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Naujenes Mūzikas un mākslas skolai – 25

Naujenes Mūzikas un mākslas sko-
la ar krāšņu koncertu atzīmēja savas 
pastāvēšanas 25. gadadienu. Lai gan 
gadu skaits nav liels, Naujenes Mū-
zikas un mākslas skola savu vārdu 
Latvijā ir nostiprinājusi kā augsta 
līmeņa mācību iestāde, kura var le-
poties ar audzēkņu sasniegumiem un 
plašu starptautisku sadarbību. Kon-
certā priekšnesumus sniedza skolas 
audzēkņi, absolventi, skolotāji, ko-
lektīvi un skolas draugi. 

“Gadu gaitā skola ir paplašināju-
sies un augusi gan telpu ziņā, gan tās 
audzēkņu mākslinieciskajā sniegu-
mā,” norādīja skolas direktors Spod-
ris Kačāns. “Šobrīd skolā mācās 160 
audzēkņi, un ir akreditētas 8 izglītī-
bas programmas. Skolā darbojas vi-
siem pazīstami pašdarbības kolektīvi 
– Naujenes pūtēju orķestris, Akor-
deonistu orķestris un Instrumentālā 
kapela. Pēdējo piecu gadu laikā skola 
ir piedalījusies 115 starptautiskajos 
un valsts konkursos, 28  festivālos un 
koncertos, 30 konkursu žūrijas dar-
bā, kas notika 16 dažādās valstīs.”

Īpaši direktors atzīmē faktu, ka 
2015.gadā skola tika uzņemta Starp-
tautiskajā akordeonistu konfederāci-
jā - skola šobrīd ir pirmā un vienīgā 
Latvijas pārstāve prestižajā organi-
zācijā. Tāpat skola iestājusies Starp-

tautiskajā Mūzikas skolu kopā “Con 
Anima”. 

Pasākuma noslēgumā skolas ko-
lektīvu sveica virkne gan vietējo, gan 
starptautisko draugu. Skola sadarbo-
jas ar Lietuvu, Igauniju, Poliju, Vāci-
ju, Somiju, Šveici, Serbiju, Bosniju un 
Hercogovini, Bulgāriju, Nīderlandi, 
Austriju, Itāliju, Izraēlu, Brazīliju, 
Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu. 

Daugavpils novada domes vārdā 
tika pasniegti Pateicības raksti di-
rektora vietniekam izglītības jautā-
jumos Voldemāram Skutānam, sko-
lotājiem Nataļjai Redinai, Valentīnai 
Bagirjanei, Nikolajam Sļusaram, 
Aleksandram Vanjaginam, lietvedī-
bas sekretārei Olgai Safonovai un au-
dzēkņu vecākiem Ennatai un Oļegam 
Čornijiem. 

Atzinības rakstus piešķīra skolotā-
jiem Giršam Kaganam un Ņinai Laš-
kovai. 

Savukārt pedagogiem - Ruslanam 
Margevičam, Jānim Grinbertam 
un Spodrim Kačānam tika piešķirti 
Valsts Nacionālā kultūras centra At-
zinības raksti. 

Elza Timšāne
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Daugavpils novada domes lēmumi

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

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

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

V A K A N C E S

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska

Iedzīvotāju pieņemšana aprīlī nenotiks.  
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
11.04. Daugavpils novada dome  14.00-16.00
Daina Amosova 
14.04. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
28.04. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Jānis Belkovskis
04.04. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
18.04. Višķu pagasta pārvalde  15.00-17.00
Andrejs Bruns

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

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

Valērijs Hrapāns
12.04. Skrudalienas pagasta bibliotēka    09.30-11.30
19.04. Silenes ciems, SIA “JumsS” 15.00-17.00
Roberts Jonāns
12.04. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
11.04. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
25.04. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
Edgars Kucins

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

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

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte

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

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

Juris Livčāns

11.04. Naujenes sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu centrs, Vecstropu c. 16.00-18.00

Anita Miltiņa
04.04. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
18.04. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko
08.04. Ambeļu pagasta pārvalde 10.00-11.00
11.04. Kalkūnes pagasta pārvalde 09.00-10.00
19.04. Naujenes kultūras centrs 10.00-11.00
27.04. Medumu pagasta pārvalde 10.00-12.00
Aivars Rasčevskis
04.04. Kalupes pagasta pārvalde 16.00-18.00
11.04. Kalupes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
08.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
19.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.04. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

Noteikts sadzīves 
atkritumu savākšanas 
tarifs Līksnas teritorijā  

Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, Līksnas 
pagasta pārvalde noslēdza līgumu ar SIA „Eko 
Latgale” par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu, līguma darbības laiks no 2016. gada 1. aprīļa 
līdz 2019. gada 31. martam.
Daugavpils novada domes 10.03.2016. sēdē apstip-
rināja Līksnas pagasta teritorijā sadzīves atkritu-
mu savākšanas tarifu par faktiski izvesto atkritu-
mu daudzumu 10,60 euro par 1 m3 (bez PVN).

2016.gada 24.marta sēdē pieņemti 33 lēmu-
mi:
 Grozīja novada domes 27.01.2011. noteiku-

mus Nr.2 „Kārtība, kādā notiek Daugavpils nova-
da pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma at-
savināšanas rezultātā iegūto līdzekļu sadalīšana,  
piešķiršana  un izlietošana”.
 Nolēma atbalstīt biedrības “Latvijai-100” 

Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada biedru 
iniciatīvu uzstādīt Daugavpils pilsētas teritorijā 
pieminekli par godu Latvijas simtgadei.
 Nodeva pašvaldības nekustamā īpašuma 

Ķieģeļu iela 8, Kalkūni, Kalkūnes pagastā, pārval-
dīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai SIA „NAUJENES PA-
KALPOJUMU SERVISS”.
 Atcēla novada domes 14.05.2015. lēmumu 

Nr.367 „Par Daugavpils novada pašvaldības ne-
kustamā īpašuma „Randenes pamatskola 2”, Dār-
za iela 57, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 
novads, atsavināšanu”.
 Apstiprināja izsoles protokolus uz 5 paš-

valdības nekustamajiem īpašumiem Dubnas, Va-
boles un Višķu pagastā.
 Nolēma atsavināt 10 pašvaldības nekusta-

mos īpašumus Demenes, Dubnas, Kalkūnes, Nau-
jenes, Tabores, Vaboles un Vecsalienas pagastā.  
 Nolēma pārdot 1 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Naujenes pagastā.  
 Nolēma pārdot izsolē 4 pašvaldības nekus-

tamos īpašumus Dubnas, Demenes, Naujenes un 
Tabores pagastā un apstiprināja izsoles noteiku-
mus.

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

2016.gada 10.marta sēdē pieņemti 40 lēmu-
mi:
 Izdeva noteikumus par jauniešu brīvprātī-

gā darba organizēšanu Daugavpils novadā.
 Izsludināja novada projektu konkursus 

jaunatnei “Attīsti sevi!”, “Uzlabosim savu ikdie-
nu!” un projektu konkursu vispārējās  izglītības 
iestādēm „Kopā būt!”,  apstiprināja šo konkursu 
nolikumus, kā arī vērtēšanas un pārraudzības ko-
misijas.
 Apstiprināja Kultūras pārvaldes maksas 

pakalpojumus.
 Grozīja ar 01.04.2016. novada domes 

29.04.2010. lēmuma Nr. 535 “Par maksas pakalpo-
jumiem Līksnas pagastā” pielikumu.
 Apstiprināja ieejas maksas izcenojumus 

Līksnas Muižas parka apmeklētājiem.  
 Apstiprināja ar 01.04.2016. Līksnas pagas-

ta teritorijā sadzīves atkritumu savākšanas tarifu 
par faktiski izvesto atkritumu daudzumu –10,60 
euro par 1 m3 (bez PVN). 
 Noteica novada pašvaldībai piederošo dzī-

vojamo telpu īres maksu dzīvojamā mājā Vienības 
iela 10, Lociki, Naujenes pagastā no 1.maija līdz 
30.septembrim – 0,39 EUR/m2 mēnesī un no 1.ok-
tobra līdz 30.aprīlim – 0,29 EUR/m2.
 Ņemt Valsts kasē aizņēmumu 26819 euro 

kravas furgona iegādei pašvaldības aģentūrai 
„Višķi” un 24990 euro jaunas vieglās pasažieru au-
tomašīnas iegādei Naujenes pagasta pārvaldei.
 Piešķīra Maļinovas pagasta pārvaldei 

2452,60 euro no nekustamā īpašuma atsavināša-
nas rezultātā gūtajiem novada pašvaldības budže-
tā līdzekļiem, kuri tiks izmantoti dārza traktora 
iegādei. 
 Atļāva Višķu pagasta pārvaldei iesniegt 

projektu „Daugavpils novada Višķu pagasta Luk-
nas un Višķu ezeru zivju resursu papildināšana” 
Zivju fonda atbalsta saņemšanai ar projekta kopē-
jo fi nansējumu 4769,82 euro. 
 Apstiprināja izsoles protokolus uz 3 paš-

valdības nekustamajiem īpašumiem Kalkūnes, 
Naujenes un Sventes pagastā.
 Nolēma atsavināt 2 pašvaldības nekusta-

mos īpašumus Kalkūnes un Višķu pagastā.  
 Nolēma pārdot 5 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalkūnes un Višķu pagastā.  
 Nolēma pārdot izsolē 3 pašvaldības nekus-

tamos īpašumus Biķernieku, Višķu un Demenes 
pagastā un apstiprināja izsoles noteikumus.
 Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu izīrēta-

jam pašvaldības dzīvoklim Vecpils iela 6-3, Nauje-
ne, Naujenes pagastā.

Vakance Daugavpils novada Pašvaldības aģentūras “Višķi” 
galvenā grāmatveža amatam 

(amata kods pēc profesiju klasifi katora - 1211 04) 
Darba pamatpienākumi:
• Grāmatvedības kārtošana saskaņā ar Latvi-

jas likumdošanas un pašvaldības aģentūras “Višķi” 
nolikumu.

• Nodokļu atskaišu sagatavošana un nodoša-
na VID.

• Finanšu pārskatu un iekšējo atskaišu saga-
tavošana (mēneša, ceturkšņa un gada budžeta izpil-
des grāmatvedības fi nanšu pā[rskatu sagatavošana).

• Dokumentu apstrāde un ievadīšana dator-
programmā, apmaksas termiņu kontrole (debitoru 
un kreditoru uzskaite).

• Darba algas aprēķinu organizēšana.
• Pamatlīdzekļu uzskaites organizēšana.
• Krājumu aprites uzskaites un kontroles or-

ganizēšana un pārraudzība.
• Sev pakļauto grāmatvežu darba organizāci-

ja un vadīšana.
• Citi darbi, kas saistīti ar grāmatvedības uz-

skaites veikšana.
Prasības kandidātiem
• Augstākā izglītība fi nanšu, ekonomikas vai 

grāmatvedības jomā. 
• Pieredze grāmatveža vai galvenā grāmatve-

ža amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.
• LR nodokļu un fi nanšu likumdošanas pārzi-

nāšana. 

• Spēja pieņemt lēmumus, strādāt gan patstā-
vīgi gan komandā, komunikabilitāte, atbildība, ana-
lītiskās un organizatoriskās spējas.

• Labas iemaņas darbā ar datoru (Resursu 
vadības sistēmas, Grāmatvedības programmas, MS 
Offi ce, programma Excel). 

• Prasme strādāt ar resursu vadības sistēmu 
„Horizon” un darba pieredze pašvaldības vai valsts 
pārvaldes institūcijās tiks uzskatītas par priekšrocī-
bu.

• Prasme patstāvīgi organizēt savu un padoto 
darbu, spēja strādāt dinamiskā vidē.

• Precizitāte, godīgums un augsta atbildības 
sajūta, labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

• Spēja strādāt ar lielu informācijas plūsmu.
Pieteikuma dokumenti
• Iesniegums brīvā formā;
• CV;
• Izglītības dokumentu kopijas; 
• Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumen-

ta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas. 
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 Kalupē izvērtēja prioritāros attīstības projektus

Kalupes pagastā notika izbraukuma Finanšu ko-
mitejas kopīgi ar izglītības, kultūras un sporta jautā-
jumu komiteju, sociālo un veselības jautājumu komi-
teju un tautsaimniecības komiteju sēde. 

Deputāti, apmeklējot Kalupes pagastu, iepazinās 
ar prioritārajiem attīstības projektiem, kas pagastā 
varētu tikt īstenoti. Daugavpils novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā Kalupe ir viens no pieciem nova-
da attīstības centriem. 

Novada teritorijas attīstības centru noteikšanai 
tika izvērtētas visas novada apdzīvotas vietas, kurās 
dzīvo vismaz 200 cilvēki, lai pie mūsdienas demo-
grāfi skajām tendencēm būtu nodrošināts ilgtspējas 
potenciāls. Rezultātā bija secināts, ka visas novada 
teritorijas piedāvājuma sasaisti var nodrošināt 5 pie-
tiekoši lieli novada nozīmes attīstības centri, kurus 
kā palīgstruktūra papildina mazāko, vietējās nozī-
mes centru tīkls no 21 ciema. Kopā ar Kalupi par 
novada nozīmes attīstības centriem pieskaitāma arī 
Krauja, Silene, Svente un Špoģi. 

Izbraukuma komitejas sēdē piedalījās arī pašval-
dības izpilddirektore Vanda Kezika: „Divus gadus 
atpakaļ mēs sākām strādāt pie Attīstības program-
mas. Pagājušajā gadā, kad mēs to apstiprinājām, 
bijām sarūgtināti, ka Ministru kabinets neparedz 
mūsu novada teritorijā attīstības centra izveidi. Tā-
pēc ar domes lēmumu tika noteikti vispirms kritē-
riji, pēc kuriem mēs vērtēsim ciematus un pagastu 
teritoriju centrus. Kritēriji tika apstiprināti, un mēs 
izvērtējām, ka novada teritorijā varētu būt 5 šādi at-
tīstības centri. Viens no tiem ir Kalupe. Pagāja gads, 
apstiprinājām budžetu un tagad jāsāk domāt par šo 
centru attīstību. Izpildinstitūcija piedāvāja deputā-
tiem apmeklēt pirmo attīstības centru, paskatīties, 
kādi ir attīstībai pieejamie resursi, kā arī lai klātienē 
redzētu problēmas, kas traucē to izmantošanai. De-

putātiem būs uzdevums izvirzīt savu viedokli, un, 
apskatot arī citus centrus, izvērtēt, kurus projektus 
varētu atbalstīt. Galvenais ir, lai pagasta pārvalde 
nosaka prioritātes.”

Un šādas prioritātes pagasta pārvaldes vadītāja 
Ināra Ūbele jau ir noteikusi, prezentējot deputātiem 
savu vīziju. 

Šobrīd Kalupē ir divas lielas prioritātes, tai skai-
tā arī ambulances ēkas renovācijas nepieciešamība. 
Ēkā, kas agrāk ir bijusi Kalupes slimnīca, tagad atro-
das sociālā darbinieka kabinets, jaunatnes lietu spe-
ciālista kabinets, divu ārstu prakses un multifunk-
cionālais centrs „Varavīksne”. Veselības inspekcija 
savās pārbaudēs ir konstatējusi vairākas nepilnības 
- iekļūšana iestādē ir apgrūtināta, uzbrauktuve nav 
aprīkota ar margām, kā arī iestādē nav pieejama 
tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucēju-
miem. Ēkas renovācijā jau ieguldīti 52 000 eiro no 
pašvaldības līdzekļiem, taču tas ir tikai sākums. Inā-
ra Ūbele stāsta, ka ēkai būtu ļoti nepieciešama vē-
rienīgāka renovācija – apkures sistēmas maiņa, grī-
du nomaiņa, gaiteņu remonts un tualešu ierīkošana 
personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Otrs no prioritārajiem projektiem, kuram jau iz-
strādāts tehniskais projekts, ir Baltaču kapličas iz-
būve, kura īstenošanai būtu nepieciešami 113 890 
eiro. 

Pagājušā gadā tika izstrādāts arī Kalupes saieta 
nama tehniskais projekts. Atbilstoši tehniskajam 
projektam, saieta nams atrastos dzīvojamā mājā 
Ezeru ielā 6, veicot tās pārbūvi. Ēkas pārbūves būv-
projekts saglabā ēkas būvapjomu, ārsienu perforā-
ciju, fasāžu apdares arhitektonisko risinājumu un 
materiālu, paredzēta tikai telpu plānojuma maiņa. 
Saieta nama būvprojekts neparedz mainīt esošās 
ēkas novietni, kā arī saglabā ēkas priekšpagalmā 
esošo aleju ar celiņu pret galveno ieeju un esošos ko-
kus. Esošās ēkas pagalma pusē ir paredzēta apkures 
telpas piebūve. Piebūves arhitektoniskais veidols un 
fasāžu apdare ir veidota saskaņā ar esošai ēkai rak-
sturīgiem risinājumiem. Saskaņā ar projektu, saieta 
nama pirmajā stāvā paredzēta zāle 90 skatītāju vie-
tām ar nelielu skatuvi, divas ģērbtuves 12 aktieriem, 
duša un tualete aktieriem, garderobe un tualetes ap-
meklētājiem. Ēkas otrajā stāvā paredzētas personāla 
telpas trīs darba vietām un divām apmeklētājiem. 

Kā rezumēja pagasta pārvaldes vadītāja Ināra 
Ūbele, deputāti atbalstīja pirmo ieceri, un tagad ir 
jāsagatavo lēmuma projekts par līdzekļu piešķirša-
nu ambulances ēkas renovācijas tehniskā projekta 
izstrādei. 

Olga Smane

prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe 
(izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo 
vai augstāko izglītību akreditētās programmās lat-
viešu valodā);

• Papildus var iesniegt apmācību (kursu) ap-
guves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomen-
dācijas vēstules

 Pieteikumus sūtīt vai iesniegt  Pašvaldības aģen-
tūrā “Višķi” (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag. Dau-
gavpils novads) vai pa e-pastu agentura@viski.lv   līdz 
2016.gada 8.aprīlim. Tālrunis uzziņām: 65425347

Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, 
ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datu-
mu un laiku.

Vakance Daugavpils novada 
Pašvaldības aģentūras “Višķi”

 ēku un apsaimniekojamās teritorijas 
pārziņa amatam 

(amata kods pēc profesiju klasifi katora – 5153 02)
Darba pamatpienākumi:
• Organizēt, plānot komunālās saimniecības 

darbu, kas saistīts ar valdījumā esošās mantas ap-
saimniekošanas, veikt materiālo vērtību uzskaiti, 
veikt instruktāžas darbiniekiem, vadīt un kontrolēt 
ūdensvada un kanalizācijas darbību un siltumapgā-
des sistēmas darbību.

• Pildīt un iesniegt LR likumdošanā noteiktās 
atskaites.

• Veikt saimniecības ēku un teritorijas uzturē-
šanu un apsaimniekošanu.

• Pienākumu deleģēšana citiem darbiniekiem 
un izpildes termiņu noteikšana. Neparedzēto darbu 
(avārijas situācijas u.c.) izpildes organizēšana. Dar-
bu izpildes kontrole. 

• Darbs pie projektu realizācijas pasākumu 
organizēšanas.

• Dzīvojamā fonda apsaimniekošana, ikdienas 
apsekošana, tekošo un kapitālo remontu plānošana,  
sanitāro normu ievērošana.

• Darbs ar daudzdzīvokļu māju vecākajiem.
• Saimnieciskās darbības nodrošināšana, pre-

ču un pakalpojumu piedāvājumu apzināšana, analī-
ze, preču un pakalpojumu dokumentu noformēšana.

• Uzraudzīt Višķu pagasta ielas, pagasta ce-
ļus, grāvjus un caurtekas.

Prasības kandidātiem
• Vidējā profesionālā vai vidējā speciālā izglī-

tība.
• Vismaz B kategorijas autovadītāja apliecība.
• Pieredze līdzvērtīgā amatā tiks uzskatīta 

par priekšrocību.
• LR likumdošanas pārzināšana. 
• Teicamas latviešu valodas zināšanas (raks-

tiski un mutvārdos).
• Spēja pieņemt lēmumus, strādāt gan patstā-

vīgi gan komandā, komunikabilitāte, atbildība, ana-
lītiskās un organizatoriskās spējas.

• Iemaņas darbā ar datoru.
Pieteikuma dokumenti
• Iesniegums brīvā formā;
• CV;
• Izglītības dokumentu kopijas; 
• Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumen-

ta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas 
prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe 
(izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo 
vai augstāko izglītību akreditētās programmās lat-
viešu valodā);

• Papildus var iesniegt apmācību (kursu) ap-
guves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomen-
dācijas vēstules. 

Pieteikumus sūtīt vai iesniegt  Pašvaldības aģen-
tūrā “Višķi” (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag. Dau-
gavpils novads) vai pa e-pastu agentura@viski.lv līdz 
2016.gada 8.aprīlim. Tālrunis uzziņām : 65425347, 
26815715

Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, 
ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datu-
mu un laiku. 
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Apstiprināti 
noteikumi 

par jauniešu 
brīvprātīgo darbu

Ar Daugavpils novada domes depu-
tātu atbalstu apstiprināti noteikumi 
par jauniešu par jauniešu brīvprātīgā 
darba organizēšanu Daugavpils nova-
dā. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar 
2016.gada 1.janvārī valstī pieņemto 
Brīvprātīgā darba likumu, kas paredz, 
ka personas no 13 gadiem ir tiesīgas 
veikt brīvprātīgo darbu, tādējādi gūs-
tot darba pieredzi. 

Noteikumi būt attiecināmi uz jaunie-
šiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Šo 
noteikumu ietvaros jaunieši ir tiesīgi 
veikt brīvprātīgo darbu pašvaldības 
iestādēs, kuru laikā tiks veiktas brīv-
prātīgā darba stundu uzskaite. Sa-
sniedzot noteiktu nostrādāto stundu 
skaitu (ne īsāku par 50 stundām), tiks 
izsniegts apliecinājums par to, kādas 
prasmes un iemaņas ir guvis jaunietis, 
kas būs kā pierādījums nākamajam 
darba devējam par veicamo darbu. 

Brīvprātīgo darbu jaunietis varēs 
veikt sev interesējošā jomā – sportā, 
kultūrā, sabiedriskās aktivitātēs, so-
ciālajā darbā vai izglītībā. 

Špoģu vidusskolā darbojās brīvprātīgā darba veicēja no Amerikas
“Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksi-

mies…” ar šiem “Čikāgas piecīšu” 
dziesmas vārdiem marta sākumā savu 
skolotāju, kolēģi, draugu Indru Ekma-
nis tālajā ceļā uz Ameriku pavadīja 
Špoģu vidusskolas saime.

Indra - Vašingtonas Universitātes 
krievu, Austrumeiropas un Centrāl-
āzijas valodu Elisonas centra studi-
ju doktorantūras studente, Amerikas 
Rietumkrasta latviešu izglītības cen-
tra “Kursa” direktore, pēc tautības un 
sirdsbalss latviete - februārī darbojās 
kā brīvprātīgā darba veicēja Špoģu vi-
dusskolā.

Sadarbība ar Indru aizsākās jau pēr-
nā gada novembrī, kad mūsu skolas 
bērnu korītis atsaucās aicinājumam 
piedalīties nelielā aptaujā par interešu 
izglītības programmām. Tad arī notika 
pirmā tikšanās, pirmās sarunas- drau-
dzības sākums. Janvāra sākumā jau 
gaidījām Indru uz ilgstošāku ciemoša-
nos un sadarbību mūsu skolā.

Viesošanās (ja tā to var nosaukt) 
izvērtās par darbīgu, radošu periodu 
Indras un arī mūsu ikdienā. Darbs 
skolā (angļu valodas mācīšana, aktivi-
tātes pirmsskolā un sākumskolā, pie-
dalīšanās skolas pasākumos), kultūras 
aktivitātes Dubnas KN folkloras kopā 
“Atzola” un vokālajā ansamblī “Ugun-
tiņa”, krievu valodas apgūšana, Lat-
gales apceļošana, doktora disertācijas 
rakstīšana neļāva Indrai atvilkt elpu, 
un mēnesis paskrēja vēja spārniem. 
Lūk, ko par to visu jau pēc šī trakā 
skrējiena raksta Indra pati:

Kāds bija Tava brauciena mērķis?
Atbraucu uz Špoģu vidusskolu sa-
karā ar saviem doktora pētījumu 
darbiem. 

Pētījumā gribēju labāk saprast, kāda 
ir vide skolā Latgales laukos, tās vērtī-
bas, dažādība un savstarpējās attiecī-
bas. Sīkāk arī pētīju skolas jaunatnes 
piedalīšanos mākslinieciskās pašdar-

bības kolektīvos un pulciņos Daugav-
pils novadā un pilsētā. Atbraucu ar 
mērķi uzzināt vairāk par latviešu sko-
lēniem un skolas darbiem, jo pati ne 
tikai rakstu disertāciju, bet arī mācu 
latviešu diasporas izglītības iestādēs 
ASV. Ceru ar savu pieredzi Latvijas 
skolās arī dalīties latviešu skoliņās ār-
pus Latvijas.

Kāds bija Tavs pirmais iespaids 
par Špoģu vidusskolu, tās skolotā-
jiem un skolēniem?

Pirmais iespaids jau bija 2015.g. 
novembrī, kad pirmo reizi atbraucu 
runāt par tautas deju kolektīviem un 
sākumskolas kori. Man bija darīšanas 
Daugavpilī, un, pateicoties Gunas Pē-
tersones atsaucībai uz manu e-pastu, 
nolēmu arī aizbraukt uz Špoģiem. Jau 
no pirmās tikšanās reizes man bija 
laba sajūta par vidusskolu un tās sai-
mi. Skolotāji bija ļoti pretimnākoši un 
bērni - jauki un pilni entuziasma, jau 
zināju, ka gribētu te atgriezties. Biju 
ļoti laimīga, kad parādījās tāda iespēja.

Izglītības pārvalde 
izsludina projektu 

konkursu “Kopā būt!”
Daugavpils novada Izglītības pārvalde līdz 26.aprī-

lim izsludina projektu konkursu “Kopā būt!”, kurā tiek 
aicinātas piedalīties novada izglītības iestādes kopā ar 
sadarbības partneriem. 

Projektu konkurss tiek rīkots ar mērķi izglītības ies-
tādēm rast inovatīvas darba formas darbam ar riska 
grupas vecākiem bērnu audzināšanas prasmju un so-
ciālo kompetenču paaugstināšanai, lai sekmētu bērnu 
attīstībai draudzīgāku vidi un lielāku līdzdarbību no 
vecāku puses bērnu audzināšanas un izglītošanas jau-
tājumos. 

Projektu konkursam no pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem piešķirti EUR 2100, viena projekta maksimālā at-
balstāmā summa ir līdz EUR 700. 

Projektu konkursā var piedalīties ikviena vispārējās 
izglītības iestāde, izņemot tās izglītības iestādes, kuru 
projekti tika atbalstīti  2015.gada projektu konkursa 
”Kopā būt !” ietvaros. Atgādinām, ka 2015.gadā “Kopā 
būt!” projektus veiksmīgi realizēja Sventes vidusskola, 
Salienas vidusskola un Birznieku pamatskola. Šajās 
skolās tika organizētas tikšanās ar dažādiem speciā-
listiem, ekskursijas, radošās darbnīcas, sporta spēles 
un citas aktivitātes. Par paveikto gandarītas bija visas 
projektā iesaistītās puses, norādot, ka šādi pasāku-
mi sekmēja saliedēšanos starp bērniem, vecākiem un 
pedagogiem, kā arī uzlaboja savstarpējo uzticēšanos 
starp vecākiem un skolu. 

Atklāta 2016.gada jaunatnes 
intelektuālo spēļu sezona

19.martā Silenes kultūras namā norisinājās pirmā šī gada 
Daugavpils novada jaunatnes intelektuālā spēle, kurā pieda-
lījās jauniešu komandas no 9 pagastiem - Ambeļiem, Medu-
miem, Skrudalienas, Naujenes, Salienas, Maļinovas, Līksnas, 
Kalkūnes un Demenes. 

Spēles laikā tika izspēlētas 3 tūres pa 12 jautājumiem, kas 
atšķīrās gan pēc tēmas, gan pēc grūtības pakāpes. Jaunie-
šiem vajadzēja pielietot ne tikai savas erudīcijas prasmes, 
bet arī loģiku un fantāziju. Spraiga cīņa notika visas spēles 
garumā, tomēr uz pjedestāla šoreiz kāpa Maļinovas pagasta 
jaunieši, ieņemot 3.vietu, Medumu pagasta jaunieši ieņēma 
2.vietu, bet par šīs spēles uzvarētājiem kļuva jaunieši no Sa-
lienas pagasta. Tomēr jāatceras, ka absolūtos Daugavpils no-
vada jaunatnes intelektuālo spēļu čempionus mēs uzzināsim 
gada beigās, kad tiks izspēlētas visas 4 spēles un tiks salikti 
kopā visi spēļu cikla rezultāti. Tāpēc katram ir iespēja pietu-
voties čempiona titulam, ir tikai jāpiedalās! 

Paldies sakām Skrudalienas pagasta jaunatnes lietu atbil-
dīgajai Inārai Lapkovskai un jauniešiem par palīdzību spēles 
organizēšanā, kā arī visām jauniešu komandām par spēles 
apmeklējumu.

Tiekamies jau aprīlī kārtējā jaunatnes intelektuālajā spēlē 
Kalkūnes pagastā.

Milāna Loča
Jaunatnes lietu projektu koordinatore 

Kas visvairāk Tevi pārsteidza, 
vairāk iepazīstot dzīvi Latvijā? Ko 
jaunu Tu iemācījies vai uzzināji, 
dzīvojot Latgalē?

Man ir paveicis, ka vairākas reizes 
esmu ilgāku laiku dzīvojusi Latvijā, 
tikai Rīgā. Šoreiz patiešām pateicos 
par iespēju dzīvot ne tikai laukos un 
vispār ārpus pilsētas, bet tieši Latga-
les laukos, kur ir tik nozīmīga kultū-
ras pašapziņa. Es nezinu, vai mani tas 
gluži pārsteidza, bet ļoti priecājos pati 
redzēt, cik strādīgi gan bērni, gan pie-
augušie ir pagastu, novadu un valsts 
kultūras dzīvē — ne tikai tradicionālā 
nozīmē, bet vispār. Jēdziens “kultūras 
nams” nav ļoti izplatīts ASV, un līdz 
ar to parastiem cilvēkiem nav tādas 
iespējas iesaistīties ansambļos vai ko-
pās, kādas ir pieejamas šeit. Arī priecā-
jos par iespēju pilnveidot savas valodas 
zināšanas — ne tikai latviski, bet arī 
latgaliski un krieviski. Iemācījos daudz 
ļoti nozīmīgu un labskanīgu vārdu sko-
lotājiem.

Spilgtākie mirkļi no šī brauciena.
Man ir ļoti daudz spilgtu atmiņu no 
laika, kas pavadīts Daugavpils novadā. 
Viens no neaizmirstamiem piedzīvoju-
miem bija iespēja piedalīties ansambļu 
skatē kopā ar superīgajām meitenēm 
no Dubnas jauniešu vokālā ansambļa 
“Uguntiņa”. Tas bija pārsteidzoši! Man 
bija daudzi patīkami piedzīvojumi –ie-
spēja ikdienā pavadīt laiku ar skolē-
niem, mācot un mācoties, redzēt viņu 
entuziasmu. Nekad neesmu redzējusi 
skolēnus, kuri tik ļoti gribētu iemācī-
ties reizrēķinu!

Ko tu par Latviju un dzīvi tajā 
stāstīsi saviem skolēniem?

Man svarīgi ir stāstīt saviem skolē-
niem, ka Latvija ir dzīva vieta, kurā 
ir daudz vērtīgu dažādību un iespēju 
attīstībai. Gribētu, lai viņiem arī būtu 
iespēja to izbaudīt un saprast.“

Laiks kopā ar Indru paskrēja nema-
not. Tas bija jaukas sadarbības, pārdo-
mu par savas kultūras saglabāšanu un 
pilnveidošanu, savas nacionālās vērtī-
bas apliecināšanas laiks. Ir tik kolosāli 
apzināties, ka kaut kur tālajā Amerikā 
ir cilvēki, kam paaudžu paaudzēs rūp 
savas valodas, kultūras, valsts sagla-
bāšana, ka mēs varam būt saistīti un 
noderīgi. Ikdienā, darbojoties ar Indru, 
bieži nācās pārvērtēt, cik tīru un skaid-
ru latviešu valodu mēs lietojam, cik 
daudz apzināmies savu latvietību, cik 
augsta ir mūsu nacionālā pašapziņa.

Tīri cilvēcīgi - mums, kolēģiem, Ind-
ra paliks atmiņā kā ļoti gaišs, radošs, 
mīļš cilvēciņš, skolēniem- kā atraktīva, 
saprotoša, labsirdīga skolotāja un kolo-
sālākā Pepija. Tagad Indrai ir vēl vie-
na vieta Latvijā, kur viņa vienmēr būs 
mīlēta un ļoti gaidīta- Špoģi. Un mēs 
visi ceram, ka šī tikšanās noteikti būs!

Guna Pētersone
 Špoģu vidusskolas skolotāja
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Biķernieku pamatskolas 
ERASMUS+ aktivitātes Grieķijā

No 13.marta līdz 20.martam Biķer-
nieku pamatskolas izglītojamie - Anna, 
Kristina un Tatjana pedagogu pava-
dībā piedalījās Erasmus+ aktivitātēs 
Grieķijā, Halkīdas reģiona Mitiku pa-
matskolā.

Šīs Erasmus+ sesijas tēma bija ūdens 
piesārņojums un eko-dārzkopība. Pro-
jekta dalībniekiem bija uzdevums iepa-
zīties ar Grieķijas pieredzi ekoloģiskā 
dārzeņu un augļu dārza izveidē, kop-
šanā un plānošanā. Projekta dalībnie-
kiem bija iespēja apmeklēt ekoloģiski 
audzēto šampinjonu, citrusu augļu un 
tipisko Vidusjūras dārzeņu audzēta-
vas. Otrs uzdevums bija iepazīties ar 
ūdens piesārņojuma tēmu Grieķijas 

kontekstā. Pēc šiem izvirzītajiem uz-
devumiem nākošais posms bija disku-
sijās dalīties pieredzē, kāda situācija ir 
citās projekta dalībvalstīs un apspriest 
risinājumus, ko var īstenot katrs atse-
višķi un skolas kopumā.

Protams, Erasmus+ dalībnieki ie-
pazinās arī ar Grieķijas kultūru un 
labajiem piemēriem, ko pārņemt, kā 
arī iepazīstināja ar Latvijas kultūru 
un popularizēja Latvijas sasniegumus. 
Latvijas pārstāvjiem bija iespēja ap-
skatīt Atēnu Akropoli, nobaudīt tra-
dicionālos grieķu ēdienus un mācīties 
tradicionālās grieķu dejas.

 Kristīne Velika

Biķernieku pamatskolai 
pirmā jaunsargu vienība

Biķernieku pamatskolā notika jaun-
sargu svinīgā solījuma nodošanas svēt-
ki. Kopumā jaunsarga zvērestu nodeva 
31 jaunsargs.

Svinīgo solījumu pieņēma Jaunsar-
dzes un informācijas centra Jaunsar-
dzes departamenta 2.novada nodaļas 
vadītājs Juris Lelis, apliecinot, ka ar šo 
brīdi jaunsargiem ir gods nest šo apzī-
mējumu un gods kalpot Latvijai.

Uz svinīgo pasākumu bija ieradušies 
viesi no Daugavpils novada Izglītības 

pārvaldes - Natālija Peterāne un Jo-
lanta Urbāne, Saeimas deputāts Ri-
hards Eigims un Biķernieku pagasta 
pārvaldes vadītāja Mārīte Daņilova.

Diena bija zīmīga ne tikai pašiem 
jaunsargiem, bet arī Daugavpils nova-
dam, kur šāds pasākums notika pirmo 
reizi.

Kristīne Velika
Biķernieku pamatskola 

Sventes vidusskolas skolēni izcīna 
1.vietu jauno vides pētnieku forumā

Rīgā notika Rīgas at-
klātā kārta Jauno vides 
pētnieku forumā “Skolēni 
eksperimentē”. Forums 
notika Latvijas Universi-
tātes Dabaszinātņu aka-
dēmiskajā centrā.

Šogad darbus forumā 
vērtēja Bērnu un jaunie-
šu vides izglītības centra 
„Rīgas Dabaszinību skola” 
izveidotā un apstiprinātā 
žūrija, kā arī pārējie foru-
ma dalībnieki.

Jau trešo gadu Latvijas 
Jauno pētnieku vidū bija 
arī Sventes vidusskolas 
skolēni Valentīns Meinerts 
(8.kl.) un Dmitrijs Kostan-
dovs (7.kl.) (pētījuma vadī-
tāja: S.Drugoveiko).

Zēni ļoti veiksmīgi aiz-
stāvēja savus eksperimen-
tus ar nosaukumu „Netica-
mi, bet turas” un ieguva 1. 
vietu.

Foruma dalībniekiem 
centra laboratorijā vērot dažādus inte-
resantus eksperimentus.

Svetlana Drugoveiko 

bija iespēja iepazīties ne tikai ar savu 
vienaudžu paveikto, bet arī piedalīties 
aizraujošā ekskursijā Latvijas Univer-
sitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā 
centrā, kā arī izmantot lielisku iespēju 
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Apstiprinātas maksas pakalpojumu izmaiņas Daugavpils novada muzejos
Naujenes Novadpētniecības muzejā 

un ārpusmuzeja ekspozīcijas “Slutiš-
ķu vecticībnieku lauku sēta” apmek-
lējumam ieejas maksa individuālajam 
apmeklētājam paaugstināta līdz EUR 
1.50, mācību iestāžu audzēkņiem un 
pensionāriem –EUR 1,00, ģimenes bi-
ļete (2 pieaugušie + bērni) – EUR 4.00.

Vienotā ieejas biļete Naujenes mu-
zeja un ārpusmuzeja ekspozīcijas 
“Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” 
apmeklējumam: pieaugušajiem 1 per-
sonai –EUR 2,50; mācību iestāžu au-
dzēkņiem un pensionāriem 1 personai 
–EUR 1,50.

Raiņa mājā Berķenelē  un Skrindu 
dzimtas muzejā ieejas biļete vienam 

pieaugušajam izmaksās EUR 1.00, 
mācību iestāžu audzēkņiem un pen-
sionāriem – EUR 0.50, ģimenes biļete 
– EUR 3.00. 

Naujenes Novadpētniecības muzejs 
paaugstina maksas pakalpojumus 
sakarā ar to, ka 2014.gada Nauje-
nes Novadpētniecības muzejā atvērts 
moderns Dabas informācijas centrs. 
Renovētas telpas, iekārtota moder-
na ekspozīcija ar plašu informāciju 
par aizsargājamo dabas teritoriju 
“Augšdaugava” un „Braslavas ezeri” 
dabas vērtībām.

Dabas informācijas centrs aprīkots 
ar Latgales reģionā modernākajām 
tehnoloģijām un interaktīvajiem risi-

nājumiem un 2015.gadā tika atjaunota 
Slutišķu vecticībnieku lauku sēta un 
izveidota jauna Naujenes Novadpēt-
niecības muzeja ekspozīcija “Zemkopī-
bas darbarīki Daugavpils novadā 20. 
gadsimta 1.pusē.” 

Paplašinātas arī bezmaksas apmek-
lētāju grupas – ieeja par brīvu nodroši-
nāta pirmskolas vecuma bērniem (līdz 
6 gadiem), pedagogiem, kas pavada iz-
glītojamo grupu, bāreņiem un bez vecā-
ku gādības palikušiem bērniem, dienas 
aprūpes centra, krīzes centra un inter-
nātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, 
kas ievietoti sociālās rehabilitācijas 
centrā (uzrādot statusu apliecinošu 
dokumentu) un tos pavadošajām per-

sonām (viens pedagogs vai viena per-
sona uz 10 bērniem vai audzēkņiem). 
Tāpat bezmaksas ieeja ir bērniem līdz 
18 gadu vecumam ar invaliditāti, per-
sonām ar I un II grupas invaliditāti 
(uzrādot invaliditātes apliecību) un 
vienai personai, kas pavada bērnu līdz 
18 gadu vecumam ar invaliditāti vai 
personu ar I grupas invaliditāti.

Muzeja bezmaksas apmeklējums vi-
sām apmeklētāju grupām notiek dažā-
du pasākumu, izstāžu atklāšanas un 
akciju laikā. Tāpat ieejas maksa netiek 
iekasēta Skrindu dzimtas muzejā un 
Naujenes Novadpētniecības muzejā 
katra mēneša pēdējā ceturtdienā no 
1.oktobra līdz 30.aprīlim.

Naujenes Novadpētniecības muzeja piedāvājums 
2016. gada tūrisma sezonā

Tuvojoties tūrisma sezonai, Nauje-
nes Novadpētniecības muzejs ir saga-
tavojis un piedāvā apmeklētājiem jau-
nas izstādes un lielisku iespēju izzināt 
novada vēsturi, līdzdarboties radoša-
jās darbnīcās un atpūsties kopā ar ģi-
meni vai draugiem. 2016. gadā Nauje-
nes Novadpētniecības muzejs svin 20 
gadu jubileju. Šai sakarā ir padomāts 
par apmeklētājiem un radīta iespēja 
jebkuram interesentam iepazīt mu-
zeju bez maksas. Gada garumā tiks 
organizētas dažādas akcijas un pa-
sākumi: katra mēneša pēdējā ceturt-
dienā, no 1. oktobra līdz 30.aprīlim, 
Naujenes Novadpētniecības muzeja 
ekspozīcijas Skolas ielā 1, Naujenē, 
būs apskatāmas bez maksas. Šī gada 
21. maijā muzejā norisināsies Starp-
tautiskā akcija „Muzeju nakts”, kurā 
bez maksas būs pieejamas ne tikai 
ekspozīcijas un izstādes, bet arī dažā-
das radošās darbnīcas. 

Šogad apmeklētājiem tiks piedāvā-
ta atjaunota un paplašināta ekspo-
zīcija „Slutišķu vecticībnieku lauku 
sēta”, kura tika iekārtota Eiropas 
Lauksaimniecības fonda  lauku at-
tīstībai (ELFLA) atbalstītā projekta 
„Vecticībnieku vēsturiskās apbūves 
atjaunošana un lauksaimniecības 
kultūrvēsturiskā mantojuma sagla-
bāšana Slutišķu sādžā” ietvaros. Pro-
jektu līdzfinansēja Daugavpils novada 
dome, realizēja Daugavpils novada 
Kultūras pārvalde. Atjaunotā ekspo-
zīcija „Slutišķu vecticībnieku lauku 
sēta” atspoguļo Dienvidlatgales vecti-
cībnieku lauku sētas iekārtojumu. Tā 
sastāv no divām daļām: „Vecticībnie-
ku dzīvojamās mājas” un 20. gs. 1.pu-
ses zemkopības darbarīku kolekcijas 
„Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils 
novadā”. Ekspozīcija aprīkota ar mo-
derniem LED displejiem, kuros izvie-
totas virtuālās izstādes, kā arī plaša 
informācija par vecticībniekiem un 
apskatāmajiem eksponātiem. Sētas 
pagalmā uzstādīti informatīvie sten-
di, kuri sniedz informāciju par Slutiš-
ķu sādžu, tās vēsturi un cilvēkiem. Uz 
vietas var saņemt gida pakalpojumus 
latviešu un krievu valodā, kā arī ak-
tuālu tūrisma informāciju. Apmek-
lētājiem pieejams bezvadu internets. 
„Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” 
tūrisma sezonas laikā ir atvērta ap-
meklētājiem no trešdienas līdz svēt-
dienai no plkst. 10.00 – 19.00. 

Naujenes Novadpētniecības muzeja 
apmeklētāji tiek laipni aicināti iepa-
zīt Naujenes pagasta Viļušos dzimušo 
māsu - tēlnieces Valentīnas Zeiles un 
gleznotājas Ģertrūdes Zeiles dzimtas 
stāstu, jo muzejā ir skatāma tēlniecei 
Valentīnai Zeilei veltīta mākslas gale-
rija „Latgales parīziete Valentīna Zei-
le” un atklātais mākslas priekšmetu 
krājums „Valentīnas Zeiles darbnīca”. 
Izstādē „Dzimtas mantojums” var tu-
vāk iepazīt Zeiļu dzimtas vēsturi un 
Ģertrūdes Zeiles personību. 20. gad-
simta 1. puses sadzīves priekšmetu 
un darbarīku kolekcija ir apskatāma 
etnogrāfijas ekspozīcijās „Turīga zem-
nieka istaba” un „Latgaliešu sadzīves 
priekšmeti un darbarīki”. Dabas eks-
pozīcijā „SirdsDaugava” var iepazīt 
īpaši aizsargājamo Augšdaugavas da-
bas teritoriju, dabas parka „Daugavas 
loki” floru un faunu, kā arī Daugavas 
upes zivis. 2016. gadā būs skatāmas 
divas jaunas tematiskas izstādes: 
50.- 60.- to gadu interjeram veltīta iz-
stāde „Durvis pagātnē: padomju laika 
šarms” un Otrajam pasaules karam 
veltīta izstāde „Ugunsjoslu krustoju-
mā”. Apmeklētājiem tiek piedāvāts 
darboties muzeja radošajās darbnīcās. 
Jebkurš var iesaistīties Ginesa rekor-
da tapšanā veidojot Lielo Augšdauga-
vas musturdeķi, tamborēt apaļos tepi-
ķīšus, pīt klūgas, veidot no māla vai 
apgleznot stiklu. Maksa par radošo 
darbnīcu vadīšanu pieaugušajiem ir 
1,50 EUR, bērniem 1,00 EUR. Muzejā, 
Skolas ielā 1, darbojas Dabas informā-
cijas centrs, kurš nodrošina gida pa-
kalpojumus dabas parka „Daugavas 
loki” teritorijā, piedāvājot tematiskas 
ekskursijas pa Slutišķu vecticībnieku 
sādžu, Markovas izziņu taku, Livoni-
jas ordeņa viduslaiku Dinaburgas pils 
taku vai Juzefovas parku. Dabas infor-
mācijas centrā var saņemt arī tūrisma 
informāciju par Augšdaugavas (Latvi-
ja) un Braslavas ezeru (Baltkrievija) 
teritorijām un iegādāties Daugavpils 
novada suvenīrus. Muzejs sezonas lai-
kā no 1.maija līdz 30.septembrim dar-
ba dienās atvērts apmeklētājiem no 
plkst.8.00 līdz plkst. 17.00, bet sest-
dienās no plkst.10.00 līdz plkst.17.00. 

Daugavpils novada tūrisma attīstī-
bas aģentūra „TAKA”, sākot ar 2016. 
gadu, piedāvā ekskursiju, kurā ir ie-
kļauts Naujenes Novadpētniecības 
muzeja un „Slutišķu vecticībnieku 

sētas” apmeklējums ar vecticībnie-
ku kulinārā mantojuma degustāciju. 
Ekskursijas cena vienam cilvēkam ir 
10,00 EUR. Apmeklētājiem būs iespē-
ja izmantot „Slutišķu vecticībnieku 
lauku sētas” teritorijā esošās nojumes 
[5,00 EUR par 1 pasākumu], kā arī 
muzeja telpas fotografēšanai un filmē-
šanai [15 EUR par 1 fotografēšanās 
reizi]. 

Jāatzīmē, ka ar 2016. gadu ir mainī-
ta ieejas maksa Naujenes Novadpēt-
niecības muzejā un ekspozīcijā „Slu-
tišķu vecticībnieku lauku sēta”. 

ZVANIET:
mob. tālr. +371 26532508; 
+371 25611268 , +371 654 31803 vai 
+371 654 71321

UZZINIET VAIRĀK: 
www.naujenesmuzejs.lv 
http://www.facebook.com/Naujenes-
muzejs 

RAKSTIET: e-pasts: 
naujenesmuzejs@inbox.lv, naujenes-
muzejs@dnkp.lv
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“Berķeneles kamolītis” festivālā “Laimes lācis”
18. un 19. martā Siguldas Mākslu 

skolā “Baltais Flīģelis” jau trešo reizi 
notika bērnu un jauniešu teātra fes-
tivāls “Laimes lācis”. Šogad festivālā 
piedalījās arī teātra studija „Berķe-
neles Kamolītis”, kuri rādīja iestu-
dējumu “Eža kažociņs” (pēc Viļa Plū-
doņa pasakas motīviem). V.Plūdoņa 
dzejas valodā uzrakstītajā un dau-
dziem zināmajā pasakā tika iesaistīti 
trīspadsmit studijas dalībnieki. “Eža 
kažociņš” iestudēts 2014.gada vasarā 
un ir izrādīts jau četras reizes. Izrā-
des režisors – Ivars Brakovskis, sce-
nogrāfe – Inese Bērziņa.

Kopumā festivālā piedalījās 21 te-
ātra mākslas kolektīvs no visas Lat-
vijas, kas skatītājus priecēja ar lite-
rārajiem uzvedumiem, marionešu, 
leļļu, kustību un dramatiskā teātra 
iestudējumiem. Svarīgākais festivā-
la organizēšanas mērķis ir bērnu un 
jauniešu teātru, studiju un pulciņu 
audzēkņus motivēšana radošām ak-
tivitātēm festivālos, tādā veidā veici-
not kolektīvu mākslinieciskā līmeņa 
izaugsmi. 

Gaismu un skaņu spēle Višķos 
Višķu profesionālās vidusskolas zālē 

notika neparasta gaismu un skaņu 
spēle vokāli instrumentālo grupu kon-
certā “Gaismas skaņas”, ko radīja trīs 
jauniešu grupas no Višķiem, Daugav-
pils un Rēzeknes.

Pasākuma organizatori solīja ap-
meklētājiem neparastus pasākuma 
noformējuma risinājumus, pateicoties 
mūsdienu tehnoloģijām, šajā gadīju-
mā multimediju projekcijām. Šāda 
veida projekcijas bieži tiek izmantotas 
prezentācijās, izglītības programmu 
realizēšanā, kā arī pēdējo gadu laikā 
tās pārsteidz gaismu festivālā “Sta-
ro Rīga”. Višķu pagasta sabiedriskais 
centrs vēlējās demonstrēt multimedi-
ju projekcijas kā pilnvērtīgu, ērtu un 
ekonomisku pasākumu noformējuma 
iespēju. Projekcijas tika izmantotas 
arī kā neparasts veids iespaidīga un 
negaidīta tēla veidošanā radošās fotog-
rāfi jas izstādē.

kas žanra skaņdarbus. Grupas sastāvā 
ir jaunieši, kas apguva instrumentu 
spēli pašmācības ceļā, tādējādi pavada 
savu brīvo laiku lietderīgi – iepazīst 
mūzikas pamatus, komunicē ar vien-
audžiem, smeļas pieredzi koncertos un 
festivālos, pārstāv pagastu konkursos 
un skatēs. Grupa, galvenokārt, izpilda 
latviešu komponistu skaņdarbus, tā-
dus kā “Klauns”, “Nāk nakts”, “Dzimtā 
valoda” u.c. Jauniešu priekšnesumā, 
pateicoties projekcijām, plauka ziedi 
un veidojās neparasti raksti.

Koncerta kulminācijā pasākuma 
daiļās apmeklētājas sagaidīja pārstei-
gums no Daugavpils novada domes 
deputātiem Janīnas Kursītes un Alek-
sandra Studeņņikova, kas izpaudās kā 
tulpju ziedu klēpis, ko pasniedza visām 
sievietēm par godu pavasara svētkiem.

Organizatori pateicas par atbalstu 
biedrībai “Lauku studija”, Špoģu Mū-

Jau pie profesionālās vidusskolas 
zāles ieejas, pasākuma apmeklētājus 
sagaidīja radošo fotogrāfi ju izstāde, 
kas tapa sadarbojoties Višķu pagasta 
sabiedriskajam centram un  fotogrāfei 
Olgai Kuzminai. Fotogrāfi jās ir attēlo-
tas Višķu pagasta sievietes, kas aktīvi 
iesaistās Višķu pagasta sabiedriskajā 
dzīvē. Neparasto tēlu radīšanai tika iz-
mantotas multimediju projekcijas, kas 
veidoja dažādus reljefus un rakstus uz 
sieviešu sejām. Izstāde būs skatāma 
līdz 31.martam Višķu profesionālās vi-
dusskolas zālē.

Koncertprogrammu uzsāka tālākie 

pasākuma dalībnieki – jauniešu grupa 
no Rēzeknes “The Weird Wednesdays”. 
Jauniešus kopā pulcēja latgaliešu rok-
grupas “Bez PVN” līderis Guntis Ra-
sims. Viņu mūzika ir domāta dažādām 
gaumēm, tāpēc klausītāji izbaudīja 
gan latviešu dziesmas -  “Rudens” un 
“Četri balti krekli” aranžējumu, kā arī 
ārzemju hītus -  “Hotel California” un 
“Jane”. Grupas priekšnesumu papildi-
nāja melnbaltas grafi skas multimediju 
projekcijas, kas radīja neparastas ēnu 
spēles.

Turpinājumā tika aicināta grupa no 
Daugavpils “Warm House”, kas apbū-

ra skatītājus ar repertuāra noskaņu 
dažādību un tajā viņiem palīdzēja arī 
multimediju projekcijas, kurās plūstoši 
mainījās kaleidoskopa krāsas. Grupas 
sastāvā ir universāli mūziķi, kas izpil-
dīja gan ārzemju dziesmas, gan latvie-
šu skaņdarbus, gan arī savas oriģināl-
dziesmas.

Koncerta noslēgumā klausītāji sagai-
dīja mājiniekus, grupu “Mažors”. Pa-
teicoties biedrībai “Lauku studija” un 
Špoģu Mūzikas un mākslas skolai, jau 
gadu Višķos darbojas jauniešu vokāli 
instrumentālā grupa “Mažors”, kas iz-
pilda populārās mūzikas un rokmūzi-

zikas un mākslas skolai un tās direk-
toram Andrejam Repinam, Malnavas 
koledžas izglītības programmas īste-
nošanas vietas “Višķi” administrācijai, 
kā arī Višķu pagasta jauniešiem un 
jaunatnes lietu atbildīgajam Jānim 
Briškam. Višķu pagasts cer, ka šāda 
veida koncerti kļūs par tradīciju pava-
sara sākumā.

Santa Matisāne
Višķu pagasta sabiedriskā centra 

vadītāja
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Masļeņicas pasākumi novadā 
Masļeņica ir vieni no senākajiem un 

krāšņākajiem slāvu tautu svētkiem, 
kad cilvēki pulcējas vienkopus un  ar 
dažādām izdarībām pavada ziemu un 
sagaida  pavasari. 

Demenes pagastā tie jau ir tra-
dicionāli svētki. Pasākumu atklāja 
ar teatralizētu priekšnesumu Deme-
nes kultūras namā, kura laikā teātra 
pulciņa “Marija&Co” aktieri un vokālā 
ansambļa „Aizturi elpu!” dziedātāji ap-
sveica visus svētkos, stāstīja  par svēt-
ku tradīcijām, jokoja, minēja mīklas, 
dziedāja un dejoja.

Pēc tam visi tika aicināti uz lauku-
mu, kur notika sporta stafetes, preci-
zitātes un spēka sacensības, radošās 
aktivitātes un rotaļas. Svētku noskaņu 
palīdzēja radīt skanīgās A. Boginska 
melodijas.

Pasākuma dalībnieki aizraujoši un 
ar lielu apņēmību piedalījās visās akti-
vitātēs. Veiklākie, spēcīgākie un spor-
tiskākie saņēma balvas.

Pasākuma kulminācijā notika salmu 
lelles dedzināšana. Kopā ar to tika sa-
dedzinātas visas nelaimes, slimības un 
bēdas.

Pasākums neiztika arī bez mieloša-
nās ar pankūkām. Demenes kultūras 
nams pateicas kolektīviem par atsau-
cību un atbalstu, visiem pasākuma 
dalībniekiem par aktīvu piedalīšanos, 
A.Boginskim -  par skaistajām melodi-
jām, I.Šmeišai  -  par garšīgām pankū-
kām,  brīvprātīgajiem palīgiem -  J.
Sterlānei, V.Šmeišam, M.Kostigovai, 
E.Baranovskai, S.Semjonovai  - par or-
ganizētājām aktivitātēm.  

Pasākumu finansiāli atbalstīja Dau-
gavpils novada dome un Demenes pa-
gasta pārvalde.

Skrudalienas pagastā Masļeņicas 
svētki tika nosvinēti jautri un skanīgi.

Svētku dalībnieki ar prieku pieda-
lījās dažādos konkursos, sacensībās 
un rotaļās. Šautriņu mešanas sa-
censības vadīja Kazimirs Hrapans 
un Ivans Ivanovs, tradicionālo slotas 
mešanu uzraudzīja Valentīna Maren-
kova, savukārt jaunieši, sporta orga-
nizatores Ināras Lapkovskas vadībā, 
vadīja dažādas Masļeņicai raksturī-
gas sacensības: pārvietošanos uz ko-
ka staiguļiem, riņķu mešanu, lēkša-
nu ar lecamauklu, hanteles turēšanu. 

Visiem klātesošajiem bija iespēja 
cienāties ar garšīgu putru, ko lab-
prāt šim pasākumam sagatavoja 
uzņēmums “Marianna”. Sieviešu 
klubs “Silenīte” un biedrība “Dzid-
ra straume” cienāja ar pašu gatavo-
tiem kārumiem, tēju un, protams, arī 
pankūkām. Savu veiksmi ikviens va-
rēja izmēģināt arī konkursā – loterijā 
“Medovuha”.

Savukārt pēc aktivitātēm ar jaut-
rām dziesmām klātesošos priecēja 
vokālais ansamblis “Līgaviņas” (vadī-
tāja Rozālija Almakajeva), savukārt 
jestrās dejas izpildīja Daugavpils 
Krievu kultūras centra deju ansamb-
lis “Uzori” (vadītājs A.Popova).

Koncertu vadīja Jeļena Hrapāne un 
Ludmila Sivačova. 

Pasākuma organizators - Silenes 
kultūras nams (vadītāja Alevtīna 
Mihailova) pateicas komunālās saim-
niecības darbiniekiem, sabiedriska-
jām organizācijām un jauniešiem par 

palīdzību skaisto svētku organizēša-
nā. 

Naujenes pagastā
Naujenes kultūras centra pagalmā 

pasākuma vadītāji, divi atraktīvi snie-
gavīri, aicināja visus klātesošus dejot, 
dziedāt, spēlēt jautras spēles un vie-
noties kopīgā ziemas aizvadīšanas no-
skaņā. Aktivitātēs dedzīgi piedalījās 
ne tikai mazi bērni, bet arī viņu vecāki, 
brāļi un māsas.

Pasākumā muzikālo daļu sarūpēja 
Ambeļu kultūras nama interešu kopa 
„Romaška”, Šķeltovas tautas nama vo-
kālais ansamblis „Zvonnica” un soliste 
Zita Nitiša.

Tradicionālā svētku dziedāšana, de-
jošana, iešana spēlēs, tai skaitā, slotas 
mešana, kāpšana kokā pēc dāvanām 
un virves pārvilkšana noslēdzās ar 
Masļeņicas simbola sadedzināšanu un 
gardu cienastu.

Naujenes kultūras centrs izsaka pa-
teicību kolektīviem par atsaucību un 
atbalstu, visiem pasākuma dalībnie-
kiem un skatītājiem par aktīvu pieda-
līšanos un pozitīvu noskaņojumu, kā 
arī Regīnai Prohovskai par garšīgajām 
pankūkām.

Maļinovas pagastā 
Maļinovā Masļeņica tika nosvinēta 

ar jautrām sacensībām un garšīgām 
pankūkām. 

Koncerta laikā skanēja dziesmas 
un notika izrāde “Pasaka par Gailīti 
un saulīti”. Iedzīvotāji  minēja mīklas 
par pavasari, bērni vizinājās ar zirgu, 
komandas „Ziema” ar „Pavasari” sa-
centās virves vilkšanā. Pasākuma no-
slēgumā, dziesmām skanot, tika sade-
dzināta salmu lelle.

Paldies pankūku cepējai  Ž. Avdeje-
vai, Maļinovas pagasta pārvaldei un 
Daugavpils novada domei par atbalstu 
svētku rīkošanai.

Vīgantu ciemā
Divu jokdaru pavadībā pasākuma 

apmeklētāji no visa Višķu pagasta 
jestrojās, minēja mīklas, cīnījās par 
balvām, spēlēja spēles, meta zābakus, 
dejoja un sagaidīja pavasari. Īpašu 
pārsteigumu sagādāja Vīgantu ciema 
vīri, kas pārsteidza ar jautriem tēliem 
un deju. Par īpašu pasākuma gaisotni 
parūpējās Biķernieku kultūras centra 
sieviešu vokālo ansamblis “Rjabinuš-
ka”. Pēc slāvu ticējumiem Masļeņica 
aiziet un ar to kopā arī ziema, dodot 
ceļu pavasarim. 

Tradicionāli tiek uzskatīts, ka cilvē-
kam, kas slikti un trūcīgi ēdis Masļe-
ņicas nedēļas laikā, visu gadu neveik-
sies, tāpēc arī pasākuma organizatori 
parūpējās, lai pankūkas tiktu katram 
pasākuma viesim. Par gardajām 
pankūkām pateicamies Špoģu vidus-
skolas pavārēm.

Višķu pagasta pārvalde vēl pagasta 
iedzīvotājiem ražīgu, gaišu un saulai-
nu pavasari.

Kalkūnes pagastā
Masļeņicu Kalkūnē uzsāka lieliskie 

Špoģu Mākslas un mūzikas skolas 
Kalkūnes mācību punkta audzēkņi ar 
izgājienu pašdarinātos kostīmos. Tam 
sekoja koncertprogramma, kas mijās 
ar aizraujošām sporta sacensībām un 
izklaidēm. Klātesošie varēja jautri at-
pūsties un gūt pozitīvas emocijas. Visi 

tika cienāti ar karstu tēju un pankū-
kām. Klātesošie varēja piedalīties gan 
galda tenisa, gan mini futbola, gan 
novusa sacensībās. Dažādas izklaides 
bija sagatavotas arī mazākajiem svēt-
ku dalībniekiem - atklātņu izgatavo-
šana, konkurss-”Izkrāso” un radošā 
darbnīca Origami. Ciemos pie kalkū-
niešiem atnāca Vinnijs Pūks, ieprieci-
not gan bērnus, gan pieaugušos.

Koncertā piedalījās Kalkūnes pa-
gasta pārvaldes sieviešu vokālais an-
samblis “Pērles”- vadītāja B.Madelāne, 
Kalkūnes pagasta pārvaldes bērnu 
vokālais ansamblis “Zariņi”, vadītāja 
J.Cimbale, Randenes pamatskolas an-
samblis - vadītāja L.Sauleviča, Kalkū-
nes pagasta pārvaldes moderno deju 
kolektīvs “Vivat Kalkūne”- vadītāja 

L.Timofejeva. Pasākuma beigās visas 
ziemā uzkrātās negācijas tika sadedzi-
nātas kopā ar Svētku Lelli. Kalkūnes 
boksa skolas audzēkņi demonstrēja 
stilizētās dūru kaujas. Svētku kulmi-
nācijā - jau par tradīciju kļuvušā virves 
vilkšana. Pēc “ilgas cīņas” uzvaru guva 
pavasaris!

Paldies visiem, kas palīdzēja organi-
zēt un vadīt šo pasākumu: O.Kursītim, 
A.Mackevičam, B.Binderei, I. Vēr-
diņai, G. Zujevam, M.Kohanovičai, 
I. Skurjatei, N.Polovajai, T.Bučelei, 
D.Holostovai, N.Orlovai, G.Ilgačai, 
A.Cimoškai,D.Mančinskai, A. Beļtma-
nei, V.Jurkjanam un biedrībai “Ideju 
tase”.
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Dinaburgas taka atkal atvērta apmeklētājiem 
Daugavpils novada viesus un iedzī-

votājus šopavasar gaida atjaunotā Di-
naburgas taka – tūristu iemīļota vieta 
Daugavas krastā netālu no Daugav-
pils. Takas sākumā Daugavas ielejas 
ainavas plašumu un skaistumu var 
novērtēt no jaunās skatu platformas. 
Jaunās koka kāpnes, laipas un tiltiņš 
aicina izstaigāt gravas un kraujas, 
un aiziet pie Dinaburgas pils maketa 
– objekta, pie kura laikam ir fotogra-
fējies teju katrs dabas parka “Dauga-
vas loki” apmeklētājs. Taka ved arī uz 
Bruņinieku laukumu upes krastā. Pēc 
kāpšanas augšup un lejup (kāpņu kop-
garums ir vairāk nekā 300 metri!) var 
atvilkt elpu un ieturēt maltīti vairākās 

atpūtas vietās.
Dabas parkā “Daugavas loki” pašlaik 

apmeklētājiem atvērti visi tūrisma in-
frastruktūras objekti, arī rekonstruē-
tais Vasargelišķu skatu tornis un jau-
nais skatu tornis Vecsalienas pagasta 
Lazdukalnā. Abi skatu torņi, kā arī 
Dinaburgas taka, celti un atjaunoti 
Dabas aizsardzības pārvaldes vadīta-
jā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
projektā „Antropogēno slodzi samazi-
nošās un informatīvās infrastruktūras 
izveide Natura 2000 teritorijās (II kār-
ta)”.

Visi laipni aicināti – ieeja minētajos 
objektos ir par brīvu.

 Otrajās Lieldienās norisinājās konkurss “Cāļu cālis 2016”
Otrajās Lieldienās, 28. martā, Dau-

gavpils novada Kultūras centrā notika 
Starpnovadu mazo vokālistu konkurss 
“Cāļu cālis 2016”. Konkursa mērķis 
ir veicināt pirmsskolas vecuma bērnu 
muzikālo spēju attīstību un rosināt sa-
darbību starp mūsu novadu un tā kai-
miņu pašvaldībām.

Starpnovadu mazo vokālistu kon-
kursā “Cāļu cālis 2016” piedalījās 
Alans Lapins un Elizabete Kotova 
no Daugavpils, Zane Fjodorova no 
Ilūkstes novada, Agnese Dzene no Jē-
kabpils novada, Gatis Groza no Jēkab-
pils, Valērija Žurila no Krāslavas nova-
da, Alise Makejeva un Karlīna Skutele 
no Preiļu novada, Gundija Sondare un 
Kristaps Rimša no Riebiņu novada un 
Alise Kanča no Vārkavas novada.

Daugavpils novadu konkursā pār-
stāvēja Natālija Rižaja no Demenes 

pagasta un Maksims Sidorevičs no Ka-
lupes pagasta. Pirms tam viņi sekmīgi 
uzstājās Daugavpils novada mazo vo-
kālistu konkursā “Cālis”, kas notika 5. 
martā.

Par titula „Ritmiskākais cālis 2016”  
īpašnieci kļuva mūsu novadniece Na-
tālija Rižaja, bet titulu „Skatuviskā-
kais cālis 2016” ieguva Elizabete Ko-
tova. Galvenā balva un nosaukums 
„Cāļu cālis 2016” tika piešķirts Alisei 
Makejevai. 

Konkursa dalībnieku vokālās spējas, 
ritma izjūtu un radošumu vērtēja mū-
zikas pedagoģes Inga Zeile, Iveta Us-
tinskova, Olga Arhipova. 

Pasākumu vadīja kaķenes Mince 
(Vita Vanaga) un Prince (Anita Auzā-
ne).

Daugavpils novada 
Kultūras centrs
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I Z S O L E SLAD izbraukumu grafi ki
No 13.aprīļa LAD sniegs klātienes konsultācijas 
vairākās pagastu pārvaldēs un palīdzēs klientiem 
aizpildīt pieteikumus elektroniski, kā arī sniegs 
cita veida pakalpojumus saistītā ar EPS lietošanu. 
Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar in-
terneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pieteikumus 
būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmek-
lējot LAD klientu apkalpošanas centru Daugavpilī 
, Sēlijas ielā 25, kab. Nr. 100, 101. Ar Daugavpils 
novada lauku konsultantu darba grafi ku pagastos 
var iepazīties mājas lapas www.daugavpilsno-
vads.lv sadaļā “Uzņēmējdarbība”. 

Izbraukumu grafi ks:

13.04.2016. 10.00-15.00 Demene
14.04.2016. 10.00-15.00 Vecsaliena
20.04.2016. 10.00-15.00 Medumi
21.04.2016. 10.00-15.00 Tabore
27.04.2016. 10.00-15.00 Skrudaliena
05.05.2016. 10.00-15.00 Saliena
11.05.2016. 10.00-15.00 Demene

LAD informatīvie semināri
LAD Daugavpils konsultāciju birojs (Sēlijas ielā 25, Daugavpils)  4. un 5.aprīlī rīko informatīvos semi-
nārus. Sākums plkst. 10.00. 

4.aprīlī plkst. 10.00

Daugavpils KB piedāvātie pakalpojumi. 
Speciālistu pieņemšanas laiki. Sadarbības iespējas.

 Guntars Melnis
Daugavpils KB vadītājs

Aktualitātes LAP pasākumos 2016g. Investīciju pasākumi 
(Ieguldījumi materiālos aktīvos, Mazie lauksaimnieki, 
jaunie lauksaimnieki).

Normunds Lacaunieks 
Dienvidlatgales RLP Lauksaimniecības 

un lauku attīstības daļas vadītājs.

ES tiešo maksājumi  saņemšanas nosacījumi  2016 gada. Aivars Znotiņs 
Dienvidlatgales RLP  ES Tiešo 

maksājumu daļas vadītājs
Klientu lietas. Degviela, subsīdijas. apdrošināšanas lietas. 
Atbildes uz jautājumiem.

Ināra Lukaseviča 
Dienvidlatgales RLP vadītāja vietniece.

LEADER programmas  apstiprināti noteikumi un prasības. 
Diskusijas. Atbilde un jautājumiem.

Inga Krekele
Daugavpils un Ilūkstes novadu 

partnerības koordinatore

5.aprīlī plkst. 10.00

Aktualitātes Integrētās augu audzēšanas ieviešanā. A.Lestlande 
VAAD Integrētās augu aizsardzības 

daļas vadītāja 
Lauka monitorings. Kaitīgo organismu izplatība un 

attīstības pakāpe. Lauka uzskaites sistēma (vēsture), tās 
aizpildīšanas pamatprincipi. Atbildes uz jautājumiem.

   L. Būcēna 
VAAD Integrētās augu aizsardzības 

daļas vecākā referente                         

Prasības mēslošanas līdzekļu lietošanai. K.Eglīte 
VAAD Agroķīmijas departamenta 

vecākā inspektore
VAAD reģionālais inspektors – prognozists. 

Nozīmīgākās graudaugu un rapša slimības un kaitēkļi, 
to ierobežošanas integrētā pieeja.

L. Būcēna 

Nozīmīgākās lauka pupu slimības un kaitēkļi, 
to ierobežošanas integrētā pieeja. Atbildes uz 

jautājumiem.

L. Būcēna 

2016. gada 3. maijā plkst. 9:00 Daugavpils no-
vada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība  „Ošulāji 1” ar kadastra apzīmēju-
mu  4450 007 0490  2.53 ha platībā, kas atrodas 
Daugavpils novada Demenes pagasta teritorijā, 
Jāņuciema tuvumā, lauksamniecības izmantoja-
mo zemju apkaimē, ~4 km attālumā no Demenes 
ciemata apbūves , ~14 km attālumā no Daugav-
pils pilsētas robežas. Objekta sākotnējā cena –  
EUR 2030,00.

2016. gada 3. maijā plkst. 9:30 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība „Liepmalas” ar kadastra 
apzīmējumu 4498 005 0417    0.4 ha platībā, kas 
atrodas  Daugavpils novada Višķu pagasta terito-
rijā. Apkārtnē dominē dzīvojamās mājas apbūves, 
lauksaimniecības izmantojamo zemju teritorijas. 
Daugavpils pilsētas centrs atrodas ~26 km attā-
lumā no zemes vienības. Objekta sākotnējā cena 
–  EUR   642.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var re-
ģistrēties līdz 2016. gada 29. aprīlim  plkst. 15.00. 

2016. gada 10. maijā plkst. 9:00 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pār-
dots nekustamais īpašums „Biķernieki”, kas sa-
stāv no zemes vienības   0.12 ha platībā un ēkas 
(veikals) 58.8 m2 platībā un kas atrodas Dau-
gavpils novada, Biķernieku pagastā, Biķernieku 
ciemata teritorijā. Objekts atrodas viendzīvokļu 
dzīvojamo māju apbūves teritorijā, maģistra ceļa 
malā. Atrodas ~ 6.8 km attālumā no Naujenes 
ciemata un ~ 15.8 km attālumā no Daugavpils 
pilsētas robežas. Objekta sākotnējā cena –  EUR   
1580.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var re-
ģistrēties līdz 2016. gada 6. maijam  plkst. 15.00.

 Daugavpils novada domē 12., 19. kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas 
ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrā-
cijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% 
apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākum-
cenas. 

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā 
Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) 
norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   
65476827, 29412676

NOMAS TIESĪBU IZSOLES 

No š.g. 16. marta līdz 16.maijam  notiek pie-
teikšanās uz nomas tiesību rakstisko izsoli īpa-
šumam, kas atrodas Daugavas ielā 33, Krauja, 
Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Sākotnējā 
nomas maksa ir 436.00 euro mēnesī.

No š.g. 8. februāra līdz 11.jūlijam notiek pie-
teikšanās uz nomas tiesību rakstisko izsoli nedzī-
vojamai ēkai-“Šautuve”, kas atrodas Skolas ielā 
19, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils no-
vads. Sākotnējā nomas maksa ir 5.14 euro mēnesī 
(bez PVN).

No š.g. 8.februāra līdz 11.jūlijam notiek pie-
teikšanās uz nomas tiesību rakstisko izsoli īpašu-
ma “Ēdnīca”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils 
novads. Nomas tiesību objekts- ēdnīcas ēka. Sā-
kotnējā nomas maksa ir 113.76 euro mēnesī (bez 
PVN).

Sīkāka informācija mājaslapā www.daugav-
pilnovads.lv sadaļā “Pašvaldība pārdod/iznomā”/ 
“Nomas tiesību izsoles”.

Līksnas pagasta pārvalde pārdod rakstiskā iz-
solē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu – autobusu MERCEDES BENZ 
0303, izlaiduma gads 1988., nobraukums 413692 km.
Autobusa izsoles sākumcena EUR 2600 
(Divi tūkstoši seši simti euro 00 centi ), izso-
les solis EUR 100 (Viens simts euro 00 centi).
 Nodrošinājums EUR 260 (Divi simti seš-
desmit euro 00 centi) apmērā jāiemaksā ban-
kas kontā Nr.LV53TREL9803590446810 Valsts 
kase, SWIFT kods: TRELLV22 ar norādi maksā-
juma uzdevumā „Līksnas pagasta pārvaldes izso-
lāmās kustamās mantas - autobusa MERCEDES 
BENZ 0303 nodrošinājums”, līdz izsoles sākumam.
 Izsole notiks 2016.gada 18. aprīlī plkst.1400 
Līksnas pagasta pārvaldes telpās Daugavas ielā 
8, Līksnā, , Līksnas pagastā Daugavpils novadā. 

Piedāvājumi iesniedzami vai sūtāmi pa pastu 
Līksnas pagasta pārvaldei Daugavas ielā 8 Līks-
nā Līksnas pagastā Daugavpils novadā , LV-5456.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līksnas 
pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 8, Līksnā, Līks-
nas pagastā, Daugavpils novadā, darbdienās no 
plkst.900 līdz 1200 un no 1300 līdz 1600, izsoles no-
teikumi publicēti pašvaldības mājaslapā internetā 
www.liksna.lv. un Daugavpils novada pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Daugavpils Novada Vēstis”. 
Tālruņi uzziņām 65475564; 26590341

Izsolāmā manta apskatāma Daugavpils novada 
Līksnas pagasta Kalniškos, iepriekš saskaņojot ar 
pārvaldes autobusa vadītāju Andreju Kupšānu pa 
tālr. 29551590

AUTOBUSA IZSOLE
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Daugavpils novada mājražotāji un amatnieki 
devās uz Zemgali smelties pieredzi

Martā Daugavpils novada zem-
nieki un mājražotāji devās smelties 
pieredzi uz Ozolnieku, Jelgavas, 
Tērvetes un Dobeles novadiem. Kat-
rā no šiem novadiem ir dažādi māj-
ražotāju un amatnieku kopdarbības 
modeļi un izvēlēts dažāds ceļš tirdz-
niecības vietu izveidē. 

Kā pirmais objekts brauciena 
maršrutā tika izvēlēts SIA „Ķiploku 
pasaule” Ozolnieku novadā. Mājra-
žotāja Antra Zeiliņa nodarbojas ar 
ķiploku pārstrādi - izgatavo nepa-
rastus izstrādājumus no ķiplokiem - 
ķiploku ledenes, veselības dzērienu, 
zupas, garšvielu pulverus, mērces 
u.c. Mājražotāja aktīvi darbojas Jel-
gavas - Ozolnieku novadu biedrībā 
„Pārtikas amatnieki”, tas sniedz ie-
spēju aktīvāk realizēt savu produk-
ciju, iespēju sadarboties un radīt 
inovatīvus produktus, piedalīties 
noderīgās apmācībās. Kā piemēru 
kopdarbības nozīmīgumam, mājra-
žotāja minēja savu vienu no popu-
lārākajiem produktiem - ķiploku le-
denes, kuras radīja kopā ar vietējo 
karameļu un ledeņu mājražotāju. 
Būtiskus ienākumus sastāda tū-
risms, pret ko sākotnēji mājražotā-
ja bija noskaņota skeptiski, tomēr, 
vietējā lauku konsultanta pamudi-
nāta, pirms trim gadiem uzņēma 
pirmo grupu un šobrīd mājražotāju 
apmeklē citi mājražotāji un tūristi 
no visas Latvijas. 

Turpinot braucienu, nākamais 
bija mājražotāju un amatnieku 
veikals „Pārtikas amatnieku sēta”, 
kurā norisinājās seminārs par kop-
darbību saražotās produkcijas reali-

zācijā Jelgavas novadā un Jelgavas 
novada mājražotāju veikala izvei-
des gaitu Jelgavas pilsētā. Mājra-
žotāji aktīvi iesaistījās diskusijā un 
pārliecinājās, ka Jelgavas novada 
mājražotāji un amatnieki ir saskā-
rušies ar līdzīgiem šķēršļiem un 
sarežģījumiem veikaliņa izveidē. 
Pēc mājražotāju biedrības „Pārti-
kas amatnieki” vārdiem, nozīmīgu 
atbalstu esot sniegusi novada paš-
valdība, ieguldot 31 tūkstoti eiro 
mājražotāju  veikala izveidei pilsē-
tas teritorijā pašvaldības projekta 
“Sociālās uzņēmējdarbības pilot-
projekts “Jelgavas novada amatnie-
cības sēta”” veidā, tai skaitā telpu 
nomu pilsētas centrā, interjera di-
zainera un mākslinieka pakalpoju-
miem, aprīkojumam u.c.  Veikaliņa 
izveidē aktīvi esot iesaistījušies 11 
Jelgavas novada mājražotāji. Šobrīd 
savus produktus un amatniecības 
preces piegādā vairāk nekā 50 ma-
zie ražotāji no Jelgavas, Ozolnieku, 
Dobeles, Tērvetes un Bauskas nova-
diem. Jāpiebilst, ka salīdzinājumā - 
Daugavpils novada mājražotāju ini-
ciatīvas grupā šobrīd ir 6 aktīvisti, 
kuri vēlas izveidot pilsētas teritori-
jā veikaliņu un vēl aptuveni tikpat 
daudz būtu gatavi tajā realizēt savu 
produkciju. Pēc semināra mūsu 
mājražotājiem tika izrādīts veikals, 
stāstot par iekārtojumu, produk-
ciju, vietējiem mājražotājiem un 
sadarbību ar citu novadu mājražo-
tājiem sortimenta nodrošināšanai. 
Biedrības pārstāve uzsvēra, ka vei-
kaliņš darbojas uz „3 vaļiem” - pie-
na produkti, kūpinājumi un maizes 

izstrādājumi, tāpat regulāri veikals 
meklē jaunus interesantus produk-
tus no citiem novadiem, ar ko notu-
rēt pircēju uzmanību un piesaistīt 
jaunus apmeklētājus, sortiments 
esot jānodrošina , pat pieaicinot citu 
novadu mājražotājus iztrūkstošo 
preču grupu nodrošināšanai. Veika-
la galvenais mērķis ir nodrošināt ie-
spēju biedrības biedriem un sadar-
bības partneriem pastāvīgi realizēt 
savus produktus un preces. 

Trešais pieturas punkts bija uzņē-
mums SIA „A.R.D. Mēnestiņš” Kro-
ņaucē, Tērvetes novadā, kurā mūs 
sagaidīja saimniece Anda Muce-
niece. Mājražotāja gatavo garšīgus 
miltu izstrādājumus – maizi, picas, 
cīsiņus mīklā un dažāda veida sal-
dās bulciņas. Šis uzņēmums ir arī 
biedrības „Tērvetes mājražotāji un 
amatnieki” biedrs, uzņem pie sevis 
tūristu grupas, realizē produkciju 
vietējā veikaliņā.

Pēc ieturētas maltītes norisinājās 
seminārs par mājražotāju kopdarbī-
bu Tērvetes novadā,  dalībnieki tika 
iepazīstināti ar biedrības „Tērvetes 
mājražotāji un amatnieki” izveidi, 
tās mērķiem, darbību, sasniegu-
miem konkurētspējas veicināšanā. 
Tērvetes novads ir viens no mazā-
kajiem Latvijas novadiem, apvieno 
3 pagastus, tajā ir daudz ciemu, 
bet nav pilsētu. Līdz ar to biedrī-
bas „Tērvetes novada mājražotāji 
un amatnieki” biedri apvienojas un 
realizē produkciju tuvējās pilsētās 
- Dobelē un 60 km attālajā Jelga-
vā - mājražotāju veikalā „Pārtikas 
amatnieku sēta”, aktīvi iesaistās 

Tērvetes un kaimiņu novadu tirdzi-
ņos, kā arī pieņem tūristu grupas. 

Brauciena noslēgumā mājražotāji 
devās uz Dobeli, kur LLKC  Dobeles 
nodaļas uzņēmējdarbības konsul-
tante vadīja semināru par Dobeles 
mājamatnieku, mazo ražotāju un 
mazo uzņēmēju Sadarbības Pado-
mes „Dobeles meistari” izveidi un 
iniciatīvu vietējo ražotāju veika-
la atvēršanā, kā arī sadarbību ar 
„Top!” veikaliem.  Noslēgumā brau-
ciena dalībnieki apmeklēja un ie-
pazinās ar vietējo ražotāju veikalu 
„Visu vai neko”. Tirdzniecības vieta 
„Visu vai neko” izveidojās, apvieno-
joties divām uzņēmīgām sievietēm 
ar pieredzi tirdzniecībā un mārke-
tingā. Telpas tika iekārtotas pašu 
spēkiem un idejām. Veikala sorti-
ments ir ļoti daudzveidīgs, bet lielā-
koties tā ir mājražotāju produkcija. 
Veikala mēneša uzturēšanas izmak-
sas tiek sadalītas starp mājražotā-
jiem un pārējiem tirgotājiem. 

Šo pieredzes apmaiņas braucie-
nu organizēja Daugavpils novada 
dome, atsaucoties uz mājražotāju 
lūgumu, nodrošinot transportu  un 
apmaksājot lektorus. Īpaši pateica-
mies LLKC Daugavpils birojam par 
aktīvu darbu ar mājražotājiem un 
iesaistīšanos mērķauditorijas apzi-
nāšanā. 

Jāzeps Krukovskis
Attīstības nodaļas projektu 

koordinator s

Kopš februāra pašvaldības aģentūrā „TAKA” 
strādā divi jauni tūrisma organizatori

Kopš 2. februāra Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūrā „TAKA” par tū-
risma organizatori strādā Diāna Ķeš-
ke. 

Diāna ir absolvējusi Informācijas 
sistēmu menedžmenta augstskolu un 
ieguvusi profesionālo bakalaura grā-
du tūrisma uzņēmējdarbībā ar kva-
lifi kāciju “Tūrisma uzņēmējdarbības 
vadītājs”. Guvusi labu pieredzi, vadot 
SIA “Park Hotel Latgola” Tūrisma 
nodaļas darbu, kur veica ekskursiju 
maršrutu izstrādi un plānošanu. Di-
ānai ir arī Latvijas Tūrisma Gidu Aso-
ciācijas sertifi kāts. Iegūtās zināšanas 
visnotaļ palīdzējušas profesionālajā 
darbībā, pildot gides un grupas vadī-
tājas pienākumus pa Latvijas un Lie-
tuvas tūrisma maršrutiem. Nav sveša 
Diānai arīdzan tūrisma piedāvājumu 
popularizēšana. Diāna sevi raksturo 
kā sabiedrisku, atsaucīgu un atbildī-
gu cilvēku un atzīst, ka pati labprāt 
ceļo un iepazīst jaunas valstis. Viņa 
gribētu, lai arī Daugavpils novadā ir 
vairāk maršrutu, kas ļautu iepazīt da-
bas krāšņumu un vērtības. 

Jolanta Bāra kopš 26. februāra ir 
Daugavpils novada pašvaldības aģen-

tūras „TAKA” tūrisma organizato-
re. Viņas pamatpienākumos ietilpst 
tūrisma informācijas sniegšana par 
Daugavpils novadu, darbs ar sociāla-
jiem medijiem, dalība vietējās, starp-
tautiskās tūrisma izstādēs un gada-
tirgos, reklamējot Daugavpils novada 
un apkārtnes tūrisma piedāvājumu. 
Jolanta Bāra ir absolvējusi Latvijas 
Universitāti, ieguvusi maģistra grādu 
bioloģijā un Vides zinātnē un pārval-
dībā. Vairākus gadus specializējusies 
tūrisma infrastruktūras un pasāku-
mu plānošanā īpaši aizsargājamās da-
bas teritorijās un pilsētvidē, tūrisma 
informācijas sagatavošanā (stendi, 
interneta vietnes, bukleti), sabiedris-
ko attiecību veidošanā u.c. Atzīst, ka 
iegūtās zināšanas par tūrisma ob-
jektiem un potenciālajiem tūristiem 
Daugavpils novadā, kā arī Krāslavas 
un Ilūkstes novados, lieti noderēs tū-
risma organizatores darbā. Jolanta 
Bāra uzsver, ka līdz šim ir izveidoju-
sies laba sadarbība ar dažādām ne-
valstiskajām organizācijām, valsts 
institūcijām un tūrisma uzņēmējiem 
pasākumu organizēšanā, kas arī ir 
labs garants turpmākai sadarbībai. 

Jolanta Bāra sevi raksturo kā patstā-
vīgu, pozitīvi domājošu un atbildīgu 
personību, kurai piemīt labas komu-
nikācijas un saskarsmes prasmes, kā 
arī precizitāte.

Pēdējie 7 gadi ir nostrādāti Dau-
gavpils Universitātē, taču, kā atzīst 

Jolanta, ir atnācis laiks ko mainīt. Jo-
lantas plānos ir papildināt zināšanas 
tādu tūrisma maršrutu izveidē, kas 
būtu interesanti ne tik ļoti individu-
ālajiem ceļotājiem, bet jau lielākām 
tūristu grupām.

 Olga Smane
tūristu grupām.
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Marina Andrejeva uzvar Baltijas 
valstu sacensībās vieglatlētikā 

Kuldīgā jau 22.reizi notika 
tradicionālais triju Baltijas 
valstu vieglatlētu jaunās pa-
audzes (U-18 vecuma gru-
pas) mačs. Sacensības notika 
22 disciplīnās. Vienu valsti 
katrā disciplīnā pārstāvēja 2 
dalībnieki, saņemot punktus 
par izcīnītajām vietām (1.v-
7p, 2.-5p, 3.v-4, utt), punkti 
tika skaitīti kopā, tādējādi 
noskaidrojot labāko valsti.

Mača izskaņā izrādījās, ka 
Latvijas vieglatlēti pēc ilgāka 
pārtraukuma pārspējuši vis-
maz vienu savu kaimiņvalsts 
komandu. Šoreiz –igauņus. 
Pēdējo reizi šāds panākums 
bija 2005.gadā.

Lielu artavu Latvijas ko-
mandas pūrā deva Daugav-
pils novada sporta skolas 
audzēkne Marina Andrejeva. 

Uzvarot Latvijas čempio-
nātā trīssolī, Marina šajā 
disciplīnā izcīnīja tiesības 
pārstāvēt Latviju triju Baltijas valstu 
sacensībās, tomēr neilgi pirms starta 
noskaidrojās, ka Latvijas čempione tāl-
lēkšanā atteikusies no dalības sacen-
sībās, līdz ar to Marinai nācās aizstāt 
komandas biedreni un piedalīties arī 
tāllēkšanas sacensībās.  Tāllēkšanā 
Marina, nedaudz atpaliekot no perso-
niskā rekorda, ar rezultātu 5.57 m ie-
rindojās 4.vietā, otra Latvijas pārstāve  
Katrīna Grigoroviča leca 4cm tālāk un 
izcīnīja 2.vietu. Toties trīssoļlēkšanā 
Marina Andrejeva kopā ar Rūtu Las-
mani guva dubultuzvaru. Marinai – 
11,91 m, bet Rūtai – jauns personiskais 
rekords – 11,86 m.

Izcīnītais Baltijas valstu čempiones 
tituls ir lielākā sportiskā uzvara Ma-
ļinovas pagastā dzīvojošās Marinas 

Latvijas sporta veterānu 
sacensībās volejbolā 

iegūti divi kausi

Daugavpils novada Dāmu un Kun-
gu volejbola komandas piedalījās 
Latvijas sporta veterānu savienības 
fi nālsacensībās volejbolā, kuras noti-
ka 5. martā Jelgavā.  Dāmu komanda 
vecuma grupā 35+ gadi izcīnīja pir-
mo vietu, aiz sevis atstājot Jelgavas 
un Jūrmalas pilsētu komandas, un 
fi nālspēlē sīvā cīņā uzvarēja Rīgas 
pilsētas komandu. Dāmu volejbola 
komandas sastāvā spēlēja: Natālija 
Ģeriņa, Irīna Žukovska, Evita Mig-
lāne, Natālija Pumpiņa, Ilze Žukovs-
ka, Olga Rabkeviča, Līga Akerberga, 
Sana Catlakša, Galina Koblenca un 
Jūlija Skridla, sieviešu komandas 
pārstāvis ir Ambeļu pagasta sporta 
darba organizators Raimonds Rajec-
kis un komandas kapteine Sana Cat-
lakša. 

Tik pat teicami spēlēja arī novada 
Vecsalienas pagasta sporta darba 

organizatora un vienlaikus novada 
deputāta Vjačeslava Moskaļenko va-
dītā vīriešu volejbola komanda. Kun-
gu komanda vecuma grupā 50+ gadi, 
ņemot piemēru no dāmām, sasparo-
jās un uzvarēja Valmieras, Jelgavas, 
Jūrmalas un fi nālspēlē - Liepājas 
pilsētas (Kurzemes sports) koman-
das, rezultātā iegūstot pirmo vietu. 
Vīru komandā spēlēja: Aleksandrs 
Sibircevs, Juris Lauskis, Juris Loč-
melis, Ivans Teresčenkovs, Jevgenijs 
Stepanko, Andrejs Ivanovs, Ilmārs 
Rutkovskis, Jevgēnijs Čestjakovs.

Apsveicam ar lieliskajiem panāku-
miem!

Edgars Miglāns 
Sporta nodaļas vadītājs

Stafetes “Drošie un veiklie” Sventes vidusskolā
22.martā Sventes vidusskolā pul-

cējās 8 novada skolu komandas, lai 
noskaidrotu stiprāko stafetēs “Drošie 
un veiklie”. Programmā bija iekļau-
tas 7 stafetes ar populārāko sporta 
spēļu – basketbola, futbola, fl orbola 
spēles pamatelementiem, kā arī vien-
kārši veiklības un vieglatlētikas ele-
mentiem. Komandās piedalījās 5.un 
jaunāku klašu skolēni.

Jau pirmajā stafetē kļuva skaidrs, 
ka 1.vietu mājinieki, kuriem koman-
das kodolu veidoja sporta skolas 
vieglatlētikas nodaļas audzēkņi, ne-
vienam neatdos. Sventes skolēni bija 
pārāki pilnīgi visās 7 stafetēs, kas 
skolēnu sporta spēlēs notika pirmo 
reizi. Apsveicam ar panākumu skolē-
nus un viņu skolotāju Allu Petrovsku.

Lai arī par 1.vietu viss bija skaidrs, 

Andrejevas karjerā, lielākā tā ir arī 
viņas treneriem Janai un Dmitrijam 
Hadakoviem.

Līdz ar šīm sacensībām noslēgusies 
vieglatlētikas ziemas sezona novada 
jaunajiem sportistiem, tagad apmēram 
1.5 mēnešu ilgs smags darbs gatavojo-
ties vasaras sezonai. Galvenās sacen-
sības šogad būs Latvijas čempionāti 
dažādās vecuma grupās. Ļoti ceram, 
ka Marina spēs izpildīt normatīvu 
braucienam uz Eiropas čempionātu, kā 
arī vēl kāds no novada vieglatlētiem ie-
kļūs Latvijas izlases sastāvā startiem 
starptautiskās sacensībās.

Jānis Skrinda
Sporta skolas direktors

cīņa par pārējām godalgotajām vie-
tām bija ļoti saspringta. Kopvērtē-
jumā otro vietu izcīnīja Andra Meš-
kovska vadītā Lāču pamatskolas 
komanda, divus punktus no viņiem 
atpalika un līdz ar to trešajā vietā ie-
rindojās Špoģu vidusskola (skolotājs 
Sergejs Pavlovs).

Uzvarot novada sacensībās, Sven-
tes komanda izcīnīja tiesības piedalī-

ties Latgales reģiona stafetēs, kuras 
arī rīkos Sventes vidusskola ar gal-
venā tiesneša Jāņa Petrovska vadī-
bā. 

Veiksmi sacensībās!

Jānis Skrinda
Sporta skolas direktors
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Prezentēta Jonasa Pleckevičiusa grāmata 
“Senais trakts Sanktpēterburga – Varšava”

Biedrība “Calcuna” Daugavpils no-
vadā sevī apvieno aktīvus biedrus, no-
vadpētniekus, kurus interesē dzimtās 
vietas vēsture. Pirms gada biedrības 
delegācija viesojās Utenas mākslas 
skolā Lietuvā, kur iepazinās ar tās di-
rektoru Jonasu Pleckevičusu, kurš ar 
lielu aizrautību daudzu gadu garumā 
ir pētījis un vācis liecības par senā tra-
ka Sanktpēterbuga – Varšava vēsturi. 
Jonas Pleckevičus savus pētījumus ir 
izdevis vairākās grāmatās. Biedrībai 
“CALCUNA” radās vēlme ar šiem pē-
tījumiem iepazīstināt arī latviešu lasī-
tājus, tāpēc tika veiksmīgi sagatavots 
projekts par pētījumu tulkojumu no 
lietuviešu valodas un grāmatas izdoša-
nu latviešu valodā. Projektu fi nansiāli 
atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.  
Martā grāmata “Senais trakts Sankt-
pēterburga – Varšava” tika prezentēta 
plašākai auditorijai.

Zīmīgi, ka šogad traktam aprit 180. 
gadadiena. Vēl šodien trakts, nemainot 

savu atrašanās vietu, turpina 
funkcionēt kā Valsts autoceļš 
A13. Diendienā pa šo ceļu no-
rit intensīva autotransporta 
kustība, savienojot Rietumus 
un Austrumus. Reti kurš ir 
aizdomājies,  kā šis trakts ir 
veidojies, kādi notikumi ar to 
saistās.

“Tas ir pats senākais ceļš 
Latgalē un Lietuvā. Agrāk 
ceļi bija smilšu strēles no kai-
miņa līdz kaimiņam, no ciema 
uz ciemu, bet šis ceļš bija apzi-
nāti plānots no galvaspilsētas 
līdz galvaspilsētai, no Krievi-
jas impērijas uz Polijas kara-
listi. Šo ceļu augstākajā līmenī 
projektēja inženieri, arhitekti, 
tam tika sniegts mērķtiecīgs 
fi nansējums. Ceļu bija plā-
nots pabeigt 1833.gadā, tomēr 

 Izskanēja mazo vokālistu konkurss “Cālis 2016”
Sestdien, 5. martā, Daugavpils no-

vada Kultūras centrā notika Daugav-
pils novada mazo vokālistu konkurss 
“Cālis 2016”. Mazo vokālistu konkursa 
“Cālis” mērķis ir veicināt pirmsskolas 
vecuma bērnu muzikālo spēju attīstī-
bu.

No Daugavpils novada konkursa pir-
majā kārtā piedalījās 8 dziedošie bēr-

ni: Natālija Rižaja (Demenes pagasts), 
Ērika Žbankova (Nīcgales pagasts), 
Maksims Sidorevičs (Kalupes pagasts), 
Laura Vilciņa (Kalupes pagasts), Arvis 
Strautmanis (Naujenes pagasts), Alek-
sa Jegorova (Naujenes pagasts), Emīli-
ja Teivāne (Naujenes pagasts), Estere 
Mihailovska (Demenes pagasts). Kon-
kursa eksperti bija mūzikas pedagoģes 

Inga Zeile, Anita Zarāne, 
Jūlija Peceviča. Pasāku-
ma vadīja: kaķene Prince 
– Anita Auzāne, kaķene 
Mince – Vita Vanaga.

Nākošo konkursa kār-
tu – Starpnovadu mazo 
vokālistu konkursu “Cāļu 
Cālis 2016” rīko Daugav-
pils novada Kultūras pār-
valde. Tajā tiek aicināti 
piedalīties bērni līdz 5 
gadu vecumam (ieskaitot) 
no Daugavpils novada un 
tā kaimiņu novadiem – 
Ilūkstes, Jēkabpils, Līvā-
nu, Vārkavas, Preiļu, Rie-
biņu, Aglonas, Krāslavas, 
kā arī no Daugavpils un 
Jēkabpils pilsētām. Katra 
pašvaldība uz konkursu 
izvirza 1 – 2 dalībniekus.

Saskaņā ar ekspertu lē-
mumu Daugavpils novadu 
tajā pārstāvēs Natālija Ri-
žaja (Demenes pagasts) un 
Maksims Sidorevičs (Kalu-
pes pagasts).

Uz tikšanos Starpnova-
du mazo vokālistu konkur-
sā “Cāļu Cālis 2016”! Daugavpils novada Kultūras centrs

Olga Kuzmina

darbi aizkavējās par trim gadiem 1831.
gada sacelšanās dēļ,” ceļa nozīmīgumu 
akcentēja J.Pleckevičus. Grāmatas au-
tors norāda, ka ceļi vienmēr saistās arī 
ar cilvēku likteņiem, tāpēc tas ir patei-
cīgs motīvs dažādiem mākslas veidiem, 

Pasākumā grāmatu dāvinājumā pa-
sniedza projekta atbalstītājiem. “Grā-
matai ir tikai 300 eksemplāri, tāpēc 
esam paredzējuši to dāvināt novada 
skolām, bibliotēkām, kultūras darbi-
niekiem, novadpētniekiem, Daugav-
pils Universitātei, kā arī citām paš-
valdībām, kas vēsturiski saistās ar šo 
traktu -  Maltas, Rēzeknes, Aglonas 
novadam,” pastāstīja biedrības “CAL-
CUNA” valdes priekšsēdētāja Brigita 
Madelāne. 

Elza Timšāne
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Jaunās vēsmās savu darbu atsākusi viesu māja “Rudzupuķes” 

neietilpa visu dzīvi pavadīt ārzemēs. 
Kad pavērās iespēja iegādāties šo vie-
su namu, ģimenes lokā nolēmām, ka ir 
īstais brīdis atgriezties,” par veiksmīgo 
sagadīšanos stāsta Inga.

Ienākot “Rudzupuķēs”, kurās nesen 
veikts kosmētiskais remonts, apmek-
lētāju pirmos skatienus saista patrio-
tisks uzraksts uz sienas – “Te Latvija 

nebeidzas, te Latvija sākas!”. Inga 
atklāj, ka šādi vēlējusies akcentēt, ka 
Latvija neaprobežojas tikai ar Pierī-
gas reģionu - arī Latgalē ciena un godā 
latviskas vērtības un tradīcijas. Viesu 
mājā “Rudzupuķes” piedāvāts plašs 
pakalpojumu klāsts – tā ir ne tikai vies-
nīca un kafejnīca, bet arī maiznīca. Te 
ir iespēja iegādāties svaigu, tikko ceptu 
maizi. “Vēlējāmies “Rudzupuķēs” radīt 
kaut ko oriģinālu, ar pievienoto vērtī-
bu. Tā radās doma par maiznīcu,” tā 
Inga. “Mūsu maize izceļas ar to, ka tā 
tiek gatavota bez e-vielām un rauga. 
Te var nobaudīt fi rmas maizi ar linsēk-
lām, klijām un saulespuķu sēkliņām, 
magoņmaizi, ķiploku maizi un maizi ar 
ķimenēm. Virtuvē top bulciņas, picas, 
būs arī cepumi”.  Maiznīca ir atvērta 
ikvienam, saimniece veido draudzīgu 
cenu politiku, lai tā kļūtu par iecienītu 
vietu ne tikai viesiem un garāmbrau-
cējiem, bet arī vietējiem pagasta ļau-
dīm. Arī ēdienkarte veidota latgaliešu 
gaumē – kartupeļu pankūkas, karstie 
podiņi, grūbas ar bekonu un kefīru un 
citi siltie ēdieni.

Inga Čazova kūsā ar enerģiju  – plā-
nu ir daudz, tāpēc viņa ir ieinteresēta 

gan dažādu projektu rakstīšanā, lai 
attīstītu savu uzņēmumu,  gan arī 
popularizēt savu produkciju dažādos 
gadatirdziņos un izstādēs. Pagaidām 
maizi var iegādāties tikai Sventē, to-
mēr uzņēmēja cer atrast iespēju savu 
produkciju piedāvāt arī pilsētā.

Inga atzīst, ka iesākums nekad nav 
viegls – daudzi joprojām nezin, ka “Ru-
dzupuķes”, pēc ilgāka pārtraukuma, 
atkal strādā un gaida viesus. Tā gan ir 
priekšrocība tiem pāriem, kas nolēmu-
ši laulāties, tomēr ir konstatējuši,  ka 
lielākā daļa viesu namu jau ir aizņemti 
– “Rudzupuķes” var piedāvāt banketu 
zāli līdz 45 cilvēkiem,  komfortablus 
numuriņus un pirti arī tūrisma karstā-
kajā sezonā. 

Uzņēmēja lielu lomu velta arī viesu 
nama popularizēšanai dažādos sociāla-
jos tīklos. Ar plašo piedāvājumu var ie-
pazīties un sekot līdzi gan viesu nama 
mājas lapā www.rudzupukes.lv, gan 
arī Facebook lapā Rudzupuķes.

Elza Timšāne

Pūpolsvētdienas labdarības akcija 
Līksnas pagastā

Pūpolsvētdienā Līksnas pagastā no-
tika labdarības akcija – viesošanās pie 
veciem un vientuļiem sirmgalvjiem. 
Labdarības akciju nu jau desmito rei-
zi organizē Līksnas pagasta kultūras 
nama aktīvo sieviešu apvienība “Sau-
les taka”.

Šogad kopā tika apciemoti 15 Līks-
nas pagasta iedzīvotāji. Ciemošanās 
reizē katram sirmgalvim tika dāvinā-
ta, ar atbalstītāju palīdzību sarūpēta, 
dāvana – gardumu izlase Lieldienu 

Kopš februāra durvis atkal vēru-
si viesu māja “Rudzupuķes” Sventes 
pagastā, kurā tagad saimnieko jaunā 
uzņēmēja Inga Čazova. Inga Čazova 
desmit gadus strādāja Lielbritānijā, to-
mēr ar ģimeni nolēmusi atgriezties, lai 
veidotu savu privāto biznesu viesmīlī-
bas nozarē. “Mēs jau sākotnēji vēlējā-
mies atgriezties Latvijā, mūsu plānos 

 Folkloras kopa „Rūžeņa” 
aicināja uz vakarēšanu

Šī gada 18. martā, pirms Pūpol-
svētdienas, folkloras kopas “Rūžeņa” 
dalībnieces sanāca kopā, lai aktīvi un 
radoši padarbotos. 

Viens no svarīgajiem darbiem, ko 
darīja mūsu vecmammas un vec-
vecmammas pirms Lieldienām, bija 
pūra vēdināšana. Arī folkloras kopas 
“Rūžeņa” sievas Alita Kokina, Sta-
ņislava Locika, Olga Bružika un Inga 
Zeile no skapjiem izņēma mammu un 
vecmammu darinātos rakstainos cim-
dus, dvieļus, tautiskās segas, priekš-
autus, ko saņēma mantojumā. Mūsu 
vecmammas pūru vēdināja, lai nepie-
mestos kodes vai kādi citi kukaini, 
bet “Rūžeņām” ir svarīgi apkārtējiem 
parādīt šo mantojumu, šādu skais-
tumu noteikti nedrīkst slēpt skapja 
dziļajos plauktos, tāpēc pūrs noteikti 
jāvēdina!

Vēl šai vakarā kopā ar meistaru 
Valdi Grebežu tika veidoti dārza de-
kori – salmu putni, lai pirms Liel-

dienām izrotātu piemājas dārzu. Kā 
jau pirms Pūpolsvētdienas pienākas, 
tika sietas arī pūpolu slotiņas. Neiz-
tika arī bez dažādiem ticējumiem un 
gavēņa ēdienu recepšu apspriešanas. 

Tradicionāli latvieši Pūpolsvētdie-
nā galdā liek apaļus ēdienus – zirņus, 
pupas un miežu biezputru ar sviesta 
actiņu kā saulīti viducī, ko šajā vaka-
rā “Rūženas” saimniece Helēna Auk-
stare arī pagatavoja. Gavēņa laikam 
piemērots ēdiens ir arī “spalvainās” 
kļockas, ko gatavo no kartupeļiem. 
Šis ēdiens ir iemīļots folkloras kopas 
“Rūžeņa” vadītājas Ingas Zeiles ģi-
menē, tāpēc šajā vakarā viņa uzņē-
mās saimnieces lomu un pagatavoja 
tās pasākuma dalībniekiem. Jāat-
zīst, sanāca ļoti gardas!

Folkloras kopa “Rūžeņa” visiem no-
vēl svētīgas un priecīgas Lieldienas!

Olga Kuzmina
NKC vadītāja

galdam. Tāpat arī dāmas katram dāvi-
nāja pašu izveidoto un baznīcā nosvētī-
to pūpolu pušķīti.

Līksnas pagasta kultūras nama ak-
tīvo sieviešu apvienība “Saules taka” 
izsaka lielu pateicību labdarības at-
balstītājiem: SIA “Dautkom TV”, SIA 
“Elli V”, Viktoram Kalānam un pārē-
jiem uzņēmējiem un privātpersonām 
no Līksnas pagasta. 

12. aprīlī sāksies XIV Starptautiskais akordeonistu-solistu kon-
kurss, kas norisināsies Daugavpils novada kultūras centrā (Do-
beles ielā 30, Daugavpilī). Konkursa laikā uzstāsies ap 250 dalīb-
niekiem no 89 izglītības iestādēm no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Polijas, Baltkrievijas, Krievijas, Šveices, Serbijas, Bosnijas un Her-
cegovinas.

Konkursa ietvaros 13. aprīlī plkst. 17.30 notiks Viļņas akordeo-
nistu orķestra „Consona” koncerts (diriģents Ričardas Sviackevi-
čius), savukārt 15. aprīlī no plkst. 9.00 uzstāsies Mūzikas akadēmi-
jas studenti (15 dalībnieki). Visi laipni aicināti!
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagasts

Ivanova Pelaģeja (1939.g.)
Romanovs Ivans (1934.g.)
Kazanovs Sergejs (1945.g.)

Biķernieku  pagastā
Lapkovskis Jānis (1937.g.)

Dubnas pagastā 
Springe Marija (1933.g.)

Kalupes pagastā
Ivbule Nadežda (1951.g.)

Andžejevskis Jānis (1940.g.)

Līksnas pagastā
Juhņeviča Anna (1927.g.)
Kokina Regīna (1966.g.)

Maļinovas pagastā
Ivanova Vera (1962.g.)

Medumu pagastā
Rogova Ludmila (1950.g.)

Kavševiča Veronika (1935.g.)
Kjablis Vincs (1950.g.)

Naujenes pagastā
Vasiļjevs Timofejs (1927.g.)
Petrovs Vladimirs (1958.g.)

Stašanovs Viktors Česlavs (1950.g.)

Salienas pagastā
Kapustins Aleksejs (2015.g.)

Sventes pagastā
Bebre Anna (1930.g.)

Zabalujevs Vladimirs (1946.g.)
Tabores pagastā

Avsjukevičs Pjotrs (1931.g.)
 Vaboles pagastā 

Keiša Genovefa (1932.g.)
Ģipters Ernests (1953.g.)

Vecsalienas pagastā 
Sinkeviča Jefrosinija (1930.g.)

Višķu pagastā
Ļaļins Anatolijs (1937.g.)

Ivanovs Aleksandrs (1957.g.)
Salcevičs Romualds (1944.g.) 

Olu krāsošanas darbnīca Višķos

Profesionālās izglītības īstenošanas 
vietā “Višķi” notika olu krāsošanas 
darbnīca, kur katrs varēja smelties ide-
jas Lieldienu olu krāsošanai, izmēģināt 
to praktiski un darināt savu raibo Liel-
dienu olu pagasta ēkas rotāšanai. 

Vakara iesākumā notika teorētisks 
kurss, kur Anita Lāčauniece stāstīja 
par olu krāsošanas padomiem, dabis-

kajiem krāsošanas mate-
riāliem un dažādu rakstu 
veidošanas iespējām. Pre-
zentācijā tika iekļauti tādi 
rakstu veidi kā marmora 
efekts, skrāpēšana, zīmē-
jumi ar permanenta mar-
ķieri, strīpojumi ar gumiju 
palīdzību, siluetu veidošana 
ar līmlenti un daudzi citi. 
Pēc prezentācijas par olu 
krāsošanas tradīcijām, vei-
diem un par tradicionāla-
jiem Lieldienu ēdieniem, 
darbnīcas dalībnieki tika 
aicināti darboties arī prak-
tiski. Katrs līdzi uz darb-
nīcu sagādāja 3 – 5 vārītas 
olas, uz kurām arī izmēģi-
nāja dažādu rakstu veidus. 
Krāsošanā tika izmantotas 
mākslīgās krāsvielas, kas 
nav jākarsē, lai droši bēr-
nu darbam. Par atdzītāko 
veidu bija marmora efekts, 
kur ar eļļas palīdzību tiek 
iegūts neparasts un sav-
dabīgs zīmējums. Mazākie 
pasākuma viesi, kā arī visi 
interesenti varēja uzgleznot 
savu Lieldienu olu, kas tapa 
kā rotājums Višķu pagasta 

pārvaldes ēkai.
Pasākuma organizatori pateicas vi-

siem pasākuma apmeklētājiem, kā arī 
Anitai Lāčauniecei par izzinošo pre-
zentāciju.

Santa Matisāne 
Višķu sabiedriskā centra vadītāja

Gardās pankūkas

Višķu iedzīvotāji piedzīvoja “Baltā 
galdauta svētkus” - saviesīgu pulcēša-
nos ap pašu klātu saimes galdu.

Par godu aizejošai Masļenicai uz svēt-
ku galda tika liktas pankūkas un dažā-
da veida ievārījums. Anitas Lāčaunie-
ces un Ingrīdas Nitišas pavadībā, pēc 
teorētiska kursa par pankūkām, to 
veidiem, receptēm un padomiem pa-
gatavošanā, tika piedāvātas 5 dažādas 

dzīvotāju puses liecina, ka šāda veida 
vakarēšana varētu notikt arī turpmāk. 
Pasākuma organizatori pateicas vi-
siem pasākuma apmeklētājiem, kā arī 
saimniecēm Anitai un Ingrīdai par re-
cepšu sagatavošanu.

 Santa Matisāne
Višķu sabiedriskā centra vadītāja

pankūku receptes. Pankū-
kas tika ceptas profesionā-
lās izglītības īstenošanas 
vietas “Višķi” mācību la-
boratorijā, pētot recepšu 
bukletus, konsultējoties ar 
dažādu paaudžu saimnie-
cēm, daloties savā pieredzē 
un gardu pankūku noslē-
pumos. Rezultātā tapa 7 
pankūku veidi – Ķeizara 
pankūkas, klasiskās vec-
māmiņas pankūkas, griķu 
miltu pankūkas, studen-
ta pankūkas, pankūkas 
pildītas ar banāniem, 
pankūkas ar āboliem un 
Amerikāņu pankūkas. Lai 
mielasts būtu vēl gardāks, 
organizatori aicināja vaka-
ra apmeklētājus paņemt 
līdzi savu iemīļotāko ievā-
rījumu, kā rezultātā varēja 
nodegustēt 8 veidu ievārī-
jumus – dzērveņu, zeme-
ņu, ābolu biezeni, plūmju 
un šokolādes, rabarberu ar 
banāniem, ķiršu un svaigo 
zemeņu ievārījumu.

Lielā atsauksme no ie-
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A P S V E I C A M

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

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Sveicam  j aunlaulātos!  

• Jekaterinu Leibču un Alekseju Sivicki
• Jūliju Statuti un Pāvelu Fedotovu

 Novadā dzimuši   
Ambeļu pagastā 

Aleksandra Beinaroviča (27.februārī)
Kalkūnes pagastā

Davids Rusaļejevs (22.februārī)
Maļinovas pagastā 

Linda Šidlovska(17.februārī)
Naujenes pagastā

Maksims Karmadonovs (16.februārī)
Alekss Pičugins (17.februārī)

Katrīna Luīza Kuzmicka (24.februārī)
Svjatoslavs Libiks(1.martā)

Karalina Spiridonova (13.martā)
Salienas pagastā 

Maksimilians Šidlovskis (10.martā)
Vaboles pagastā 

Reinis Spalvis (11.martā)
Višķu pagastā 

Renārs Boikovs (29.februārī)

Marta jautājumi konkursā 
“Mans novads Latvijā”

1) Kurā vietā Višķu Romas katoļu baznīcā atrodas uz metāla 
plāksnes uzraksts, kas sākas „Prosze zmowic Wieczne odposnie-
nie...”?  Kāds ir teksta turpinājums un ko tas nozīmē latviešu valo-
dā? (atbildes forma - Plāksnes atrašanās vieta. Teksts un tā tulko-
jums latviešu valodā)

2) Ar kādām Latgales muižnieku dzimtām saistās Ambeļu ciema 
vēsture? (atbildes forma - Konkrēta atbilde viena teikuma veidā)

3) Kāpēc Daniševkā līdzās viens otram  atrodas vecticībnieku lūgša-
nu nams un pareizticīgo baznīca?  (atbildes forma - Neliels pētījums 
A4 lpp. apjomā)

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

Publiskā apspriešana 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 

2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža” 13. un 17.punktu un Daugav-
pils novada domes 2013.gada 30.maija 
saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku 
ciršanu ārpus meža Daugavpils nova-
da administratīvajā teritorijā”, Dubnas 
pagasta pārvalde organizē publisko 
apspriešanu par pāraugušo, sasvēru-
šos, vecu, bojātu, kuri krītot stiprā vējā 
apdraud cilvēku drošību un pagasta 
kapsētās kapu kopiņas, to nozāģēšanu.  

Nozāģēšanai paredzēti 5 bērzi un 
5 kļavas. Sabiedriskās apsprieša-
nas laiks Petrānu kapos 2016. gada 
8. aprīlī plkst. 10.00 Atbildīgais par 
kapu apsaimniekošanu Edgars Skrei-
vers. Tālr. 26764639

Lūgums Dubnas pagasta iedzīvota-
jiem noteiktajā sabiedriskās apsprie-
šanas laikā līdz 18. aprīlim 2016. gada 
sniegt savus priekšlikumus par koku 
nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties 
personīgi Dubnas pagasta pārvaldē. 
Tālrunis 65475217.

Sakopsim Latviju kopā! 
KAD UN CIKOS?
Lielā Talka notiek sestdien, 23.aprīlī, no plkst. 9:00 - 15:00 vienlaicīgi visā 

Latvijā!
KUR TALKOT?
Savu talkošanas vietu jautā tuvākajā pašvaldībā Lielās Talkas Koordina-

toram vai noskaidro mājas lapā www.talkas.lv, sadaļā „Talkas vietas”. Tur 
Tu vari ērti apskatīt visas ofi ciāli reģistrētās talku vietas, ko organizē aktī-
vākās pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīv-
prātīgie entuziasti. 23.aprīlī Tu vari pievienoties kādai no šīm talkas vietām.
Katrā reģistrētajā talkas vietā ir sava Atbildīgā persona. Piefi ksē viņa tāl-
ruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā vari sazināties!

KUR SAŅEMT ATKRITUMU MAISUS?
Lielās Talkas atkritumu maisi šogad ir baltā krāsā un talcinieki tos bez-

maksas varēs saņemt tikai un vienīgi 23.aprīlī ikvienā www.talkas.lv re-
ģistrētajā talkas norises vietā visā Latvijā. Atkritumu vākšana notiek tikai 
šajos maisos un nekur citur tos šogad nav iespējams saņemt. Papildus infor-
mācija 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. Lielās Talkas ko-
ordinators Daugavpils novadā ir Jānis Silovs, tālr. 29159340

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


