēc laikam arī atvaļinājuma 
laikā vismaz vienu reizi man sēnēs ir jātiek. Galve-
nais jau ir tā sēņu lasīšana, nevis mērces gatavošana. 
Varu droši teikt, ka bērnība man ir bijusi saulaina. 
Tas it kā tāds triviāls teiciens, bet tā tas patiešām 
bija. Par to ir tikai vislabākās atmiņas. 

Kāds bija ceļš pēc Vaboles vidusskolas absol-
vēšanas? 

Pēc vidusskolas es aizgāju studēt uz Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmiju (turpmāk tekstā – LLA). Pēc 
profesijas esmu lauksaimniecības ekonomists – orga-
nizators. Kāpēc to izvēlējos? Izvēlējos tīri augstskolas 
dēļ, jo tajos laikos šo abreviatūru – LLA atšifrēja kā 
„Latvijas labāko augstskolu”. Tā arī bija studentu 
visiemīļotākā augstskola. Neliels sapnis man bija 
par to mežsaimnieka profesiju, bet ķīmijas un fi zi-
kas priekšmetu dēļ, kuros man ne tik labi gāja, kaut 
arī atzīmes bija labas, nedaudz nobijos. Bet arī stu-
dējot, tur bija tīri daudz tehniskas lietas. Tā laika 
lauksaimniecības dzīves laukos bija ļoti attīstīta un 
vispusīga - bija pieprasīta gan agronomija, gan zem-
kopība, gan veterinārija. Un arī studējot, mēs guvām 
zināšanas par katru no šīm nozarēm. 

Bet, ja atgriežamies pie skolas laikiem, kura 
atmiņa ir visspilgtākā?

Mūsu klase bija samērā spilgta. Dažādu iemeslu 
dēļ mums bieži ir mainījušies klases audzinātāji. Bet 
ar pēdējo mūsu skolotāju Viktoru Svētiņu bija izve-
dojušās samērā mierīgas līdzāspastāvēšanas attiecī-
bas. Mēs paši bijām samērā patstāvīgi, paši sevi au-
dzinājām. Mums skolā bija iedibināta Žetonu vakara 
lugu rādīšanas tradīcija, un mūsu klase bija iestu-
dējusi izrādi pēc Gunāra Priedes lugas „Vējlukturis 
abažūrā” motīviem. Jāsaka, ka teātra mīlestību sko-
lotāja Monika Žuravska, kas bija latviešu literatūras 
skolotāja un skolas amatierteātra režisore, man bija 
ielikusi jau kopš skolas laikiem. Mūsu klase bija arī 
visdziedošākā klase, jo mēs gandrīz visi dziedājām 
lielajā vidusskolas korī. Skolotājs Kazimirs Paukšte 

bija mūs tā „izdresējis”. Un tiem, kas dziedāja korī, 
automātiski lika pieciniekus mūzikā, jo tad nebija tie 
garie teorijas „palagi” jāmācās. 

Vai, pateicoties skolas gadiem, Jūs arī tagad 
dziedat un spēlējat teātri? 

Mans vectēvs bija ļoti liels dziedātājs. Dziedāja 
latgaliešu dziesmas un savā apkārtnē bija zināms 
kā psalmu dziedātājs. Jaunībā viņš bija dziedājis 
Kalupes draudzes korī, varētu būt, ka arī Līksnā, jo 
patiesībā tajos Latvijas laikos “Sleiži” nebija Kalupes 
pagastā, tas bija lielā Līksnas pagasta gals. 

Un studiju gadi? 
Bija interesants laiks. Es arī dziedāju augstskolas 

korī, kas tajos, tā teikt vēl juku laikos, deva iespēju 
aizbraukt uz tuvākām ārzemēm – uz Slovākiju, pie-
dalījos studentu apmaiņas braucienā uz Vāciju. No 
studiju laikiem palika atmiņā tā ceļošana, kas ļoti 
patika. 

Kur guvāt pirmo darba pieredzi? 
Augstskolu pabeidzu jau atjaunotās Latvijas laikā. 

Mana pirmā darba vieta bija kolhozā „Vabole”, strā-
dāju par ekonomisti, vēlāk – par galveno ekonomisti. 
Pateicības vārdi jāsaka manam pirmajam darba de-
vējam, kolhoza priekšsēdētājam Vilhelmam Baikam, 
kas man tiešām uzticējās. Laikam esmu viens no 
tiem retajiem cilvēkiem, kas savu diplomdarbu rea-
lizēja arī dzīvē, rakstīju par paju sabiedrību veidoša-
nu kolhozā „Vabole”. Ja izvērtēt tagad, kā tas bija, ir 
diezgan grūti, jo katrā vietā jau bija savādāk tas rea-
lizēts. Mums bija tā, ka pilnīgi visas dzīvnieku fermas 
tika izpārdotas. Tagad varētu būt, ka kādās 3 fermās 
zemnieki kaut ko dara, pārējiem bija daudz kas jā-
sāk no jauna. Arī kolhoza garāžās ir četri zemnieki 
apvienojušies un glabā tur savu tehniku. Nebija visai 
pareizi, protams, to kolhoza mantu pilnībā sadalīt un 
pēc tam sākās arī vēl zemes reforma. Tās divas lietas 
negāja kopā. Zeme starp mantiniekiem tika sadalīta 
mazos gabaliņos, un tagad notiek tas, ka daudzi vairs 
nespēj šo zemi apstrādāt un grib tikt no tās vaļā. Sa-
vukārt, lielākajiem zemniekiem pietrūkst zemes, lai 
varētu atsperties ražošanas paplašināšanai. Un šajā 
jautājumā mums vēl būs daudz problēmu. 

Jāsaka gan, ka šī pieredze ir bijusi diezgan 
vērtīga. Vai pēc tam nācās kaut ko mainīt? 

Pēc tam bija pieci darba gadi Daugavpilī, strādāju 
mākslas skolā „Saules skola” par galveno grāmatve-
di, ekonomikas un fl oristikas pasniedzēju. Bet tad ra-
dās iespēja atgriezties mājās, Vabolē, to arī izdarīju. 
1999.gadā sāku strādāt Vaboles pagasta padomē par 
sekretāri. Un kas ir interesanti, atgriezos precīzi tajā 
pašā vietā, kur strādāju kolhoza laikos, jo jau tolaik 
pagasta padome tika pārcelta uz kādreizējo kolhoza 
kantora ēku. Un jāsaka, ka biju ļoti priecīga par to, 
ka varu strādāt tuvāk mājām. Jo arī mācīties uz LLA 
biju aizgājusi tāpēc, lai pēc tam atgrieztos Vabolē un 
te varētu kaut ko paveikt. Un kopš 2011.gada esmu 
pagastā par pārvaldes vadītāju. 

Un kāds bija tas laiks, kad vajadzēja sākt va-
dīt pagastu? 

Pirmām kārtām, palielinājās atbildība. Tas pat ir 
fi ziski jūtams. Un arī tagad tā nav nekur pazudusi, jo 
tu saproti, ka tu atbildi par šo zemes stūrīti. 

Kā Jūs raksturotu šo zemes stūrīti, Vaboli? 
Vaboles pagasts ir visskaistākais zemes stūrītis. 

Un atsevišķs stāsts ir arī par pašu nosaukumu „Va-
bole”. Man patīk leģendas, un visvairāk patīk leģen-
da par to, ka tas nosaukums nav saistīts ar vabolēm, 
bet gan tas cēlies no poļu valodas vārda „vabīt” (šis 
vārds bija lasīts arī rakstnieka J. Jaunsudrabiņa 
darbos) un tas nozīmē „vilināt, aicināt”. Un leģenda 
stāsta par to, ka, kad Vabolē bija Plāteru – Zībergu 
medību muiža, bija tornis, kurā stāvēja taurētājs 
un aicināja medībās citus muižkungus. Un man tā 
leģenda ļoti patīk, jo Vabole ir tā vieta, kas tiešām 
vilina un aicina. 

Ja skatāmies no šodienas skatupunkta, ar ko 
Vabole aicina un vilina? 

Vabole ir pazīstama Latvijā ar Skrindu dzimtas 
muzeju, ar savu kultūru, pazīstams ir deju kolektīvs 
„Aisma” (vadītāja Anita Šalkovska). Kolektīvs dibi-
nāts 1959.gadā. Protams, arī etnogrāfi skais ansamb-
lis „Vabaļis” (vadītājs Artūrs Uškāns), kas ir pastā-
vēšanas ziņā visjaunākais (dibināts 2006.gadā), bet 
bez kura neizpaliek neviens pagastā organizētais 
pasākums. Amatierteātris „Nagaidama prīca” (va-
dītāja Aina Pabērza) dibināts 1966.gadā. Protams, 
pazīstama ir arī Vaboles vidusskola, kas paver mūsu 
bērniem šīs izglītības iespējas. Vabolē pavadītie gadi 
cilvēkiem paliek sirdī uz visu mūžu. Visskaistākais 
stāsts, kas par to liecina, ir nesen izdotā Annas Ku-
deiko grāmata „Vabole laiku loku atmiņās”. Un tā 
ir patiesi laba grāmata, jo tā raisa daudzas diskusi-
jas. Un tas ir tikai brīnišķīgi! Ja kādam ir kāds cits 
stāsts, lūdzu, rakstiet par to! Cik atceros, tad viņa 
atbrauc uz visiem skolas salidojumiem un viņai ir ko 
teikt. Vabole ir arī viņas laimes saliņa, lai arī cik grū-
ti viņai dzīvē ir gājis. Vabolē ir skaists parks un veseli 
deviņi ezeri! Un Vabolē ir brīnišķīgi cilvēki...

Kādi ir pagasta lielākie zemnieki? 

PS “Druviņi”, īpašnieks Valentīns Audzers - graud-
kopība 160 ha; ZS “Lapsukalns”, Andris Rodčenko 
-150 ha graudkopība, dārzeņi; ZS “Tūjiņas”, īpaš-
nieks Andris Kucins, 130 ha graudkopība; ZS „Ievas”, 
īpašnieks Ilmārs Malnačs –graudkopība 90ha; ZS 
„Rīts”, īpašnieks Rihards Aliks – 100 ha graudkopī-
ba, piens; ZS „Latgalīte”, īpašnieks Staņislavs Baiks 
80 ha, piens; PS „Krastiņi”, īpašniece Irina Salīte – 
35ha, piens; ZS ‘”Kļavas”, Varis Vilcāns - būtiska pa-
līgnozare amatniecība. 

Kādi ir Jūsu darbības galvenie principi? Ir 
kāds dzīves moto? 

Es nekad nesolu to, ko es skaidri zinu, ka nevarēšu 
izdarīt. Tas nenozīmē, ka, ja saku „nē”, es necentīšos 
palīdzēt. Es centīšos darīt visu, kas ir manos spēkos. 
Jo risinājumu bieži vien var atrast arī tajos gadīju-
mos, kad šķiet, ka nekā palīdzēt nespēju.

Viens nav karotājs, tādēļ ir svarīgi, ka uz visiem 
Vaboles pagasta pārvaldes darbiniekiem  varu pa-
ļauties un uzticēties. Mūsu darbinieki ir ar „pievie-
noto vērtību”- bez visu kopīgā brīvprātīgā darba taču 
nebūtu iespējams sarīkot lielos tradicionālos pasāku-
mus, kas priecē ne tikai pagasta iedzīvotājus. Taču 
tāds laikam ir mazajās pagasta pārvaldēs strādājošo 
liktenis un misija – veikt arī amata aprakstos neie-
kļautus darbus, ko vabolieši dara nekurnot.

Ja runājam par projektiem, kas realizēti Va-
bolē. Kādi tie ir? 

Ir ļoti liels prieks par pagājušajā gadā renovēto 
sākumskolas ēku. Es jau saku, ka mūsu sākumsko-
la ir visskaistākā un tā ideāli iekļaujas mūsu vidē. 
Ēkas vizuālais izskats jau priecē ne tikai izglītojamos 
un skolotājus, bet arī pārējos vaboliešus. Ne mazāk 
nozīmīgs ir bijis ;īstenotais feldšeru – vecmāšu pun-
kta renovācijas projekts. Par pagastu apvienošanās 
naudu mums tika uzstādīta atdzelžošanas stacija un 
ūdens kvalitatīvie rādītāji ir ļoti labi. Ļoti ceram uz 
vidusskolas pamatēkas energoegektivitātes paaug-
stināšanas projekta realizāciju. 2009.-2010.gadā tika 
modernizēti skolas dabaszinību kabineti, kas arī ir 
liels ieguvums. Nezinu, vai sakritība, bet tajā laikā 
skola bija ieguvusi arī „Lielo Pūci”. Protams, kas vēl 
jāizdara, ir jāsakārto mūsu siltumtrase. Un par LAD 
projekta līdzekļiem esam izrenovējuši mūsu pagasta 
ēku, kurā atrodas arī kultūras nams. Taču ir viens 
liels trūkums, nav sakārtota ventilācijas sistēma. Šis 
jautājums noteikti ir jāaktualizē. 

Kādas Vabolē ir kultūras tradīcijas? 
Neapšaubāmi, tas ir mūsu ikgadējais Vasarasvēt-

ku sadancis, kas nosvinējis visas savas iespējamās 
pilngadības – gan 18, gan 21. Tie mums ir vislielākie 
svētki un mēs šo tradīciju turpināsim. Šos svētkus 
uzskatām arī par Vaboles pagasta svētkiem. Arī mū-
su amatierteātra izrādes, kas notiek Lieldienu laikā. 
Nākošajā gadā teātris svinēs savu piecdesmitgadi. 
Arī šogad folkloras kopas pulcēsies saietā „Aizgavēnī 
cīmūs braucu”. Un 6.martā notiks „Vabaļu” otrā dis-
ka prezentācijas pasākums. Tajā būs Dienvidlatgales 
garīgie dziedājumi ar nosaukumu „Lobais reits”. Un 
šī diska ieraksts mūsu ansambļa dalībniecēm bija tā-
da kā misija, jo tās ir tās dziesmas, kuras viņas visu 
laiku ir dziedājušas. Arī šī otrā diska ieraksta process 
bija daudz smagāks par pirmo. Ir arī lielāka atbildī-
ba, jo tās ir Dievam veltītās dziesmas. Šis darbiņš ti-
ka veikts ar vislielāko atdevi. 

Jūsu novēlējums pagasta cilvēkiem. 
Esiet ambiciozāki! Jo vienmēr jau liekas, ka ne-

esam pietiekoši labi. Bet mēs esam vislabākie! Novē-
lu arī lielāku ticību sev un saviem spēkiem arī pagas-
ta zemniekiem un uzņēmējiem. Mēs visi lepojamies 
ar savu pagastu, arī es, bet novēlu būt vairāk dro-
šiem un nepagurt, realizējot izvirzītos mērķus. 

 Aina Pabērza: „Vabolē pavadītie gadi cilvēkiem paliek sirdī uz visu mūžu”

Ar Ainu Pabērzu sarunājās Olga Smane
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

 Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagastā

Kusiņa Vincentīne (1929.g.)
Biķernieku  pagastā

Korņejeva Jefi mija (1923.g.)
Demenes pagastā

Sinkeviča Viktorija (1939.g.)
Streļčs Antons (1947.g.)

Grustāns Aleksandrs (1984.g.)

Dubnas pagastā
Andžāne Anna (1934.g.)

Līksnas pagastā
Lavrinovičs Juris (1950.g.)

Korsits Jāzeps (1921.g.)
Medumu pagastā

Skvorcovs Vitālijs (1952g.)
Naujenes pagastā

Skorodihins Jakovs (1944.g.)
Grigorjevs Mihails (1926.g.)

Šuļcene Anna (1924.g.)

Grets Aigars (2011.g.)
Jakovļeva Vassa (1923.g.)
Lazuko Vikentijs (1939.g.)

Sukonkins Genadijs (1936.g.)
Jonāne Genovefa (1916.g.)
Mihejevs Pjotrs (1946.g.)

Nīcgales pagastā
Golmeisters Jānis (1953.g.)

Salienas pagastā 
Šilins Mečislavs (1938.g.)
Pivriks Daņiils (1942.g.)

Tabores pagastā
Mitrofanova Anna (1926.g.)

Višķu pagastā
Trubača Lidija (1926.g.)

Semjonova Jevdokija (1923.g.)
Kokina Veneranda (1935.g.)

Vērdiņa Jūlija (1934.g.)

14.janvārī Ilūkstes kultūras namā 
notika Jaungada pasākums Daugav-
pils un Ilūkstes novadu iedzīvotājiem 
ar īpašām vajadzībām. Pasākumu rī-
koja Daugavpils un Ilūkstes novadu 
invalīdu biedrība sadarbībā ar Dau-
gavpils  un Ilūkstes novadu Sociāla-
jiem dienestiem.

Par tradīciju kļuvušais pasākums 
šogad pulcēja ļoti lielu dalībnieku 
skaitu. Dalībniekiem bija iespēja no 
sirds izdejoties, kā arī tikties ar sen 
neredzētiem draugiem un paziņām. 

Ik gadu šis pasākums tiek rīkots tie-
ši jaunā gada sākumā, ar domu klāt-
esošajiem savā starpā apmainīties arī 
ar laba vēlējumiem. Apsveikumiem 
savās uzrunās pievienojās Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja Janī-
na Jalinska, Ilūkstes novada domes 
priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Dau-
gavpils un Ilūkstes novadu invalīdu 
biedrības vadītāja Leontīne Tamane, 
kā arī abu novadu Sociālo dienestu 
vadītājas. 

Lielu atsaucību guva arī konkurss, 
kurā bija iespēja pacīnīties par intere-
santākā un iespaidīgākā „brīnuma” ti-
tulu, jo tieši šogad konkursam bija vie-
nota tēma – „Ziemassvētku brīnums”. 
Konkursā tika pieteikti Ziemassvētku 
rotājumi, noformējumi, pašdarinātas 
lietiņas, arī dažādas gardumlietas – 
tortes, cepumu kompozīcijas un salāti. 

Darbi bija atceļojuši no Vaboles, 
Pilskalnes, Tabores, Laucesas, Dvie-
tes, Naujenes, Demenes, Līksnas, 
Višķiem un citiem pagastiem, turklāt, 
konkursā piedalījās ne tikai daiļā dzi-
muma pārstāves – savus spēkus izmē-
ģināja arī kungi, kas par saviem dar-

biem guva konkursa žūrijas augstāko 
vērtējumu. 

Žūrijai, kuras sastāvā bija Daugav-
pils un Ilūkstes novadu vadības pār-
stāvji un Sociālo dienestu vadītāji, 
starp visiem darbiem bija ļoti grūti 
izcelt vienu, jo visi bija pacentušies go-
dam. Rezultātā par uzvarētājiem tika 
atzīti visi konkursa dalībnieki.  

Daugavpils un Ilūkstes novadu in-
valīdu biedrības vadītāja Leontīne Ta-
mane novēlēja visiem stirpu veselību, 
sapratni, mīlestību un spēku darīt la-
bus darbus. 

Par muzikālo gaisotni pasākuma 
laikā parūpējās „Duets Sandra” no 
Saulkrastiem.  

Aizvadīts Jaungada pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Olga Smane

Izmaiņas sociālajā jomā 2015.gadā 
Īstenojot valsts sociālo politiku 

darba, sociālās aizsardzības, bērnu 
tiesību aizsardzības, bērnu un ģi-
menes lietu, kā arī cilvēku ar invali-
ditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Lab-
klājības ministrija (LM) informē 
par vairākām būtiskām izmaiņām, 
kas stāsies spēkā 2015.gadā. 

No 2015.gada 1.janvāra:
- Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu objekta maksimā-
lais apmērs būs 48 600 eiro.

- Slimības, maternitātes, pater-
nitātes un vecāku pabalstus, kā arī 
bezdarbnieku pabalstu izmaksās 
bez līdz šim noteiktajiem ierobežo-
jumiem. Tas nozīmē, ka daļai cilvē-
ku pieaugs pabalstu apmērs, jo tos 
pilnībā izmaksās atbilstoši cilvēku 
veiktajām sociālajām iemaksām.

- Ģimenes valsts pabalsta ap-
mērs būs noteikts atkarībā no bēr-
nu skaita ģimenē. Par pirmo bērnu 
- 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu 
ģimenē pabalsts būs 22,76 eiro (2 
reizes lielāks), par trešo bērnu un 
nākamajiem bērniem – 34,14 eiro 
jeb 3 reizes lielāks nekā par pirmo 
bērnu ģimenē.

- valsts atbalstu celiakijas slim-
niekiem izmaksās arī bērniem, ku-
riem ir noteikta invaliditāte. Tāpat 
atbalstu izmaksās celiakijas slim-
niekiem, kas pēc 18 gadu vecuma 
sasniegšanas mācās vispārējās vai 
profesionālās izglītības iestādēs un 

nav vecāki par 20 gadiem vai stu-
dē augstskolā dienas nodaļā (pilna 
laika klātienē) un nav vecāki par 24 
gadiem.

- pabalstu par asistenta izmanto-
šanu cilvēkiem ar I grupas redzes 
invaliditāti turpmāk maksās Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentū-
ra (VSAA). Pabalsta apmērs būs 
līdzšinējā apmērā, proti, 17,07 eiro 
nedēļā. Līdz šim minēto pabalstu 
maksāja Nodarbinātības valsts 
aģentūra.

- valsts sociālais pabalsts Černo-
biļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas dalībniekiem un 
mirušo Černobiļas atomelektro-
stacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku ģimenēm pieaugs no 
85,37 līdz 100 eiro. Līdz 2015.gada 
31.martam piešķirtos valsts sociā-
los pabalstus VSAA pārrēķinās un 
izmaksās līdz 2015.gada 30.aprīlim.

- ieviesīs pilnveidotu, starptautis-
kajiem kritērijiem atbilstošu inva-
liditātes noteikšanas sistēmu. Tas 
nozīmē, ka cilvēkiem no 18 gadiem 
līdz valsts vecuma pensijas piešķir-
šanai, nosakot invaliditāti, ņems 
vērā ne tikai veselības traucējumus, 
bet arī to radītos aktivitāšu un funk-
cionēšanas ierobežojumus. Tādējādi 
noteiks gan invaliditātes grupu, gan 
arī darbspēju zaudējumu procentos.

- minimālā mēneša darba alga būs 
360 eiro. Minimālā stundas tarifa 

likme būs 2,166 eiro, pusaudžiem 
un cilvēkiem, kuri ir pakļauti īpa-
šam riskam, minimālā stundas ta-
rifa likme būs 2,477 eiro.

- ieviesīs sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojumu (psihosociālais 
atbalsts) vardarbībā cietušiem 
pieaugušiem cilvēkiem un arī pa-
šiem vardarbības veicējiem. Tas 
nepieciešams, lai sniegtu atbal-
stu gadījumos, kad ģimenē notiek 
vardarbība, kā arī situācijās, kad 
cilvēks atzīts par cietušo adminis-
tratīvā pārkāpuma lietvedības vai 
kriminālprocesa ietvaros, ir pie-
ņemts tiesas, vai tiesneša lēmums 
par pagaidu aizsardzību pret var-
darbību, vai policijas lēmums par 
nošķiršanu.

2015.gadā trūcīgie cilvēki bez 
maksas varēs saņemt trīs veidu 
pakas jeb komplektus - pārtikas 
preču komplekts, individuālo mā-
cību piederumu komplekts un 
higiēnas un saimniecības preču 
komplekts. 

Palīdzības izdalīšanu vistrū-
cīgākajām personām nodroši-
nās biedrības, nodibinājumi, 
reliģiskas organizācijas un paš-
valdības vai to iestādes, iepri ekš 
piedaloties Sabiedrības integrā-
cijas fonda organizētajā atlasē.

Marika Kupče

Daugavpils novadā 
tika veiktas 

izmaiņas sociālajos 
pabalstos

Pirmajā 2015.gada novada domes preses 
konferencē, Sociālā dienesta vadītāja Anna Je-
gorova informēja preses pārstāvjus par izmai-
ņām sociālajos pabalstos Daugavpils novadā.

Izmaiņas saistošajos noteikumos tika pie-
ņemtas decembra domes sēdē un stājas spēkā 
2015.gadā. Katram bērnam (ģimenēs ar trū-
cīgo statusu) tagad ir paredzēts 22 eiro 21,34 
vietā kancelejas preču iegādei un būs 36 eiro 
liels veselības pabalsts (briļļu, tehnisko palīg-
līdzekļu un medicīnas preču iegādei), kas līdz 
šim bijis 35,57 eiro.

Vienreizējos pabalstos ir šādas izmaiņas: ap-
bedīšanas pabalsts sastādīs 150 eiro (2014.g. 
– 142,29), svētku pabalsts II pasaules kara da-
lībniekiem, afgāņiem, Černobiļas AES avāri-
jas seku likvidatoriem, politrepresētiem) – 50 
eiro (42,69) un dzimšanas dienas pabalsts 90 
gados – 50 (bija 42,69), 100, 101 utt. – 100 eiro 
(42,69 vietā). Kā arī nāca klāt vēl viena sveica-
mo kategorija – tie, kas svin 80 gadu jubileju, 
saņems 30 eiro.

Izmaiņas dzīvokļa pabalsta izmaksā ir šā-
das: trūcīgās ģimenes ar vienu un diviem 
bērniem saņems 90 eiro 85,37 vietā, daudz-
bērnu ģimenes (3 un vairāk bērni) – 120 eiro 
(113,83), tie, kuri dzīvo sociālajos dzīvokļos ar 
malkas apkuri, apkures sezonā saņems 90 eiro 
(85,37).

Irina Jegorova
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P E R S O N Ī B A

Olga Kuzmina: „Lielo sapņu piepildījums mani vēl tikai sagaida”
Šomēnes rubrikā „Personība” saruna ar Naujenes 

kultūras centra vadītāju, folkloras kopas “Rūžeņa” 
un Naujenes vidējās paaudzes deju kolektīva „Dvei-
na” dalībnieci Olgu Kuzminu. Olga Kuzmina Nau-
jenes kultūras centra darbu un kolektīvu vada salī-
dzinoši nesen, kopš 2012.gada, taču daudzi kultūras 
pasākumi, notikumi, radošās darbnīcas un meistar-
darbnīcas notikušas un notiek, pateicoties viņas pū-
lēm un uzņēmībai. 

Pastāstiet, no kurienes Jūs nākat un kā ceļš 
Jūs atvedis uz Naujeni?

Esmu dzimusi Daugavpilī, bet līdz otrajai klasei 
mācījos un dzīvoju Šķeltovā (Šķeltovas pagasts ir 
viena no Aglonas novada administratīvajām teri-
torijām tā dienvidrietumos). Un tieši Aglonas puse 
man ir tuva kopš bērnības. Aglonas novads ir manas 
mammas dzimtene. Esmu pabeigusi Aglonas inter-
nātģimnāziju. Mēs bijām pēdējā klase, kas pabeidza 
mācības vēl skolas vēsturiskajā ēkā. Pēc tam ģimnā-
zija tika pārcelta uz Jaunaglonu. Ir žēl, arī tagad, jo 
Žetonu vakaros nevaram sanākt kopā ar klasesbied-
riem skolā, kurā mācījāmies. 

Kādas ir spilgtākās bērnības atmiņas? 
Bērnībā ļoti daudz nācās strādāt, jo mammai bija 

sava zemnieku saimniecība. Vasaras man pagāja 
biešu laukā, ravēšanas darbos, siena pļavā. No vie-
nas puses, tieši tajā laikā ir radies tas darba rūdī-
jums un ieaudzināts darba tikums. Kopām un ap-
strādājām mammas vecātēva zemi. Bet ar zemi savu 
tālāko nākotni nesaistīju. Man ļoti patika mācīties, 
tāpēc arī izlēmu par labu mācībām augstskolā. 

Kur studējāt un kad radās domas par nākot-
nes profesiju? 

Iestājos Daugavpils universitātē. Bija domas arī 
par Rīgas augstskolām, bet nolēmu palikt tuvāk mā-
jām. Iestājos Humanitārās fakultātes vēstures un 
sociālo zinību programmā. Esmu ieguvusi vēstures 
un sociālo zinību skolotājas diplomu, vēlāk arī ma-
ģistra grādu vēsturē. Bet arī tad es vēl īsti nevarēju 
pateikt, kas es vēlos būt. 

Kāpēc tieši vēsture? 
Skolā padevās vairāki priekšmeti, tāpēc izvēlēties 

vienu bija grūti. Bet daudz bija atkarīgs arī no sko-
lotāja, vēsturi mums pasniedza skolotājs Māris Mi-
kulāns. Kaut gan padevās arī mājturība, zīmēšana, 
patika ģeogrāfi ja. Vēlos pateikties savai mājturības 
skolotājai Valentīnai Kočkerei, jo iegūtās zināšanas 
un prasmes izmantoju arī šodien, nodarbojos ar rok-
darbiem. 

Vai darba gaitas sākās uzreiz pēc augstsko-
las? 

Patiesībā pirmā darbavieta man bija skolā, uz-
kopu ģeogrāfi jas kabinetu. Par to saņēmu arī savu 
pirmo naudiņu. Arī universitātes laikā strādāju, pa-
sniedzu vēsturi Vaboles vidusskolā. Pēc tam saņē-
mu piedāvājumu strādāt Daugavpils 15.vidusskolā. 
Tā bija krievu vidusskola, bet tieši tajā laikā sākās 
izglītības reforma, kas paredzēja pakāpenisku pār-
eju uz mācībām valsts valodā visās valsts fi nansēta-
jās skolās. Tika noteikts, ka visās mazākumtautību 
vidusskolās klasēs 60 procenti mācību priekšmeti 
notiks valsts jeb latviešu valodā, bet 40 procenti – 
attiecīgajā mazākumtautību valodā. Bija grūti. Tas 
bija tas pārejas posms, kad tiešām bija grūti, īpaši 
skolēniem. Arī es, pavisam jauna būdama, man bija 
23 gadi, tiku tajā sistēmā iekšā. No skolēniem bija 
liela pretestība un nevēlēšanās pieņemt šos valdības 
nosacījumus. Bet es ar to tiku galā, jo ar skolēniem 
sapratos un arī ar krievu valodu man nebija it ne-
kādu grūtību. Bija ļoti labs skolotāju kolektīvs, kas 
atbalstīja mani. Paldies Gaļinai Petrovai, pie kuras 
vienmēr varēja griezties un viņa palīdzēja. Un skolā 
es nostrādāju 5 gadus. Darbs skolā aizņēma praktis-
ki visu brīvo laiku. Vēlējos pamēģināt kaut ko citu. 
Un kopš 2008.gada sāku strādāt Valsts probācijas 
dienesta Daugavpils fi liālē. Likās, ka spēšu palīdzēt 
cilvēkiem, kuri nonākuši strupceļā. Bet ir grūti pa-
līdzēt kādam, kas to nevēlas... Tas bija psiholoģiski 
smagi. Un tad es atnācu strādāt uz Naujenes kultū-
ras centru. 

Un atkal tas bija pavisam kaut kas cits. Vai 
nebija grūti? 

Man ļoti patīk radošs darbs. Strādājot probācijas 
dienestā, gribējās darīt kaut ko labu un gaišu, un 
mēs kopā ar citām darbiniecēm sākām interesēties 
par rotu darināšanu. Tas bija interesants laiks, kad 
bija jāpasūta materiāls, bija ažiotāža. Tas turpinās 

vēl arī šodien, tikai nedaudz ir pamainījušās rotu 
darināšanas tehnikas. Un vēl, ļoti patika fotografēt. 

Par hobijiem nedaudz vēlāk... Kā tad viss 
šeit Naujenē sākās?

Naujenē esmu ieprecējusies un esmu Kraujas cie-
ma iedzīvotāja jau kopš 2007. gada. Man ļoti patīk 
šejienes cilvēki – ļoti atvērti. Saistīja arī daba un 
Daugava. Tagad es vairs nevaru iedomāties, ka va-
rētu dzīvot kur citur. Un kultūras darbs... Sākumā 
bija grūti iejusties. 2012.gada 5.jūlijā notika fes-
tivāls „Baltica”, un Ināra Miglāne piedāvāja uz to 
aizbraukt kopā ar folkloras kopu „Rūžeņa’’. Pirms 
tam jau biju dzirdējusi par šo kopu un arī pašai gri-
bējās dziedāt. Iejusties kultūras darbā palīdzēja da-
žādi semināri, apmācības, kurās labprāt piedalījos. 
Liels paldies Terēzijai Ūbelei, kas patiešām cenšas 
piedāvāt daudzveidīgus seminārus. Uzskatu, ka 
nekad nav par vēlu mācīties, vienmēr jau var iegūt 
ko jaunu sev. Liels prieks bija par režisores Ainas 
Jansones semināru „Pasākumu organizēšana”, pēc 
kuras sāku pavisam savādāk skatīties uz pasākumu 
organizēšanu kā tādu. Uz to mēs arī ejam. Lai kat-
ram pasākumam būtu kāda doma, kas izvijas cauri 
visam pasākumam un lai to saprot arī pasākuma 
apmeklētāji. 

Kādus seminārus Jūs ar prieku apmeklētu 
tuvākajā laikā?

Noderētu seminārs par izstāžu menedžmentu. 
Būtu ar mieru izskatīt jebkuru variantu, kas tiktu 
piedāvāts. Apmeklēju arī fotogrāfes Džeinas Saulī-
tes foto kursus. Šeit, kultūras centrā, arī mēs orga-
nizējām kursus „Fotogrāfēšanas ABC”. Jo nav jau 
tā, ka mūsu vienīgais uzdevums ir organizēt pasā-
kumus, pēc pasākuma par to noteikti jāpastāsta arī 
citiem cilvēkiem un to var izdarīt ar fotogrāfi ju pa-
līdzību. 

Kā Jūs raksturotu kultūras dzīvi Naujenē 
un cilvēkus, kas apmeklē Jūsu organizētos 
kultūras pasākumus? 

Cilvēki ir ļoti dažādi. Ir tādi, kas apmeklē pasā-
kumus ļoti bieži, bet ir arī pasīvi cilvēki. Varbūt 
tas, ka atrodamies tuvu pilsētai, ir neliels mīnuss, 
jo nereti cilvēki izvēlas aizbraukt tieši uz pilsētas 
pasākumiem. Jo pilsētā šie pasākumi ir ļoti daudz-
veidīgi. Varbūt cilvēkam ir pat par daudz pasāku-
mu? Un attālākajiem pagastiem ir iespējams vieg-
lāk cilvēkus piesaistīt, jo tiem, savukārt, ir grūtāk 
aizbraukt uz pilsētu. Mēs cenšamies dažādot brīvā 
laika pavadīšanas iespējas – tās ir arī dažādas ra-
došās darbnīcas. Arī vīrieši labprāt nāk uz kerami-
kas nodarbībām pie Valda Grebeža. Daudziem patīk 
arī skulptūru darināšanas nodarbības no gāzbetona 
blokiem. Notiek arī tematiskās radošās darbnīcas. 
Sievietēm vairāk interesē tas, kā sevi un savu ap-
kārtni padarīt skaistāku. Pēdējais, ko organizējām, 
bija seminārs „Svētku pārvērtības”. 

Te Jūs esat salīdzinoši nesen, bet varbūt arī 
šajā īsajā laikā ir palicis atmiņā kāds noti-
kums vai cilvēks? 

Atbildi uz šo jautājumu var daļēji sasaistīt ar 
manu dzīves moto. Jebkurš cilvēks, kuru es sastopu 
savā dzīves ceļā, man var ko dot, iemācīt. Ne velti šie 
cilvēki manā dzīves ceļā nonāk. 

Bet varbūt ir tieši kāda personība, kuru Jūs 
gribētu satikt savā dzīves ceļā?

Protams, es gribētu šurp aicināt pazīstamus mūzi-
ķus, dziedātājus, bet tas nav tik viegli izdarāms, tas 
atkarīgs no vairākiem faktoriem. Vairāk jau gribas 
sakārtot to, kas jau ir – pasākumu būtību, kultūras 
dzīves organizēšanu. Vēl jau arī man ir daudz jāmā-
cās, jāstrādā. Pagājušā gada nogalē mēs nedaudz 
riskējām un aicinājām ar koncertu uzstāties dziedā-
tāju Normundu Rutuli, ar savu izvēli mēs nebijām 
kļūdījušies. Bija nedaudz bail, kā tad mēs viņu te 
uzņemsim un kā viņam te patiks. Par laimi, Nor-
munds Rutulis ir fantastisks cilvēks, ļoti vienkāršs 
saskarsmē ar cilvēkiem. Pēc koncerta daudzi gribēja 
ar viņu nofotografēties. Tas bija tiešām tik jauki! 

Tātad kultūras darbiniekam ir jāriskē? Vai 
tas attaisnojas? 

Jā, noteikti! Liels prieks un gandarījums bija pēc 
pasākuma, kad cilvēki nāca klāt un pateicās par lie-
lisku pasākumu. Tad tu saproti, ka tas ir tā vērts. 
Tā atdeve ir ļoti liela. Kad saproti, ka tas ir tieši tas, 
ko cilvēki tik ļoti gribēja un gaidīja. 

Kādas ir Jūsu domas par to, ka Naujenei 
būtu nepieciešams vienots Izglītības un kultū-

ras centrs? Kas trūkst tagad?
Gribētos, protams, to kultūras dzīves latiņu pa-

gastā pacelt augstāk un arī remonts šeit būtu ļoti 
nepieciešams. Par to, vai ir vajadzīgs jauns centrs 
vai ir jārenovē šis, tas ir sarežģīts jautājums. Sāku-
mā mums nebija domas par jauna centra izveidi, bet 
bija daudz domas par to, kas būtu nepieciešams jau 
esošajā. Tas viss jau bija uz papīra uzlikts un izsap-
ņots. Protams, līdz ar jaunuzcelto centru, tiktu atri-
sinātas daudzu esošo iestāžu problēmas, jo tās visas 
atrodas samērā sliktā tehniskā stāvoklī. Trūkums 
atkal būtu šī ēka, kas paliktu tukša. 

Kādos projektos esat mēģinājuši startēt un 
kas vēl ir lielajā plānā? 

Esam iesnieguši projektu Kultūrkapitāla fondā, 
bet pagaidām tas ir bez atbalsta. Mēs nemetam plin-
ti krūmos. 

Par ko bija projekts?
Mēs gribējām paplašināt folkloras kopu sadziedā-

šanās pasākumu Juzefovas parkā, piesaistot vairāk 
amatniekus, citus kolektīvus, varbūt arī deju kolek-
tīvus. Vispār jau tas pasākums radās ar domu at-
dzīvināt Juzefovas parku. Par šādu domu paldies 
Ingai Zeilei. Tas ir jauks pasākums. Liels paldies arī 
muzeja darbiniekiem, direktorei Evitai Kusiņai – 
Koļesņikai. Mums vienmēr ir laba sadarbība.

Kādi kolektīvi darbojas Naujenes kultūras 
centrā?

Mums ir bērnu vokālais ansamblis, pusaudžu 
hip-hop deju kolektīvs, latgaliešu kopas „Dzeipurs” 
senioru vokālais ansamblis, kas piedalījās skatē un 
konkursā, iegūstot otrās pakāpes diplomus. Kā vien-
mēr aktīvi darbojas folkloras kopa „Rūžeņa”. Ir arī 
keramikas dizaina pulciņš, ko vada Valdis Grebežs 
un arī vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dveina”, kas 
savu darbību uzsācis pavisam nesen. Sporta un deju 
dienā Sventē mēs izdejojām savu pirmo deju. Prie-
cājos par tiem, kas kolektīvā ir no paša sākuma un 
neatlaidīgi nāk uz mēģinājumiem. Paldies visiem 
aktīvajiem kolektīvu dalībniekiem.

Kādi ir Jūsu hobiji un kā tiem visiem pietiek 
laika?

No visa pa druskai. Pērļošanai un rotu darināša-
nai pašlaik atliek mazāk laika. Ik pa laikam novadu 
kādas meistarklases – fi lcēšana, pērļošana, ziepju 
izgatavošana, sveču liešana. Vadu pērļošanas no-
darbības Naujenes pagasta senioriem. Pēdējais, 
kas man ir topā, tā ir polimērmāla rotu darināšana. 
Esmu darinājusi brošas un auskarus. Patīk arī fo-
tografēt, skatīties skaistas fotogrāfi jas. Vasarā man 
patīk darboties puķu dārziņā, ko pati esmu ierīkoju-
si. Manas mīļākās puķes ir lilijas, to man ir ap 100 
šķirnēm. Pagājušajā gadā gribēju organizēt liliju 
izstādi, bet krusa visus ziedus „nokapāja”. Lilijas, 
dienziedes, rozes, īrisi... Tā ir sirdslieta, atslodze. 
Man patīk radīt skaistumu, visi mani brīvā laika pa-
vadīšanas mirkļi saistās ar to. Ir tik daudzas lietas, 
ko gribētos darīt! Ģitāru gribētu iemācīties spēlēt.. 

Jūsu novēlējums pagasta cilvēkiem.
Būt aktīvākiem un pašiem veidot savu dzīvi. Ne-

vienu nevainot, bet sākt ar sevi. Sakopt savu vidi, 
tad arī apkārtējā pasaule būs skaista. Priecājos par 
tiem, kuri to jau dara. 

Ar Olgu Kuzminu sarunājās Olga Smane 
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,

veselību, pacietību un izturību
bērniņu audzināšanā!

Piesakies 
Ģimeņu svētkiem 

2015! 
Ģimenes, kuras šogad svin 50 un vai-

rāk gadu kopdzīves jubilejas un vēlas 
piedalīties novada pasākumā 14.maijā 
novada kultūras centrā, aicinām līdz 
šī gada 20.martam pieteikties pagastu 
pārvaldēs. No katra pagasta pasākumā 
aicināsim trīs ģimenes. 

Ceram uz Jūsu atsaucību! Gaidīsim 
svētkos!

Papildus informācija pagastu pārval-
dēs un novada dzimtsarakstu noda-
ļā pa tālruņiem: 65476743, 65476744, 
26302417.

Daugavpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļa  

 Novadā dzimuši
Naujenes pagastā

Laura Ruža (12.decembrī)
Kirils Čirkins (17.decembrī)

Jelizaveta Ivanova (22.decembrī)
Matvejs Agarelovs (29.decembrī)

Tabores pagastā
Alise Martiņaka (8.janvārī)

Vaboles pagastā 
Mihails Soboļevs (21.decembrī)

Višķu pagastā 
Līva Putniņa (4.janvārī)

 Sveicam jaunlaulātos! 
• Žannu Kļimovu un Andreju Mendriķi
• Irēnu Pāvilāni un Mihailu Ivanovu
• Valentīnu Videiko un Valeriju Somu

Aizvadītais gads Daugavpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļai - darbīgs un ražīgs

2014.gadā Daugavpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā sastādīti 1223 civilstāvokļa aktu reģistri. 
Reģistrēti 171 bērniņi - 91 zēns un 80 meitenes, no 
tiem 139 - novadu iedzīvotāji. 2014.gadā reģistrēti 
trīs dvīņu pāri: Līksnas pagastā dzīvojošu ģimeni 
kuplināja  - Kristīna un Kristers, Laucesas  pagastā 
– Angelina un Katrina, Naujenes pagastā – Jegors 
un Matvejs.

Vispopulārākie meiteņu vārdi - Sofi ja, Angelīna, 
Milana, Olga, Katrīna, Marija, divkārši vārdi – 
Sabrīna Aleksandra, reti vārdi – Amālija, Kira, Ri-
ana, Vlada, Juta, Olīvija, Sabrīna.

Populārākie zēnu vārdi - Artjoms,Vladislavs, 
Timurs, reti vārdi – Bogdans, Ignātijs, Kristers, Ra-
mis.

2014.gadā Daugavpils novada dome noteikusi 
bērnu piedzimšanas pabalstu vecākiem EUR 72 
apmērā. Pabalsti izmaksāti 170 novada ģimenēm.

Jaunā gada sākumā Daugavpils novada Sociālais 
dienests, sadarbībā ar Dzimtsarakstu nodaļu, 
iedibina skaistu tradīciju – katram Dzimtsarak-
stu nodaļā reģistrētam bērniņam dāvināt novada 
pensionāru adītās zeķītes. Šī gada 4.janvārī Preiļos 
piedzimusī Līva Putniņa, kas dzīvo Višķu pagastā, 
ir jau ceturtais bērniņš, kas reģistrēts Daugavpils 
novadā janvāra mēnesī. Novada pensionāri šīs 
dāvaniņas ir sarūpējuši ar īpašu mīlestību, un, 
protams, kā Sociālais dienests, tā arī Dzimtsarakstu 
nodaļa un novads kopumā priecājas par ikvienu 
piedzimušo bērniņu. Dāvanas jaunajiem vecākiem, 
kas nu jau ir divu bērniņu vecāki, pasniedza novada 
Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, novēlot 
jaundzimtajam veselību un visu to labāko un 
gaišāko, kas tik ļoti nepieciešams ikvienai ģimenītei. 

2014.gadā reģistrētas 335 laulības, 2013.gadā 

- 325 laulības,  2012.gadā - 291 laulība. 21 pāris 
laulājās novada Romas katoļu baznīcās, no tiem 10 - 
Līksnas draudzē, 3 - Elernes  draudzē, 4 - Demenes 
un Silenes draudzēs, 3 - Višķu draudzē. Laulības 
nodaļā noslēguši 27 ārzemju pilsoņi.

Par populārāko laulības noslēgšanas vietu ir 
atzīta Červonkas pils, kur noslēgtas 165 laulības. 
Naujenes laulību zālē reģistrētas 53, nodaļas telpās 
- 84 un Raiņa mājā Berķenelē - 4 laulības. Ārpus 
pašvaldības noteiktām vietām šogad reģistrētas 
9  laulības - viesību namā “Pie vecā kalēja” Lauc-
esas pagastā,  Silenes atpūtas parkā un viesu mājā 
„Sventes muiža”. 

Tāpat 2014.gadā reģistrētas 717 miršanas, kas ir 
par 84 vairāk nekā 2013.gadā, no tiem 330 novada 
iedzīvotāji, kas ir par 25 mazāk  nekā pērn. 

2014. gada 10.maijā Daugavpils novada dome 
rīkoja pasākumu ģimenēm „Savij ap mani gadus!”, 
kurā piedalījās 56 novada ģimenes. Visilgāk - 65 ga-
dus kopā nodzīvoja naujenieši Nadežda un Valērijs 
Mihaļovi, 60 gadus - Zelma un Ritvalds Redzobi no 
Salienas pagasta  un Lūcija un  Georgijs   Kaļiņini 
no Sventes pagasta. Arī šogad turpināsim aizsākto 
tradīciju.

Ģimenes, kuras šogad svin 50 un vairāk gadu 
kopdzīves jubilejas un vēlas piedalīties  novada 
pasākumā 14.maijā novada kultūras centrā, 
aicinām līdz šī gada 20.martam pieteikties pagastu 
pārvaldēs. No katra pagasta  pasākumā aicināsim 
trīs  ģimenes. 

Ceram uz Jūsu atsaucību! Gaidīsim svētkos!
Papildus informāciju var uzzināt pagastu 

pārvaldēs un novada dzimtsarakstu nodaļā pa 
tālruņiem: 65476743, 65476744, 26302417.

Dzimtsarakstu nodaļa pauž cerību, ka Daugavpils 
novadā dzims daudz bērnu, veidosies stipras 
ģimenes, bet sirmgalvji dzīvos ilgu un skaistu mūžu. 

 Iedzīvotāju forums Daugavpils novadā!

Borisa un Ināras Teterevu fonds ir atbalstījis 
biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partne-
rība “Kaimiņi”” ieceri organizēt iedzīvotāju foru-
mu Daugavpils un Ilūkstes novados. Iedzīvotāju 
forums būs pirmais solis ceļā uz kopienu fonda 
dibināšanu un kopienu fi lantropijas idejas popu-
larizēšanu. 

Inga Krekele 
Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības 
“Kaimiņi”  koordinatore

Esam pārliecināti, ka Daugavpils un Ilūkstes 
novadā dzīvo atvērti cilvēki ar lielu darba sparu, 
kuri ir gatavi sadarboties kopējo mērķu īstenoša-
nai, un tas ir labs pamats kopienu fi lantropijas 
iedzīvināšanai. Kopienu fi lantropija – tā ir vietējā 
labdarība, kas veicina vietējo problēmu risināša-
nu ar vietējiem resursiem, kā arī rada iespēju ik-
vienam iesaistīties un līdzdarboties sava pagasta, 
novada izaugsmes veicināšanā. 

Iedzīvotāju forumā aicināti piedalīties vietējie 
iedzīvotāji, pašvaldību pārstāvji, nevalstiskās 
organizācijas un uzņēmēji. Foruma laikā tiks no-
teiktas novada attīstībai svarīgākās prioritātes 
un problēmu risinājumi. 

Daugavpils novada Iedzīvotāju forums notiks 
17. aprīlī, savukārt Ilūkstes novada iedzīvotāju 
forums notiks 24. aprīlī. Precīzāka informācija 
sekos!

Medumu pamatskolas skolēni, sko-
lotāji un tehniskie darbinieki sir-
snīgi pateicas celtniecības fi rmām: 
„Lagron” (vadītājs Viktors Pučkovs) 
„Borg” (vadītājs Sergejs Skorodihins), 
„Structum” (vadītājs Dmitrijs Kaļiņ-
ins) par ieguldīto darbu, veicot re-
montu skolas telpās, par sadarbību, 
atsaucību un sapratni. Novēlam panā-
kumus turpmākajā darbā!

Medumu pamatskolas kolektīva vār-
dā, skolas direktore Vita Skvorcova

Daugavpils novadā tiek pilnveidota internetvide

Guna Smelcere
Projekta vadītāja

Daugavpils novada dome īsteno Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda projektu „Dau-
gavpils novada publisko Interneta pieejas 
punktu attīstība”, Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VRAA/054.

Projekta ietvaros Daugavpils novada pagastos 
2014.gadā ir pilnveidoti 6 esošie publiskie inter-
neta pieejas punkti, kas atrodas: Kalkūnes pagas-
ta pārvaldes ēkā, Kalupes pagasta pārvaldes ēkā, 
Līksnas pagasta Sabiedrības un izglītības infor-
mācijas centrā, Sventes pagasta pārvaldes ēkā, 
Višķu pagasta pārvaldes ēkā, Vaboles pagasta 
pārvaldes ēkā. 2014.gada nogalē katrā interneta 
pieejas punktā tika iegādāta un uzstādīta daudz-
funkcionālā iekārta, kas nodrošina iespēju digi-
talizēt dokumentus A4 un A3 formātā un iespēju 
izdrukāt krāsainus vai melnbaltus dokumentus 
A4 un A3 formātā. 

Projektā paredzēts arī izveidot 6 jaunus publis-
kos interneta pieejas punktus: Demenes pagasta 
Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojumu centrā, Lauce-
sas pagasta Sabiedriskajā centrā „Laucesa”, Me-
dumu pagasta pārvaldes ēkā, Naujenes pagasta 
administrācijas ēkā, Skrudalienas pagasta pār-
valdes ēkā, Tabores pagasta pārvaldes ēkā. Jau-
nie interneta pieejas punkti tiks nodrošināti ar 
pieeju datortehnikai, dokumentu drukāšanas un 
digitalizēšanas iespēju, ka arī nodrošināts bezva-
du interneta pieslēgums. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 
105 627.00:

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdz-
fi nansējums 85% EUR 89 782.95;

- Valsts budžeta dotācija 3% EUR 3168.81;
- Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nan-

sējums 12% EUR 12 675.24.
Projekta ieviešanas laiks ir no 2014.gada ok-

tobra līdz 2015.gada jūnijam.
Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

nodrošinās ikvienam novada iedzīvotājam vai 
novada viesim iespēju izmantot publiskos elek-
troniskos pakalpojumus.

Valija Jurķāne
Dzumtsarakstu nodaļas vadītāja


