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„Mainies līdz ar lietām un cilvē-
kiem, kas tev apkārt. Mainies ar 
„zaļo” domu spēku un esi tuvāk Rai-
nim”. 

Ar šādu šķiet pavisam vienkār-
šu, bet daudz tverošo saukli šonedēļ 
notiks Lielās Talkas konkursa paš-
valdībām ietvaros rīkotā ekskursija 
– talka Daugavpils novadā. Protams, 
dosimies visi kopā uz Raiņa māju 
Berķenelē, domās nesot līdzi arī kādu 
rindu no Raiņa lugas „Zelta zirgs” – 
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Kam 
gan ir jāmainās mūsu domās un rīcī-
bā? Konkursa sauklis ne par velti ir 
izvēlēts tieši šāds, jo šogad, vairāk kā 
jebkad, sasaistām visu ar Raiņa un 
Aspazijas jubilejas gadu. Ja katrs no 
mums vairāk domātu labas domas, 
tās atspaidotu un iespaidotu mūs vi-
sus kopā labiem darbiem. 

Mūsu pašvaldībā tiek ļoti daudz da-
rīts, lai vide apkārt mums būtu tīrā-
ka, zāle zaļāka, lai mūsu kultūras un 
dabas pieminekļi tiktu pienācīgi ap-
kopti un saglabāti nākamajām  paau-
dzēm, lai cilvēki vienā no skaistāka-
jām vietām Latvijā – vietā, kur saule 
rotājas, justos laimīgāki. Tādēļ es 
vēlos visus kvēli jo kvēli aicināt pie-
dalīties Lielajā sakopšanas talkā, kas 
šogad visā Latvijā notiks 25. aprīlī. 
Sāciet no savām mājām, savu māju 
pagalmiem, pagastu teritorijām... Sa-
kopsim mūsu novadu un Latviju ko-
pīgiem spēkiem. Tradīcija rīkot Lielo 
talku ir svētīga, tā vairo tīrību mūsu 
domās, darbos un apziņā, taču aicinu 
sakopt savas dzimtās vietas arī ārpus 
šī datuma. 

Mēs esam lepni, ka Daugavpils no-
vadā ir Raiņa māja Berķenelē, kas ir 
Valsts nozīmes kultūras pieminek-
lis, bet ne jau tikai tādēļ. Tieši šeit, 

kuplu liepu paēnā, Laucesas upītes 
krastu pakalnos, pagājusi mūsu di-
ženā dzejnieka Raiņa bērnība. Tāpat 
lepojamies ar dzejnieka dzīvesvietām 
Randenē un Vasiļovā. Rīkot ekskur-
siju un talku tieši Berķenelē esam iz-
vēlējušies, lai jau vienā no pirmajiem 
gadadienai veltītajiem pasākumiem, 
kas notiks Muzeju nakts program-
mas ietvaros, šī vieta tiktu sapucēta 
un būtu vēl skaistāka kā līdz šim. 
Berķeneles apmeklētājiem tieši šajā 
laikā būs iespēja piedalīties jauna 
vides objekta atklāšanā, vērot kalēja 
prasmju demonstrējumu, stādīt ābe-
les, piedalīties radošajās darbnīcās 
un noskatīties Raiņa dzejas uzvedu-
mu „Prieki visās gadskārtās”.

Mani ļoti priecē mūsu novada jau-
niešu aktivitāte, viņu idejas un darba 
spars. Par visu, ko viņi dara, īpaši jau 
vides sakopšanas jomā, es saku lielu, 
lielu paldies. Katrā pagastā tiek veik-
ti gan lielāki, gan mazāki darbi. Tiek 
veidoti informatīvie stendi, izvietotas 
norādes, veikta māju pagalmu nofor-
mēšana, putnu būrīšu izgatavošana, 
pagasta ģerboņu izveide, bērnu rota-
ļu laukumu sakārtošana un daudz, 
daudz kas cits. Šonedēļ jaunieši veido 
arī nelielus video klipus par to, kā pa-
darīt novadu tīrāku. Paldies saku arī 
visiem pārvaldēs strādājošiem, kam 
rūp pagastu sakārtotība un vides pie-
vilcība.  

Katru gadu novadā tiek rīkots kon-
kurss “Meža un dārza dienas”, kura 
noslēgumā apbalvojam lielākos dar-
ba rūķus – aktīvākās pagastu pārval-
des, skolas, uzņēmējdarbības veicē-
jus, citas iestādes un biedrības. 

Mūsu lepnums ir arī skaistais Līks-
nas Muižas parks, kur katrs kociņš, 
katra taciņa un vides objekts katru 
gadu tiek pucēts un gatavots vasaras 
sezonai. Un tas viss tiek darīts pašu 
iedzīvotāju rokām. 

Varbūt tieši šis, Raiņa un Aspazi-
jas jubilejas gads, ļauj mums caur 
literatūras prizmu saredzēt lietas, 
ko sākotnēji neievērojām. Dabas un 
dvēseles savienību, šķietami trauslo 
un neredzamo saikni, kas vieno katru 
no mums. Varbūt tieši tagad katrā no 
mums briest arī kāda utopiska ideja, 
kā varētu mūsu valsti padarīt zaļā-
ku. Būvējiet šīs savas idejas un do-
mas, gluži kā izcilais itāliešu domā-
tājs Kampanella būvēja savu „Saules 
pilsētu”. Tieši šogad, tagad un tūlīt 
domājiet un esiet. „Domas ir spēki: 
ko tu domā, tas tu esi.” Jānis Rainis.

Paldies visiem, kas padara mūsu 
novadu un valsti tīrāku. Uz tikšanos 
Lielajā talkā, kā arī Raiņa un Aspazi-
jas jubilejas gada pasākumos! 

Kultūras menedžmenta centrs 
“Lauska” sadarbībā ar Vaboles pagas-
ta pārvaldi laidis klajā otro Vaboles 
pagasta etnogrāfi skā ansambļa “Va-
baļis” albumu “Lobais reits”. Albumā 
apkopotas ansambļa dalībnieču dzie-
dātās katoļu dziesmas, kuras ļaudis 
dzied ikdienā un svētkos jau vairāku 
gadsimtu garumā. Līdzās tautasdzies-
mai, katoļu dziesmas Latgalē ir viena 
no tradicionālās mūzikas pamatka-
tegorijām, tomēr šāda veida ieraksti 
Latvijā līdz šim nav izdoti. 

Ansambļa “Vabaļis” darbība balstās 
vietējās tradīcijās, prasmēs un zināša-
nās, ar mērķi nodot tās tālāk un ak-
tualizēt to unikālo vērtību mūsdienu 
Latvijas kultūrtelpā.

6.martā Vaboles pagasta kultūras 
namā notika diska prezentācijas pa-
sākums, kurā piedalījās Daugavpils 
novada pašvaldības izpilddirektores 
pirmā vietniece Ināra Natarova, Kul-
tūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukā-
ne, muzikologs Mārtiņš Boiko, KMC 
“Lauska” dibinātājs, projektu vadītājs 
Juris Zalāns un citi. 

Muzikologs, profesors Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latgales 
mūzikas kultūras pārzinātājs Mār-
tiņš Boiko uzsver, ka katoļu dziesmu 
ienākšana Latgales un Augšzemes 
mūzikas kultūrā lielākā apjomā sākās 
18. gs. pēdējā ceturksnī, kad lielos me-
tienos sāka iznākt lūgšanu grāmatas 
latgaliešu valodā. Tajās ir plašs reli-
ģisko dziesmu tekstu klāsts, dziesmas 
ir sakārtotas pēc lietojuma, tā atvieg-
lojot to piesaisti noteiktiem Baznīcas 
un cilvēka dzīves notikumiem un Baz-
nīcas gada posmiem. 

Ansamblis „Vabaļis” var atskatīties 
uz nu jau deviņiem ražīgiem darbības 
gadiem ar bagātīgu ieguldījumu gan 
pagasta, gan novada kultūras dzīvē, 
gan dalību lielos starptautiskos pa-
sākumos. Ansambļa pirmais albums 
„Pa celeņu...” nācis klajā 2013.gadā, 
taču ansambļa „Vabaļis” stāsts ir sā-
cies jau 10 gadus atpakaļ, kad 2004.
gadā Skrindu dzimtas muzeja vadītā-
ja Anna Lazdāne saaicinājusi sievas, 
lai iemūžinātu maija dziedājumus („...
maijs Romas Katoļu baznīcas kalen-

Garīgie dziedājumi piepildīja 
albuma „Lobais reits” 

prezentācijas pasākumu 

dārā ir Svētās Jaunavas Marijas mē-
nesis - laiks, kad tai tiek veltīti īpaši 
dievkalpojumi un lūgšanas. Maija 
dievkalpojumi ir Jaunavas Marijas 
godināšanas rituāli. Latgalē un Augš-
zemē tie izveidojās kā katoļu pasaulē 
jau 19. gadsimtā izplatītas tradīcijas 
lokalizējums. Tie notika maija va-
karos, lielākoties brīvdienās, ļaudīm 
sapulcējoties pie brīvdabas krustiem 
- lieliem, ceļa malā, ciema centrā vai 
galā, tuvējā kapsētā, pie mājām vai 
baznīcas dārzā uzstādītiem krucifi k-
siem. Nereti tie bija zemas sētiņas ap-
jozti, tās iekšpusē novietoti soli. Krusti 
maijā tika bagātīgi rotāti ziedu puš-
ķiem un vītnēm.” (Avots: www.letoni-
ka.lv „Maija dziedājumi pie krusta un 
mirušo ofīcijs Latgalē un Augšzemē”)). 

Tajā pašā gadā tika ierakstīti arī 
pirmie psalmu dziedājumi. 2006.gadā 
ar Vaboles pagasta psalmu dziedātā-
jām tikās mūziķis, folklorists un pro-
ducents Artūrs Uškāns un dibināja 
kolektīvu. 

“Vabaļu” pirmā uzstāšanās 3. Tau-
tas muzikantu saietā Vabolē 2006. 
gadā saņēma publikas atzinību. Sie-
vas jutās kā krietnu gadu nastu no 
pleciem nometušas, gūstot motivāciju 
turpmākajām aktivitātēm - kā dziedot 
vienā no savām dziesmām: “Redz, kū 
man dora jauneibys laiki!”

Albumā „Lobais reits” ietvertie 
dziesmu teksti ir atrodami 19.gs. ot-
rajā pusē, 20.gs. sākumā izdotajās 
lūgšanu grāmatās. Ansambļa dalīb-
niece Veneranda Putroma atceras, 
ka bērnībā, brokastu laikā, vienmēr 
no sākuma ir bijusi rīta dziedāšana, 
“Lobais reits” ir vienmēr bijusi pirmā 
dziesma. Ar šo dziesmu ansambļa da-
lībnieces uzsāka diska prezentācijas 
pasākumu, noslēdzot koncertu ar Vo-
kora dzīsmi. 

Par albumu Artūrs Uškāns stāsta: 
„Gan vienām, gan otrām dziesmām ir 
sava vērtība. Laicīgās dziesmas tiek 
dziedātas dažādos sadzīves mirkļos, 
garīgās – sakrālos brīžos. Ja mēs jau-
tājam, kāds sakars ir katolicismam ar 
etnogrāfi ju, tad bija tā, ka Latgalē ne-
dalīja garīgās dziesmas no laicīgajām. 

turpinājums 7.lpp.    ►►►

Janīna Jalinska
Novada domes priekšsēdētāja

Smelsimies spēku no Raiņa 
un turpināsim darīt labus darbus
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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

I Z S O L E S

P U B L I S K Ā  A P S P R I E Š A N A

S L U D I N Ā J U M S

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
20.04. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
27.04. Līksnas pagasta pārvalde  13.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
31.03. Medumu Tautas nams 13.00-14.00
Aļona Annišiņeca
13.04.  Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
20.04. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Ingrīda Avdejeva
14.04. Višķu 2, Ambeļi, z/s „Kalni” telpās 09.00-12.00
28.04. Višķu 2, Ambeļi, z/s „Kalni” telpās 09.00-12.00
Jānis Belkovskis
13.04. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
27.04. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

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

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

Jevgeņijs Gridasovs

08.04. Valkas ielā 6a, Daugavpils, 
„Saskaņas” birojs 16.00-18.00

20.04. Medumu pagasta pārvalde   17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
01.04. Vecsalienas pagasta pārvalde   13.00-14.00
01.04. Tabores pagasta pārvalde 15.00-16.00

21.04. Valkas 6a, Daugavpils, 
„Saskaņas” birojs   11.00-13.00

Roberts Jonāns
10.04. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns

13.04. Raiņa ielā 20, Daugavpils 
(SIA „Irinkom”) 13.00-16.00

20.04. Raiņa ielā 20, Daugavpils 
(SIA „Irinkom”) 13.00-16.00

Edgars Kucins

07.04. Naujenes jaunatnes centrs, 
Daugavas ielā 34, c. Krauja 15.00-18.00

14.04. Naujenes jaunatnes centrs, 
Daugavas ielā 34, c. Krauja 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns

20.04. Naujenes sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu centrs, c.Vecstropi  17.00-18.30

Anita Miltiņa
13.04. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
20.04. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
07.04. Višķu pagasta pārvalde 14.00-17.00
13.04. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
20.04. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
10.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
21.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.04. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2015.gada 26.februāra sēdē pieņemti 45 lē-
mumi:

• Grozīja novada domes 13.01.2011. noteiku-
mus Nr. 1 „Kārtība, kādā slēdzami un izbeidzami 
zemes nomas līgumi Daugavpils novada pašvaldī-
bā”.

• Grozīja Biķernieku pamatskolas nolikumu.
• Apstiprināja 2015.gada izdevumus pakal-

pojuma aprēķinam Višķu sociālās aprūpes centrā, 
Naujenes bērnu namā un tā struktūrvienībā „Mātes 
un bērnu atbalsta centrs „Avotiņi””.

• Apstiprināja ar 01.01.2015. novada pašval-
dības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu skolēnu 
(audzēkni) gadā pamata, vispārējās vidējās izglītī-
bas iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs.

• Nolēma uzsākt no 01.03.2015. ēdināšanas 
izmaksu segšanu EUR 0,85 apmērā dienā no no-
vada pašvaldības budžeta novada izglītības iestāžu 
audzēkņiem no 5 gadu vecuma, kuri apgūst obligāto 
sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

• Noteica no 01.04.2015. pašvaldībai piedero-
šo dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamā mājā Nr. 
428, 18.novembra iela, Vecstropi, Naujenes pagas-
tā, 0,37 euro/m2  mēnesī.

• Atļāva Višķu pagasta pārvaldei iesniegt 
projektu „Daugavpils novada Višķu pagasta Višķu 
ezera zivju resursu papildināšana” Zivju fonda at-
balsta saņemšanai ar projekta kopējo fi nansējumu 
EUR 3993.

• Atbalstīja Kultūras pārvaldes dalību pro-
jektā „Eiropas kultūras vides pieejamības veicinā-
šana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ar projekta 
kopējo fi nansējumu EUR 20000 no Eiropas Savienī-
bas programmas „Eiropa Pilsoņiem” līdzekļiem. 

• Nolēma piedalīties Izglītības un zinātnes 
ministrijas izsludinātajā atklāto projektu pieteiku-
mu konkursā ar projektu “Jauniešu lietderīgā brīvā 
laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un popula-
rizēšana Daugavpils novadā”, ar kopējo fi nansēju-
mu EUR 3900 no valsts budžeta. 

• Grozīja novada domes 11.12.2014. lēmumu 
Nr. 1352 „Par līdzfi nansējuma  nodrošināšanu  pro-
jektam  „Dosim telpām jaunu elpu””, izsakot projek-
ta nosaukumu jaunā redakcijā „Veselam un laimī-
gam līksnietim”.

• Nolēma lūgt Izglītības un zinātnes ministri-
ju nodot novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības 
nekustamo īpašumu „Sakņu pagrabs” un zemes vie-
nību Višķu pagastā. 

• Nolēma pārdot izsolē 2 pašvaldības nekus-
tamos īpašumus Naujenes un Nīcgales pagastā un 
apstiprināja to izsoles noteikumus.

• Nolēma pārdot 8 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Kalkūnes, Līksnas, Maļinovas, Naujenes 

un Vecsalienas pagastā.
• Atļāva atsavināt Naujenes pagasta pārval-

des īpašumā esošo vieglo automobili  VW T35, nosa-
kot atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē.

• Atļāva Naujenes  un Tabores pagasta  pār-
valdei veikt iepirkuma procedūru jauna autobusa 
iegādei,  Vaboles pagasta pārvaldei - lietota autobu-
sa iegādei un Nīcgales pagasta pārvaldei - lietotas 
vieglās automašīnas iegādei.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā uz 8 dzīvokļiem Kalupes pagastā.

2015.gada 4.marta ārkārtas sēdē pieņemts 1 
lēmums:

• Nolēma lūgt Izglītības un zinātnes minis-
triju saglabāt Viduslatgales Profesionālās vidussko-
las izglītības programmu īstenošanas vietu “Višķi”, 
pievienojot to  Profesionālās izglītības kompetences 
centram „Daugavpils Būvniecības tehnikums”, pa-
redzot  Višķos īstenojamo  izglītības programmu 
pārņemšanu.

2015.gada 12.marta sēdē pieņemti 76 lēmu-
mi:

• Apstiprināja novada attīstības program-
mas 2012.-2018.gadam investīciju plāna 2015.-
2017.gadam 1.- 3. pielikumus to aktualizēšanai ar 
informāciju par investīciju piesaisti darbības prog-
rammas „Izaugsme un nodarbinātība” specifi sko at-
balsta mērķu 3.3.1., 4.2.2. un 5.6.2. ietvaros.

• Izsludināja novada projektu konkursus 
jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!” un “Attīsti 
sevi!”, apstiprināja to nolikumus, kā arī konkursu 
vērtēšanas un pārraudzības komisijas.

• Atbalstīja projekta „Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana Daugavpils novada pašval-
dības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruk-
tūrā” iesniegšanu Klimata pārmaiņu fi nanšu ins-
trumenta projektu konkursā ar kopējām projekta 
izmaksām EUR 93569,47.

• Atbalstīja novada domes projekta „Small 
Business versus the Second World War” iesniegša-
nu Eiropas Savienības programmā „Eiropa Pilso-
ņiem” ar projekta kopējo fi nansējumu EUR 100000 
no Eiropas Savienības programmas „Eiropa Pilso-
ņiem”.

• Atļāva Višķu pagasta pārvaldei iesniegt 
projektu „Luknas un Višķu ezeru Zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumu izstrāde” ar projekta ko-
pējo fi nansējumu EUR 1930,10 un projektu „Inven-
tāra iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu 
uzlabošanai” ar projekta kopējo fi nansējumu EUR 
3390 Zivju fonda atbalsta saņemšanai. 

• Atļāva veikt atjaunošanas būvdarbus  Si-
lenes pamatskolas telpās ar plānotajām būvdarbu  
aptuvenajām izmaksām EUR 172720.

• Grozīja novada domes 15.12.2011. lēmu-
mu Nr.1523 „Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas 
pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības iz-
glītības iestādēs”, nosakot  Birznieku pamatskolā 
maksu (dienā) par brokastīm EUR 0,25, par pusdie-

nām EUR 0,57, par launagu EUR 0,28.
• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu EUR 

27593,34 vieglās automašīnas iegādei novada domei 
un EUR 89540 lietota autobusa iegādei Līksnas pa-
gasta pārvaldei.

• Atļāva atsavināt 9 pašvaldības nekustamo 
īpašumus Ambeļu, Dubnas, Kalkūnes, Līksnas, 
Nīcgales un Skrudalienas pagastā.

• Nolēma pārdot 5 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Kalkūnes, Skrudalienas, Demenes,  Nau-
jenes un Sventes pagastā.

• Nolēma pārdot izsolē 5 pašvaldības nekus-
tamos īpašumus Ambeļu, Dubnas, Kalkūnes un Nīc-
gales pagastā un apstiprināja to izsoles noteikumus.

• Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu pašval-
dības dzīvoklim Nr.1, Stacijas iela 9 un dzīvoklim 
Nr.3,  „Kadiķi”, Naujene, Naujenes pagastā. 

• Atcēla sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības 
dzīvoklim Nr.10, „Bruņene 24”, Bruņene, Skrudalie-
nas pagastā.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv 
sadaļā „Publiskie dokumenti”.

2015.gada 14. aprīlī plkst. 9.30  Daugavpils no-
vada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots  
lauku īpašumu, kurš atrodas Daugavpils novada 
Nīcgales pagasta apdzīvotā vietā Zaķupūrs 1 km 
attālumā no Nīcgales ciema, kur atrodas pamat-
skola, bērnudārzs, divi veikali, pagasta pārvalde, 
Tautas nams un 34 km attālumā no Daugavpils pil-
sētas centra.  Brīnišķīga vieta dzīvošanai un atpū-
tai, apkārt daudz skaistu koku . Īpašums sastāv no 
zemes gabala 0.59 ha, kuru var izmantot piemājas 
un augļu dārza uzturēšanai , divstāvu koka dzīvoja-
mās mājas 166.7  kvm  platībā  un divām saimnie-
cības ēkām – ķieģeļu šķūņa ar pagrabu 49.2 kvm  
un  saimniecības ēka 24.6 kvm.  Ūdensapgādi  ir 
iespējams nodrošināt ar ūdens sūkni  no akas. Māja 
apkurināma ar malku . 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 4947.00 .
2015.gada 14. aprīlī plkst. 10.00 Daugavpils no-

vada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība ar kadastra apzīmējumu 4474 009 0304   
3.3 ha platībā, uz kura atrodas mežs 3. 3 ha platībā, 
kas atrodas Daugavpils novada Naujenes pagastā, 
lauku apvidū ~ 14 km Naujenes ciema un ~ 21 km 
Daugavpils pilsētas.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 7440.00
Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var 

iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var re-
ģistrēties līdz 2015. gada 10. aprīlim  plkst. 15.00 
Daugavpils novada domē,  12., 19. kabinetā (darb-
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 2, 
Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas mak-
su EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no 
izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. 

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā 
Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) 
norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts 
kases kods: TRELLV22.  

Tālr. uzziņām:  654 76739, 65476827, 26357842, 
29412676, Naujenes pagasta pārvalde 65476841, 
26589691, Nīcgales pagasta pārvalde 654 71145; 
654 71144, 29131129.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. 
maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku cir-
šanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils 
novada domes 2013. gada 30. maija saistošo notei-
kumu Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Dau-
gavpils novada administratīvajā teritorijā”, Līksnas 
pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu 
par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri, 
krītot stiprā vējā, apdraud cilvēku un apbedījumu 
vietu drošību, nozāģēšanu Mīšteļu, Vaikuļānu un 
Patmaļu kapsētās, Līksnas pagastā, Daugavpils 
novadā. 

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var 
Līksnas pagasta pārvaldē (Daugavas ielā 8, Līksnā, 
Līksnas pagastā, Daugavpils novadā) no 2015. gada 
26. marta līdz 2015. gada 15. aprīlim.

Publiskā apspriešana notiks 2015. gada 15. aprīlī 
plkst. 13.00 Līksnas pagasta pārvaldē, Daugavas 
ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā.

SIA ‘LLKC” rīko mednieku un medību vadī-
tāju apmācībās Daugavpils nodaļas Lauku 
centrā 24.04.2015, 25.04.2015, 08.05.2015, 
09.05.2015,15.05.2015. 

Maksa  150 euro. 
Iepriekšēja pierakstīšana pie uzņemējdar-

bības konsultanta - Marijas Rēķes 29394131, 
vai pie Lauku attīstības konsultantiem. 
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Martā aktīvi noritējušas sapulces ar iedzīvotājiem
31.martā Kalkūnes pagasta pārval-

dē noslēgsies visa marta garumā noti-
kušās sapulces ar iedzīvotājiem, aprīlī 
tiks organizētas trīs pēdējās sapulces 
– Vecsalienā, Taborē un Višķos. Sapul-
ces ar iedzīvotājiem novadā tiek rīko-
tas jau piekto gadu pēc kārtas.  

Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāja Janīna Jalinska katrā no 
sapulcēm iepazīstināja klātesošos ar 
svarīgākajām pieņemtā Daugavpils 
novada budžeta 2015.gadam pozīci-
jām. Lielākā izdevumu daļa tiek pare-
dzēta izglītības nozarei. Ēdināšanas iz-
devumu kompensācija no pašvaldības 
līdzekļiem 0,85 euro/dienā budžetā šo-
gad paredzēta visiem pirmsskolas 5.-6.
gadīgajiem audzēkņiem. 2015.gadā 
paredzēti 3 500 eiro naudas balvas pa-
sniegšanai bērniem un pedagogiem par 
uzvarām valsts un novada olimpiādēs. 
Turpināsies arī uzsāktā iniciatīva - 
skolēnu vasaras nodarbinātība, dodot 
iespēju skolēniem gūt pirmās darba 
iemaņas. Sociālai aizsardzībai 2015.
gadam paredzēti līdzekļi 2,9 milj. eiro 
un veselībai 349 tūkst. eiro. Visi sociā-
lie pabalsti tika saglabāti iepriekšējā 
gada apmērā un veidā. Pašvaldības 
pensionāru pirmo 3 dienu uzturēšanās 
izmaksu segšanai stacionārā paredzēti 
30 tūkst. eiro. Sociālās aprūpes iestā-
dēs 2015.gadā papildus uzturēšanas 
izdevumiem ieplānoti Naujenes bērnu 
nama remontdarbi, kurus veiks Hu-
mānās-militārās programmas ietvaros 
130 tūkst. eiro apjomā. 2015.gadā tiek 
plānots realizēt ERAF ūdenssaimnie-
cības attīstības projektus Maļinovas, 
Ambeļu un Sventes pagastos, ELFLA 
projektu-Sventes ciema publiskās pirts 
telpu renovācija sadzīves pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai 2.kārta, sabied-
riskās pirts iekštelpu vienkāršotā re-
novācija Silenes ciemā, jauna sadzīves 
pakalpojuma - sabiedriskā pirts izvei-
de Višķu pagastā.

2015.gada budžetā pašvaldības te-
ritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 
ieplānoti dažādi remontdarbi un pa-
matlīdzekļu iegāde. Naujenes pagastā 
notiks telpu 18.novembra ielā 394 B 
remontdarbi, tiks iekārtots bērnu lau-
kums, Kalkūnes pagastā tiks veikta 
Muitas ciema ielu apgaismojuma in-
frastruktūras izbūve, tiks izstrādāts 
Kalupes kapličas rekonstrukcijas teh-
niskais projekts, Skrudalienas pagastā 
tiks veikts Silenes ciema siltumtrases 
remonts, Višķu tehnikuma centrālās 
apkures katlam tiks iegādāta katlu 
dūmvadu tīrīšanas ierīce, tāpat pare-

dzēts fi nansējums dzīvokļa remontam 
Višķu pagastā, Vīganti 7, dz.nr.13 un 
dz.nr.16. Ieplānoti līdzekļi ūdenssaim-
niecības attīstībai Salienas pagastā 
Salienas ciemā un Vaboles pagasta ka-
nalizācijas sūkņu stacijas rekonstruk-
cijai.

Janīna Jalinska vēlreiz brīdināja 
pagastu iedzīvotājus par stingru aiz-
liegumu dedzināt kūlu, jo šogad kūlas 
dedzināšanas gadījumu skaits ir pie-
audzis. Iedzīvotāji tika aicināti pieda-
līties Lielajā talkā, kas šogad norisinā-
sies 25. aprīlī. Domes izpilddirektore 
Vanda Kezika informēja, ka par paš-
valdības līdzekļiem šogad tiks rekons-
truēts Višķu pansionāts. Atsākas arī 
Latgales programmas īstenošana, taču 
tā tiks tendēta uz uzņēmējdarbības un 
ražošanas attīstību. Pašvaldība iespēju 
robežās sniegs palīdzību zemniekiem. 
Priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Ku-
cins aicināja iedzīvotājus neaizmirst 
izkārt Valsts karogus likumā paredzē-
tajos datumos. 

Liela daļa pagasta sapulces laika 
tika veltīta atskaitēm. Pagastu pār-
valdnieki prezentēja pagastos izdarīto 
2014.gadā un plānoto 2015.gadam.

Pirmā sapulce notika Maļinovas 
pagastā. Pārvaldes vadītājs Arkādijs 
Karņickis informēja, ka pēdējā gada 
laikā iedzīvotāju skaits ir sarucis par 
7 cilvēkiem, kopā pagastā dzīvo 975 
iedzīvotāji. 2014. gadā piedzimuši 5 
mazuļi, nomiruši 9 cilvēki, reģistrētas 
3 laulības.  Lielākie budžeta līdzekļi 
izlietoti mājokļu un teritoriju apsaim-
niekošanai, otrajā vietā ir izglītība un 
tai seko sociālā aizsardzība. Pagastā 
ir paveikti vairāki darbi – izremontēts 
ceļš „Barsuki – pagasta robeža” un ceļš 
„Maļinovas kapi – Agates”, nopirkta 
pļaujmašīna, iegādāts jauns mikroau-
tobuss skolēnu pārvadāšanai. Pagā-
jušajā gadā noslēdzies arīdzan ūdens-
apgādes un kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukcijas projekts Zaļumu cie-
mā. Šogad tiks turpināts ES projekts – 
ūdenssaimniecības attīstība Maļinovas 
ciematā. Šajā gadā ieplānota arī J. Rai-
ņa piemiņas vietas sakārtošana Vasiļo-
vā, katlu mājas jumta remonts, ceļu re-
konstrukcija pie mājām Rēzeknes ielā 
31, 33 un 37, pagasta ceļu „Greizais 
tilts – Zaļumi”, „Fermas – Priedes” un 
„Valsts ceļš – Puriņi” rekonstrukcija. 

Sekojošās sapulces notika Vaboles 
un Nīcgales pagastos. Vaboles pagas-
tā iedzīvotāji izteica pateicības vārdus 
gan pārvaldes darbiniekiem, gan arī 
novada vadībai. Vairāki iedzīvotāji 

pateicās par Latvijas Sarkanā Krusta 
sarūpēto humāno palīdzību, Sociāla-
jam dienestam un sieviešu biedrībai 
„Olivia” par dāsnajām Ziemassvētku 
dāvanām. 2014. gadā Vaboles pagastā 
pabeigta sākumskolas ēkas renovācija, 
pilnveidotas feldšeru – vecmāšu pun-
kta telpas un iegūts aprīkojums un 
paveikti citi mazāki darbi. 2015.gadā 
ir plānots iegādāties autobusu skolēnu 
pārvadājumiem, tiks veikta kanali-
zācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, 
sakārtots atkritumu laukums Mukānu 
kapsētā, iegādāti datori vidusskolai un 
jaunatnes lietu speciālista darba no-
drošināšanai. 

Arī Nīcgales pagastā notikuši gan 
mazāki, gan lielāki darbi – izrenovē-
ta katlu māja, savests kārtībā ceļš 
„Centrs – Buivīši”, nomainītas ār-
durvis un logi pirmsskolas izglītības 
iestādē, nomainīti logi arī bibliotēkā 
un tautas namā, jaunas durvis – Nīc-
gales pamatskolas ēdnīcai un sporta 
zālei. Lielu darbu ik gadu paveic sko-
las pedagoģiskais kolektīvs, skolēni 
veiksmīgi pārstāv Nīcgales pamatsko-
lu mācību priekšmetu olimpiādēs un 
konkursos. Uzņēmēja un govju fermas 
īpašniece Ingūna Spūle rosināja paš-
valdību padomāt par iespēju izīrēt dzī-
vokļus fermas strādniekiem, kas brauc 
no Višķiem, Dubnas un Ambeļiem. Ja-
nīna Jalinska atzina, ka šis jautājums 
ir risināms, jo, protams, ir jāatbalsta 
vietējie uzņēmēji. Pastāv vien problē-
ma, jo visi 27 brīvie dzīvokļi Nīcgalē ir 
bez centrālās apkures. Šogad ar nova-
da pašvaldības atbalstu tiks nomainīts 
jumts pamatskolas ēdnīcai, uzstādītas 
jaunas rotaļu laukuma konstrukcijas 
pie PII „Spridītis” un atjaunots ceļš 
„Ozoli – Avotiņi”. 

Sapulce Skrudalienas pagastā pul-
cēja rekordlielu dalībnieku skaitu. 

Aktīvi tika apspriests jautājums par 
atkritumu apsaimniekošanu. Iedzīvo-
tāji izteica pretenzijas par negodīgiem 
līdzpilsoņiem un apsprieda atkritumu 
apsaimniekošanas likuma nepilnības. 
Savukārt pārvaldes vadītāja Betija 
Ivanova mudināja noslēgt līgumus ar 
atkritumu apsaimniekotājiem tos, kas 
to vēl nav izdarījuši.  

Savā atskaitē par 2014.gadu, B. 
Ivanova uzsvēra lielākos paveiktos 
darbus. Tika veikta sabiedriskās pirts 
iekštelpu vienkāršota renovācija Sile-
nes ciemā, noslēdzies Sila ezera kras-
ta labiekārtošanas 2. posms, realizēts 
projekts „Sporta aktivitāšu dažādoša-
na Silenes ciemā”, veikti renovācijas 
darbi Silenes un Skrudalienas pamat-
skolā, vairāku ceļa posmu remonti un 
pagasta teritorijas labiekārtošanas 
darbi.  2015.gadā plānota siltumtrases 
pārbūve (161 m), sanitārtelpu un no-
metņu telpu vienkāršota atjaunošana 
Silenes pamatskolā, tāpat arī apkures 
katla nomaiņa, bāriņtiesas telpu re-
monts Skrudalienas pamatskolā u.c. 

Joprojām aktuāla problēma gandrīz 
visos pagastos ir ceļu stāvoklis un uz-
turēšana. Ceļa fonda komisija tuvā-
kajā laikā izbrauks un izvērtēs visus 
ceļus, kas tika piedāvāti remontēšanai. 
Iespēju robežās ceļu uzlabošana tiks 
arī fi nansiāli atbalstīta. 

Pagastu sapulču rīkošana atkal tiks 
atsākta nākamā gada pavasarī. Ie-
viestā prakse pierāda, ka iedzīvotāju 
priekšlikumi, ierosinājumi un kritika 
ir indikators, kas sniedz iespēju novēr-
tēt pagasta pārvalžu darba kvalitāti 
un konstatēt situāciju uz vietas. Pal-
dies visiem, kuri piedalījās sapulcēs un 
rosināja jaunas idejas, kā dzīvi novadā 
padarīt labāku! 

Arī šovasar Daugavpils novada 
pašvaldība skolēniem 

piedāvās iespēju strādāt
Jau trešo gadu Daugavpils novada dome, 

sadarbojoties ar Daugavpils novada uzņē-
mējiem, īstenos Daugavpils novada skolē-
nu vasaras nodarbinātības programmu. 
Šogad darbs skolēniem tiks piedāvāts pe-
riodā no 8. jūnija līdz 28. augustam, kurā 
varēs piedalīties Daugavpils novadā dekla-
rētie skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem, 
kas mācās vispārējās, speciālās vai profe-
sionālās izglītības iestādēs. 

Programma tiek īstenota ar mērķi sniegt 
skolēniem iespēju iegūt pirmo praktisko 
pieredzi par darba vidi, paaugstināt prak-
tiskās darba iemaņas, vairot izpratni par 
profesijām un uzņēmējdarbības nozarēm 
novadā, darba tiesiskajām attiecībām un 
pienākumiem, tādējādi samazinot jauniešu 
bezdarba riskus nākotnē. 

Skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, 
kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu dro-
šībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

Ar šā gada 11. martu tiek uzsākta darba 
devēju pieteikšanās dalībai skolēnu vasa-
ras nodarbinātības programmā. Pieteikties 
darba devējs varēs Daugavpils novada pa-
gastu pārvaldēs, elektroniski - Daugavpils 
novada mājas lapā vai personīgi pie prog-
rammas koordinatora Jāzepa Krukovska 

Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpilī, 29. kabinetā. 

Maijā pagastu pārvaldes ar darba devē-
ju noslēgs pakalpojuma līgumu, savukārt 
darba devējs ar skolēnu slēgs darba līgumu, 
nodrošinot skolēnam darba vadītāju, kurš 
jaunietim palīdzēs apgūt darbam nepiecie-
šamās pamatprasmes un integrēties darba 
vidē.

Daugavpils novada pašvaldība nodrošinās 
dotāciju darba devējam, valstī noteiktās mi-
nimālās stundas likmes apmērā 2015. gadā, 
skolēna darba algai ne vairāk kā 4 stundām 
dienā un ne ilgāk, kā: 10 darba dienas, ja 
skolēnam ir 14 – 15 gadi, vai 20 darba die-
nas, ja skolēnam ir 16 – 19 gadi, kā arī segs 
kompensāciju par neizmantoto atvaļināju-
mu.

Dalībai programmā skolēni varēs pieteik-
ties, sākot ar 11. aprīli līdz pat 11.maijam 
Daugavpils novada izglītības iestādēs, elek-
troniski www.daugavpilsnovads.lv vai per-
sonīgi ierodoties Daugavpils novada domē, 
29. kabinetā. 

Plānotais iesaistāmo skaits - 150.

Jāzeps Krukovskis
Attīstības nodaļas projektu koordinators

Naujenes Novadpētniecības muzejā 
Natālijas Parahnevičas darbu 
izstāde „K rāsas iedvesmo...”

Natālija Parahneviča dzimusi 
1971. gadā Minskā, kur pavadīja 
bērnību un absolvēja skolu. Mācī-
jās Vitebskas Pedagoģiskajā insti-
tūtā mākslas un grafi kas fakultā-
tē. Gandrīz 10 gadus strādāja par 
zīmēšanas skolotāju. Kopš 2003. 
gada, kad tika veidota Braslavas 
muzeju apvienība, Natālija ieņem 
tautas meistaru un mākslinieku 
kluba “Ļa vozera” vadītājas ama-
tu. Apguvusi izšūšanas prasmi un 
pārzina tās tehnikas. Auž dvieļus, 
blūzes un priekšautus tautas tēr-
piem, izšuj ikonas, attēlus. Pie-
dalās izstādēs, rajona un novada 
festivālos. Ir ieguvusi daudz dip-
lomu, uzvarot dažādos konkursos.

Kopš seniem laikiem aušana 
ir visā pasaulē pazīstama tautas 
mākslas nozare. Līdz XIX gadsim-
ta vidum amatnieki galvenokārt 
auda apģērbu audumus un mājok-
lī nepieciešamos praktiskos audu-
mus, bet XIX gadsimta beigās un 
XX gadsimta sākumā audēji se-
višķu vērību sāka veltīt darināju-

miem, kuriem ir rotājoša nozīme, 
sienas un grīdas segām, dekoratī-
viem spilveniem, aizkariem u. c., 
tādejādi veicināja mākslas amat-
niecības attīstību, kas balstīta uz 
tautas tradīcijām.

Savos darbos Natālija apvieno 
vairākas rokdarbu tehnikas – viņa 
auž, tamborē, ada, kā arī izmanto 
senu jostu pīšanas tehniku. Māks-
liniece atzīst, ka panno veidošana 
ir kas līdzīgs gleznošanai, tikai 
krāsu vietā viņa izmanto diegus. 
No krāsām mīļākā – karmīnsar-
kanā, kas mākslinieces unikāla-
jiem darbiem piešķir neatkārtoja-
mu kolorītu. 

Izstāde „Krāsas iedvesmo...” 
tapusi sadarbībā ar Braslavas ra-
jona muzeju apvienību (direktore 
Nadežda Dudarjonoka). Natālijas 
Parahnevičas darbi muzeja ap-
meklētājus priecēs līdz pat jūnija 
mēnesim.

Ina Vaikule
Ekspozīciju un izstāžu 

organizatore

Olga Smane
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Tika izsludināti 2 projektu 
konkursi novada jauniešiem
13. martā novada dome izsludināja 2 projekta konkursus 

jauniešiem. Ar mērķi atbalstīt jauniešu iniciatīvas Daugavpils 
novadā un sniegt finansiālo atbalstu jauniešu centriem, jaunie-
šu biedrībām un jauniešu neformālajām grupām novadā, veici-
not jauniešu līdzdalību sev svarīgu jautājumu risināšanā, tika 
izsludināts konkurss „Uzlabosim savu ikdienu!”. Savus 
projektus pieteikt varēs jauniešu biedrības, neformālās grupas 
(vismaz 3 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem) un jauniešu 
centri. Finansiāls atbalsts tiks sniegts tiem jauniešu iniciatī-
vu projektiem, kuri tiks īstenoti Daugavpils novadā no 2015. 
gada 1. jūnija līdz 30. septembrim. Viena projekta maksimāli 
atbalstāmā summa ir 700 eiro. Par šiem līdzekļiem jaunieši va-
rēs iegādāties inventāru jauniešu pulcēšanās vietām (centriem) 
lietderīga brīvā laika pavadīšanai, veikt centru vai telpu labie-
kārtošanu un iegādāties tehniku, kā arī organizēt pasākumus 
vai apmācības, kas veicinātu jaunu prasmju un iemaņu apguvi 
un socializēšanos ar citiem jauniešiem. Šogad, tāpat kā iepriekš, 
kopā ar projekta pieteikumu ir jāiesniedz arī atbalsta vēstule no 
pagasta pārvaldes, kā arī reģistrētām biedrībām ir jāiesniedz 
statūtu kopija. Projekta pieteikumus varēs iesniegt līdz 
šī gada 15. aprīlim (ieskaitot) plkst. 13:00 gan drukātā for-
mā, nododot tos Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālistei 
Olesjai Ņikitinai Daugavpils novada Kultūras centrā, Dobeles 
ielā 30, Daugavpilī, gan elektroniski, sūtot projekta pieteikumu 
uz e-pastu: olesja.nikitina@dnd.lv

Tika izsludināts Daugavpils novada jauniešu brīvā laika or-
ganizēšanas projektu konkurss „Attīsti sevi” ar mērķi at-
balstīt jauniešu brīvā laika organizēšanu un neformālās izglī-
tības nometņu norisi Daugavpils novadā. Tajā piedalīties varēs 
pašvaldības iestādes un/vai NVO, kas ir reģistrētas LR Uzņē-
mumu reģistrā un darbojas novada teritorijā. Projekta konkur-
sā tiks atbalstīta dienas vai diennakts nometņu organizēšana 
jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem no 2015. gada 1. jūnija 
līdz 31. augustam, kuras attīstītu jauniešos radošās spējas un 
sociālās prasmes, sniegtu iespēju apgūt jaunas prasmes un ie-
maņas, pielietojot formālās un neformālās izglītības metodes, 
kā arī veicinātu jauniešu integrāciju, starpkultūru dialogu un 
sadarbību starp nometnes dalībniekiem. Nometņu garums ne-
drīkst pārsniegt 10 pilnas diennaktis. Daugavpils novada do-
mes finansējums nometņu organizēšanai nevar būt lielāks par 
1000 eiro, turklāt ir jāparedz iesniedzēja līdzfinansējums. To 
var veidot kā finanšu līdzekļi, tā arī materiālais (telpu, inventā-
ra, transporta pakalpojumu noma u.c.) un nemateriālais (brīv-
prātīgais darbs) nodrošinājums. 

Projekta pieteikumus varēs iesniegt līdz šī gada 15. 
aprīlim (ieskaitot) plkst. 14:00 Izglītības pārvaldes vadītā-
jai Irēnai Bulašai, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpilī (37. kab.), kā arī elektroniski, nosūtot uz e-pastu: olesja.
nikitina@dnd.lv 

Projektu konkursu nolikumi ir publicēti Daugavpils novada   
pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv

Olesja Ņikitina
Jaunatnes lietu speciāliste

Nedēļas garumā novadā viesojās 
10 valstu delegācija 

No 8. līdz 14.martam ERASMUS+ projekta 
“Building Potential of School in Areas of Hea-
lthy Lifestyle and Protecting Environment 
the Way of Balanced Students’ Development” 
(„Skolu potenciāla veidošana veselīga dzīves-
veida un vides aizsardzības jomā – sabalan-
sētās skolēnu attīstības veiksmes atslēga”) 
ietvaros Biķernieku pamatskolā notika Bul-
gārijas, Grieķijas, Itālijas, Kipras, Polijas, 
Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Spānijas 
un Turcijas pedagogu un skolu direktoru vi-
zīte. Vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa 
izglītības jomā.

9.martā notika 10 valstu delegācijas pār-
stāvju viesošanās Daugavpils novada domē, 
kur viņi tikās ar Daugavpils novada pašval-
dības izpilddirektori Vandu Keziku, Izglītības 
pārvaldes vadītāju Irēnu Bulašu un jaunatnes 
lietu speciālisti Oļesju Ņikitinu, kā arī Attīs-
tības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Olgu 
Lukaševiču. Viesiem tika rādīta videofilmiņa, 
kā arī prezentācija par Daugavpils novadu un 
darbu ar jaunatni pagastos.

Pārstāvji uzdeva jautājumus un interesējās 
par jauniešu nodarbinātību, skolotāju atalgo-
jumu, savstarpējiem norēķiniem, jaunatnes 
problēmām. Tika uzdots jautājums, kāpēc 
skolēniem būtu jāpaliek mācīties lauku sko-
lās, ja vecāki strādā pilsētā? Vai cilvēkiem tiek 
nodrošinātas darba vietas arī lauku apvidos? 
Biķernieku pamatskolas direktors Aleksejs 
Mackevičs pauda pārliecību, ka, neskatoties 
uz mainīgo un nepastāvīgo ekonomisko situā-
ciju valstī, mēs cenšamies izcelt to, kas mums 
ir dārgs – mūsu stilu, tradīcijas un vērtības, 
parādīt to, cik draudzīgi un saliedēti esam, ne-

skatoties uz daudznacionālo sastāvu.  
„Tas ir Biķernieku pamatskolas projekts 

un tajā piedalās 1. līdz 9. klašu audzēkņi, kā 
arī pirmsskolas grupiņu bērni. Mūsu projek-
ta tēma ir ekoloģija un apkārtējā vide. Priecē 
tas, ka pārstāvju vidū ir arī 5 skolu direktori, 
kas interesējas par izglītības sistēmu Latvijā 
un daudz kas viņiem šķiet ļoti saistošs”, tā A. 
Mackevičs. 

Biķernieku pamatskolas pedagogu pavadī-
bā viesiem tika novadīta ekskursija pa skolu, 
izrādot tās telpas un iepazīstinot viesus ar 
skolēniem. Vizītes laikā tika pārrunāti vairā-
ki aktuāli jautājumi, tostarp nedēļas garumā 
skolēniem bija vienreizēja iespēja - piedalīties 
ārzemju viesu vadītajās stundās un mācību 
nodarbībās.

Uzņemt viesus vienmēr ir gan aizraujoši un 
atbildīgi, gan tajā pašā laikā interesanti un 
jautri. Skolotāji un vadība bija sagatavojusi 
ļoti piesātinātu programmu. Ierašanās dienā 
viesi tika iepazīstināti ar skolu un skolas mu-
zeju, tika organizēts koncerts. 

Katra diena tika piepildīta ar dažādām in-
teresantām aktivitātēm un meistarklasēm, 
vakarā viesiem tika organizētas ekskursijas. 
Kopā tika aizraujoši pavadīts laiks Daugav-
pils un Latgales novada muzejos un izgaršoti 
dažādi Latvijas tradicionālie ēdieni.

Pēc ārzemju koordinatoru vārdiem projekta 
aktivitāte Latvijā bija viena no labākajām.

Biķernieku pamatskolas kolektīvs izsaka 
pateicību Daugavpils novada pašvaldībai, no-
vada izglītības un kultūras iestādēm par at-
saucību un palīdzību.

Ambeļos mainījās ar sēklām

7.martā Daugavpils novada Am-
beļos notika Latgalē pirmais publis-
kais sēklu maiņas pasākums, kurā 
piedalījās ap 20 sēklu entuziasti no 
Aglonas, Daugavpils, Preiļu, Vārka-
vas un Varakļānu novadiem. Dienas 
gaitā bija gan mainīšanās ar sēklām, 
gan arī izglītojoša lekcija un praktis-
ka nodarbība dārzkopībā un augsnes 
analīžu veikšanā, saimes dārzu pre-
zentācijas, kā arī pieredzes stāsti un 
ieteikumi par un ap mainīšanos ar 
sēklām.

Ar izglītojošu lekciju un praktisko 
nodarbību Sēklu maiņas pasākumā 
Ambeļos viesojās Līga Lepse (Pūres 
Dārzkopības pētījumu centrs). Lek-
tore skaidroja divas pieejas sēklkopī-
bas izpratnē – konvencionālo un tau-
tas selekcijas. Ja pirmajā gadījumā 
šķirne tiek uztverta kā konkrētā at-
tīstības brīdī “sastindzis” genotips ar 
mērķi to saglabāt tādu, kāds tas ir, 
tad tautas selekcijas rezultātā šķirne 
ir ekoloģiski mainīgs genotips, kas 
mainās laikā un telpā, bet tomēr sa-
glabā raksturīgās īpašības. Līdz ar to 
sēklas ir arī nozīmīgs katras tautas 
tradicionālās kultūras mantojums, 
ko ir svarīgi apzināties, pētīt, sagla-
bāt un nodot tālāk. Pasākuma dalīb-
nieki tika aicināti saglabāt to, kas 
dārzā aug jau paaudzēs, piemēram, 

rabarberus.
Ekovirtuves vadītāja Sandra Sta-

binge, kura rīko publiskus Sēklu mai-
ņas pasākumus Latvijā jau vairākus 
gadus, norādīja, ka būtiska ir sēklu 
kvalitāte, ka jāmainās ar labāko, kas 
ir izaudzis. Tāpat arī ļoti svarīgi ir zi-
nāt maksimāli daudz par katras šķir-
nes izcelsmi – kas, kad, kur ir audzē-
jis šo sēklu, kas raksturīgs šķirnei, 
ar ko tā ir īpaša. Tādējādi sēklai tiek 
veidots savs stāsts, apraksts par tās 
izcelsmi. 

Sēklu maiņā Ambeļos tika piedā-
vātas un mainītas dalībnieku līdzat-
vestās sēklas, stādi, sīpoli. Vislie-
lākajā sortimentā bija pieejamas 
dažādu veidu pupiņas, no dārzeņiem 
– tomātu, ķirbju, piparu, kāļu, rutku, 
gurķu, meloņu, diļļu sēklas. Vairākas 
dalībnieces bija atvedušas arī dāliju 
gumus, gladiolas, samteņu sēklas. 
Pieejami bija vasaras un ziemas ķip-
loki un pat sinepju sēklas.

Pasākumā piedalījās arī Saimes 
dārzu pārstāvji no Špoģu vidussko-
las, Tradīciju mājas “Ambeļu skrei-
ne”, Vārkavas pamatskolas un Vār-
kavas vidusskolas, daloties pieredzē 
par dārzu izveidi un uzturēšanu. 
Saimes dārzu izveidi un atjaunoša-
nu kopš 2013. gada veicina biedrība 
“Kulturys studeja “Speiga””, palī-
dzot ar stādu iegādi un talku rīkoša-
nu. Saimes dārzos tiek stādīti tikai 
tādi krūmi, koki, kuri pēc gadiem 
ražos ēdamus augļus – ābeles, pīlā-

dži, smiltsērkšķi, sausserži, avenes, 
vilkābeles, lazdas u.c. 

Sēklu maiņas noslēgumā dalībnie-
ki tika iepazīstināti arī ar veidu, kā 
mājas apstākļos veikt augsnes analī-
zes ar hromatogrāfijas metodi, kas ir 
kvalitatīva, vizuāla un vienkārša, at-
klājot mijiedarbību starp augsnē eso-
šajiem minerālvielām, organiskajām 
vielām un mikroorganismiem. Bied-
rības “Kulturys studeja “Speiga”” va-
dītāja Ilze Mežniece demonstrēja šīs 
metodes praktiskos soļus –  augsnes 
parauga sagatavošanu, analīzes veik-

šanu un iegūtā augsnes attēla skaid-
rojumu.

Pasākumu Ambeļos rīkoja “Kul-
turys studeja “Speiga””, kā vienu no 
projekta “Biedrības “Kulturys stu-
deja “Speiga”” darbības programma 
Latgales lauku ilgtspējas veicināša-
nai” aktivitātēm. Projektu finansiāli 
atbalsta Islande, Lihtenšteina, Nor-
vēģija un Latvija. Pasākums tika rī-
kots sadarbībā ar biedrību “Jubra”.

Informāciju sagatavoja biedrība 
“Kulturys studeja “Speiga””
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Apkaimes darbnīcas Daugavpils novadā

Borisa un Ināras Teterevu fonds ir 
atbalstījis biedrības “Daugavpils un 
Ilūkstes novadu partnerība “Kaimi-
ņi”” ieceri organizēt iedzīvotāju foru-
mu Daugavpils novadā. Iedzīvotāju 
forums būs pirmais solis ceļā uz ko-
pienu fonda dibināšanu un kopienu 
fi lantropijas idejas popularizēšanu. 
Šīs ieceres ietvaros Daugavpils un 
Ilūkstes novados tika organizētas ap-

kaimes darbnīcas, kurās noskaidrotas 
vietējo iedzīvotāju vajadzības, vēlmes 
un iespējas, lai uzlabotu dzīvi savā pa-
gastā.

Tikšanās dalībnieki dalījušies savās 
idejās, arī sapņos par to, kādu vēlētos 
redzēt savu pagastu nākotnē. Apkai-
mes darbnīcas tika organizētas katrā 
Daugavpils novada pagastā, un tajās 
izteiktās idejas tiks apkopotas un iz-
mantotas, veidojot Sabiedrības virzī-
tas attīstības stratēģiju, kuras fi nan-
sējumu piesaistīs no Eiropas fonda 
lauku attīstībai LEADER program-
mas, Kopienu fonda un citiem resur-

 Izveidoti divi jauni 
tūrisma maršruti

Izbaudīt ābolu garšu, iemalkot 
ābolu sulu un vīnu, nogaršot kādu 
smaržīgu ābolu kūku, debessmannu 
vai ceptus ābolus. Tās ir tikai dažas 
lietas, ko var darīt, izbraucot mar-
šrutu „Ābolu garšas ceļš”. Turklāt 
to var darīt jau agrā pavasarī, negai-
dot vasaras sezonu, kad var izbaudīt 
ābeļu ziedēšanas laiku, līdz vēlam 
rudenim, kad ir iespēja izbaudīt tik-
ko no zara norautu ābolu.

Maršruta sākums ir kokaudzēta-
vā “Sēlija”, kuras īpašnieka Alberta 
Mendriķa aizrautīgais stāstījums ir 
par ābola mūžu no stāda kopšanas 
līdz ābolu ražai. Ekskursija pa ābeļ-
dārzu, ābolu noliktavām, pārstrā-
des cehiem un gatavās produkcijas 
degustācija - bērniem sula, bet pie-
augušajiem ābolu vīns. Savā stāstī-
jumā saimnieks dalīsies ar ābeļu au-
dzēšanas noslēpumiem, un pie vīna 
glāzes varēs dzirdēt dažādus nostās-
tus no vīndaru dzīves.

Maršruts turpinās Raiņa mājā 
Berķenelē, kur jau dzejnieka bērnībā 
bija stādīts ābeļdārzs. Arī mūsdie-
nās Berķeneles pusmuižā ir daudz 
ābeļu. Pēc ekskursijas pa ābeļdārzu 
un Raiņa bērnu dienu māju, muzeja 
darbinieki aicinās pie tradicionālā 
latgaliešu galda, kurā goda vietā būs 
ābolu ēdieni un dzērieni - ābolu pī-
rāgs, ābolu debessmanna, cepti āboli 
un ābolu sula.

Visos maršruta posmos ir iespēja 
iegādāties amatnieku un mājražotā-
ju produkciju.

Maršruts „Pie seno amatu meis-
tariem” aizraus ar savu latgalisko 
kultūras tradīciju un amatu sagla-
bāšanu, kas sākas ar ekskursiju 
Skrindu dzimtas muzejā Vaboles 
pagastā un iepazīšanos pie lielā sai-
mes galda, klausoties stāstījumu par 
maizītes tapšanas procesu, nogaršo-
jot pašceptu maizi un zāļu tēju.

Kad ir izbaudītas pirmās garšas, 
profesionāla audēja Dace Teivāne 
aicinās jūs izmēģināt savus prasmes 
jostu aušanā.

Maršruta turpinājumā dīvaino lie-
tu meistara Vara Vilcāna darbnīcā 
varēsiet apskatīt kokapstrādes dar-
bu tapšanas procesu, izmēģināt roku 
šaušanā ar kādu no pagatavotajiem 
lokiem vai arbaletiem un novērot 
meistara darbu nelielā smēdē dažā-
du metāla kalumu izgatavošanā.

Pie dravnieces Agneses Sitnikas 
varēsiet dzirdēt stāstu par medus 
tapšanas procesu un ielūkoties stik-
la spietā, vērojot bišu rosīšanos. Ne-
izpaliks arī svaiga medus un citu 
bišu produktu degustēšana.

Pie mājražotāja Jāzepa Mukāna 
būs iespēja atklāt sulīgu mājas kū-
pinājumu noslēpumu, un omulīgā 
nojumē nodegustēt gan liesumiņu, 
gan speķīti, kas taisīti pēc senču re-
ceptēm, kā arī būs iespēja uzzināt, 
kā top guļbūves pēc senču metodes.

Maršruta noslēgumā tiks piedāvā-
ta vakarēšana un tradicionālā vietē-
jā produkta - komu (kļocku) vārīšana 
un degustēšana. Vakara gaitu lustī-
gu darīs vietējo muzikantu duets.

Tiem, kuri paliek pa nakti, mar-
šrutā esošā viesu māja „Mežmalas” 
piedāvās gan komfortablas nakts 
mītnes, gan saunu un melno pirtiņu. 
Savukārt nelielai kompānijai „Meža 
skuķi” piedāvās savā pirtiņā pirtnie-
ka pakalpojumus un atpūtu meža 
vidū „prom no civilizācijas” Inišķu 
ezera krastā.

Visos maršruta posmos ir iespēja 
iegādāties amatnieku un mājražotā-
ju produkciju.

Pašvaldības aģentūra “TAKA”

Interesantākais pagastos
Visa mēneša garumā vairākos pa-

gastos notikušas apkaimes darbnīcas, 
kuru laikā tika noskaidrotas vietējo 
iedzīvotāju vajadzības, vēlmes un ie-
spējas, lai uzlabotu dzīvi savā pagas-
tā. Tikšanās dalībnieki dalījās savās 
idejās, arī sapņos par to, kādu vēlētos 
redzēt savu pagastu nākotnē.

Apkaimes darbnīcās izteiktās idejas 
tiks apkopotas un izmantotas, veido-
jot Sabiedrības virzītas attīstības stra-
tēģiju, kuras fi nansējumu piesaistīs 
no Eiropas fonda lauku attīstībai LE-
ADER programmas, Kopienu fonda 
un citiem resursiem, turklāt tās lieti 
noderēs arī Daugavpils novada paš-
valdībai, veidojot jauno novada attīs-
tības stratēģiju.  

Apkaimes darbnīcu rezultāts būs 
Daugavpils novada iedzīvotāju fo-
rums, kas notiks 17. aprīlī Daugavpils 
novada Kultūras centrā un kurā aici-
nāts piedalīties ikviens interesents.

Apkaimes darbnīcas organizē bied-
rība “Daugavpils un Ilūkstes novadu 
partnerība “Kaimiņi”” Borisa un Inā-
ras Teterevu atbalstītā projekta ietva-
ros, sadarbībā ar Daugavpils novada 
domi un Lauku konsultāciju centru.

Biķernieku pagastā 
21. martā Biķernieku KN notika 

Jautro un asprātīgo konkurss, kurā 
piedalījās jauniešu komandas no Bi-
ķernieku un Maļinovas pagastiem. 
Visa konkursa programma bija sais-
tīta ar jūras tēmu, un komandām va-
jadzēja papūlēties, lai tiktu izpildīti 
visi konkursa uzdevumi. Konkursa 
programmas laikā jaunieši prezentē-
ja mājas uzdevumus, pieradīja savas 
zināšanas par jūru un kuģniecību, de-
monstrēja „jūras” modi un piedalījās 
kapteiņu konkursā. Jaunieši sagata-
voja ļoti jautrus un skaistus priekš-
nesumus. Jauniešus atnāca atbalstīt 
draugi, vecāki un pagasta iedzīvotāji, 
kas rādija zālē siltu atmosfēru. Pēc 7 
konkursa uzdevumiem, kopvērtējumā 
I vietu ieguva Biķernieku komanda, II 
vieta ir Maļinovas pagastam.

Demenes pagastā 
2. martā Demenes pagastā, uz Bri-

ģenes ezera, notika Demenes pagasta 
atklātās sacensības zemledus mak-

šķerēšanā. Pirmo vietu ieguva De-
menes iedzīvotājs Igors Artemjevs. 
Otrajā vietā ierindojās Andris Sarbajs 
no Demenes. Trešo vietu izcīnīja Dau-
gavpils pilsētas iedzīvotājs Dmitrijs 
Atrosčenko.

Līksnas pagastā 
Līdz 13. aprīlim Līksnas pagasta 

kultūras namā apskatāma Daugav-
pils novada amatnieces Elitas Poļa-
kovas izstrādāto suvenīru izstāde. 
Elita Poļakova ir amatniece, kura 
nodarbojas galvenokārt ar suvenīru 
un rotaļlietu izstrādi. Aktīvi iesaistās 
meistardarbnīcu, atvērto darbnīcu un 
paraugdemonstrējumu īstenošanā. 
Tiem, kas vēl nav apmeklējuši izstādi, 
ir iespēja to izdarīt. 

Maļinovas pagastā 
No 2. līdz 27.martam Maļinovas 

pagasta bibliotēkā bija skatāma lasī-
tāju rokdarbu izstāde „Raibie sapņi”. 
Dažādi materiāli, dažādas izpildījuma 
tehnikas, košas krāsas, adījumi, tam-
borējumi, pinumi, pērlīšu un māla da-
rinājumi. Pīti groziņi, auduma ziedi, 
tamborētas krelles, auskari, piesprau-
des un krāsaini tauriņi, cik dažādas ir 
lasītāju gaumes, tik dažādi ir rokdar-
bi! 

Medumu pagastā 
Medumu jauniešu centrs un bied-

rība „Medumu cerība” 8. martā ai-
cināja visu paaudžu sievietes uz 
novusa turnīru, kas tika veltīts Starp-
tautiskajai sieviešu dienai. Turnīrā 
piedalījās 6 daiļā dzimuma pārstā-
ves, pārējās sievietes aktīvi viņas at-
balstīja. 1. vietu izcīnīja E. Garšan-
tova, 2. - M. Loča un 3. vietu dalīja 
savā starpā I. Loča un J. Kalinčuka.

Pasākums noslēdzās ar pasēdēšanu 
pie tējas galdiņa, pie kura sievietes 
jokojot pārrunāja tēmu “Kādas mēs 
visas esam apbrīnojamas”. Neizpalika 
arī dāvanas – visas dalībnieces izvēlē-
jās sev piemērotāko ziedu brošu. Par 
dāvanām laikus parūpējās Medumu 
jaunieši, kuri darināja rotas no audu-
ma.

21.martā Medumu KN svinīgā gai-
sotnē tika aizvadīta šī gada pirmā 

jaunatnes intelektuālā spēle, kopā 
pulcējot komandas no Ambeļiem, 
Kalkūnes, Maļinovas, Līksnas, Vecsa-
lienas, Skrudalienas, Lauceses, Salie-
nas, Tabores, Višķiem un Naujenes. 
Komandu kopvērtējumā pirmo vietu 
izcīnīja Skrudalienas pagasta koman-
da, otrajā vietā Naujenes pagasta ko-
manda un trešajā – Laucesas pagasta 
komanda. 

Naujenes pagastā 
7. martā Naujenes Kultūras cen-

trā notika mazo vokālistu konkurss 
„Naujenes Cālis 2015”. Kopumā kon-
kursā savu dalību pieteica 6 bērni 
no Naujenes bērnudārza „Rūķītis”. 
Konkursantus pasākumam sagatavo-
ja bērnudārza mūzikas pasniedzējas 
Tatjana Zviceviča un Anna Cingele. 
Visi „Cālīši” un viņu pasniedzēji bija 
cītīgi pastrādājuši un godam nopelnī-
ja pateicības rakstus un dāvanas, taču 
īpaši jāatzīmē Veroniku Panovsku 
par godam iegūto 3. vietu, Loritu Am-
brosovu – 2. vieta un Dariju Petrovu 
par iegūto 1. vietu. Iespēju doties 21. 
martā uz mazo vokālistu konkursa 2. 
kārtu ieguva Darija Petrova un Lorita 
Ambrosova. 

Skrudalienas pagastā 
6.martā Silenes kultūras namā tika 

rīkots jautrais sportošanas vakars. 
Pasākums pulcēja kopā dažāda ve-
cuma aktīva dzīves veida piekritējus. 
Vakara dalībnieki piedalījās vairākos 
konkursos un sporta aktivitātēs, ku-
rus organizēja sporta darba organiza-
tore Ināra Lapkovska, Silenes kultū-
ras nama vadītāja Alevtina Mihailova 
un jaunatnes lietu speciāliste Jeļena 
Hrapāne. Katra komanda pasākuma 
noslēgumā saņēma Skrudalienas pa-
gasta pārvaldes un SIA „JUMS S” sa-
rūpētās balvas. 

Višķu pagastā 
28. martā plkst. 13.00 Špoģu Mū-

zikas un mākslas skolas zālē notiks 
„Zumba Dance” nodarbības. Piedalī-
ties tiek aicināti visi, kas vēlas savā 
ikdienā ieviest jaunu ritmu un saga-
tavoties pludmales sezonai. Dalības 
maksa 2 eiro. Līdzi – ērti apavi un 
labs noskaņojums. 

siem, turklāt tās lieti noderēs arī Dau-
gavpils novada pašvaldībai, veidojot 
jauno novada attīstības stratēģiju. 

17. aprīlī plkst.10:00 Daugavpils 
novada Kultūras centrā notiks Dau-
gavpils novada iedzīvotāju forums, 
kurā tiks apkopotas visas iedzīvotāju 
izteiktās idejas un kurā tiek aicināts 
piedalīties ikviens, kuram nav vienal-
dzīga sava novada attīstība.

Inga Krekele
Biedrība ”Daugavpils un Ilūkstes 

novadu partnerība „Kaimiņi””

ES līdzekļus investē Daugavpils novada izglītības iestādēs

13. februārī tika pieņemta eksplua-
tācijā Biķernieku pamatskola, kura 
tika renovēta ERAF projekta  „Dau-
gavpils novada izglītības iestāžu kon-
kurētspējas uzlabošana un izglītības 
pakalpojumu pieejamības paaugsti-
nāšana” (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/
VRAA/007) ietvaros.

Kopējās rekonstrukcijas izmaksas 
sastāda EUR 543 549,32. Šajā sum-
mā ietilpst ERAF projekta fi nansē-
jums 432 953,85 EUR, Daugavpils 
novada domes papildfi nansējums 94 
764,67 EUR un izmaksas, kuras bija 
radušās sakarā ar tehniskā projekta 
izstrādi un aktualizāciju, autoruzrau-

dzību u.c. izmaksas, kuras saistītas 
ar skolas nodošanu ekspluatācijā.
Biķernieku pamatskolas ēkas vien-
kāršotās rekonstrukcijas darbos ie-
tilpa skolas iekštelpu remonta darbi 
- klases, gaiteņi, sporta zāle, sanitārie 
mezgli, kā arī rekonstruētas inženier-
komunikācijas - elektroinstalācija , 
apkures sistēma (t.sk.katlu māja), 
ūdensapgāde un kanalizācija, ventilā-
cijas sistēma (virtuves blokā), uguns-
drošības un apsardzes sistēma. 

Biķernieku pamatskolas izremon-
tētajam virtuves blokam iegādātas 
un uzstādītas stacionārās virtuves 
iekārtas: elektriskā plīts ar cepeš-

krāsni; elektriskā panna, elektris-
kais vārīšanās katls; elektriskā  ga-
ļas maļamā mašīna; elektriskais 
kartupeļu mizotājs; dārzeņu grie-
zējs, mikseris, gastrigriezējs, le-
dusskapis u.c. virtuves iekārtas). 
Virtuves bloks aprīkots ar jau-
niem nerūsējošā tērauda galdiem 
u.c. virtuves mēbelēm, kas būtiski 
uzlabos virtuves personāla darba 
apstākļus un uzlabos skolēnu ēdi-
nāšanas nodrošināšanas kvalitāti.
Projekta ietvaros jau pabeigti būv-
darbi 7 Daugavpils novada izglītības 
iestādēs, kuras bija iekļautas šajā 
projektā. Būvdarbi vēl turpinās Špoģu 
vidusskolā. Projekta realizēšana jāpa-
beidz līdz 2015.gada 1.jūnijam.

 Vita Rūtiņa
Attīstības nodaļas vadītāja
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no vizbulītēm, pūpoliem un zālēm
no bērzu pumpuriem šis laiks,

Ko lieldienas mums atnes plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,

liek pašiem mīlestību paust.
Priecīgas un gaišas Lieldienas visiem novēl

Biķernieku pagasta pārvalde 

Es dāvinu tev pirmās vizbulītes,
lai pavasari spētu sirdī jaust,

lai visi rīti, arī miglā tītie,
ar gaismu dvēselē un sirdī aust,

lai palo prieks kā bērziem sulas,
Kas zaļošanas prieku dod.

Priecīgas, ticības, 
cerības un mīlestības pilnas Lieldienas!

Medumu pagasta pārvalde

vēju šūpoles augšā lejā,
līdz pat galotnei sir di nes līdz,

lai caur lieldienu gaismu no jauna,
atkal tiek dāvāts cerību rīts.

Lai pavasara saulgrieži dod saules siltumu, spēku 
jauniem darbiem un iedvesmu spožām idejām. 

Līksnas pagasta pārvalde

glabā lieldienu sauli sirdī,
glabā lieldienu prieku arvien,

lai pazūd tumsa, kas dvēseli tirdī,
lieldienu saule, lai atspīd arvien!

Priecīgas, saulainas un svētīgas Lieldienas 
ikvienā sētā un ikkatra sirdī!

Nīcgales pagasta pārvalde

paveries debesīs, ieklausies vējā, 
jūti kā mostas puķe un strauts.

lieldienu rīta dzīvības dziesmu,
mūža garumā sadzirdēt ļauts.

Sirsnīgi sveicam Lieldienu svētkos 
pagasta iedzīvotājus!

Laucesas pagasta pārvalde

nāk lieldienas ar sengaidīto vēsti,
uz debesīm kas skatienus liek celt,

Kas asnu prieku dvēselē sauc dēstīt
un pūpolkokos saules zeltu smelt.

Siltus, svētīgus un mīlestības pilnus 
Kristus Augšāmcelšanās svētkus! 

Salienas pagasta pārvalde 

saules staru zeltainās rīkstes
palu steidzīgos ūdeņus per,

Krastos pūpolu mākoņi mīksti
dzelmē savus atspulgus ber.
Priecīgas Lieldienas novēl 

Ambeļu pagasta pārvaldes kolektīvs

vēju šūpoles augšā un lejā
līdz pat galotnēm sirdi nes līdz.

tai caur lieldienu gaismu no jauna
atkal dāvāts tiek cerību rīts.

Lieldienas gaidot, vēlam stipru veselību, prieku un 
mīlestību. Lai miers un gaisma valda domās un jūtās. 

Skrudalienas pagasta pārvalde 

lai nākdama, kas nākdama,
lieldieniņa tā atnāca

ar raibām oliņām,
ar siltiem pīrāgiem.

Priecīgas un saulainas Lieldienas! 
Sventes pagasta pārvalde 

ai, bagāti lieldiensvētki,
lieli olu gribētāji:
trīs dieniņas, trīs naksniņas
Zaga olas vistiņām...
Sveicam Dubnas pagasta iedzīvotājus Lieldienās! 
Vēlam pavasarīgu noskaņojumu, 
labklājību un saticību Jūsu ģimenēs!
Dubnas pagasta pārvalde

vēju šūpoles augšā un lejā,
līdz pat galotnei sirdi nes līdz.
lai caur lieldienu gaismu no jauna,
atkal tiek dāvāts cerību rīts.
Lai Lieldienu svētku prieks ienāk katrā ģimenē, lai 
tajās mājo miers un saticība. Lai pavasara saules 
siltums un putnu skaņas debesīs dod jums enerģiju, 
darba prieku un visu ieceru piepildījumu! 
Naujenes pagasta pārvalde

pūpola maigumā izplaucēt dienu, 
aizņemt no saulītes gaismiņu vienu, 
ielikt to sirdī un izbaudīt dienu, 
Kurā nav sāpju, kurā nav naida, 
izbaudīt dienu kā pūpolam maigam, 
izbaudīt dienu, lai atplauksti priekā, 
pūpola maigumā, pūpola laimē, 
saulīte balta, kad skatās tev vaigā. 
Priecīgas un saulainas Lieldienas! 
Demenes pagasta pārvalde 

tabores pagasta pārvalde sveic visus iedzīvotājus Kristus 
augšāmcelšanās svētkos. taborē ciena gan latviskās, gan 
arī kristīgās tradīcijas, tāpēc ikviens šajos svētkos atradīs 
sev ko interesantu. izmantojiet šo laiku, lai apmeklētu 
dievkalpojumus un pavadītu laiku ar ģimeni.
Novēlam visiem Dieva svētību, 
kas palīdz atvērties cilvēka sirdij.
Tabores pagasta pārvalde

lieldienas rītā
Ziedēj’ zaļa zālīte;
pats dieviņš staigāja
pa zaļu zālīti.
Pavasara saules 
un atdzimšanas prieka pilnas Lieldienas!
Vaboles pagasta pārvalde

auksti vēji norimuši,
Mākonīši izgaisuši,
veras plaša debestiņa,
atnāk gaiša lieldieniņa.
Priecīgas un gaiša Lieldienas 
visiem Višķu pagasta iedzīvotājiem.
Višķu pagasta pārvalde

Es ar savu bāleliņu
lieldienās šūpojos;
viegli tek šūpolītes,
lieldieniņu daudzinot.
Kalkūnes pagasta pārvalde sveic 
visus pagasta iedzīvotājus gaišajos svētkos!

Kā šūpoles ceļ,
Ceļ lieldienās ik sirdi,
un, ja vēl neizplaucis
tajā pumpurs kāds,
ar augšāmcelšanos,
Ko zvanos dzirdam, 
liek plaukt un zaļot
dieva viedais prāts.
Saulainas, svētīgas un mīlestības pilnas Lieldienas 
Maļinovas pagasta iedzīvotājiem novēl 
Maļinovas pagasta pārvalde

lieldienas ir ticības svētki. Kristus augšāmcelšanās vēsta par dzīvības uzvaru pār nāvi, 
piepildot cilvēku sirdis ar cerību labajam. 

lai lieldienu prieks stiprina saticību un vairo dvēseles gaišumu, mīlestību un sapratni vienam pret otru. 
Daugavpils novada domes vārdā, priekšsēdētāja Janīna Jalinska 



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2015.gada 26.marts 7

RAŽOTS DAUGAVPILS NOVADĀ

Olga Smane

Šajā diskā ir apkopotas dziesmas, ku-
ras tika dziedātas mājās. Līdztekus 
laicīgajām, tika dziedātas arī garīgās. 
Vienīgā atšķirība bija tā, ka laicīgās 
dziesmas dziedāja no galvas un garī-
gās – no grāmatām. Vecākā grāmata, 
kas ir mūsu rīcībā un no kuras arī 
iedziedātas dažas no albumā ietver-
tajām dziesmām, ir izdota 1875.gadā. 
Kāda tad bija ikdiena tajā laikā? Ne-
bija ne radio, ne televīzijas. Tagad mēs 
varam ieslēgt rīta panorāmu vai LNT 
ziņas, bet toreiz cilvēki dziedāja dzies-
mas Dievam par godu. Kad devās dar-
bos, dziedāja talkas dziesmas, gāja uz 
kāzām, dziedāja apdziedāšanās dzies-
mas un vakarā atkal dziedāja Dievam 
par godu. Tāpēc šis albums ir viena 
liela un nopietna daļa no mūsu kul-
tūras mantojuma – gan valodas ziņā, 
gan melodiju ziņā, kas ir saglabājušās. 
Es, piemēram, redzu notis, bet neviens 
jau nedzied pēc tām notīm, tās ir pavi-
sam citas melodijas, kas atnākušas pie 
mums no sendienām. Šeit viss ir no-
dziedāts tā, kā dziedāja mammas, vec-
mammas un vecvecmammas ... Tas ir 
kultūras klāsts, kas šobrīd ir unikāls, 
jo Latvijā līdz šim neviens ar to vēl nav 
nodarbojies.”

Taujājot ansambļa dalībniecei Vene-
randai Putromai, kuras no dziesmām 
ir viņai tīkamākas, viņa atbild, ka 
katrai no tām ir savs laiks. „Savs laiks 
ir garīgajām un savs laiks laicīgajām. 
Dziedot garīgās, nāk laukā viss senais, 
kas ir bijis. Un visas tās tiek dziedā-
tas no senajām grāmatām. Tagad jau 
arī grāmatu ir pietiekoši, savukārt 
dziesmas no vecām grāmatām jau vi-
sas aizmirstas. Bet arī tās jau atjau-
nojas. Kolhoza laikos, maza būdama, 
gāju līdzās uz maija dziedājumiem. 
Brīvās Latvijas laikā atgriezos uz Va-
boli no Ogres rajona, kur nodzīvoju 

laikos izdotā Pētera Apšenieka garīgo 
dziesmu grāmata. Vaboles muzejā ir 
maija dziedājumu ieraksts, un tajā ir 
dziesmas, kas iedziedātas tieši no šīs 
grāmatas.” 

Koncerta noslēgumā ansambļa da-
lībniecēm tika pasniegti Daugavpils 
novada domes Pateicības raksti par 
novada nemateriālā kultūras manto-
juma saglabāšanu un lokālo tradīciju 
popularizēšanu. 

Apsveikumiem pievienojās Kultū-
ras pārvaldes vadītāja Ināra Mukā-
ne, Skrindu dzimtas muzeja vadītā-
ja Anna Lazdāne, Līksnas pagasta 
pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa un 
kultūras nama direktore Sanita Pinu-
pe, kā arī Daugavpils novada kultūras 
centra folkloras kopas “Dyrbyni” vadī-
tāja Anna Briška. 

►►►    no 1.lpp.

30 gadus. Tagad jau baznīcā dzied no 
jaunām grāmatām, bet man ir sagla-

bājušās arī vecās. Trīs no tām šodien 
ir šeit izstādē. Starp tām ir arī Ulmaņ-

Oļegs Fjodorovs: „Īpašu uzmanību veltam individuālai pieejai klientiem”
Jau ko pš 2007.gada Daugavpils no-

vada Tabores pagasta teritorijā Ok-
tobra ielā 1a darbojas SIA „Nikom” 
plastikāta (PVC) logu ražošanas cehs. 
Pirms astoņiem gadiem uzņēmuma di-
binātāji iegādājās iekārtas un atvēra 
šo ražotni. Stāstīt par fi rmu „Nikom” 
aicinājām vienu no dibinātājiem, biju-
šo Sventes pagasta iedzīvotāju un ta-
gadējo daugavpilieti Oļegu Fjodorovu.

Kā stāsta Oļegs Fjodorovs, diezgan 
ilgi tika meklētas telpas ceham, un tad 
izvēlējās bijušo darbnīcu telpas Tabo-
res pagastā. Ēku, kas tolaik jau bijusi 
bez logiem, sakārtoja, un nu jau 8 ga-
dus cehs strādā. Ēkas kopējā platība 
sastāda 700 kv. m, pats cehs atrodas 
150 kv. m lielā telpā. Firma ir reģistrē-
ta Daugavpilī, tajā strādā 10 cilvēki, 
trīs no kuriem ir Sventes pagasta ie-
dzīvotāji, pārējie – daugavpilieši. SIA 
„Nikom” ofi ss atrodas Daugavpilī, Rī-
gas ielā 54a, 311.kab., kur klienti var 
iepazīties ar produkciju, apskatīt pro-
fi lu paraugus.

SIA „Nikom” izgatavo (ražo) PVC 
logus un durvis, kā arī piedāvā metā-
la durvis, visu veidu garāžas vārtus, 
moskītu tīklu, veic PVC konstrukciju 
remontu un apkalpošanu un celtnie-
cības darbus, piemēram, kosmētisko 
remontu. Vasaras sezonā, kad pieaug 
darba apjoms, pieaicina papildus dar-
biniekus vai arī darbos iesaista citas 
fi rmas.

PVC logu ražošanas cehā strādā 
divi cilvēki. Stikla paketes uz vietas 
neražo, tiek izmantotas jau gatavās, 
un iepērk tās Lietuvā. Savā ražotnē 
SIA „Nikom” izmanto kvalitatīvus 
„REHAU” un „WITAL” profi lus. Mūs-
dienīgie šo fi rmu profi li vairs nesatur 
cinku un nav kaitīgi veselībai. Firmai 
„REHAU” jau ir arī jauns profi ls, kur 
iekšā konstrukcijā nav metāla, kas ci-
tos profi los tiek izmantots, lai tie būtu 

cietāki. Taču pagaidām šis profi ls vēl 
nav pieprasīts savas augstās cenas dēļ.

Kā uzsvēra O.Fjodorovs, SIA „Ni-
kom” strādā ar kvalitatīvām fi rmu 
„HOFFMAN” un «URBAN” iekārtām, 
kas ir senas un labi pazīstamas logu 
ražošanas sfērā. Tās visas ir iegādātas 
par saviem līdzekļiem – projektos ar 
Eiropas fi nansējumu nepiedalījās, bet 
fi rmas īpašnieks pieļauj šādu iespēju 
nākotnē.

Īpaša uzmanība tiek veltīta indivi-
duālai pieejai klientiem, un tā ir diez-
gan elastīga – tiek uzklausītas klientu 
vēlmes, privātpersonām tiek sniegta 
iespēja apmaksāt pasūtījumu 2-3 mē-
nešu laikā, darbojas elastīga cenu sis-
tēma. Visvairāk fi rmas pakalpojumi 
bija pieprasīti pirms eiro ieviešanas 
valstī 2013.gadā, toties 2014.gada 
sākumā bija absolūtais klusums līdz 
aprīlim. Ka vienu no svarīgiem fi r-
mas darbības principiem O.Fjodorovs 
minēja darbinieku algu savlaicīgu iz-
maksu.

Stāstot par ražoto produkciju, uzņē-
muma vadītājs uzsver tās kvalitāti: 
„Ja salīdzināt, tad fi rmas „REHAU”, 
kas ir pazīstama tirgū vairākus ga-
dus, profi lus var nostādīt vienā līme-
nī ar biznesa klases auto. Kvalitāte ir 
pierādīta tai skaitā arī laboratoriskos 
izmeklējumos. Cehā mēs restaurējām 
no Vācijas atvestos pirms tam 50 ga-
dus lietotus logus. Pēc furnitūras un 
gumiju nomainīšanas izremontētie 
logi atkal kalpo cilvēkiem.”

Kaut gan tirgus ir piepildīts ar līdzī-
gu produkciju no Polijas, SIA „Nikom” 
tomēr ir konkurētspējīga.   Vislielākais 
pasūtītājs ir Daugavpils dzīvokļu ko-
munālās saimniecības uzņēmums – 
maina logus kāpņu telpās, otro gadu 
pēc kārtas vinnē konkursu un maina 
logus municipālajos dzīvokļos. Laba 
sadarbība ir ar Daugavpils novada 

pašvaldību. Piemēram, rudenī, kon-
kursa kārtā, mainīja logus Nīcgales 
pirmsskolas iestādē, šogad jau lika 
starpsienu Medumu pagastā. Rudenī 
fi rma veica arī Naujenes pakalpojumu 
servisa pasūtījumu – mainīja Kalkū-
nē kāpņutelpās logus un lika metāla 
durvis. Firma lika logus arī Neretā 
un Aknīstē. „Nikom” var konkurēt ar 
citām līdzīga profi la fi rmām, strādājot 

simts kilometru rādiusā, ne tālāk – jo 
lielāks attālums, jo lielāki transporta 
izdevumi.

“Uzņēmums sadarbojas arī ar Ta-
bores pagasta pārvaldi, piemēram, 
pagastmājā logus ielika arī mūsu 
fi rma. Atbalstām arī pagasta pasā-
kumus, piemēram, senioru balli,” tā 
O.Fjodrovs.

Irīna Jegorova
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Daugavpils novada vieglatlētiem 
trīs medaļas Paņevežā

6.martā Paņevežā (Lietuva) no-
tika XXVII starptautiskais „Neve-
žio kauss” vieglatlētikā. Sacensībās 
piedalījās sporta skolas un klubu 
komandas no Lietuvas, Latvijas un 
Krievijas. 3 medaļas izcīnīja Dau-
gavpils novada sporta skolas viegl-
atlēti.

Grupā  2000.g.dz. un jaunāki Kris-
tina Vadakarija kļuva par čempioni 
tāllēkšanā – 4 m 99 cm, bet Imants 
Ambrosovs finišēja 3.vietā 600 m 
skrējienā – 1 min. 37,34 sek. Raivim 
Vaikulam 8. vieta 60 m - 8,06 sek. 
un 200 m - 26,26 sek. Visi sportisti 
sasniedza personiskos rekordus.

1998.-99.g.dz. grupā Andris Pre-
kels izcīnīja 1.vietu augstlēkšanā 

ar rezultātu 1 m 85 cm. Dmitrijam 
Jefimovam 4.vieta 60 m barjerskrē-
jienā – 8,89 sek. un 8.vieta 200 m 
skrējienā – 24,48 sek. (abi rezultā-
ti viņa personiskie rekordi telpās), 
Dmitrijs Vasiļjevs izcīnīja 6.vietu 60 
m distancē – 7,57 sek. un 9.vietu 200 
m – 24,52 sek., Viktorijai Prohov-
skai 4.vieta 600 m skrējienā – 1 min. 
50,04 sek. un 6.vieta 60 m skrējienā 
8,57 sek., 8.vieta Mārītei Rimicānei 
1000 m skrējienā 3 min. 34,78 sek. 
un Karolinai Vasiļevskai tāllēkšanā 
ar rezultātu 4 m 43 cm. 

Sacensībām vieglatlētus sagata-
voja treneri Jana un Dmitrijs Ha-
dakovi, Jānis Petrovskis un Sergejs 
Petrakovs.

Daugavpils novada Sporta skola

Edgars Pavlovskis laboja divus 
Latvijas rekordus

Daugavpils novada svarbumbu cē-
lājs Edgars Pavlovskis laboja divus 
Latvijas rekordus.

Rugājos 28. februārī notika Latvijas 
kausa svarbumbu celšanā 2. posms. 
Piedalījās 11 komandas no Daugav-
pils novada, Daugavpils, Rīgas, Jē-
kabpils, Ventspils, Viļāniem u.c. Ko-
pumā sacensībās piedalījās vairāk par 
simts sportistiem. 

Daugavpils novada sportisti izcīnīja 
29 medaļas, no tām 7 zelta, 16 sudra-
ba, 6 bronzas. Labākos panākumus 
sasniedza Daugavpils novada koman-
das pārstāvis Edgars Pavlovskis. Viņš 
uzstādīja jaunu Latvijas rekordu, di-
vas 32 kg smagās svarbumbas uzgrū-

žot 91 reizi. Divcīņā Edgars arī laboja 
Latvijas rekordu, uzraujot svarbum-
bas ar labo un kreiso roku 91 reizi. 
Edgaram tas ir 11. Latvijas rekords.

Uzvaras ieguva un teicamus rezul-
tātus sasniedza arī juniors Andrejs 
Matvejevs un jaunietis Jānis Rižijs. 
Savās vecuma kategorijās pirmās 
vietas ieguva Gaļina Meteļska, Ju-
rijs Kopasovs, Stanislavs Stašulāns 
un Alfreds Kokins. Daudzi sportisti 
uzstādīja personīgos rekordus. Ko-
mandu vērtējumā Daugavpils novada 
komanda ieguva 3. vietu. Komandu 
trenēja Edgars Pavlovskis un Ivans 
Gaļašs.

Edgars Miglāns
Sporta nodaļas vadītājs

Cīkstoņi izcīna zelta godalgas 
Latvijas junioru čempionātā 

Daugavpils novada sporta skolas 
brīvās cīņas cīkstoņi izcīnīja zelta god-
algas Latvijas junioru čempionātā, 
kas Liepājā notika 13. un 14. martā. 

Čempionātā sacentās 1995. -1999. 
gadā dzimušie. Zelta godalgas izcīnī-
ja Līga Kozinda no Līksnas un Alek-

Laureāti V. Zujeva, L. Kozinda, A. Potapovs, J. Ostapko, A. Stepanovs 
un treneris A. Andrijanovs

Daugavpils novada dejotāji gūst 
augstus vērtējumus skatēs

2015. gada 7. martā sākušās Lat-
vijas deju kolektīvu repertuāra pār-
baudes skates,  ar mērķi izvērtēt 
Latvijas dejotāju gatavību pieda-
līties XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos Rīgā, VIII 
Vidējās paaudzes dejotāju svētkos 
Jelgavā, XX Senioru deju dienā Ma-
donā, kā arī citos pilsētu un novadu 
deju svētkos.  

7. martā Daugavpils novada Kul-
tūras centrā notika skate, kurā pie-
dalījās Daugavpils novada, Ilūkstes 
novada un Daugavpils pilsētas dejo-
tāji.

Katrs kolektīvs dejoja vienu izvēles 
un vienu izlozes deju. Deju kolektīvi 
tika vērtēti pēc vairākiem iepriekš 
noteiktiem kritērijiem: dejas māks-
linieciskais izpildījums un rakstura 
atklāsme, dejas horeogrāfiskā teksta 
precizitāte, izpildījuma muzikalitā-
te, tautas tērpu valkāšanas kultūra, 
deju kolektīva skatuves kultūra un 
kopiespaids. 

Daugavpils novada deju kolektīvi 
ieguva šādus vērtējumus:

Daugavpils novada Kultūras cen-
tra tautas deju ansamblis „Līksme”, 
A grupa, Augstākā pakāpe. Daugav-
pils novada Kultūras centra vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Līksme”, 
D grupa, Augstākā pakāpe. Līks-
nas pagasta vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Daugaveņa”, E grupa, I 
pakāpe. Nīcgales pagasta Tautas 
nama vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs „Lakši”, E grupa, II pakāpe.

Skati vērtēja Deju svētku Goda 
virsvadītāja, horeogrāfe Ingrīda Edī-
te Saulīte, Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra dejas mākslas eksperte 
Maruta Alpa, Deju svētku virsvadī-
tājs, horeogrāfs Jānis Ērglis, Deju 
svētku virsvadītājs, horeogrāfs Il-
mārs Dreļs un Daugavpils deju ap-
riņķa virsvadītāja Aija Daugele.

Deju kolektīvu skati rīkoja Latvi-
jas Nacionālais kultūras centrs sa-
darbībā ar Daugavpils novada Kul-

tūras pārvaldi. 
Savukārt 8. martā notika XI Latvi-

jas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku deju lielkoncerta „Līdz vara-
vīksnei tikt” Daugavpils novada sko-
lu tautas deju kolektīvu skate. 

Skati vērtēja XI Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku deju 
lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt” 
mākslinieciskā vadītāja, bērnu deju 
kolektīva „Teiksmiņa” vadītāja Inga 
Pulmane, laureātu koncerta projek-
ta vadītāja, Valsts izglītības satura 
centra referente Zigrīda Teivāne, 
deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei 
tikt” virsvadītājs, bērnu Tautas deju 
ansambļa „Zelta sietiņš” horeogrāfs, 
pedagogs Gints Baumanis, deju liel-
koncerta „Līdz varavīksnei tikt” virs-
vadītāja, bērnu deju kolektīva „Pū-
polītis” vadītāja Iluta Mistre, skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku 
Mākslinieciskās padomes locekle, 
bērnu un jauniešu centra „Junda” 
deju kolektīvu vadītāja Madlēna 
Bratkus. 

Skolēnu tautas deju kolektīvi iegu-
va šādus vērtējumus: 

Špoģu vidusskolas TDK, A grupa, I 
pakāpe. Medumu pamatskolas TDK, 
A grupa, II pakāpe. Špoģu vidus-
skolas 10.-12.klašu TDK, A grupa, 
I pakāpe. Vaboles vidusskolas TDK, 
A grupa, I pakāpe. 1.-4.klašu grupā: 
Kalupes pamatskolas TDK, C grupa, 
II pakāpe; Lāču pamatskolas TDK, 
C grupa, II pakāpe; Nīcgales pamat-
skolas TDK, C grupa, I pakāpe; Va-
boles vidusskolas DTK, C grupa, I 
pakāpe; Zemgales vidusskolas TDK, 
C grupa, I pakāpe. 3.-6.klašu grupā: 
Kalupes pamatskolas TDK, C gru-
pa, II pakāpe; Medumu pamatskolas 
TDK, C grupa, III pakāpe, vaboles 
vidusskolas TDK, C grupa, I pakāpe. 

Skates citviet Latvijā turpināsies 
līdz 9. maijam. Sveicam novada de-
jotājus un kolektīvu vadītājus ar pa-
nākumiem skatēs!

Vokālie ansambļi iedziedāja 
pavasari 

13.martā Daugavpils novada Kul-
tūras centrā izskanēja vokālo an-
sambļu koncertskate „Pavasara 
dziesma”, kurā piedalījās novada 
bērnu vokālie ansambļi (dalībnieki 
vecumā līdz 15 gadiem), sieviešu vo-
kālie ansambļi, jauktie vokālie an-
sambļi un senioru vokālie ansambļi. 
Kopā koncertprogrammā izskanēja 
51 dziesma 17 kolektīvu izpildījumā. 
Konkursa žūrija (komisijas priekš-
sēdētājs – Dienvidlatgales koru ap-
riņķa virsdiriģents Jevgeņijs Ustins-
kovs, doktore pedagoģijā un mūzikas 
pedagoģijas apakšnozarē, DU MMF 
asociētā profesore Skaidrīte Ērliha 
un vokālā pedagoģe Olga Arhipova) 
kolektīvos vērtēja gan māksliniecis-
ko un tehnisko sniegumu, gan vo-
kālo un skatuves kultūru, gan stila 
izjūtu. 

Pamatojoties uz Daugavpils nova-
da vokālo ansambļu koncertskates 
“Pavasara dziesma - 2015” žūrijas 
komisijas saskaitītajiem punktiem, 
vokālajiem ansambļiem tika pie-
šķirti sekojošas pakāpes diplomi: 
3.pakāpes diploms - Dubnas pagas-
ta kultūras nama bērnu vokālā an-
sambļa „Uguntiņa” jaunākai un ve-
cākai grupai (vad. Guna Pētersone), 
Naujenes kultūras centra Latgaliešu 
kopas „Dzeipuri” senioru vokālajam 
ansamblim (vad. Zita Nitiša), Salie-
nas pagasta Kultūras nama senioru 
vokālajam ansamblim ,,Melodija” 
(vad. Tatjana Čumikova), Biķernie-
ku pagasta Kultūras nama sieviešu 
vokālajam ansamblim „Rjabinuška” 

(vad. Oksana Klimanska). 2.pakā-
pes diplomi tika piešķirti: Naujenes 
Kultūras centra bērnu vokālajam 
ansamblim „Odziņas” (vad. Tatja-
na Zviceviča), Maļinovas pagasta 
Kultūras nama bērnu vokālajam 
ansamblim „Avenes” (vad. Aija Ozo-
liņa), Daugavpils novada Kultūras 
centra bērnu vokālajam ansamblim 
„Stage On” (vad. Tatjana Larionova), 
Nīcgales pagasta Tautas nama sie-
viešu vokālajam ansamblim „Dzirk-
stelītes” (vad. Žanete Gasjaņeca), 
Skrudalienas pagasta Silenes kluba 
sieviešu vokālajam ansamblim „Lī-
gaviņas” (vad. Rozālija Almakajeva), 
Kalkūnes pagasta sieviešu vokāla-
jam ansamblim „Pērles” (vad. Bri-
gita Madelāne). 1.pakāpes diplomi 
sadalīti sekojoši: Līksnas pagasta 
Kultūras nama sieviešu vokālajam 
ansamblim „Elēģija” (vad. Jūlija 
Peceviča), Demenes kultūras nama 
jauktajam vokālajam ansamblim 
„Aizturi elpu!” (vad. Ņina Šukste) un 
Višķu pagasta jauktajam vokālajam 
ansamblim „Kvartets LB +” no Viš-
ķu pagasta (vad. Marta Bicāne). 

Diplomus par piedalīšanos kon-
certskate saņēma Kalkūnes pagasta 
bērnu vokālais ansamblis „Zariņi” 
(vad. Anna Cingele), Laucesas pa-
gasta Kultūras nama senioru vokā-
lais ansamblis „Harmonija” (vad. 
Tatjana Čumikova) un sabiedriskā 
centra „Laucesa” senioru vokālais 
ansamblis „Prieks” (vad. Natālija 
Davidova).

Andris Prekels  

sandrs Stepanovs no Biķeniekiem.  
Sudraba godalgu izcīnīja Veronika 

Zujeva no Naujenes, savukārt nauje-
nietim Jevgeņijam Ostapko ir bronzas 
medaļa. Novada sporta skola 

Daugavpils novada Sporta skola
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Vija Pļaskota: „Lai viss iecerētais izdodas!”
Tabores pagasta teritorija izveidoju-

sies padomju laikā, tā aizņem bijušās 
Skrudalienas pagasta ziemeļu daļu. 
1945.gadā Skrudalienas pagastā izvei-
doja Adamovas, Skrudalienas un Ta-
bores ciemu, taču 1949.gadā pagastu 
likvidēja. 1954.gadā Tabores ciemam 
pievienoja Adamovas ciemu un par 
padomes priekšsēdētāju ievēlēja Ge-
nādiju Želnerjonnoku. 1980.gadā daļu 
Tabores ciema teritorijas pievienoja 
Daugavpilij. 1990.gadā Tabores ciema 
teritorijā nodibināja Tabores pagastu. 
No 2009.gada pagastu vada Vija Pļas-
kota. Pašlaik Vija atrodas bērna kopša-
nas atvaļinājumā. 

Pastāsti nedaudz par sevi, savu 
ģimeni, bērnību. 

Mani vecāki, Vitolds un Zoja Kve-
deri, savu ģimeni dibināja 1981.gadā 
Biķerniekos, kad abi strādāja sovho-
zā “Komsomoļec” – tēvs par galveno 
inženieri, bet mamma par sekretāri. 
Mammas dzimtā puse ir Naujenes 
pagasta Vasarģeļišķi, kur mani vecve-
cāki, Paraumijs un Valentīna Ivanovi, 
dzīvo joprojām un šogad nosvinēs kop-
dzīves 60 gadu jubileju. Es piedzimu 
Biķerniekos, taču kopā ar vecākiem 
un dažus mēnešus veco māsu Danu, 
1985.gadā pārcēlos uz dzīvi tagadējā 
Ilūkstes novada Eglaines ciemā, kur 
arī sākās manas skolas gaitas Eglaines 
pamatskolā. Taču bērnības spilgtākās 
atmiņas man saistās vecāku tagadē-
jo dzīvesvietu, kurā mēs atbraucām 
1991.gadā – Ilūkstes novada Vitkušku 
ciemu. Šī ir arī tēva vecāku dzimtā pu-
sē. Tēvam pieder zemnieku saimniecī-
ba, kurā saimniekot palīdz arī mam-
ma. Savas bērnības gadus es atceros 
ar siltumu sirdī. Kā jau jebkuram bēr-
nam, kas bērnību pavadīja laukos, arī 
man bija savi pienākumi mājas darbos, 
dārzā, palīdzēju vecākiem darbos fer-
mā. Skolā biju ļoti aktīva – palīdzēju 
organizēt un vadīt kultūras pasāku-
mus, dziedāju skolas korī un ansamblī, 
dejoju tautas dejas, vadīju un dejoju 
modernās dejas, aktīvi strādāju skolas 
parlamentā, apmeklēju mūzikas skolu 
un dziedāju baznīcas korī. 

Pēc pamatskolas absolvēšanas es 
turpināju mācības Daugavpils 1.ģim-
nāzijā. Pilsētas dzīve un cilvēki ļoti at-
šķiras no ierastās dzīves laukos, tāpēc 
tieši šajā periodā es guvu lielāku dzīves 
pieredzi – mācījos dzīvot pastāvīgi.

Man ir divas meitas – 9 gadus veca 
Darina un 4 mēnešus veca Paula. 

Kur studēji? Kādas bija domas 
par nākotnes profesiju?

Vidusskolas laikā es sapratu, ka vē-
los kļūt par vēstures skolotāju. Tolaik 
padziļināti interesēja Latvijas vēsture 
un pasaules kultūras vēsture. Tomēr 
2002.gadā es iestājos studēt uzņēmēj-
darbības vadības programmā Rīgas 
Starptautiskajā Ekonomikas un Biz-
nesa administrācijas augstskolā. 2003.
gada vasarā es tiku uzņemta pirmo 
studentu pulciņā Daugavpils Univer-
sitātes jaunajā Sociālo zinātņu fakul-
tātes programmā “Jurists, bakalaurs 
tiesību zinātnē”. Pēc studiju I semestra 
mācību sasniegumiem es tiku budže-
ta grupā, un pēc 4 gadiem, saņemot 
bakalaura grādu, turpināju mācības 
maģistrantūrā. Man ir maģistra grāds 
civiltiesībās. 

Kāda bija pirmā darba pieredze? 
Jau pirmajā studiju gadā sapratu, 

ka vēlos gūt darba pieredzi un meklēju 
darbu, ko varētu apvienot ar mācībām. 
Neilgu laiku strādāju par grāmatvedi, 
tad par pārdēvēju pārtikas veikalā, 
kafejnīcā, arī preču izplatīšanas fi rmā. 
2003. gada vasarā izgāju praksi Tabo-
res SIA “Mežvidi”. 2006.gadā es uzsāku 
darbu Tabores pagasta padomē – sāku-
mā tiku pieņemta par bāriņtiesas sek-
retāri, vēlāk arī par pagasta padomes 
juristi un apmēram pus gadu nostrādā-
ju par sociālo darbinieci. Šie amati ļāva 
man iepazīt tuvāk pagasta iedzīvotā-
jus, iedziļināties pagasta problēmās un 
ieklausīties cilvēku vajadzībās. Milzīgu 
pieredzi guvu, strādājot bāriņtiesā Ro-
mualda Baranovska pakļautībā. Lai 
pilnveidotu savas zināšanas, gandrīz 
katru mēnesi es piedalījos mācību se-
mināros un apmeklēju Latvijas Pašval-
dības mācību centra kursus Rīgā. Ar 
laiku man uzticēja pagasta iepirkumu 

kontrolēšanu. 
Kādi ir Tavi lielākie dzīves sko-

lotāji?
Katrs cilvēks ir personība, tāpēc jeb-

kurš cilvēks, kas ienāk manā dzīvē, ir 
devis man kādu mācību un arī piere-
dzi. Daru pēc sava prāta, bet ieklausos 
arī citu teiktajā. Tomēr lielākie dzīves 
skolotāji man ir vecāki. Tēvs ir iemā-
cījis man virzīties uz priekšu un neap-
stāties pie sasniegtā. Mamma man ir 
īpašs cilvēks, viņai vīrs un bērni vien-
mēr ir pirmajā vietā. Mums, bērniem, 
mamma ir arī draudzene, kas vienmēr 
uzklausīs un atbalstīs. Viņa nekad 
nepaies garām arī citu cilvēku problē-
mām. Mamma man ir iemācījusi kopt 
ģimenes tradīcijas un ieaudzinājusi 
žēlsirdību un cieņu pret citiem. 

Kopš kura gada vadi Tabores pa-
gastu? Kas bija visgrūtākais, uzsā-
kot darbu?

Kopš 2009. gada. Man bija smagi uz-
sākt šo darbu, pirmkārt, jau tāpēc, ka 
ierastajā kolektīvā es ienācu kā vadī-
tāja, otrkārt, notika teritoriālā refor-
ma - mainījās darba modelis un visiem 
bija jāmācās darbs pēc jauniem notei-
kumiem. Man ir ļoti labs, savu darbu 
zinošs kolektīvs. Šobrīd visas grūtības 
ir aiz muguras un mēs esam kā liela 
ģimene. Arī tagad, kad esmu bērna 
kopšanas atvaļinājumā, mani aizvieto 
pagasta pārvaldes lietvede Irīna Jazvi-
ca, kas pārvaldē strādā jau vairāk ne-
kā 20 gadus un pazīst katru pagasta 
iedzīvotāju.

Par ko un kam šo gadu laikā ir 
iekrājies vārds „paldies”? Kāds ir 
Tavs dzīves moto?

Uzsākot pārvaldes vadītājas darbu, 
man ar padomu ļoti daudz ir palīdzējis 
mans tēvs. Protams, ka atbalstīja arī 
iepriekšējais priekšsēdētājs Ņesters 
Seļickis un viss pārvaldes kolektīvs. 
Esmu pateicīga arī saviem kolēģiem – 
pārvalžu vadītājiem par dalīšanos ar 
pieredzi un atbalstu, kā arī Daugavpils 
novada domes vadībai, deputātiem, no-
daļu vadītājiem un speciālistiem. 

Ar smaidu uz lūpām, nebaidoties no 
dzīves grūtībām iet pa dzīvi man palīdz 
mana ģimene. Ja sieviete ir laimīga ģi-
menē, arī darbā veiksies. Mūsu vecā-
ko bērnu, Darinas un Edvīna dzīves 
uztvere, aktivitāte, domu gājiens un 
sirsnība palīdz man uzkrāt spēkus nā-
košajai dienai. Es ļoti mīlu un cienu sa-
vu vīramāti un ceru, ka kādreiz spēšu 
līdzināties viņai – man patīk viņas spē-
jas “degt” savā darbā un būt perfektai 
saimniecei savās mājās. Man ir pavei-
cies ar labāko draudzeni – ar Svetlanu 
kopā esam jau 13 gadus, viņa sniedz 
man milzīgu atbalstu un ir līdzās gan 
priekos, gan bēdās. 

Mūsu ģimenē katrai paaudzei tiek 
mācīts: pirmkārt, nesolīt to, ko nevari 
izpildīt. Otrkārt,  nedarīt citam to, ko 
nevēlies saņemt pretī. Treškārt,  lai 
izprastu cilvēku, vienmēr jāliek sevi 
viņa vietā.  Cenšos pieturēties pie šīm 
mācībām.

Kādas prioritātes ir tagad, kad 
esi bērna kopšanas atvaļinājumā, 
un kādas tās būs, kad atgriezīsies 
darbā? 

Manas prioritātes visu šo gadu laikā 
nav mainījušas – pirmajā vietā man ir 
ģimene, tad - darbs. Meitas Pauliņas 
piedzimšana ir mazs atelpas brīdis, lai 
uzkrātu spēkus turpmākam darbam. 
Šobrīd es pilnā mērā izbaudu ģimenes 
dzīvi, bet, atgriežoties darbā, es ar jau-
niem spēkiem un milzīgu atbildības sa-
jūtu mēģināšu paveikt vēl vairāk nekā 
līdz šim. 

Tavuprāt, aktuālākās problēmas 
mūsdienu sabiedrībā, Tabores pa-
gastā?

Es uzskatu, ka aktuālākā problēma 
mūsdienu sabiedrībā, Daugavpils no-
vadā un arī Tabores pagastā ir bez-
darbs. Diemžēl darba trūkums aizved 
cilvēku projām no pagasta, no sava no-
vada un pat no savas valsts. Uz 2015.
gada 1.janvāri Tabores pagastā dzīves-
vietu deklarēja vien 915 iedzīvotāji. 
Pagastā paliek aizvien mazāk darbspē-
jīgo iedzīvotāju, sarūk dzimstība, līdz 
ar to tiek apdraudēts arī lauku skolas 
liktenis un jādomā par tās saglabāša-
nu. Tabores pagasts atrodas ļoti tuvu 
Daugavpils pilsētai, un tieši turp ie-

dzīvotāji dodas darba meklējumos. Ar 
laiku arī bērni tiek atdoti pilsētas dār-
ziņos un skoloti pilsētas skolās. Mūsu 
pagastā ir ļoti laba skola. Bērniem tiek 
nodrošināta individuāla pieeja. Pēc 
mācību stundām bērni tiek nodarbi-
nāti dažādos pulciņos, visas skolas un 
pirmsskolas audzēkņi dejo sporta de-
jas, kuras vada Jeļena Pasternaka. To-
mēr skolā bērnu paliek arvien mazāk. 
2014./2015. mācību gadā skolu apmek-
lē vien 51 bērns, pirmskolas vecuma 
bērnu grupu - 15 bērni.

Uzskatu, ka darba trūkums un vese-
lības stāvoklis atspoguļo arī iedzīvotā-
ju sociālo līmeni. Pēc manām domām, 
sociālās problēmas šobrīd ir ļoti aktu-
ālas. Pārvaldei ir ļoti laba sadarbība ar 
Daugavpils novada Sociālo dienestu, 
Skrudalienas bāriņtiesu un Tabores 
pamatskolu sociālo jautājumu risi-
nāšanā, kad tiek apzinātas ģimenes, 
bērni vai vientuļie cilvēki, kuriem ne-
pieciešama palīdzība. Tabores pagasta 
sociālā darbiniece izvērtē katras ģi-
menes un katra cilvēka vajadzības un 
meklē palīdzības iespējas ar Sociālā 
dienesta vai pagasta palīdzību. Jau 
vairākus gadus tiek vākta humānā 
palīdzība arī pagasta iedzīvotāju un 
uzņēmēju  vidū. Pateicamies katram, 
kas sniedz palīdzības roku un ceram 
uz sadarbību arī turpmāk!

Ar kādiem jautājumiem uz pa-
gastu nāk iedzīvotāji? 

Iedzīvotāji nāk ar dažādiem jautā-
jumiem. Dažreiz vienkārši izrunāt 
to, kas uz sirds. Jautājumi var būt ne 
tikai pagasta vai novada domes kom-
petencē, bet arī citu institūciju. Vairāk 
jautājumu ir par dzīvojamā fonda ap-
saimniekošanu. Ļoti bieži saņemam 
iesniegumus par daudzdzīvokļu māju 
pārvaldīšanu – cilvēki vēlas, lai ierī-
kojam apgaismojumu pie mājas un 
kāpņu telpās, izremontējam jumtu, 
fasādi, balkonus, siltinām pagrabus, 
ierīkojam centralizēto apkuri un sa-
vedam kārtībā mājas apkārtni. Šajā 
gadījumā vai nu izbraucam uz vietas, 
vai saucam pie sevis mājas pārvaldnie-
ku, iedzīvotājus un veidojam dialogu 
– mēģinām paskaidrot, ka šie lūgumi 
ir pašu dzīvokļu īpašnieku kompetencē 
un jautājumi jārisina īpašnieku kop-
sapulcēs, skaidrojam likumdošanu. 
Pavasarī saņemam zvanus par ceļu 
stāvokli.  Daudz jautājumu iedzīvotā-
jiem radās līdz ar ūdenssaimniecības 
projekta realizāciju. Šobrīd projekts ir 
pabeigts un jautājumi ir par pieslēg-
šanos ūdensvadam un kanalizācijai.  
Ļoti daudz tiek jautāts par valsts ce-
ļa Tabore-Elerne-Sborka remontdar-
biem, jo cilvēki kļūdaini domā, ka tas 
ir Daugavpils novada pašvaldībai pie-
derošs ceļš. Pēdējo piecu gadu laikā 
atceros tikai dažas rakstiski iesniegtās 
sūdzības, biežāk cilvēks mēģina atri-
sināt jautājumu sazvanoties vai klā-
tienē. Man patīk veidot ar cilvēkiem 
dialogu un mēģināt nonākt pie kopīga 
risinājuma. Gribētos, lai ir lielāka sa-
darbība ar iedzīvotājiem, lai iedzīvotāji 
nāk ar konkrētiem priekšlikumiem. 
Man patīk, kad manu darbu izvērtē, 
kad izsaka savu viedokli – tas palīdz 
man turpmāko lēmumu pieņemšanā. 
Ir iedzīvotāji, kas pastāvīgi zvana vai 
atnāk un izsaka savu viedokli par gai-
dāmo projektu, par realizēto, par ne-
pieciešamajiem projektiem, norāda uz 
konkrēto neatrisināto lietu. Jo vairāk 
nāk cilvēki un izsaka savu viedokli, jo 
lielāka pārliecība, ka mans darbs ir va-
jadzīgs un tas nav veltīgi padarīts. 

Ar ko Tu kā pagasta vadītāja Ta-
borē vari lepoties? Kādi ir lielākie 
projekti, kas paveikti un kas vēl 
priekšā?

Es lepojos ar sava pagasta iedzīvotā-
jiem, īpaši – jauniešiem. Mums ir ļoti 
aktīvi jaunieši, kas ar prieku piedalās 
pagasta kultūras dzīvē un Daugavpils 
novada pašvaldības rīkotajos pasāku-
mos un projektos. Jauniešu veiksmīgi 
realizēta projekta rezultātā Tabores 
ciemā tika ierīkota atpūtas vieta un 
uzcelta lapene.

Es lepojos ar Tabores pagasta pār-
valdes kolektīvu, Tabores pamatsko-
las direktori Valentīnu Vavžiņaku un 
viņas kolektīvu, kas piedalās visos pa-
gasta pārvaldes rīkotajos pasākumos 

– top īstie teatrālie uzvedumi Meteņos, 
Jāņos un Jaunajā gadā, kad uz pagas-
tu sabrauc arī citu pagastu un Daugav-
pils pilsētas iedzīvotāji. 

Katru gadu atskaites sapulcēs iedzī-
votājiem es stāstu par paveikto un vē-
lamo. Vēlmju saraksts parasti ir daudz 
garāks. Paveiktais ir atkarīgs no pie-
šķirtā budžeta līdzekļiem un no projek-
ta realizēšanai saņemtā fi nansējuma. 
Protams, ka nākotnē es redzu Tabores 
pagastu kā sakoptāku un attīstītāku 
Daugavpils novadā. Ļoti vēlos, lai kat-
rā pagasta ciematā būtu sakārtoti ceļi, 
sakārtots dzīvojamais fonds, sakārtota 
ūdenssaimniecība, tiek apgaismotas 
ielas, tiek sakopta infrastruktūra – 
ierīkotas atpūtas vietas, bērnu rotaļu 
laukumi un uzstādīti āra trenažieri 
jauniešiem. 

Par pagasta pārvaldes vadītāju 
strādāju 5 gadus un šo gadu laikā ti-
ka daudz kas paveikts – uzcelts jauns 
multifunkcionālais sporta laukums 
pie Tabores pamatskolas, tika rekons-
truēta un apgaismota Tabores ciema 
Oktobra iela, 2014.gadā Tabores ciemā 
tika pabeigts ūdenssaimniecības attīs-
tības projekta 1.posms, tika asfaltēts 
ceļš Tabore-Sadnieki, veikti skolas un 
pirmsskolas telpu remontdarbi, iegā-
dātas jaunas mēbeles, tika veikti ceļa 
Tabore-Lapsas remontdarbi, veikti ģi-
menes ārsta prakses vietas remontdar-
bi, sakārtoti pagasta teritorijā esošie 
kapi un vairāki kultūras pieminekli, 
ierīkots pirmais sociālais dzīvoklis un 
tajā veikts remonts. Tika apsekots viss 
pašvaldībai piederošais nekustamais 
īpašums, dzīvošanai pielāgoti brīvie 
dzīvokļi un tajās iemitinātas personas. 
Uz sasniegtā mēs neapstāsimies, un 
arī turpmāk piedalīsimies projektos, 
lai sakārtotu Tabores pagasta infra-
struktūru un uzlabotu pagasta iedzīvo-
tāju dzīvi.

Kādi ir Tavi vaļasprieki, hobiji?
 Visu savu brīvo laiku es veltu sa-

vai ģimenei. Mūsu vaļasprieki sakrīt 
- kopā atpūšamies dabā, braucam uz 
laukiem, lai pastrādātu lauku darbus, 
sēņojam, zvejojam un dodamies apska-
tes ekskursijās pa Latviju un Lietuvu. 
Man ļoti patīk ceļot. Esmu apmeklēju-
si daudzas valstis un sapņoju apmeklēt 
Ņujorku, Dubaju un Austrāliju. Man 
ļoti patīk jūra. Mīlu ātrumu, mašīnas 
un labu, skaļu mūziku. Krāju no ceļo-
jumiem atvestās un citas interesantas 
krūzes.

Vai līdz ar bērnu ienākšanu sie-
vietes dzīvē mainās prioritātes? 
Vai darbs nepaliek otrajā vietā?

Mamma esmu jau deviņus gadus un 
uzskatu, ka visu šo laiku mācēju apvie-
not ģimenes dzīvi ar darbu. Iemācījos, 
atnākot uz darbu, domāt vairāk par 
darba jautājumiem, bet, ienākot mā-
jās, darba problēmas atstāt aiz sliekš-
ņa. Man ir ļoti svarīga vīra un bērnu 
laime, bet arī savus darba pienākumus 
pieradu pildīt godīgi un ar atbildības 
sajūtu. Šajā jautājumā man bija sva-
rīgi panākt līdzsvaru un ceru, ka arī 
turpmāk spēšu to noturēt.

Tavs novēlējums Tabores pagas-
ta iedzīvotājiem! 

Katram novēlu stipru veselību un 
laimi, skatīties uz dzīvi pozitīvi, lai ģi-
menēs valda cieņa, mīlestība, saticība 
un miers, tad arī citi darbi būs viegli 
padarāmi. Lai viss iecerētais izdodas!
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P E R S O N Ī B A

Nataļja Škutāne: „Sociālais darbs ir svēta misija” 
Kāda ir sociālā darbinieka misija 

un galvenie uzdevumi, kā palīdzēt 
sociāli mazaizsargātajiem iedzīvo-
tājiem un padarīt viņu ikdienu gai-
šāku? Par visu šo un daudz ko citu, 
mūsu šomēnes sarunā ar Naujenes 
sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centra vadītāju Nataļju 
Škutāni. 

Nataļja Škutāne 2014.gadā, kopā 
ar 24 citiem Daugavpils novada izci-
lajiem sava darba darītājiem, ir ap-
balvota ar Daugavpils novada domes 
Atzinības rakstu. 

Nataļja Škutāne nāk no Ilūkstes 
novada, pabeigusi Ilūkstes 2.vidus-
skolu, pēcāk absolvējusi Daugavpils 
Pedagoģisko Institūtu un ieguvusi 
ekonomista izglītību, taču vēlāk se-
kojusi savai sirdsbalsij, Vadības un 
sociālā darba augstskolā “Attīstība” 
ieguvusi augstāko profesionālo soci-
ālā darba izglītību un maziem solī-
šiem ir pietuvojusies savam sapnim 
– palīdzēt cilvēkiem, kuriem šī palī-
dzība visvairāk nepieciešama.

Nataļja Škutāne sociālo darbu 
Naujenes pagastā veic vairāk kā 
6 gadu garumā, vada savu sociālo 
darba speciālistu kolektīvu sociālajā 
centrā. Nataļja visas savas darbinie-
ces mīļi sauc par „savām meitenēm” 
un ir laimīga, ka viņai uzticēta kom-
petentu speciālistu kolektīva vadīša-
na. 

Naujenes pagasta iedzīvotāji rak-
sturo viņu kā precīzu, objektīvu un 
saprotošu. Izmantojot savas profe-
sionālās zināšanas, viņa strādā ar 
dažādām iedzīvotāju grupām - bēr-
niem, cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām un veciem cilvēkiem. Nereti no 
viņas puses tiek sniegti vairāki ra-
cionāli ieteikumi pārskatu veidoša-
nā un aprūpes organizēšanā. 

Lai arī bērnībā Nataļja ir sap-
ņojusi kļūt par sākumskolas 
skolotāju, vēlāk sekojusi savam 
dzīves aicinājumam – palīdzēt 
cilvēkiem. 

Nataļja Škutāne: „Toreiz, kad pa-
beidzu vidusskolu, valstī nebija nedz 
labdarības fondu, nedz labdarības 
akciju, neatceros, ka būtu pastāvējis 
tāds jēdziens kā „labdarība”. Un tad 
es sapratu, ka nekur īsti arī nemāca, 
kā strādāt ar sociāli mazaizsargāta-
jiem iedzīvotājiem. Netika veidotas 
arī šādas darba vietas. Tāpēc aizgāju 
studēt uz tikko kā Institūtā atklātu – 
Socioloģijas un ekonomikas nodaļu. 
To es pabeidzu un ieguvu ekonomis-
ta kvalifi kāciju. Un vēl viena likteņa 
sakritība – kad studēju ekonomistos, 
kopā mācījos ar 3 meitenēm, kas arī 
bija no rajona. Toreiz Daugavpils 
rajona padomē, priekšsēdētāja Jāņa 
Geibas vadībā, ar mums tika noslēg-
ti līgumi un mums maksāja stipendi-
ju. Līgums paredzēja, ka, absolvējot 
Institūtu, mums tiks nodrošinātas 
darba vietas. Bet mainījās politis-
kā situācija valstī un mēs palikām 
nevajadzīgi. Bet tā nu sanācis, ka 
tagad vienalga strādāju Daugavpils 
novada pašvaldībā, bijušā rajona te-
ritorijā.”. 

Kad sākās Jūsu darbs sociālajā 
lauciņā? 

Pēc Augstskolas man piedzima 
pirmais dēls, pēc tam kādu laiciņu 
pastrādāju ar sociālo darbu nesaistī-
tās nozarēs un pēc otrā dēla piedzim-
šanas pēc gada piedalījos konkursā  
Naujenes pagasta padomē grāmat-
veža amatam. Darba intervijas lai-
kā toreizējā padomes priekšsēdētāja 
Vasilisa Pudovkina mani paaicināja 
uz sociālo centru par konsultanti. 
Toreiz man nebija ne jausmas, ka ir 
tāds sociālais centrs, kur attiecīgajai 
cilvēku kategorijai tiek sniegti tik 
ļoti nepieciešamie pakalpojumi. Pēc 
pus gada man piedāvāja kļūt par 

dotā centra vadītāju. Un šajā ama-
tā es esmu jau sešus ar pusi gadus. 
Šajā ēkā šis centrs pastāv jau 11 ga-
dus. 

Cik smagi ir bijuši pirmie dar-
ba mēneši? 

Pirmie pieci mēneši bija sarežģī-
ti. Laikam kā jau jebkurā darbā tas 
pats sākums. Neteikšu, ka bija grūts, 
bet saspringts laiks. Vajadzēja ieiet 
pareizajās sliedēs, iepazīt darbu, sa-
prast, kas ir sociālais darbs. Uzreiz 
iestājos augstskolā „Attīstība”, lai 
iegūtu sociālo izglītību. 

Tātad tagad Jūs jau varat dro-
ši vērtēt un teikt, kas un kāds ir 
sociālais darbs. 

Protams! Sociālais darbs – tā ir 
svēta misija. Šajā darbā vajag ne 
tikai vērtēt ģimeņu ienākumus un 
piešķirt nepieciešamos pabalstus, 
bet arī ar labu attieksmi un siltu 
sirdi pieiet daudz, daudz sarežģītā-
kiem jautājumiem. Daudzreiz vajag 
palīdzēt ar labu vārdu un padomu. 
Ne visi nāk pēc pabalstiem, citi nāk 
pastāstīt par to, kas uz sirds, par ko 
daudzreiz ir tik grūti runāt un ko 
ne visi sapratīs. Svarīgs ir atbalsts. 
Cilvēkiem paliek vieglāk, tāpēc varu 
teikt, ka šis darbs prasa ļoti lielu fi -
zisku un emocionālu spēku. 

Kā sevi iedvesmot? Pastāv vai-
rāki riski Jūsu darbā, pastāstiet 
par tiem. 

Jā, viens no tiem ir profesionālā 
izdegšana. Es arī pati to jūtu. Mūsu 
darbs ir saistīts ar problēmām, sāpi. 
Jāstrādā ar tiem cilvēkiem, kas 
dzer, ar vecākiem, kas nepilda savus 
pienākumus. Ļoti reti cilvēki nāk ar 
labām emocijām. Kas man tādos brī-
žos palīdz? Protams, tā ir mana ģi-
mene, mans vīrs un bērni. Un arī tie 
cilvēki, kurus satieku savā dzīvē. Tie 
ir labi cilvēki – viņi mani mīl un at-
balsta. Un sociālā darbinieka misija 
ir nest gaismu un siltumu cilvēkiem, 
dot ticību un cerību, palīdzēt un at-
balstīt. Tas ir galvenais. 

Nataļja ir uzrakstījusi un reali-
zējusi vairākus projektus izman-
tojot NVO iespējas bezdarbnie-
ku nodarbinātībā, vecu cilvēku 
aprūpē. Aktīvi darbojas Latvijas 
Sarkanā Krusta pasākumos, pa-
līdz arī organizēt tos. 

Vienā no projektiem mēs iesaistījā-
mies kā biedrība. Šim mērķim es di-
bināju biedrību „Labie darbi savam 
novadam”. Projekta ietvaros bija ie-
spēja nodarbināt personas ar īpašām 
vajadzībām uz veselu gadu. Viņu at-
algojums bija lielāks par minimālo 
algu valstī. Toreiz darbā tika pie-
ņemti trīs aprūpētāji, tika maksāti 
visi sociālie nodokļi. Šis projekts bija 
patiesi liels sasniegums, jo devām ie-
spēju strādāt tiem, kuri valstij nebi-
ja vajadzīgi...Vēl viens projekts - „Sa-
dosimies rokās līdzcilvēku palīdzībai 
un aprūpei” - bija realizēts sadarbī-
bā ar Latvijas Sarkanā Krusta Dau-
gavpils un Ilūkstes novadu izpildko-
miteju. Tas bija saistīts ar aprūpes 
mājās pakalpojumu sniegšanu visā 
Latgales reģionā (Ilūkstes, Daugav-
pils, Krāslavas, Rēzeknes un Ludzas 
novadā). Projektā bija iesaistīti 160 
aprūpējamie. Projekta laikā man va-
jadzēja tikties ar katru aprūpējamo, 
uzzināt par viņu problēmām, katru 
mēnesi braukt pa novadiem un vē-
rot sociālo aprūpētāju darbu. Aprū-
pētājiem tika organizētas speciālas 
apmācības, aprūpējamām personām 
notika lekcijas. Kā arī aprūpētājiem 
un sociālajiem aprūpētājiem bija su-
pervīzijas. Arī šis projekts bija ļoti 
veiksmīgs. Protams, gribētos, lai 
šādi projekti turpinātos, jo mēs snie-
dzam palīdzību cilvēkiem, kas paši 
nespēj sevi aprūpēt. 

Kādas iespējas būtu šādus pro-

jektus turpināt? 
Idejas mums ir. Ja vien būs iespēja 

pieteikties šādiem projektiem, mēs 
to darīsim. Gribētos, lai projektā tik-
tu iekļauts Daugavpils novads, jo ko-
ordinēt vairākus projektā iesaistītos 
novadus ir diezgan grūti. 

Vai ir kādi citi Latvijas Sarka-
nā Krusta projekti, kuros pieda-
lījāties? 

Jā, mūsu Dienas centra seniori 
piedalījās projektā „Mūža atvasara”. 
Projekta ietvaros mūsu Dienas cen-
tra deju kolektīvam „Smaids” tika 
sašūti jauni tērpi. Notika dažādas 
nodarbības, radošās darbnīcas u.c. 

Nosauciet pagasta aktīvākos 
asins donorus. 

Vismaz reizi pusgadā mūsu centrā 
notiek asins donoru diena un katru 
reizi tajā piedalās 40-60 asins zie-
dotāji. Ļoti aktīvi donoru kustībā ie-
saistās Naujenes pagasta pārvaldes 
vadītāja Ināra Miglāne ar vīru Jāni, 
mūsu sociālā darbiniece Vera Pilate, 
Naujenes policijas iecirkņa darbinie-
ki - Aldis Kokins, Vasīlijs Markovs, 
arī daudzi sociālā centra klienti, arī 
pagasta pārvaldes darbinieki, mūsu 
grāmatvedības meitenes.

Ja mēs runājam par Labdarī-
bas akcijām, kas ir kļuvušas ļoti 
populāras pēdējos gados. Kāds ir 
Jūsu redzējums? 

Uz labdarību es skatos ļoti pozitīvi. 
Katru mēnesi es pati zvanu uz labda-
rības tālruni, jo sirds sāp par slimiem 
bērniem. Ziedojot naudu, mēs varam 
viņiem palīdzēt kļūt veseliem. Mūsu 
centrs vienu gadu rīkoja labdarības 
akciju – “Skolas soma”. Taču, ņemot 
vērā to, ka uz sociālo centru nāk trū-
cīgie cilvēki, mēs neieguvām īpaši 
daudz ziedojumus no iedzīvotājiem. 
Bet mēs labprāt pieņemam ziedo-
jumus no citiem, kas vēlas to darīt. 
Bieži mums atved mantas, apģērbu, 
arī mēbeles, sadzīves priekšmetus. 
Un tādu cilvēku patiešām ir daudz. 
Pagrabstāvā mums ir noliktava, kur 
mēs šīs mantas uzlabojam, līdz tās 
nonāk pie trūcīgajiem. Ziedojumi 
tiek saņemti arī no Sarkanā Krusta, 
palīdz arī draudze. 

Kādi pakalpojumi naujenie-
šiem tiek sniegti Sociālajā cen-
trā? 

Pirmkārt, mēs sniedzam maksas 
pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem. 
Pagrabstāvā mums ir ierīkotas du-
šas telpas, ceturtdienās un piekt-
dienās var apmeklēt arī pirti. Divus 
gadus atpakaļ pirts un dušas telpas 
tika izremontētas LAD projekta ie-
tvaros. Šī paša projekta ietvaros mēs 
iegādājāmies arī veļas mazgājamo 
mašīnu. Visi maksas pakalpojumi 
trūcīgajām personām ir bez maksas. 
Ir atvieglojumi pensionāriem un cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām. Un uz 
trenažieru zāli var nākt bezmaksas 
visi, kas vēlas. Arī trenažieru zāle ir 
atjaunota projekta ietvaros, mums ir 
5 jauni trenažieri. Pie mums ir arī 
frizētavas telpa, kurā frizieris ap-
meklētājus pieņem katru trešdienu. 
Friziera pakalpojumus te uz vietas 
var saņemt par puscenu. Katru treš-
dienu mēs izsniedzam humāno palī-
dzību trūcīgajiem un maznodrošinā-
tajiem iedzīvotājiem. 

Pastāstiet par Dienas centru. 
Kad es atnācu strādāt uz Sociālo 

centru, Dienas centrs jau funkcio-
nēja, taču laika gaitā mēs ienesām 
Centra darbībā dažas izmaiņas. Ar 
idejām ir palīdzējušas manas dar-
binieces. Un pārvaldes vadītāja, 
Ināra Miglāne, šīs idejas atbalstīja. 
Tā mums izveidojās deju kolektīvs 
„Smaids”, vokālais ansamblis „Cerī-
ba”, teatrālais pulciņš, rokdarbu pul-
ciņš un vingrošanas pulciņš ar fi zio-
terapeitu. Katram pulciņam ir savs 

vadītājs, kura darbs tiek apmaksāts 
no Sociālā dienesta līdzekļiem. Visi 
darbinieki ir Sociālā dienesta darbi-
nieki. 

Cik Dienas centrā ir aktīvo se-
nioru? 

Tajā ir vairāk par 70 cilvēkiem. 
Patīkami ir tas, ka mums pievieno-
jas seniori arī no citiem pagastiem – 
no Višķiem brauc divas personas ar 
īpašām vajadzībām, nesen par Die-
nas centra aktivitātēm ieinteresējās 
arī pensionāru apvienība no pilsētas 
Križu rajona. Viņi jau bija pie mums 
ciemos un piedāvāja sadarboties. 
Gandrīz katru mēnesi centrā notiek 
kāds pasākums, uz kuru aicinām arī 
ciemiņus. Ir vairāki tradicionālie pa-
sākumi, par tādu ir kļuvis arī kolek-
tīvu atskaites koncerts, kas notiek 
maija mēnesī. Ar saviem priekšne-
sumiem divas reizes gadā braucam 
arī uz Višķu sociālās aprūpes centru. 
Ar katru gadu Dienas centra apmek-
lētāju skaits pieaug un tas priecē. 
Mēs lietderīgi un veselīgi pavadām 
savu brīvo laiku. Nesen iegādājā-
mies nūjošanas inventāru.

Kādi ir Jūsu šī brīža prioritā-
rie uzdevumi, mērķi šim gadam? 

Protams, turpināt savu darbu – 
sniegt atbalstu un palīdzību cilvē-
kiem. Gribētos iesaistīties arī NVA 
projektā – valsts subsidētās darba 
vietas. Pašlaik paskatījos un man 
patika ideja par zupas virtuvi. Kā 
pakalpojums, tas mūsu iedzīvotā-
jiem būtu ļoti nepieciešams. Ir jāap-
sver visi plusi un mīnusi, jāpadomā, 
kuras telpas varētu tikt izmantotas 
šim mērķim. Ja mums izdotos, mēs 
varētu projektā iekļaut arī blakus 
esošos pagastus – Ambeļus, Višķus 
u.c. 

Arī Naujenes pagastā tiek 
sveikti apaļo jubileju gaviļnieki. 
Kādi tie būs šogad? 

Šogad sešiem no iedzīvotājiem būs 
90 gadi un 26 cilvēki, kuriem paliks 
80. Diemžēl pagastā vairs nav pa-
likuši simtgadnieki un tie, kuriem 
pāri, bet tādi mums bija. Vēl 3 ga-
dus atpakaļ pagastā dzīvoja divas 
kundzes, kurām bija 112 un 113 un 
diviem jubilāriem bija 100. 

Jūsu novēlējums Centra klien-
tiem un darbiniekiem. 

Katrs ir pats savas laimes kalējs. 
Noteikti vajag ticēt un cerēt, ka aiz 
melnās strīpas noteikti būs baltā un 
tās ceļš būs garāks. Cerība mirst pē-
dējā un to nesam mēs, sociālie dar-
binieki.  

Ar Nataļju Škutāni sarunājās 
Olga Smane 
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši     
Ambeļu pagastā

Jonāne Vasilisa (1943.g.)
Lagocka Aneļa (1924.g.)
Biķernieku pagastā

Moisejeva Vera (1934.g.)
Jakovļevs Aleksandrs (1969.g.)

Demenes pagastā
Platkova Lidija (1933.g.)

Dubnas pagastā
Deņisovs Ivans (1950.g.)

Kalkūnes pagastā
Gorkina Ļubova (1930.g.)

Mjasņikova Tatjana (1955.g.)
Ivanova Anastasija (1928.g.)

Burakova Jekaterina (1936.g.)
Kalupes pagastā

Ancāne Zinaīda (1967.g.)
Litvina Anna (1952.g.)

Laucesas pagastā 
Poga Broņislavs (1922.g.)

Līksnas pagastā
Bitāne Valentīna (1939.g.)

Plociņa Anna (1921.g.)

Medumu pagastā
Pipers Vitolds (1937.g.)

Naujenes pagastā
Veliks Alberts (1938.g.)

Mahmudovs Bajadins (1953.g.)
Ulbiks Nikolajs (1946.g.)
Skrudalienas pagastā

Konovalova Tatjana  (1937.g.)
Beštene Aleksandra(1935.g.)

Škabrova Marija (1932.g.)

Sventes pagastā
Mazaļevskis Josifs (1950.g.)
Šapkovskis Jāzeps (1941.g.)

Rimša Vanda (1937.g.)
Tabores pagastā

Kuličs Nikolajs (1959.g.)
Repina Rimma (1965.g.)

Višķu pagastā
Tukišs Alberts (1936.g.)

Zaburdajeva Nadežda (1931.g.)
Petrova Anna  (1936.g.)

 Sventes senioru adītie zābaciņi – 
dāvana novada jaundzimušajiem

Šogad Daugavpils novadā ir iedibi-
nāta skaista tradīcija – dāvināt no-
vadā reģistrētiem jaundzimušajiem 
zīdaiņu zābaciņus. Novada Dzimt-
sarakstu nodaļa kopā ar Sociālo die-
nestu šo silto dāvaniņu nodod katram 
bērniņam. Šādu dāvanu šogad saņē-
muši jau 16 novada bērniņi. Katrā zā-
baciņu pārī ieadītas arī siltas domas 
un vēlējums, kaut novadā šādu mazu-
līšu būtu vairāk.

Siltus, skaistus, dažādas krāsas un 
dzijas zābaciņus ada Sventes pagasta 
aktīvās sievietes, kas pagājušā gada 
nogalē dibināja savu klubu - „Sventes 
pērlītes”. Klubiņš apvieno 14 pagas-
ta aktīvās sievietes, kas reizi nedēļā 
sanāk kopā, lai pavadītu brīvo laiku. 
Mīkstas, dažādu košu krāsu dzijas 
adītājām sagādā Latvijas Sarkanais 
Krusts.

Seniores labprāt ada, nodarbojas 
ar pērļošanu un darina polimērmāla 
ziedus. Jebkura senioru veidotā rota, 
polimērmāla ziedi, lādītes, groziņi, no 
pērlēm izšūtās glezniņas un citas paš-
darinātas kompozīcijas var lieti node-
rēt kā dāvana.

Gaļina Maslova ir visaktīvākā zī-
daiņu zābaciņu adītāja. Pati Gaļina 
pastāstīja, ka ada kopš pašas bērnī-
bas: „Sešos gados man adīt iemācīja 
tētis, savukārt mamma jau 8 gados 
man rādīja, kā zeķes adīt. Tagad pati 

adu zeķes, cimdus, cepures, šalles. 
Pārsvarā adu sev un citiem dāvinu. Ir 
arī tie, kas kaut ko pasūta. Visvairāk, 
protams, man patīk adīt rakstainas 
un krāsainas sieviešu zeķes. Tās man 
sanāk ļoti dažādas. Ļoti priecē tas, ka 
manis adītos zābaciņus saņem jaun-
dzimušie. Bērni ir mūsu nākotne. Gan 
mammām, gan bērniem novēlu stip-
ru veselību. Lai bērni aug strādīgi un 
darbu mīloši”.

Sabīne Strazdiņa daudz ada saviem 
bērniem un mazbērniem. Daudzas ze-
ķes tiek atdodas bērnu namu bērniem. 
Savukārt, Vilhelmīne Patrina ada 
mazāk, taču labprāt izšuj gleznas no 
pērlēm. Kā stāsta pati meistare, darbs 
ir ļoti smags un laikietilpīgs, taču nes 
lielu gandarījumu, jo izšūtās svētbil-
des paliks mazbērniem par piemiņu 
visam mūžam.  

Seniores atzīst, ka pārsvarā adīt un 
radoši darboties sanāk ziemā, jo pa-
vasarī un vasarā viņas gaida dārza 
darbi.

Maijā Sventes pagastā notiks se-
nioru balle. Turpat būs skatāma arī 
kluba sieviešu veidoto darbu izstāde, 
kuru varēs apskatīt arī citi. Sociālā 
dienesta vadītāja Anna Jegorova ir 
ļoti gandarīta, ka novadā ir šādas ak-
tīvās sievietes un pauž cerību, ka to 
novadā būs arvien vairāk.

Olga Smane

Projekta „Atvērti pasaulei, atvērti 
dažādībai” Nr. IF/2013/1.a./12 projek-
ta ietvaros dalībniekiem bija iespēja 
apmeklēt keramiķu darbnīcu, kas  iz-
veidota Daugavpils Māla mākslas cen-
tra ēkā 18.novembra ielā 8 un ir inte-
resants apskates objekts gan pilsētas 
iedzīvotājiem, gan viesiem. Dalībnieki 
ar interesi apskatīja daudzveidīgās 
keramiķu izstādes un jaunizveidoto 
malkas cepli. Keramiķe Lilija Zeile 
dalībniekus aizkustināja ar savu stās-
tījumu, ar izveidotajām keramikas 

izstādēm.  Neaizmirstamus mirkļus 
centra apmeklētāji piedzīvoja vēro-
jot keramiķes darbošanos pie virpu. 
Apmeklētājiem bija iespēja pašiem 
veidot dažādas māla fi gūras. Projekta 
dalībnieki uzzināja daudz jauna un in-
teresanta. Prieks bija visiem projekta 
dalībniekiem par iegūto.

Projekta dalībnieki pateicās kerami-
ķei Lilijai Zeilei par jauko uzņemšanu 
un kopā darbošanos!

Ināra Pomjalova
Projekta koordinatore

 Sakopsim Latviju kopā! 

Katrā reģistrētajā talkas vietā ir sava Atbildīgā persona. Piefi ksē viņa tāl-
ruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā vari sazināties! Lielās Talkas 
koordinators Daugavpils novadā ir Jānis Silovs, tālr. 29159340

KUR SAŅEMT ATKRITUMU MAISUS?
Lielās Talkas atkritumu maisi šogad ir sarkanā krāsā un talcinieki tos 

bezmaksas varēs saņemt tikai un vienīgi 25.aprīlī ikvienā www.talkas.lv 
reģistrētajā talkas norises vietā visā Latvijā. Atkritumu vākšana notiek ti-
kai šajos maisos un nekur citur tos šogad nav iespējams saņemt. Papildus 
informācija pie koordinatora. 

KUR ATSTĀT PIEPILDĪTOS MAISUS?
Par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu un izvešanu ir atbildīga 

attiecīgā pašvaldība. Savus piepildītos maisus atstāj TIKAI reģistrētajā tal-
kas vietā un par to atrašanās vietu informē talkas Atbildīgo. Neskaidrību 
gadījumā zvani savas pašvaldības talkas koordinatoram. 

KO IESĀKT AR AIZDOMĪGIEM ATKRITUMIEM UN MIRUŠIEM 
DZĪVNIEKIEM?

Ja talkojot ieraugi izlietotas injekcijas šļirces, pudeles ar ķīmiskiem vai 
nenosakāmiem šķīdumiem, akumulatorus, kā arī citus bīstamus atkritu-
mus - neaiztiec tos! Par šādu priekšmetu atrašanās vietu informē Talkas 
Atbildīgo! Bet, ja talkojot dabā vai pilsētas teritorijā uzej mirušu dzīvnie-
ku - neaiztiec to, bet gan ziņo attiecīgajai pašvaldībai. Savukārt, ja ieraugi 
vairāk nekā divus ievainotus vai bojā gājušus dzīvniekos, ziņo operatīvajam 
dienestam pa tālruni 112.

KĀ APĢĒRBTIES?
Talkojot noteikti lieto darba cimdus! Iesakām vilkt garās bikses un krek-

lu vai jaku ar garām piedurknēm. Kājās velc slēgtus apavus ar pietiekami 
cietu, biezu zoli, lai pēdās neieduras kāds nepamanīts stikls vai ass priekš-
mets. Galvā liec cepuri vai lakatu. Šāds apģērbs Tevi pasargās arī no ērču 
kodieniem!

KO ŅEMT LĪDZI? 
Dodoties talkot, noteikti ņem līdzi darba cimdus, savus ģimenes locekļus, 

draugus, radus, darba kolēģus, kaimiņus un pats svarīgākais - darba prieku!
UZ TIKŠANOS 25.APRĪLĪ!

P.S. Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus la-
bus darbus - stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, labiekārtot māju pa-
galmus, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus... Dzīvosim 
skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem! Tīra Latvija sākas Tavā galvā!

KAD UN CIKOS?
Lielā Talka notiek sestdien, 25.aprīlī, no 

plkst. 9:00 - 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā!
KUR TALKOT?
Savu talkošanas vietu jautā tuvākajā 

pašvaldībā Lielās Talkas Koordinatoram 
vai noskaidro mājas lapā www.talkas.lv, 
sadaļā „Talkas vietas”. Tur Tu vari ērti ap-
skatīt visas ofi ciāli reģistrētās talku vietas, 
ko organizē aktīvākās pašvaldības, izglītī-
bas iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā 
arī brīvprātīgie entuziasti. 25.aprīlī Tu va-
ri pievienoties kādai no šīm talkas vietām.

Lāču pamatskolas kolektīvs  
2015. gada 17. aprīlī plkst. 18.00 

aicina 
uz  Lāču pamatskolas jubileju 

un absolventu tikšanās vakaru.

Projekta dalībnieki apmeklēja 
keramiķu darbnīcu 
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A P S V E I C A M

I E V Ē R Ī B A I

Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,

veselību, pacietību un izturību
bērniņu audzināšanā!

Novadā dzimuši    
Demenes pagasts

Arsenijs Vaņins (2.martā)
Ksenija Ivanova (19.februārī)

Dubnas pagastā
Agate Ignatjeva (26.februārī)

Kalupes pagastā
Rauls Žarka (21.februārī)

Laucesas pagastā
Aleksandrs Paura (26.februārī)

Naujenes pagastā
Anastasija Borska (24.februārī)
Samanta Grīnfelde (11.martā)

Salienas pagastā 
Miglāne Olga (1974.g.)

Skrudalienas pagastā 
Anastasija Šušerte (18.februārī)
Kaspars Laskins (19.februārī) 

 Sveicam  jaunlaulātos!
• Annu Oglodkovu un Māri Punculi
• Raisu Truhani un Albertu Lazdānu
• Feodosiju Ivanovu un Nikolaju Gaivoronski
• Diānu Petrovu un Aigaru Lazdānu

Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejas pasākumi Daugavpils novadā 
Pasākums Vieta Laiks 

Dzejas dienas  „Viss iet, rit un riet” Maļinovas pagasta 
bibliotēka. Vasiļova

9.septembris

Starptautiskais starpdisciplinārais kongress 
“Dzīvā dzīve. Aspazija –Rainis –150”
Grāmatas ‘’Sirdsmīļo brālīt!’’ prezetācijas pasā-
kums. Piedalās: grāmatas sastādītāja Gaida Jablov-
ska un grāmatu apgāda „Madris” vadītāja Skaidrīte 
Naumova

Daugavpils Universitāte  
sadarbībā  ar  Daugavpils 
novada domi un Raiņa 
māju Berķenelē

4.novembris 
– Daugavpils 
Universitāte,
5.novembris 
– Raiņa māja 
Berķenelē

Pasākumu cikls  “Vai atmini mani? Rainis”  Raiņa mājā Berķenelē
Pasākumu cikls  “Vai atmini mani? Rainis”   
Pirmā aina “Saulītē redzēju, mēnesī atminu…”
Starptautiskās Muzeju nakts pasākums

Raiņa mājā Berķenelē
16. maijs

Pasākumu cikls  “Vai atmini mani? Rainis”   
Otrā aina  “...manas bērnības atmiņas saule.” 
Dzejas dienas
Skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”
Dalībnieki – Latgales skolu  2.– 12.klašu audzēkņi
Brīvdabas uzvedums “..atmiņās iegāju te..”
Dalībnieki – Daugavpils novada amatierkolektīvi: 
bērnu un jauniešu teātra studija „Berķeneles kamo-
lītis”, folkloras kopa „Dyrbyni” un vokālā studija 
„Stage on”

Raiņa mājā Berķenelē

10.septembris

11.septembris

Pasākumu cikls  “Vai atmini mani? Rainis”   
Trešā aina “Ak, atmiņas, ak!” 
Animācijas darbnīca
Dalībnieki – Daugavpils novada 4.– 6.klases skolēni

Raiņa mājā Berķenelē
14.–16.oktobris

Pasākumu cikls “Vai atmini mani? Rainis”   
“Vienīgā aina. Atminējums”
Bērnistabas atklāšana
Bērnistabas   ekspozīcijas  māksliniece  Kristiāna 
Dimitere

Raiņa mājā Berķenelē
17.decembris

Raiņa un Aspazijas jubilejas gada pasākumi 
Ar daudzveidīgu kultūras un mākslas pasākumu 

klāstu šogad tiek atzīmēta Raiņa un Aspazijas 150 
gadu jubileja. Daugavpils novads lepojas ar dzej-
nieka Raiņa dzīvesvietām Berķenelē, Randenē un 
Vasiļovā.  

Daugavpils novada Kultūras pārvalde dzejnieku 
jubileju atzīmēs ar vairākiem nozīmīgiem pasāku-
miem. 25. martā pirmizrādi piedzīvoja Daugavpils 
novada Kultūras centra teātra trupas “Trešais vari-
ants” izrāde “Ērkšķu krekls, zvaigznes ceļš”. 

Raiņa mājā Berķenelē notiks pasākumu cikls “Vai 
atmini mani? Rainis” četrās daļās jeb ainās (analo-
ģija ar Raiņa veltījumiem Berķenelei no romāna 
dzejoļos „Dagdas piecas skiču burtnīcas” nodaļas 
ar nosaukumu „Vienīgā aina”). Pirmā aina „Saulītē 
redzēju, mēnesī atminu” risināsies 16. maijā Muze-
ju nakts programmas ietvaros. Berķeneles apmek-
lētājiem būs iespēja piedalīties jauna vides objekta 
atklāšanā, vērot kalēja prasmju demonstrējumu, 
stādīt ābeles, piedalīties radošajās darbnīcās un 

noskatīties  Raiņa dzejas uzvedumu „Prieki visās 
gadskārtās”.

Raiņa dzimšanas dienā 11. septembrī, kad visā 
Latvijā tiek atzīmētas Dzejas dienas, Berķenelē 
būs skatāms muzikāls uzvedums “...Atmiņās iegāju 
te…”, kur Daugavpils novada amatiermākslas ko-
lektīvi un režisors Ivars Brakovskis iejutīsies dzej-
nieka domās un sajūtās, atceroties bērnības zemi 
– Berķeneli. 

2015. gada decembrī, noslēdzot pasākumu ciklu, 
Berķenelē iecerēts atklāt Bērnistabu. Šeit, sadarbī-
bā ar mākslinieci Kristiānu Dimiteri, tiks izveidota 
jauna ekspozīcija, kur interaktīvā veidā varēs iepa-
zīt Raiņa bērnības laika dzīves vidi un zināšanu ap-
gūšanas procesu.

Novada iedzīvotāji 
aicināti pieteikt idejas 
projektu konkursam 

„LMT Latvijai” 
“Latvijas Mobilais Telefons” sadarbībā ar Dau-

gavpils novada domi izsludina projektu konkursu 
novada sabiedriskās dzīves izaugsmei, īpaši atbals-
tot vides uzlabošanas projektus, projektus ar plašu 
sabiedrības iesaisti un aktīvā dzīves veida popula-
rizēšanu.

Projektu iesniegšana no 23.marta līdz 23.aprīlim.
Vairāk informācijas: www.daugavpilsnovads.lv

Aicinājums līdzdarboties Bērnistabas 
iekārtošanā Raiņa mājā Berķenelē.

Informāciju sagatavoja:
Raiņa māja Berķenelē, tālr. 29272200, 

e.pasts: berkenele@inbox.lv

Lieldienu pasākumi novadā 
Kas Kur Kad

Radošā darbnīca „Kulinārā mantojuma 
saglabāšana” Maļinovas saieta nams 1.aprīlī plkst. 15.00
Radošā darbnīca “Lieldienu kompozīciju 
veidošana”

Višķu pagasta Silavišķu 
bibliotēka 1.aprīlī plkst. 16.00

Radošā darbnīca “Lieldienu dekors” Medumu jauniešu centrs 1.- 2. aprīlis 
plkst. 14.00-17.00

Lieldienu kompozīciju izstāde „Nāc nākdama 
Lieldieniņa, visi tevi gaida!”

Demenes pagasta 
bibliotēka 

1.-11. aprīlis 
plkst. 10.00-19.00

Radošo darbu (zīmējumu/kompozīciju) 
izstāde “Raibas Lieldienas” Medumu pagasta pārvalde 1.-15. aprīlis 

plkst. 8.00-17.00 
Lieldienu izstāde Lauceses sabiedriskais 

centrs 1.-18. aprīlis 
Lieldienu olu krāsošanas darbnīca “Lai 
raibas olas Lieldienās!” Naujenes Kultūras centrs 2. aprīlī plkst. 16.30 
Svētku izrāde “Lieldienu revizors” un sporta 
aktivitātes Sventes Tautas nams 5. aprīlī plkst. 13.00
“Lieldieniņa braukšus brauca
ar visām oliņām” Dubnas kultūras nams 5. aprīlī plkst. 14.00

Pasākums „Lieldienas Demenē” ar teatrālo 
priekšnesumu un Lieldienu aktivitātēm

Demenes kultūras nams 
un laukums pie Demenes 
kultūras nama

5. aprīlī plkst. 15.00

Lieldienu pasākums bērniem “Ciemos pie 
Lieldienu zaķa” Līksnas Muižas parks 5. aprīlī plkst. 17.00
Lieldienu atpūtas vakars Laucesas kultūras nams 5. aprīlī plkst. 20.00

Lieldienu groziņballe, ieeja 2.50 EUR
Kafejnīca „Virāža” 
(Gančevski, Līksnas 
pagasts)

5. aprīlī plkst. 21.00 

Lieldienu koncerts „Oliņ boliņ Lieldieniņa”. 
Pēc koncerta:
Lieldienu izdarības - šupošanās, olu kaujas, 
ripināšana, rotaļas.

Maļinovas saieta nams 6.aprīlī plkst. 12.00

Pasākums visai ģimenei “Lieldienu grozs” Medumu Tautas nams 6. aprīlī plkst. 12.00 
Lieldienu koncerts “Sadziedāsim, sadejosim 
Lieldienu vakarā!” Naujenes Kultūras centrs 6. aprīlī plkst. 16.00
Folkloras kopas „Neicgaļīši” koncerts 
„Lieldienas pavadot” Nīcgales Tautas nams 7.aprīlī plkst. 15.00
Lieldienu spēles, ģimeņu svētki Silenes Kultūras nams 12. aprīlī plkst. 16.00
12.Starptautiskais Tautas muzikantu saiets Vaboles Kultūras nams 25. aprīlī plkst. 15.00

                        


