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Cienījamie Daugavpils novada iedzīvotāji!

Sveicam jūs Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienā! 
Lai paaudžu vienotības spēks, stipra piederība Latvijas zemei un tautai, 

savai dzimtai un mājām, nes līdzi atbildību un nepieciešamību kopīgā darbā 
veidot Latvijas valsts šodienu un nākotni.

Lai skaisti un piepildīti svētki jūsu ģimenēs, pagastā, novadā un valstī!

Daugavpils novada pašvaldības vārdā, 
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska 

Pasniegtas Daugavpils novada domes Pateicības lauku attīstības 
konkursu nominantiem un speciālbalvu ieguvējiem

24. oktobrī, Daugavpils novada Kultūras centrā Lauku attīstības konkursu 
noslēguma pasākumā tika pasniegtas Pateicības konkursa „Mana dzīves vide 
Daugavpils novadā 2014” un „Daugavpils novada gada uzņēmums 2014” nomi-
nantiem un speciālbalvu ieguvējiem.   

Augusta mēnesī novadā tika izsludināts konkurss „Mana dzīves vide Dau-
gavpils novadā”, kas notiek jau otro gadu pēc kārtas. Konkurss tika organi-
zēts ar mērķi veicināt novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību 
sev piederošo īpašumu sakopšanā. Pavisam tika saņemti 22 pieteikumi, kuros 
dažādām nominācijām pieteiktas individuālās mājas, lauku sētas, zemnieku 
saimniecības, daudzdzīvokļu māju vecākie un pārvaldnieki, pašvaldības iestā-
des un uzņēmumi. Vislielākais pieteikumu skaits saņemts no Naujenes pagas-
ta - 6, pārējie - no Sventes, Medumiem, Vaboles, Nīcgales, Kalkūnes, Skruda-
lienas, Kalupes, Višķiem un Lauceses.  

Konkursa dalībnieki tika pieteikti tādās nominācijās kā „Sakoptākā lauku 

sēta” un „Sakoptākā zemnieku saimniecība”, tāpat iesūtīti pieteikumi nomi-
nācijās „Sakoptākais uzņēmums”, „Sakoptākā individuālā māja”, ”Sakoptākā 
pašvaldības iestāde”, „Paaudžu mantojums lauku sētā”, „Sakoptākā daudzdzī-
vokļu māja” un „Sakoptākā kafejnīca”. 

Uzvarētājus noteica konkursa vērtēšanas komisija, rezultātā Pateicības pie-
šķirot šādiem speciālbalvu ieguvējiem: 

Sventes pagasta lauku sētas „Ziedoņi 1” īpašniekam Aleksandram 
Jelinskim. Aleksandra Jelinska lauku sēta „Ziedoņi 1” atrodas Sventes pagas-
tā. Saimnieks kopā ar sievu Auriku ir izveidojuši māju lauku vidē, kas ideāli 
piemērota ģimenei ar bērniem un radošajam darbam. Tepat, bijušajā vasaras 
virtuvē, ierīkota mākslinieces darbnīca. Ģimenē aug trīs bērni, un saimnieki ir 
pārliecināti, ka mājas ir tur, kur visa ģimene pulcējas kopā. Mājas apkārtējā 
vide ir pakārtota atpūtai, izveidots spor-
ta laukums, telpās ierīkota trenažieru turpinājums 7.lpp.    ►►►
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Daugavpils novada domes lēmumi

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

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

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
03.11. Daugavpils novada dome 10.00-12.00; 

14.00-18.00
10.11. Daugavpils novada dome 10.00-12.00; 

14.00-18.00
24.11. Daugavpils novada dome 10.00-12.00; 

14.00-18.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
10.11. Daugavpils novada dome 13.00-15.00
Aļona Annišiņeca
10.11.  Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
24.11. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
03.11. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
24.11. Višķu pagasta pārvalde 16.00-18.00
Andrejs Bruns
10.11. Laucesas pagasta kultūras nams, c. 

Mirnijs 
09.00-12.00

19.11. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs, 
c. Laucesa

09.00-12.00

Jevgeņijs Gridasovs
10.11. Maļinovas pagasta pārvalde 17.00-19.00
24.11. Dubnas pagasta pārvalde 17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
12.11. Demenes pagasta pārvalde 14.00-16.00
26.11. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-16.00
Roberts Jonāns
04.11. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
10.11. Raiņa ielā 20, Daugavpils 

(SIA „Irinkom”)
13.00-16.00

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

13.00-16.00

Edgars Kucins
05.11. Naujenes jaunatnes centrs, 

Daugavas ielā 34, c. Krauja
15.00-18.00

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

16.00-18.00

Jānis Kudiņš
10.11. Daugavpils Universitāte, 

Vienības iela 13, 215.a kab
13.00-15.00

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

13.00-15.00

Janīna Kursīte
03.11. Sēlijas iela 25,  LLKC telpās, 203.kab. 09.00-12.00
07.11. Sēlijas iela 25,  LLKC telpās, 203.kab. 09.00-12.00
Juris Livčāns
03.11. Salienas pagasta pārvalde 09.30-11.00
10.11. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.00
Anita Miltiņa

www.daugavpilsnovads.lv
Aivars Rasčevskis
03.11. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
10.11. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
12.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00
25.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.11. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-0 9.30

Likumi jāpārzina arī kaimiņzemēs, 
sevišķi šķērsojot robežu

tuālākie Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanas 
jautājumi-vienkāršoto robežas šķērsošanas atļauju 
izsniegšanas nosacījumi, nozīmīgākās kļūdas doku-
mentu noformēšanā, Braslavas rajona sasniegumi 
pārrobežu sadarbības jomā. Tika akcentēts arī jau-
nais Baltkrievijas aizliegums šķērsot robežu kājām, 
kā rezultātā š.g. 9.oktobrī Braslavas ansamblis neti-
ka robežai pāri kā ierasts, kad Daugavpils pašvaldī-
bas transports gaidīja Latvijas pusē. Protams, kom-
promiss tika atrasts - mākslinieki ar visiem tērpiem 
brauca ar reisa autobusu. Citiem nekas neatliek, kā 
“prasīties” kādam mašīnā. Arī projekta “Kaimiņu 
ceļš vadītājai Ilzei Stabulniecei šoreiz negāja raiti 
Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanā, jo viņa 
mēģināja braukt ar automašīnas pagaidu tehniskās 
apskates uzlīmi. I.Stabulnieces mašīnai tika liegts 
izbraukt no Latvijas. Atklājās informācija, ka balt-
krievu puse kājām gājēju neielaidīs. “Man paveicās, 
ka Latvijas robežsardzes pārstāvji, kas arī mēroja 
ceļu uz Braslavu, vēl nebija šķērsojuši robežu un es 
varēju viņiem piebiedroties”, stāsta projekta vadītā-
ja Ilze Stabulniece.

Visa projekta Kaimiņu ceļš” būtība un mērķis - ra-
dīt Latvijas un Baltkrievijas pierobežas iedzīvotā-
jiem ērtākus pārvietošanās apstākļus. Šobrīd Lat-
vijas Republikas konsulāts Vitebskā tiem robežas 
šķērsotājiem, kam nav nekādu disciplinārlietu vai 
pārkāpumu, jau izsniedz vienkāršotās robežšķēr-
sošanas atļaujas uz 2 gadiem, kas gan samazina 
izdevumus Baltkrievijas iedzīvotājiem, gan taupa 
laiku. Baltkrievijas robežsardzes pārstāvji skaidro-
ja, ka aizliegums šķērsot robežu kājām ir īslaicīgs, 
jo saistīts ar robežpunktu rekonstrukcijas darbiem. 

Uz Kaplavas-Pļusu robežpārejas punktu aizliegums 
neattiecas. Baltkrievijas muitas pārstāvis informē-
ja par pāri robežai vedamo preču saraksta maiņu, 
pamatojoties uz jauno Baltkrievijas prezidenta rī-
kojumu. Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes 
Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta 
galvenais inspektors kapteinis V.Grickovs informē-
ja par esošo un plānoto vienkāršotās robežas šķēr-
sošanas atļauju izsniegšanas kārtību, par sodiem 
pārkāpumiem, kas saistīti ar kontrabandas preču 
pārvadāšanu. Semināra noslēgumā visām Baltkrie-
vijas rajonu un pagastu pārvaldēm tika izsniegtas 
informatīvās plāksnes, kuras tiks izvietotas vietās, 
kur tiek sniegta informācija par Latvijas-Baltkrie-
vijas vienkāršoto robežšķērsošanu.

Pēc semināra tika veikts ceļa rekonstrukcijas mo-
nitorings Braslavas rajonā- darbi jau iet uz beigām, 
tiek līdzinātas ceļmalas, drīzumā tiks veikts ceļa 
marķējums. “Ceļš izbūvēts Baltkrievijā, taču tā lie-
totāji pārsvarā ir Latvijas iedzīvotāji. Ceļa izbūve ir 
svarīga visa pagasta attīstībai - ne tikai transporta 
kustībai, bet arī kā ieguldījums pierobežas teritori-
jas drošībā un ainavas uzlabošanā”, uzsver Pļusu 
pagasta priekšsēdētājs Pjotrs Kazimirovičs. 

Projekta budžets ir 511 755,34 EUR, t.sk. ENPI 
līdzfi nansējums 90% - 460579,80 EUR, nacionālais 
fi nansējums 10% - 51175,54 EUR.

2014.gada 16.oktobra sēdē pieņemti 90 lēmu-
mi:

• Apstiprināja konkursa „Daugavpils nova-
da gada uzņēmums” 2014. gada laureātus. 

• Grozīja Sociālā dienesta nolikumu, izslē-
dzot no tā struktūrvienību Pansija „Atvasara”.

• Grozīja novada domes 30.09.2013. lēmumu 
Nr.992 “Par projektu Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/
VRAA/005 „Daugavpils novada pašvaldības ceļu 
un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības at-
tīstības sekmēšanai”, nosakot  projekta kopējās iz-
maksas EUR 2731748,50, un apstiprināja projekta  
pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi.

• Nolēma pārņemt novada domes bilancē 
projektā „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un 
ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstī-
bas sekmēšana” iesaistīto pašvaldības ceļu un ielu 
tehnisko projektu izstrādes  izmaksas: no Nauje-
nes pagasta pārvaldes bilances dokumentāciju ar 
bilances vērtību EUR 4833,95 un no Demenes pa-
gasta pārvaldes bilances dokumentāciju ar bilan-
ces vērtību EUR 4833,95.

• Nolēma lūgt Ministru kabinetu nodot no-
vada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības nekusta-
mo īpašumu Daugavas iela 33, Krauja, Naujenes 
pagastā, kas sastāv no administratīvās ēkas un  
noliktavas ar garāžas  telpu. 

• Piešķīra Kalupes pagasta pārvaldei EUR 
1990,9 no nekustamā īpašuma Graudi atsavināša-
nas rezultātā gūtajiem pašvaldības budžetā līdzek-
ļiem.

• Atļāva pārdot atklātā izsolē ar augšupejo-
šu soli Kalkūnes pagasta pārvaldes bilancē esošos 
transportlīdzekļus Audi 100 par nosacīto cenu 
EUR 265 un GAZ 3302 par nosacīto cenu EUR 526.

• Atļāva Kalkūnes pagasta pārvaldei veikt 
iepirkuma procedūru jaunas pilnpiedziņas auto-
mašīnas iegādei, kas nepieciešama Kalkūnes bā-
riņtiesas, Sociālā dienesta darbības tehniskajam 
nodrošinājumam un dienesta braucieniem.

• Atbalstīja biedrības „Daugavpils un 
Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” projektu  
„No iedzīvotāju foruma līdz kopienu fi lantropijai”, 
kurš tiks iesniegts Borisa un Ināras Teterevu fon-

dā.
• Atbalstīja biedrības „Daugavpils un 

Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” izsludinā-
tajā atklātā projektu konkursā apstiprinātos pro-
jektus: biedrības „Kalupes kopienu atbalsta centrs 
„Vitrāža”” projektu „Telpu vienkāršotā renovācija 
daudzveidīgu sadzīves pakalpojumu sniegšanai” 
ar kopējo fi nansējumu EUR 19041,42,  nodibinā-
juma  „Pro Domo Dei” projektu „Ambeļu baznīcas 
vienkāršotā rekonstrukcija” ar kopējo fi nansēju-
mu EUR 12878,68, biedrības „Savai skolai Vabo-
lē” projektu „Latgales tautas tērpu autentiskums 
folkloras kopas „Kanči” vizuālajā tēlā” ar kopējo 
fi nansējumu EUR 6386,99 un biedrības „Sieviešu 
klubs „Astras”” projektu „Atgriezīsimies trakajā 
jaunībā ar ritmisko dejas soli, melodisko mūziku 
un elegantajiem deju tērpiem” ar kopējo fi nansēju-
mu EUR 1946,20. 

• Atzina 3 pašvaldības nekustamo īpašumu 
izsoles par nenotikušām.

• Apstiprināja 5 pašvaldības nekustamo īpa-
šumu izsoles protokolus.

• Nolēma pārdod fi ziskām personām 2 paš-
valdības nekustamos īpašumus Demenes un Nau-
jenes pagastā.

• Nolēma pārdod izsolē un apstiprināja izso-
les noteikumus 3 pašvaldības  nekustamajiem īpa-
šumiem Nīcgales un Demenes pagastā.

• Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodok-
ļu nokavētos maksājumus, soda naudas un kavē-
juma naudas 16 personām Maļinovas, Medumu, 
Višķu, Naujenes un Demenes pagastā. 

• Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā nekus-
tamā īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus 
un  nokavējuma naudu no 22 personām Kalkūnes, 
Skrudalienas un Maļinovas pagastā.

• Atcēla sociālā dzīvokļa statusu neizīrētiem 
pašvaldības dzīvokļiem Naujenes pagastā: Vienī-
bas iela 1-13, Lociki un 18.novembra iela 398-41, 
Vecstropi.

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

Ilze Stabulniece 
Projekta vadītāja

2014.gada 10.oktobrī, Braslavā, Baltkrie-
vijā, Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas Pār-
robežu sadarbības programmas projekta 
„KAIMIŅU CEĻŠ”, ko līdzfi nansē Eiropas 
Savienība, ietvaros tika organizēts Robežas 
seminārs Baltkrievijas pierobežas pašval-
dību darbiniekiem, kurā tika pārrunāti ak-

 Naujenes pagasta 
iedzīvotāju ievērībai! 

Naujenes pagasta pārvalde aicina naujeniešus 
būt aktīviem un iesaistīties aptaujā par projek-
ta ideju “Naujenes kultūras un izglītības centra 
izveidošana”. Anketās iedzīvotājiem jānorāda, 
vai viņi atbalsta vai neatbalsta šādas iestādes iz-
veidošanu uz Naujenes jaunatnes iniciatīvas un 
sporta centra bāzes, izvietojot Naujenes kultūras 
centru, Naujenes tautas bibliotēku un Naujenes 
Mūzikas un mākslas skolu. Aptauja tiks veikta 
līdz 1.decembrim. Anketas ir pieejamas Naujenes 
pagasta pārvaldes mājas lapā www.naujene.lv, 
Naujenes pagasta pārvaldes iestādēs un struk-
tūrvienībās. 

Aicinām pagasta iedzīvotājus nepalikt vienal-
dzīgiem un izteikt savu viedokli, iesūtot vai atne-
sot anketas uz pagasta pārvaldi, bibliotēku vai ci-
tām pašvaldības iestādēm. Informācija pa tālruni: 
65476840, 65476841.
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 Skolotāju dienā pasniegtas Pateicības 30 pedagogiem
Katra oktobra pirmajā svētdienā, šogad 5.oktobrī, Latvijā tiek svinēta Skolo-

tāju diena. Par godu šīs cildenās profesijas pārstāvjiem Daugavpils novada Kul-
tūras centrā uz svinīgo pasākumu pulcējās novada izglītības iestāžu darbinieki. 

Svētku uzrunas teica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalins-
ka, pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika un Izglītības pārvaldes vadītāja 
Irēna Bulaša. 

Šogad Daugavpils novada skolās mācības uzsāka 1620 skolēni, izglītības 
iestādēs strādā 312 pedagogi. Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša ir īpaši 
gandarīta par jaunajiem pedagogiem, kuri savas darba gaitas novadā uzsākuši 
šajā mācību gadā. 

Tā, jaunie pedagogi kopš septembra strādā Zemgales, Salienas un Špoģu vidus-
skolā, Medumu un Skrudalienas pamatskolā, kā arī Medumu internātpamatsko-
lā un Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē. 

Svinīgā pasākuma laikā Daugavpils novada Pateicības par ilggadējo darbu 
Daugavpils novada skolēnu izglītības un radošā potenciāla attīstīšanā tika pa-
sniegtas 20 pedagogiem. Viņu vidū ir tie, kuri darbam skolā veltījuši 25, 30, 35, 
40 un 45 savas dzīves gadus. Savukārt, Pateicības par ilggadējo darbu skolvadībā 
saņēma 6 Daugavpils novada pedagogi. Pateicību saņēmēju vidū bija arī 4 skolo-
tāji, kuri šajā mācību gadā aiziet pelnītā atpūtā. 

Jauktais koris „Latgale” 
piedalījās Latgales koru koncertā

Daugavpils novada Kultūras centra jauktais koris „Latgale” (diriģente Anita Za-
rāne) piedalījās Latgales labāko koru sadziedāšanās koncertā „Ceļā uz Latgales 
Dziesmu svētkiem”, kurš norisinājās 18. oktobrī Vienības nama koncertzālē III 
Mūzikas un Mākslas festivāla „Daugavpils ReStArt 2014” ietvaros.

Koncertā piedalījās Balvu novada jauktais koris „Mirklis” (diriģents Uldis Ko-
kars), Krāslavas novada KN sieviešu koris „Nova” (diriģente Rita Andrejeva), Prei-
ļu novada skolotāju koris „Latgale” (diriģents Edgars Znutiņš) un Daugavpils Lat-
viešu kultūras centra jauktais koris „Daugava” (diriģents Jevgeņijs Ustinskovs). 

Koru sadziedāšanās koncertā „Ceļā uz Dziesmu svētkiem” skanēja gan koru 
jauniestudējumi, gan Latgales kora dziesmu klasika. Noslēgumā Vienības nama 
koncertzāle tika piepildīta ar skanīgajām un visiem tik pazīstamām dziesmām 
„Aiz azara bolti bārzi”, „Aiz azara augsti kolni”, „Skaidra volūda” un „Zīdi, zīdi  ru-
dzu vorpa” apvienotā Latgales kora izpildījumā.

Kopā ar dziedātājiem un koru diriģentiem koncertā piedalījās arī Latgales koru 
sadziedāšanās iniciatore, cienījamā Dziesmu svētku Goda virsdiriģente Terēzija 
Broka. 

Rudens noskaņās izskanējis 
vokālo ansambļu saiets

11.oktobrī Nīcgales Tautas namā notika vokālo ansambļu koncerts, kurā pie-
dalījās Mārcienas pagasta kultūras nama vokālais ansamblis „Labākie gadi”, 
Ambeļu pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Romaška”, Kalkūnes pagasta 
sieviešu vokālais ansamblis „Pērles”, Līksnas pagasta kultūras nama sievie-
šu vokālais ansamblis „Elēģija”, Biķernieku pagasta kultūras nama vokālais 
ansamblis „Rjabinuška”, Skrudalienas pagasta Silenes kultūras nama vokā-
lais ansamblis „Līgaviņas”, Nīcgales pamatskolas vokālais ansamblis, Nīcgales 
pagasta Tautas nama folkloras kopa „Neicgaļīši” un Nīcgales pagasta Tautas 
nama sieviešu vokālais ansamblis „Dzirkstelītes”. Šis koncerts īpašs bija vokā-
lajam ansamblim „Dzirkstelītes”, jo tika nosvinēta kolektīva 10 gadu jubileja.
Paldies par atbalstu Daugavpils novada domei, Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldei un Nīcgales pagasta pārvaldei. 

Jau divdesmito gadu viena no lielākajām bankām-Svedbanka, sadarbībā ar 
novada izglītības pārvaldēm, apbalvo Latvijas pašvaldību labākos pedagogus, ar 
mērķi apliecināt skolotāja profesijas nozīmi un dot savu ieguldījumu izglītības 
attīstības veicināšanā. Arī šis rudens nav izņēmums. Svētku dienā Swedbank 
balvas tika pasniegtas Kalupes pamatskolas latviešu valodas skolotājai, direk-
tores vietniecei mācību darbā - Irēnai Mukānei par sasniegumiem mācību un 
interešu izglītības darbā un iekļaujošās izglītības veicināšanu. Otrā Swedbank 
balva šogad aizceļoja uz Sventes vidusskolu un tika pasniegta tās direktoram 
Aleksandram Sibircevam par rezultatīvu darbu skolvadībā, augstiem sasniegu-
miem mācību un interešu izglītībā. 

Latvijas izglītības un zinātnes arodbiedrības Atzinības raksti tika pasniegti 
Vaboles vidusskolas direktores vietniecei izglītības jomā Ingrīdai Litiņai par ie-
guldīto darbu arodbiedrības pirmorganizācijas saglabāšanā un biedru interešu 
aizstāvībā, Birznieku pamatskolas direktoram Pāvelam Vaģelim un Naujenes 
pamatskolas direktoram Pāvelam Brovkinam par ieguldījumu darba vides uzla-
bošanā un sadarbību ar arodbiedrību. 

Svētku koncertā ar priekšnesumiem skolotājus priecēja paši mazākie - pirms-
skolas izglītības iestādes audzēkņi, kā arī Daugavpils novada skolu absolventi. 

Svētku pasākuma noslēgumā Špoģu vidusskolas direktors Jānis Belkovskis 
novada skolu direktoru vārdā pasniedza ziedus novada domes vadībai un Izglītī-
bas pārvaldes kolektīvam.

Teksts un foto: Olga Smane 

Aina Stikāne 
Nīcgales Tautas nama vadītāja 

Pateicību saņem Nīcgales psk. ķīmijas skolotāja Anna Grebeža

Pateicību saņem Špoģu vsk. direktora vietniece audzināšanas darbā 
Nadežda Liepa

Swedbank balva tiek pasniegta Kalupes psk. latviešu valodas skolotājai 
Irēnai  Mukānei 

Novada skolu direktori pasniedz ziedus novada domes vadībai un 
Izglītības pārvaldes kolektīvam
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Ekspluatācijā nodota Salienas vidusskola 
7.oktobrī ekspluatācijā tika nodota Salienas vidusskola, kuras renovācijā ie-

guldīti pāri 456 000 eiro. 
Salienas vidusskola ir pirmā no 8 skolām, kurā pabeigti būvdarbi ERAF pro-

jekta „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un iz-
glītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana” ietvaros. Projekta mērķis ir 
veicināt Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspēju, izglītības pakal-
pojumu un bērniem draudzīgas un drošas vides pieejamību, uzlabojot izglītības 
iestāžu energoefektivitāti. 

Līdz šim Daugavpils novadā energoefektivitātes paaugstināšana tika veik-
ta Špoģu mūzikas un mākslas skolā, Biķernieku pamatskolā, kā arī Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”. Arī vairākas citas novada skolas savu-
laik piedzīvojušas lielākus vai mazākus rekonstrukcijas darbus. 

Salienas skola ir skola ar senu vēsturi. Tā ir tā saucamā Ulmaņlaika skola, 
kas tika uzbūvēta 30-tajos gados, līdz ar skolām Medumos, Zemgalē un Skruda-
lienā. Skola savas durvis vēra vaļā tālajā 1937.gadā. Šobrīd Salienas vidussko-
la ir viena no lielākajām novada skolām, šajā mācību gadā mācības tajā uzsāka 
160 skolēni un pirmsskolas grupu audzēkņi. 

Višķu tehnikuma ciemā siltumu ražos jauna šķeldas katlu māja, kas eksplua-
tācijā tika nodota 17.oktobrī. 

Tagad Višķu tehnikuma ciemā darbojas jauna, moderna katlu māja ar diviem 
Latvijā ražotiem katliem, kuru kopējā jauda ir 2,5 megavati un kas tagad pilnī-
bā nodrošinās visa tehnikuma ciema apkuri. Katlu mājā ir mūsdienīgas ūdens 
sagatavošanas un attīrīšanas, šķeldas padeves un citas iekārtas.

Pašvaldības aģentūras „Višķi” direktors Valentīns Šnito atklāšanā atzina, ka 
projekta īstenošana negāja viegli, taču rezultāts ir sevi attaisnojis un mērķis sa-
sniegts. Višķu tehnikuma ciems ieceri par jaunās katlu mājas būvniecību loloja 
jau kopš 2005.gada. 

Jaunās katlu mājas izbūve tika uzsākta 2013.gada nogalē par valsts investī-
ciju naudu. Tās izbūves nepieciešamība tika pamatota ar to, ka vecā katlu māja 
vairs nespēja veikt savas funkcijas pilnībā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 
962 500 eiro. Jaunā katlu māja tagad atrodas ciema mehānisko darbnīcu tel-
pās, savukārt vecās katlu mājas telpas izmantotas vairs netiks un jau ir atslēg-
tas no apkures sistēmas, stāsta Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms. 
No 9. oktobra pāris dienas katli strādāja testa režīmā, jaunā apkures sezona 
visā ciemā tika uzsākta jau 12.oktobrī. 

Valentīns Šnitko: „Mēs šodien jau redzam rezultātu. Tas priekš mums ir kolo-
sāls ieguvums. Nākamajā gadā mēs ceram, ka būs tarifu samazinājums, jo šķel-
das ekonomija ir acīmredzama. Divu nedēļu laikā mēs konstatējām, ka jaunajā 
katlu mājā šķeldas padeve ir samazinājusies gandrīz uz pusi.” 

Jauno katlu māju iesvētīja Višķu Romas katoļu draudzes prāvests Andrejs 
Aglonietis, norādot, ka Višķos dzīve sit augstu vilni, jo pagastā tagad ir jauna 
estrāde, stadions, laivu stacija, energoefektivitātes paaugstināšanas projekta 
ietvaros nosiltināta Špoģu mūzikas un mākslas skola, kā arī savus atvēršanas 
svētkus pēc lielās renovācijas drīzumā sagaidīs arī Špoģu vidusskola.  

glītības pārvaldes vadītājai Irēnai Bulašai, novada domes Attīstības nodaļas 
vadītājai Vitai Rūtiņai, Būvvaldes vadītājai Nansijai Tamanei, būvtehniķei 
Olgai Sokolovskai, pagasta pārvaldes vadītājam Rišardam Jermaļonokam, 
būvniecības fi rmas SIA „Defass-D” valdes priekšsēdētājam Aleksandram Cin-
nem, projektētājam - SIA „Agroprojekts D” pārstāvim un citiem. 

Saskaņā ar skolas renovācijas projektu ir izpildīti visi nepieciešamie darbi 
– projekta ietvaros tika uzlabota skolas infrastruktūra, paaugstinot skolas fi -
ziskās vides estētisko un funkcionālo kvalitāti, tai skaitā uzlabojot izglītības 
pakalpojumu kvalitāti, samazinot pašvaldības izdevumus ēkas uzturēšanā 
nākotnē. Tika nosiltināti bēniņi, nomainīti ēkas fasādes logi, ieejas durvis, no-
krāsota skolas fasāde, veikta inženierkomunikāciju nomaiņa, kā arī iekštelpu 
renovācijas darbi. 

Skolas būvdarbi sākās 2013.gada oktobra nogalē un tika pabeigti pirms jau-
nā mācību gada sākuma, skolas durvis vaļā verot šī gada 1.septembrī. 

Līdz gada beigām tiek plānots ekspluatācijā nodot arī Zemgales vidusskolu, 
Medumu pamatskolu un Vaboles vidusskolas sākumskolas ēku. 

Uzsākot mācību procesu, dažās izglītības iestādēs nākas saskarties ar zinā-
mām neērtībām, jo vairākās skolās vēl turpinās renovācijas vai labiekārtoša-
nas darbi, taču, projekta ietvaros paveiktie ilgtermiņa ieguldījumi noteikti at-
svērs tās visas, paverot durvis uz sakārtotu un drošu vidi novada skolēniem. 

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Aleksandrs Aiz-
balts, kas katlu mājas izbūves procesam sekojis līdzi kopš paša sākumā, atzīst, 
ka pagasts tagad ir ieguvis jaunu objektu, kas aprīkots ar mūsdienīgām iekār-
tām. 

Aleksandrs Aizbalts: „Ja līdz šim vecā katlu māja vienā maiņā patērēja 30 
kubikmetrus, tad tagad pa diennakti katlu māja patērē tikai 20 kubikmetrus. 
Lūk, kāda ekonomija! Līdz ar to, ir cerības, ka siltumražošanas pašizmaksa 
būs zemāka. Paskatīsimies un izvērtēsim.”

Kā atzinuši projektētāji un ekspluatācijā pieņemšanas komisijas pārstāvji, 
renovācijas darbus perfekti veica SIA „Ditton būve”. Daugavpils novada domes 
un Višķu pagasta pārvaldes pārstāvji pateicās projektētājiem un būvniekiem 
par kvalitātīti paveikto darbu. 

Teksts un foto: Olga Smane 

Ekspluatācijā nodota moderna Višķu tehnikuma ciema katlu māja 

Skolas direktore Antoņina Redkova atzīst, ka ir ļoti gandarīta par renovāci-
jas rezultātiem, jo skola ir palikusi gaišāka, siltāka un arī skolēniem te patīk. 
Pēc renovēto skolas iekštelpu apskates, direktore sirsnīgi pateicās Daugavpils 
novada domes priekšsēdētājai Janīnai Jalinskai, priekšsēdētājas vietniekam 
Arvīdam Kucinam, izpilddirektores vietniekam Aleksandram Aizbaltam, Iz-

Teksts un foto: Olga Smane 
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Medumu pagasta Medumu ciema 
ūdenssaimniecības attīstības 

II kārtas darbi tuvojas noslēgumam

2014.gada novembris ir projekta „Daugavpils novada Medumu pagasta Me-
dumu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta” darbu pabeigšanas ter-
miņš, un oktobra beigās jau ir izpildīti aptuveni 85-87% darba. Rekonstruēti un 
izbūvēti 1725 m ūdensvada, izbūvēti 1690 m pašteces un 605 m spiedvada ka-
nalizācijas tīkli, Medumu ciema Ilgas ielā uzstādītas trīs kanalizācijas sūkņu 
stacijas. Līdz novembra beigām vēl Alejas ielā jāizbūvē 100 m pašteces kanali-
zācijas tīklu, jāveic ūdensvada hidrauliskā pārbaude ar spiedienu un dezinfek-
ciju, pašteces kanalizācijas tīklu pārbaude ar skalošanu, kanalizācijas sūkņu 
stacijas pieslēgšana elektrotīklam, noregulēšanas darbi, labiekārtošanas darbi, 
kā arī ielu seguma atjaunošanas darbi un projekta izpildes dokumentācijas sa-
gatavošana. 

Teritorijas labiekārtošanas darbi - zāliena sēšana, ābeļu un dekoratīvo koku 
un krūmu stādīšana, saskaņā ar garantijas vēstuli, tiks veikta līdz 2015.gada 
1.jūnijam. 

Būvniecības darbus, saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem, veic SIA „Mat-
thai”, kas strādā kvalitatīvi un profesionali, ievērojot būvniecības normatīvus. 

Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 571471.92, no kurām neattiecinā-
mās izmaksas PVN 21% un 15% no attiecināmajām izmaksām līdzfi nansē Dau-
gavpils novada dome.

I un II kārtas ūdenssaimniecības projektu realizācijas rezultātā (2009-2014.g.) 
Medumu ciemā pilnībā atjaunota vecā ūdenssaimniecības sistēma: izbūvēti un 
rekonstruēti 5410 m ūdensvada tīklu, izbūvēti 3550,9 m pašteces kanalizācijas 
tīklu un 1037 m spiedvada kanalizācijas tīklu, uzstādītas 6 kanalizācijas sūkņu 
stacijas, izbūvēta jauna NAI (notekūdeņu attīrīšanas iekārta) BIO DRY - 100, 
renovēts ūdenstornis 75 m3  tilpumā, atjaunotajā telpā uzstādīta Dānijā ražota 
jaudīga 12 m3/h dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārta. Tagad 95% Medumu 
ciema iedzīvotājiem, kā arī Medumu internātpamatskolai ir pieejams centra-
lizētais ūdensvads ar tīru ūdeni un centralizētais sadzīves kanalizācijas tīkls, 
kas, pateicoties iespējai piesaistīt ERAF fi nansējumu un Daugavpils novada 
domes līdzfi nansējumu, kalpos daudzus gadu desmitus.

Jauniešu vasaras nodarbinātības 
programmā iesaistījies 

141 jaunietis 
Jāzeps Krukovskis
Projektu koordinators 

Daugavpils novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, šova-
sar jau otro gadu īstenoja jauniešu nodarbinātības projektu, kura laikā iespēja 
strādāt un apgūt pirmās darba prasmes ir 14 līdz 19 gadus veciem jauniešiem: 
pirmkārt, tiem, kuru ģimenes atbilst kritērijiem, lai saņemtu pašvaldības so-
ciālo palīdzību un kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils novadā. Pateicoties 
Daugavpils novada Domes atbalstam, ar darbavietām tika nodrošināts lielāks 
skaits skolēnu nekā pagājušajā gadā. Šogad Daugavpils novada skolēnu no-
darbinātības projektam tika piešķirti vairāk nekā 20 000 eiro no pašvaldības 
budžeta.

Nodarbinātības projektam pieteicās 223 novada skolēni vecumā no 14 līdz 
19 gadiem, bet darba gaitas uzsāka 141 jaunietis – 12 skolēni dažādu iemeslu 
dalību programmā pārtrauca.

Darbavietas novada jauniešiem nodrošināja 26 Daugavpils novada uzņēmēji, 
kā arī pašvaldības iestādes un struktūrvienības. Jauniešiem visdraudzīgākais 
uzņēmums šajā gadā bija SIA „Antaris” , piedāvājot 30 darba vietas mazum-
tirdzniecības jomā veikalu tīklā „Saules veikals” un tūrisma jomā - atpūtas 
bāzē „Silene”. Tomēr iepriecina arī tas, ka katru gadu skolēnu nodarbinātībā 
iesaistās arī jauni sadarbības partneri. Atbalsts no uzņēmēju puses ar katru 
gadu pieaug. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, gandrīz trīskāršojies ir darba 
vietu skaits uzņēmumos - vairāk nekā 80 darba piedāvājumi dažādu nozaru 
uzņēmumus, bet dominēja lauksaimniecība, lauku tūrisms un mazumtirdznie-
cība. 

Darba devēji palīdz skolēniem iegūt pirmo darba pieredzi un darba iemaņas, 
dāvājot iespēju jauniešiem vasaras brīvlaikā strādāt. Kā viens no motivato-
riem darba devējiem ir iespēja vienkāršākos darbos aizvietot darbiniekus, kuri 
dodas atvaļinājumā. Jāatzīst, ka darba vadītājam tas ir nopietns uzdevums 
– izskaidrot un iemācīt darīt konkrēto darbu, tādēļ uzņēmēji labprātāk vēlas 
skolēnus nodarbināt nevis divas nedēļas, bet mēnesi, un visi uzņēmumi priekš-
roku dod pēc iespējas vecāku klašu skolēniem, no 16 līdz 19 gadus veciem. Bija 
vairāki gadījumi, kad darba devēji izteica vēlēšanos pieņemt darbā konkrētus 
skolēnus, kuri iepriekšējos gados labi strādājuši, un pēc jaunieša vēlmēm un 
iespējām nodrošināja iespēju strādāt pilnu darba dienu un piemaksāja vairāk 
par programmā noteikto stundas tarifa likmi. 

Šī gada nodarbinātības programmas uzsākšana pieredzēja arī jaunus izai-
cinājumus un neparedzētus šķēršļus. Kā vislielāko no tiem var minēt straujo 
pāreju uz elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām. Diemžēl ne visiem ve-
cākiem bija iespēja 2 reizes doties uz pat vairāk kā 30 km attālo VID klientu 

Kultūras pārvalde izsludina 
pieteikšanos bezmaksas latviešu 

valodas kursiem 2015.gada sākumā

Daugavpils novada Kultūras pārvalde turpina Sabiedrības integrācijas fonda 
fi nansētā projekta „Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsētā” īs-
tenošanu un aicina uz bezmaksas latviešu valodas kursiem! Kursi tiks uzsākti 
2015.gada februārī.

Apmācību mērķis ir nodrošināt pieaugušajiem Daugavpils novada un pilsē-
tas iedzīvotājiem, mazākumtautību iedzīvotāju pārstāvjiem un nepilsoņiem, 
kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji, iespēju apgūt un pilnveidot 
latviešu valodas zināšanas un prasmes trijos valsts valodas prasmju līmeņos, 
tādējādi veicinot mērķauditorijas spēju iesaistīties latviskās vides sociālajos 
procesos.

Grupas tiks komplektētas atbilstoši apmācību mērķim, kursantu pieteikša-
nās secībai un zināšanu līmenim. Nodarbības notiks Daugavpils novada kultū-
ras centrā Dobeles ielā 30, Daugavpilī, divas reizes nedēļā no 2015.gada februā-
ra līdz jūnijam (ieskaitot), vakaros.

Kursu dalībnieku reģistrācija un informācija par kursiem:
Reģistrācija kursiem tiks uzsākta 2014.gada 14.oktobrī. Tālr. 654 

35512, 28379611, 25611544, e-pasts: terezija.ubele@dnkp.lv (jānorāda 
vārds, uzvārds, tālruņa nr.)

Informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda fi nan-
siālu atbalstu. 

Par informatīvā materiāla saturu atbild Daugavpils novada Kultūras pār-
valde.

apkalpošanas centru darba 
laikā, lai aktivizētu bērnam 
algas nodokļa grāmatiņu, 
noņemtu bērnu no apgādī-
bas uz vasaras nodarbinā-
tības laiku un pēc tam at-
kārtoti doties, lai iekļautu 
apgādājamo, tādēļ daudzi no 
dalības programmā atteicās. 
Iespēju robežās pagastu pār-
valdes iesaistījās šo jautāju-
mu risināšanā, organizējot 
bezmaksas transportu skolē-
nu vecākiem uz tuvāko VID 
fi liāli. 

Daugavpils novada paš-
valdība skolēnu nodarbinātī-
bas projektu uzsāka īstenot 
2013.gadā. Tas ir viens no 
instrumentiem, kurš tika ie-
viests, lai mazinātu jauniešu 
bezdarbu, sniedzot jaunie-
šiem skolu brīvlaikā iegūt 
pirmo praktisko darba pie-
redzi un paaugstināt savu 
konkurētspēju darba tirgū. 
Vienlaicīgi ar darba vietu 
izveidošanu jauniešiem va-
saras brīvlaikā, tiek sniegts 
ieguldījums dažādu sociālo 
problēmu risināšanā, dā-
vājot iespēju iegūt papildus 
fi nanšu līdzekļus, lai saga-
tavotos jaunajam mācību 
gadam, vai īstenot kādu sen 
jaunieša lolotu sapni, kuram 
vecāki nevarēja atvēlēt lī-
dzekļus. 

Ņemot vērā šī gada vasa-
ras nodarbinātības rezultā-
tus un atsauksmes, arī nāko-
šajā gadā plānojam turpināt 
šīs programmas īstenošanu 
un aktīvi uzrunāsim Dau-
gavpils novada uzņēmējus, 
lai piedāvātu jauniešiem vēl 
vairāk iespēju iegūt pirmo 
praktisko darba pieredzi uz-
ņēmumā. Prioritāri jaunie-
šiem piedāvāsim darba vie-
tas uzņēmumos, atsevišķos 
pagastos vakanču trūkumu 
kompensējot ar piedāvāju-
miem pašvaldības iestādēs.  
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Pārrobežas hokeja turnīrā uzvaru izcīna Kalupes komandas hokejisti
Eduards Lihoveckis 

11.oktobrī Daugavpils ledus hallē notika hokeja turnīrs ar Daugavpils un 
Rēzeknes novadu un Polockas rajona (Baltkrievija) hokeja komandas pie-
dalīšanos. Atklāšanas parādē dalībniekus sveica Daugavpils novada domes 
priekssēdētāja Janīna Jalinska un Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs 
Monvīds Švarcs. Pirms pirmās turnīra spēles tika parakstīta trīspusēja vie-
nošanās par sadarbību starp Daugavpils novadu, Polockas rajonu un Rēzek-
nes novadu fiziskās kultūras un sporta sfērā. 

1:0. Turnīra noslēgumā uzvarētājiem balvas, kausus un medaļas pasniedza 
novada domes deputāts Aivars Rasčevskis un Kalupes pagasta pārvaldes 
vadītāja Ināra Ūbele. Kalupes komandas uzbrucējs - Renats Vabiščevičs sa-
ņēma labākā uzbrucēja balvu. Kalupes komandu sacensībām gatavoja tās 
sabiedriskais treneris un turnīra organizators Aleksandrs Vabiščevičs, kurš 
atzīmēja, ka turnīrs abām komandām bija lieliska spēka pārbaude pirms 
2015. gada hokeja sezonas. 

Šogad divas Daugavpils novada hokeja komandas - „ Kalupe” un „Ais-
bergs” piedalīsies Daugavpils pilsētas čempionātā. Komanda „Aisbergs” 
startēs elites grupā, savukārt Kalupes pagasta otrā jauniešu un veterānu  
komanda „Kalupe” jau  trešo gadu startēs klasikas grupā, kur sacentīsies ar 
Latgales novada komandām.

Noskaidroti Daugavpils novada 
individuāla čempionāta novusā 

uzvarētāji
25. oktobrī Daugavpilī notika novada VI individuālais čempionāts novusā. 

Pēc spraigām cīņām, kas ilga visas dienas garumā, tika noskaidroti novada 
čempionāta uzvarētāji. Pirmo vietu sieviešu konkurencē izcīnīja daudzkārtējā 
Daugavpils rajona un novada čempionātu uzvarētāja Sandra Aveniņa no Sa-
lienas pagasta, atstājot otrajā vietā iepriekšējo divu gadu uzvarētāju Tatjanu 
Kuzņecovu no Naujenes pagasta. Trešo vietu izcīnīja Sandras māsa Anita Ave-
niņa no Salienas pagasta. 

Vīriešiem 13 dalībnieku konkurencē 1. vietu izcīnīja pagājušā gada novada 
čempionāta sudraba medaļas ieguvējs Ēriks Žalņerčiks no Lauceses pagasta ar 
izcīnīto 21 punktu. Trim sacensību dalībniekiem noslēdzot turnīru bija vienāds 
punktu skaits  pa 17, bet saskaitot visās spēlēs izcīnītas un zaudētās parti-
jas, otro vietu izcīnīja Jans Žalnerčiks no Lauceses un trešajā vietā ierindo-
jies Edgars Kucins no Naujenes pagasta. Jauniešu konkurencē uzvaru izcīnīja 
sacensību visjaunākais dalībnieks divpadsmitgadīgais Rihards Žalnerčiks no 
Lauceses. Otrajā un trešajā vietā Artūrs Ciršs un Igors Grigorjevs no Maļino-
vas pagasta. Veterānu konkurencē 1. vietā Ēriks Žalnerčiks, 2. vietā Ilmārs 
Strupais no Vaboles un 3. vietā Valērijs Kotegovs no Naujenes pagasta. 

Uzvarētājiem medaļas, balvas un diplomus pasniedza novada domes depu-
tāts Edgars Kucins.

Nīcgales pagasta jaunieši ceļā uz 
sportisku jaunatni

Raivis Skuķis
Projekta vadītājs

Nīcgales pagasta neformālās jauniešu grupas projekts „Ceļā uz sportisku jau-
natni” ieguva Daugavpils novada domes finansējumu projektu konkursā „Uz-
labosim savu ikdienu”.

Pie vecās pamatskolas ēkas tiks izveidots hokeja laukums, lai izveidotu jau-
niešiem pulcēšanās vietu un attīstītu tautas sportu pagastā. Projekta mērķis 
ir izveidot hokeja laukumu, veselīga dzīvesveida popularizēšanai, brīvā laika 
pavadīšanas iespēju paplašināšanai un dažādošanai Nīcgales pagastā. 

Pērn jaunieši pašu spēkiem novāca vecos vingrošanas stieņus, lai uzsāktu 
darbu pie hokeja laukuma izveides. Septembrī tika sasaukta projekta organizā-
cijas grupa, kura apsprieda plānotos darbus. Pēc tam tika iezīmēts hokeja lau-
kums uz vecā sporta laukuma teritorijas ar koka stabiņiem. Realizējot projek-
tu, tika iegādātas kokskrūves un OSB plāksnes, kas tika stiprinātas pie koka 
brusiņiem. Tādejādi tika izveidoti borti. Vietējā zemnieku saimniecība sponso-
rēja plēvi, kas ir plānota iesegt starp bortiem, lai ūdens nenoplūstu gar malām.

Diemžēl hokeja laukuma atklāšana, kas tika plānota šī gada 25.oktobrī pār-
celta uz laiku, kad laikapstākļi sasniegs mīnuss grādus un būs iespējams uz-
stādīt bortus, iesegt plēvi un piepildīt hokeja laukumu ar ūdeni. Cerēsim, ka 
ziema pienāks ātrāk un jaunieši varēs izbaudīt ziemas priekus jaunajā hokeja 
laukumā.

Jauniešiem, veicot šos darbus, bija iespēja pilnveidot savas iemaņas brīvprā-
tīgā darba veikšanai, kā arī uzlaboja savstarpējo sadarbību. Nīcgales pagas-
ta neformālā jauniešu grupa izsaka lielu pateicību Daugavpils novada domei, 
Nīcgales pagasta pārvaldei un zemnieku saimniecībai „Ūsiņi” par finansiālo 
atbalstu projekta realizācijā. Īpašu pateicību par aktīvu līdzdalību šajā projek-
ta izsaku vecākiem- Ilmāram Skuķim un Mārim Stalidzānam, jauniešiem- Ēri-
kam Vikšeram, Guntaram Mukānam, Jānim Stalidzānam, Jānim Raščevskim, 
Edgaram Ondzulim, Lolitai Raščevskai, Aleksandram Vingrim, Vilhelmam 
Skudrai, Ivanam un Daņilam Skodoroviem, Armandam Ašķeļaņecam.

Pirmajā spēlē uz ledus izgāja Kalupes pagasta un Polockas rajona hokejisti. 
Jau no spēles pirmajām minūtēm Polockas hokejisti pārņēma iniciatīvu un 
izvirzījās vadībā, iemetot divas ripas kalupiešu vārtos. Tomēr spēles beigās 
kalupieši parādīja raksturu, samazinot rezultātu un spēles beigās panāca 
arī izlīdzinājumu ar 2:2. Otrajā turnīra spēlē kalupieši jau no spēles pirma-
jām minūtēm pārņēma iniciatīvu un mestās ripas lidoja pretinieku vārtos. 
Atskanot spēles beigu signālam, ar rezultātu 4:1 Kalupes hokejisti pārspēja 
Rēzeknes novada komandu. Savu trešo spēli Kalupes hokejisti aizvadīja jau 
daudz pārliecinošāk un uzvarēja Polockas rajona komandu ar rezultātu 5:0, 
un nākošajā spēlē ar grūtībām tika pieveikta Rēzeknes novada komanda 
ar rezultātu 2:1 un izcīnīta pirmā vieta, zelta godalgas un turnīra galvenā 
balva - piemiņas kauss. Otro vietu izcīnīja Rēzeknes novada komanda, kas 
turnīra laikā divreiz pārspēja Polockas rajona hokejistus ar rezultātu 4:1 un 

Monvīds Švarcs un Janīna Jalinska paraksta vienošanos par sadarbību
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zāle, jo visi Jelinsku ģimenes locekļi ir veselīgā dzīves 
veida piekritēji.

Vaboles pagasta lauku sētas „Zeltiņi 1” īpašniekam Vilim Vingrim. Lau-
ku sēta atrodas Vaboles pagastā, viena no krāšņākajiem Latgales ezeriem – 
Baltezera krastā. Tās ir Viļa Vingra dzimtās mājas, kas ar saimnieka neparas-
ti prasmīgajām rokām soli pa solim tiek veidotas kā brīvdienu mājas Vingru 
dzimtas locekļiem. Netālu no mājas ir dīķis ar saliņu, uz kuras uzbūvēta jauka, 
maza pirtiņa – ideāla atpūtas vieta ģimenei un ciemiņiem. Ierīkota piknika 
vieta, sakopts Baltezera krasts un uzstādīta laipa. Atpūtas zonu, vienojoties ar 
īpašnieku, var izmantot arī pagasta iedzīvotāji.

Naujenes pagasta lauku sētas „Lagūna” īpašniecei Annai Zeļanikai. 
Sētā saimnieko Anna Zeļanika ar ģimeni. Saimniecības dārzs katru gadu tiek 
papildināts ar ziedu, augļu koku un krūmu stādījumiem. Saimniecībā tiek 
veiksmīgi izmantotas ekoloģisko dārzeņu audzēšanas metodes, ražots humuss. 
Katra saimniecības stūrīša sakopšanā un uzturēšanā saimnieki ieliek savu sir-
di un dvēseli. Ar mīlestību pret mājām un darbu Anna Zeļanika realizē daudz 
un dažādas idejas, kas rodas garajos ziemas vakaros. Arī nākotnei ir daudz 
plānu, piemēram, aveņu stādījumu paplašināšana. Saimniece ir lieliska stāstī-
tāja, kas ar savām zināšanām un prasmēm labprāt dalās ar pārējiem. Ģimenes 
saimniekošanas pieeja pārsteidz ar savu vienkāršību un izcilajiem rezultātiem.

Naujenes Novadpētniecības muzeja direktorei Evitai Kusiņai – Koļesņikai. 
Naujenes Novadpētniecības muzeja ēka un teritorija Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Daugavpils novada pašvaldības projekta 
ietvaros ir ieguvusi jaunu veidolu un kļuvusi par sakoptu un ērtu pašvaldības 
iestādi, kas iepriecina gan apmeklētājus, gan darbiniekus. Projekta ietvaros 
2013. gadā tika pabeigta muzeja galvenās ēkas rekonstrukcija, autonomās cen-
tralizētās apkures izveidošana galvenās ēkas apkurei, katlu mājas ierīkošana 
esošajā saimniecības ēkā, logu un ārdurvju nomaiņa, jumta rekonstrukcija un 
ēkas fasādes siltināšana. Muzejs lepojas ar moderni iekārtotajām mākslinieces 
Valentīnas Zeiles un Dabas informācijas centra ekspozīcijām, kas veiktas ar 
novada pašvaldības un pārrobežu programmu līdzekļiem. Teritorija ir apzaļu-
mota, atjaunoti koku un ziedu stādījumi, celiņu tīkls, iekārtota stāvvieta.

Lauku sētas „Mieriņi” īpašniecei Broņislavai Skrindai. Tā ir Skrindu dzim-
tas atzara māja un saimniecības ēkas, kas saglabātas kopā ar seno klēti un 
skaisto liepu aleju. Dzīvojamā māja uzbūvēta 1921.gadā no Vaboles muižas no-
jauktās klēts kokmateriāliem un ir lielisks celtniecības paraugs. Klēts un liepu 
aleja iekļauti Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu 
sarakstā. Latgales sētas plānojums lieliski harmonē ar daudzām autentiskām 
detaļām un lauku saimniekošanas priekšmetiem, kurus saimniece rūpīgi glabā 
kā dārgu dzimtas tradīciju mantojumu.   

Lauku sētas „Strautmaļi” īpašniekiem Artūram un Agnesei Strau-
tiem. „Strautmaļu” mājās, kas atrodas Kalkūnes pagastā, saimnieko Artūrs un 
Agnese Strauti. Tās ir Artūra Strauta vectēva dzimtās mājas. Lepnā Strautma-
ļu dzimtas māja būvēta no savulaik Kalkūnes rūpnīcā ražotajiem sarkanajiem 
ķieģeļiem. Šobrīd ģimene atjauno 1935.gadā celto pagrabu, kurā tiek glabāts 
izcils  ābolu vīns un  kalvadoss, kas iegūts no atjaunotā ābeļdārza ābolu ražas 
un ir lielisks apliecinājums saimnieku radošajai izdomai un amatu prasmēm.  
Svētku reizēs mastā tiek pacelta dzimtas relikvija – no vectēva laikiem sagla-
bātais Latvijas valsts karogs.

Višķu tehnikuma dzīvojamās mājas Nr. 11 pārvaldniekam aģentūrai 
„Višķi”. Višķu tehnikuma ciema māja Nr. 11 ir viena no lielākajām daudzdzī-
vokļu mājām Višķu pagastā. Pateicoties tās iedzīvotāju darbam, pie mājas ir 
iekopts skaists pagalms, savukārt otrpus mājai atrodas mājas saimnieču ba-
gātīgi veidotās puķu dobes. Bērnu vajadzībām ir labiekārtots rotaļu laukums. 
Blakus mājai ir autostāvvieta.

Savukārt, Pateicības un balvas par ieguldījumu novada vizuālā tēla veido-
šanā un uzvaru konkursā “Mana dzīves vide Daugavpils novadā” saņēma šādi 
konkursa augstāko vērtējumu ieguvušie nominanti: 

Lauku mājas „Druvas” īpašniece Egita Ruža nominācijā „Sakoptākā 
lauku sēta”. „Druvu” mājas atrodas Nīcgales pagastā un ir Daugavpils no-
vada lepnums. Māja atrodas pašā Daugavpils – Rīga šosejas malā, ciemā ar 
nosaukumu „Somugols”. Tās ir lauku mājas ar ideāli sakārtotu apkārtējo vidi, 
ir ierīkots plašs ainavu dārzs ar interesantiem vides priekšmetiem, uzbūvēta 
pievilcīga un moderna pirts. Īpašums tika izveidots 1989.gadā, kad tika nodibi-
nāta arī zemnieku saimniecība. Pašreiz lauku sētā saimnieko Egita Ruža, kas 
arī saviem diviem bērniem māca darba mīlestību.

SIA „Jaunsventes muiža” valdes loceklim Jānim Tarvidam nominā-
cijā „Sakoptākais uzņēmums”. Sventes muiža ir mājīga, pagājušajā gad-
simtā celta muiža, kurā iekārtota viesnīca. Restaurētās grāfa Plātera – Zīberga 
muižas atmosfēra, kas papildināta ar mūsdienīgām ērtībām, ir lieliska vieta at-
vaļinājumam, romantiskām brīvdienām, darba komandējumiem vai svinīgiem 
pasākumiem. Vasaras laikā viesu rīcībā ir terase, lapenes strūklaku parkā un 
baseins viesnīcas pagalmā. Ievērības cienīgs un intriģējošs viesnīcas Sventes 
muiža apskates objekts ir blakus izvietotais Militārās tehnikas muzejs.

Mājas 18.Novembra ielā 406 īpašniekiem Andrim un Mārītei Greidāniem 
nominācijā „Sakoptākā individuālā māja”. Māja Vecstropos izceļas ar īpa-
ši sakoptu apkārtējo vidi, mājai pieguļošās teritorijas estētisko noformējumu, 
apstādījumiem, ziedu kompozīcijām, mazajām arhitektūras formām, atpūtas 
vietu labiekārtojumu un saimnieciskās teritorijas nodalījumu. Mājā saimnieko 
Andris un Mārīte Greidāni, īpašuma sakopšanā domājot par vides pievilcību, 
kā arī par iespēju pašiem šai vidē justies labi un komfortabli. Mājas pagalmā 
stāv pašu ģimenes darinātais sols, uz kura mājas saimnieki aizvada ne vienu 
vien laimīgu brīdi.

Z/S „Pakrasti” īpašniecei Leontīnai Barkovskai nominācijā „Sakop-
tākā zemnieku saimniecība”. „Pakrasti” ir kā skaista oāze starp Sventes 
ezeru un meža joslu. Tūristu vajadzībām tiek uzturēta arī brīvdienu māja, kas 
izvietota skaistā vietā uz pussalas Sventes ezera krastā, dabas parka „Svente” 
teritorijā. Tā ir lieliska vieta atpūtai - ir uzbūvēta lauku pirts, ierīkots sporta un 
bērnu rotaļu laukums, pieejama pludmale, teltsvietas, padomāts arī par mak-
šķerēšanas un zemūdens medību iespējam. Ēkai pieguļošā teritorija pastāvīgi 
tiek uzturēta ideālā kārtībā.

Raiņa mājas Berķenelē direktorei Inesei Bērziņai nominācijā „Sakop-
tākā pašvaldības iestāde”. Raiņa māja Berķenelē un novada Kultūras pār-
valde ilgtermiņā veiksmīgi attīsta šo mūsu novada kultūrvēstures mantojuma 
īpašo sastāvdaļu. Ikdienā darbinieki rūpējas par četrām vēsturiskajām Berķe-
neles pusmuižas ēkām un 5 hektāru lielu teritoriju. Soli pa solim gan ar saviem 
spēkiem, gan piesaistot pašvaldības, daudzo projektu fi nansējumu un radošo 
cilvēku atbalstu, Raiņa māja ieguvusi sakoptu ainavu dārzu ar dīķi un atpūtas 
vietām, kas piepildītas ar daudziem mākslas objektiem, tas padarījis šo vietu 
par iemīļotu galamērķi skolu jaunatnei, māksliniekiem un citiem apmeklētā-
jiem. Šeit spilgti nolasāma dzejnieka Raiņa “jaunu dīnu zemis” noskaņa un 
mūsdienu kultūras klātbūtne, ko ar savu talantu un radošo izdomu izkopj Ber-
ķeneles darbinieki.  

Lauku sētas „Somi” īpašniekam Aivaram Rasčevskim nominācijā 
„Paaudžu mantojums lauku sētā”. „Somu” mājas, kurās saimnieko Aivars 
un Aija Rasčevski, atrodas Kalupes pagasta vēsturiskajā „Somu kokta” sādžā. 
Dzimtas mājās tiek pulcināta kupla radu saime, reizi četros gados tiek rīkoti 

►►►   no 1.lpp.
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īpaši lieli radu saieti. Te uzstādīts arī piemiņas akmens Somu dzimtai. Saim-
nieki ar lielu atbildības sajūtu un lepnumu saglabā šo kultūras mantojumu 
un apstrādā zemi. Īpašums tiek labiekārtots, ir uzbūvēta melnā pirts, rudeņos 
dārzs priecē ar ziedu un ražas bagātību, skaisti aug lazdu stādījumu rinda, 
teritoriju izdaiļo plaši dīķi, kuros zied ūdensrozes. 

Mājas Vecpils ielā 3 pārvaldniekam SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” 
nominācijā „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”. 18 dzīvokļu dzīvojamā māja 
Vecpils ielā 3 atrodas Naujenes ciema centrā un ir pirmā daudzdzīvokļu māja 
novadā, kurā veikti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot Eiropas reģionālā 
attīstības fonda līdzekļus un dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējumu. Dzīvojamā 
māja ir Naujenes ciema un pagasta vizītkarte, pieguļošā teritorija pastāvīgi 
tiek uzturēta kārtībā. Mājas iedzīvotāji aktīvi iesaistās apsaimniekošanas jau-
tājumu risināšanā, teritorijas apzaļumošanā. Tiek rīkotas sakopšanas talkas.

Viesu mājas „Pie vecā kalēja” īpašniekiem Olgai un Konstantīnam Paste-
jeviem nominācijā „Sakoptākā kafejnīca”. Lauceses ciema centrā atrodas 
Daugavpils novada kultūras mantojuma objekts – Laucesas smēde. Senā saim-
niecības ēka, kas saglabājusies no baronu laikiem, renovēta 2001.gadā. Daudzu 
gadu garumā, saimniecības īpašnieki – Konstantīns un Olga Pastejevi, labie-
kārtoja apkārtējo teritoriju, kā arī veidoja vēsturisko priekšmetu kolekciju. Šo-
dien šī vieta daudziem ir labi pazīstama, jo viesu māja „Ciemos pie vecā kalēja” 
ir ļoti pieprasīta tūristu vidū.  

Tāpat Pateicības par piedalīšanos konkursā saņēma – lauku sētas „Vītiņi” 
īpašnieks Leopolds Belinskis, mājas Alejas ielā 34A īpašnieki Marina un Ni-
kolajs Saveļjevi, mājas „Igleni” īpašniece Jeļena Osipova, Medumu pagasta 
pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs, Silenes pamatskolas direktore Tatjana 
Klopova, Skrudalienas pagasta pārvalde, daudzdzīvokļu mājas Vienības ielā 5 
mājas vecākā Irēna Bašķeviča. 

Augusta mēnesī tāpat novadā tika izsludināts konkurss „Daugavpils nova-
da gada uzņēmums 2014” ar mērķi noskaidrot un godināt Daugavpils novada 
uzņēmumus, kas veicina biznesa vides attīstīšanos, nodarbinātību, ilgtspējīgu 
saimniekošanu, rūpējas par tīras vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm, kā 

arī veicinās sabiedriskās aktivitātes, publisko un privāto sadarbību, uzlabos 
darba vides pievilcību, nodrošinās novada uzņēmēju plašāku atpazīstamību, to 
ražotās produkcijas/pakalpojumu popularizēšanu.

Konkursam dažādās nominācijās tika iesniegti 15 pieteikumi. Pretendēt da-
lībai konkursā varēja jebkurš uzņēmējs – pašnodarbinātais, individuālā darba 
veicējs, jebkurš komersants neatkarīgi no tā juridiskā statusa un darbības no-
zares, kas ir reģistrēts un/vai veic savu saimniecisko darbību Daugavpils nova-
da teritorijā.

Noslēguma pasākumā Pateicības un balvas tika pasniegtas sekojošiem no-
minantiem: 
1. Z/S „”Pļaviņas” īpašniekam Grigorijam Filimonovam nominācijā „Videi 

draudzīgs uzņēmums”. 
2. SIA „Jaundīķi” īpašniekam Gunāram Pabērzam nominācijā „Gada inves-

tors”. 

3. SIA „Eko paipalas” vadītājam Borisam Murevičam nominācijā “Uzņēmums 
- novada identitātes produkts”. 

4. Amatniekam Andrejam Pliskam nominācijā „Gada amatnieks”. 
5. Z/S „Sēlija” īpašniekam Albertam Mendriķim nominācijā „Gada mājražo-

tājs”. 

6. SIA „Meliors krauja” valdes priekšsēdētājam Antonam Somam nominācijā 
„Gada uzņēmums”. 

7. Z/S „Ziediņi” īpašniecei Janīnai Kursītei nominācijā „Izglītības mecenāts”. 
8. SIA „Green pik lat” valdes priekšsēdētājam Kasparam Purlācim nomināci-

jā „Inovatīvu produktu ieviesējs”. 
9. Speciālbalva nominācijā „Jauniešiem draudzīgākais uzņēmums” tika pa-

sniegta SIA „Antaris” valdes loceklei Innai Orolei. 

Tāpat Pateicības par piedalīšanos konkursā pasniegtas – SIA „Barritus” 
valdes priekšsēdētājam Sergejam Dubovskim, amatniecei Anastasijai Jaku-
bovskai, P/S „Valenieki” īpašniekam Pēterim Breidakam, SIA „Dubiki” valdes 
priekšsēdētājam Jevgeņijam Dubovskim, Z/S „Bebri” īpašniekam Jānim Gaide-
lim un Z/S „Kļavas V” īpašniekam Viktoram Kalānam. 

Pateicības un balvas pasniedza Daugavpils novada domes priekšsēdētāja un 
abu konkursu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Janīna Jalinska. 

Teksts: Olga Smane, foto: Irina Jegorova
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Lauku mājas „Druvas”  -  „Sakoptākā lauku sēta” Z/S „Pakrasti”  -  „Sakoptākā zemnieku saimniecība”

SIA „Jaunsventes muiža”  -  „Sakoptākais uzņēmums” Māja 18.Novembra ielā 406  -  „Sakoptākā individuālā māja”

Raiņa māja Berķenelē  -  „Sakoptākā pašvaldības iestāde” Lauku sēta „Somi”  -  „Paaudžu mantojums lauku sētā”

Māja Vecpils ielā 3 , Naujenē  -  „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja” Viesu māja „Pie vecā kalēja”  -  „Sakoptākā kafejnīca”

Fotomirkļi  no konkursa “Mana dzīves vide Daugavpils novadā 2014” 
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Z/S „Pļaviņas”  -  „Videi draudzīgs uzņēmums” SIA „Jaundīķi”  -  „Gada investors”

SIA „Eko paipalas”  -  “Uzņēmums - novada identitātes produkts” Andrejs Pliska  -  „Gada amatnieks”

Z/S „Sēlija”  -  „Gada mājražotājs” SIA „Meliors krauja”  -  „Gada uzņēmums”

Z/S „Ziediņi”  -  „Izglītības mecenāts” SIA „Green pik lat”  -  „Inovatīvu produktu ieviesējs”

Fotomirkļi  no konkursa “Daugavpils novada gada uzņēmums 2014”
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S A R U N A  A R  P A G A S T A  P Ā R V A L D E S  V A D Ī T Ā J U

Rišards Jermaļonoks: „Pirmajā vietā man ir cilvēks ar viņa problēmām”

Salienas pagasts ir viena no Daugavpils novada 
administratīvajām teritorijām tā dienvidaustru-
mos, novada Augšzemes daļā, Baltkrievijas piero-
bežā. Solonājas (vai Salanājas) pagasts izveidots 
1897. gadā, apvienojot septiņas muižas. 1919. gadā 
pagastam pievienoja Kaplavas pagasta Jaunbor-
nes daļu. 1925. gadā pagasts pārdēvēts par Salie-
nas pagastu. 2009. gadā Salienas pagastu kā ad-
ministratīvo teritoriju iekļāva Daugavpils novadā. 
Pagasts robežojas ar sava novada Skrudalienas, 
Vecsalienas un Naujenes pagastu, Krāslavas no-
vada Ūdrīšu un Kaplavas pagastu, kā arī Baltkrie-
vijas Braslavas rajonu. Pagasta centrs ir Saliena. 
Pagasts teritorijas platība sastāda 124,65 km2. Ie-
dzīvotāju skaits ir ap 800. 2017.gadā Salienas pa-
gasts svinēs savu 120. jubileju. No 2001.gada par 
pagasta vadītāju strādā Rišards Jermaļonoks.

Kur ir Jūsu dzimtā puse, kādas ir spilgtā-
kās atmiņas par bērnību, vecākiem, mājām?
Es piedzimu Baltkrievijā. Bērnība pagāja Mostiš-
čes ciemā, kas atrodas Braslavas rajonā, blakus 
Latvijas robežai. Vieta ar ļoti skaistu dabu. Netālu 
atradās daudz ezeru, žēl, ka Salienas pagasts ar 
ezeriem ir nabadzīgs. Es dzīvoju kopā ar tēvu un 
krustmāti, bet mani divi vecākie brāļi kopā ar māti 
- netālu no mums. Dzīvojām mēs draudzīgi. 

Kādi atmiņā palika skolas laiki? Kur studē-
jāt? Kad radās pirmās domas par nākotnes 
profesijas izvēli?

Es mācījos vairākās skolās. Pamatskolas izglītī-
bu apguvu Sprindu astoņgadīgajā skolā, pēc tam 
izglītību turpināju Latvijā – Krāslavas 2.vidussko-
lā. Mācības padevās viegli, ar skolotājiem attiecī-
bas bija labas. No mācību priekšmetiem vislabāk 
padevās fi zika un matemātika. Jau pusaudža ve-
cumā gribēju apgūt ārsta profesiju, bet vidusskolā 
nolēmu kļūt par fi zikas un matemātikas skolotāju. 
Profesiju ieguvu Daugavpils pedagoģiskajā institū-
tā. Studenta dzīve bija interesanta, ieguvu daudz 
pieredzes, ko turpmāk izmantoju arī dzīvē. 

Kur bija Jūsu pirmā darba vieta? Ar kādām 
grūtībām nācās saskarties?

Pēc studijām augstskolas norīkojuma komisijas 
sēdē par savu darbavietu izvēlējos Salienas vidus-
skolu, kas atradās Salienas ciemā. Tai laikā es ne-
domāju, ka Salienas ciems man kļūs tik tuvs, ka es 
palikšu tajā uz visu mūžu. Skolā es sāku strādāt 
par matemātikas skolotāju. Skolas kolektīvs bija 
ļoti draudzīgs, jaunos speciālistus tur sagaidīja 
laipni. Ļoti lielu palīdzību sniedza un pieredzē da-
lījās bijušais skolas direktors Ivans Morozovs, sko-
lotājas Helēna Ančevska, Marija Zuboviča, Hionija 
un Izidors Lavrecki, Broņislava un Pēteris Keiviši 
un citi.

Septiņdesmito gadu beigās man tika piedāvāts 
strādāt par ārpusklases darba organizatoru. Šis 
amats likās prestižs, bet prasīja daudz pūļu un 
laika, jo daudz kas bija atļauts, bet arī daudz bija 
aizliegtu tēmu. 1985.gadā man tika piedāvāts kļūt 
par skolas direktoru. Es piedāvājumu pieņēmu, bet 
arī apzinājos šī amata smagumu. Nāca Latvijas at-
dzimšanas gadi, daudz kas mainījās, nācās pierast 
pie jaunā, apmeklēt daudzus kursus. Pēc direktora 
atestācijas 90.gados nolēmu turpināt izglītību ma-
ģistratūrā pedagoģijas jomā “Skolvadību.” Sanāca 
interesanti, jo šo mācību programmu pabeidzu jau 
kā Salienas pagasta padomes priekšsēdētājs.

Pastāstiet, lūdzu, par lielākiem pagasta 
zemniekiem, uzņēmējiem.

Mūsu pagasta zemnieki ir lieli malači, viņi rū-
pējas par savu pagastu, apstrādā zemi, piedalās 
dažādos projektos. Pagasta teritorijā ir 8 zemnieku 
saimniecības ar vidējo platību 25-30 ha, kā arī 46 

bioloģiskās piemājas saimniecības. Mūsu pagasta 
aktīvākie zemnieki ir Anatolijs Avlasins, Jevge-
ņijs Ļipatovs, Aleksejs Kusanovs, Vasilijs Kažoha. 
Pārsvarā tie nodarbojas ar liellopu audzēšanu. Pa-
visam pagājušajā gadā pēc lauksaimniecības kon-
sultanta statistikas reģistrēti ap 800 liellopi, 248 
cūkas, 43 zirgi. 

Kopš 2013.gada pagasta teritorijā Šlapaku cie-
mā uzcelta biogāzes stacija. Darba iesākumos fi r-
mas vadība aktīvi sadarbojās ar pagasta pārvaldi, 
bet tagad sadarbība ir strauji samazinājusies. 

Mūsu pagasta zemnieki  ir labi informēti par 
lauksaimniecības jaunumiem, ar labu gribu, 
prasmīgi apstrādā zemi, jo mums ir paveicies ar 
lauksaimniecības konsultantiem. Līdz 2012.gada 
vasarai ilggadēju atbalstu zemniekiem sniedza 
Antoņina Jermolajeva, tagad to nomainīja tikpat 
apzinīga konsultante Elvīra Sokolova.

Kopš 2001.gada Jūs esat pagasta vadītājs. 
Kas pa šiem darba gadiem palicis atmiņā?

2001.gada pašvaldību vēlēšanās es tiku ievēlēts 
par Salienas pagasta padomes priekšsēdētaju. Tā 
bija pirmā reize, kad man nācās izdarīt izvēli pa-
likt skolā vai pāriet uz darbu pašvaldībā. 2005.
gadā novada iedzīvotāji man uzticēja atkārtoti 
pildīt priekšsēdētāja pienākumus, bet 2009.gadā 
uzticību man izteica Daugavpils novada domes de-
putāti. 

Viens no spilgtākajiem notikumiem, kas palicis 
atmiņā, ir piedalīšanās konkursā „Sakoptākais 
Latvijas pagasts 2006.” Šis pasākums parādīja 
pagasta vadības saliedētību ar pagasta cilvēkiem. 
Neviens neatteicās no dalības konkursā, kaut arī 
prasības bija augstas. Gribu izteikt pateicību Jo-
sifa Ūdra un Viktora Gributa ģimenēm, kuras 
uzņēmās prezentēt savas saimniecības bagātības 
un sakoptību. Par savu ieguldījumu viņi saņēma 
atzinības balvas. Šī konkursa rezultātā pagasts sa-
ņēma augstu novērtējumu nominācijā „Lauku ceļu 
saimnieks.”

Kādu jautājumu risināšana šo gadu garu-
mā vienmēr ir bijusi pirmajā vietā?

Problēmas, kas tieši skar mūsu iedzīvotāju inte-
reses. Es nevēlos, lai mūsu pagasts kļūst par aiz-
mirstu nostūri Baltkrievijas pierobežā. Mana lielā-
kā vēlēšanās ir, lai Salienas pagasts būtu kultūras, 
sporta un izglītības centrs. Šī jautājuma risināšana 
prasa pagasta infrastruktūras uzlabošanu, pagas-
ta kultūras, izglītības un atpūtas ēku renovāciju 
un kvalitatīvu komunālo pakalpojumu sniegšanu.

Kas ir izdarīts un kādas ir prioritātes paš-
reizējā darbā?

Pagasts aktīvi iesaistās ES struktūrfondu apgu-
vē. Pēc centralizētas siltumapgādes atslēgšanas 
1997.gada Salienas vidusskola uzņēmās problē-
mas risinājumu un organizēja kultūras nama, 
administratīvās ēkas, daudzdzīvokļu mājas un 
skolas apkuri. Katlu māja atradās skolas pagrab-
stāvā. 2003.gada siltuma zuduma samazināšanai 
tika rekonstruēts siltumtīkla posms no skolas līdz 
daudzdzīvokļu mājai. Gadu gaitā katlu māja kļu-
va veca un bīstama skolai, tāpēc 2012.gada tika 
uzsākts projekts „Salienas pagasta katlu mājas 
rekonstrukcija”, ka rezultātā tika uzbūvētā jauna 
katlu māja ar modernu aprīkojumu.

Salienas kultūras nama modernizēšanai tika 
veikta ēkas 1.stāva apkures sistēmas rekonstruk-
cija, logu nomaiņa uz PVC logiem, jumta rekons-
trukcija. Sakarā ar to, ka kultūras nama pagrab-
stāvs netika izmantots, tur nebija siltumtīklu 
pieslēguma, tas atradās nolaistā un nožēlojamā 
stāvoklī. Aptaujājot pagasta jauniešus, radās ideja 
par pagrabstāva izmantošanu sporta aktivitātēm, 
bibliotēkas paplašināšanai, jauniešu istabai. Veik-
smīga ideja tika realizēta projekta „Kultūras nama 
pagrabstāva renovācija par brīvā laika norišu cen-
tru.”

Pastāvīgi turpinās darbs pie pagasta ceļu sakār-
tošanas. Tika veikta trīs pagasta ielu – Centrāles, 
Meža un Līvānu – asfaltēšana, pagasta ceļu Vec-
pikuli – Jaunbornes baznīca – kapsēta, Meteliški 
– Skrudalienas pagasts rekonstrukcija.

Viens no lielākajiem projektiem Salienas pagas-
tā ir „Ūdenssaimniecības attīstība Salienas pa-
gasta Salienas ciemā.” Projekta ietvaros tika no-
mainīts viss esošais ūdensvads un kanalizācija un 
veikti jauni ūdensvada pieslēgumi. Diemžēl mums 
neizdevās iekļūt ES atbalstāmo projektu 8.kārtā, 
kā rezultātā netika pabeigta centralizētā ūdensva-
da un kanalizācijas sistēmas izveidošana visā Sa-
lienas ciema teritorijā.

Ir darbi, kurus mēs vēlētos realizēt pāris tuvā-
ko gadu laikā. Jau izstrādāts tehniskais projekts 
„Ūdensvada attīstība Salienas pagasta Salienas 
ciemā (2.karta)”, ka rezultātā tiks pieslēgti ūdens-

vadam Centrāles ielas māju Nr.1-10 iedzīvotāji. 
Gribētos arī pabeigt Salienas pagasta Salienas cie-
ma Upes 0,65 un Berzu 0,45 km ielu asfaltēšanu.

Mūsu pagastā ir Salienas vidusskola, kura iegu-
va jaunu veidolu, pateicoties Eiropas struktūrfon-
du un Daugavpils novada atbalstam. Skolai trūkst 
sporta zāles, bet bērni tomēr sasniedz labus rezul-
tātus. Prioritārs ir jautājums par fi nanšu līdzekļu 
piesaisti sporta zāles celtniecībai.

Kādas ir problēmas pagastā, kā tās risiniet? 
Ar kādiem jautājumiem pie Jums nāk iedzī-
votāji?

Pagasta iedzīvotāji nenāk pie manis ar sīkām 
problēmām, bet ar tādām, kas ir saistošas ne ti-
kai Salienas pagastam. Visus uztrauc problēmas 
ar klaiņojošiem suņiem. Daudz ir runāts ar suņu 
īpašniekiem, citi izprot situāciju, bet dažiem ir 
vienalga. Tādos gadījumos darbā iesaistu iecirkņa 
policijas inspektoru.

Kā jau minēju iepriekš, plānojam realizēt ūdens-
saimniecības projekta 2.posmu. Tehniskais pro-
jekts ir izstrādāts, tagad ir jāmeklē līdzekļi.

Mūsu pagastā ilgus gadus darbojās divi pārtikas 
preču veikali. Vairāk kā desmit gadus pie mums 
darbojas tikai viens „Saules veikals”. Gribētos, lai 
mūsu pagastā tomēr parādītos kāds cits uzņēmējs, 
kas radītu konkurenci pašreizējam monopolistam.

Viena no problēmām ir tumšie vakari ziemas pe-
riodā. Salienas pagasta Salienas ciemā nav apgais-
mojuma, kaut arī pie mums ir vairākas iestādes, 
kur cilvēki darbojas arī vakaros. Ir vēlēšanās pie-
saistīt investīcijas arī pagasta ielu apgaismošanai.

Zemniekus uztrauc arī situācija, kas radusies ar 
lauksaimniecības produkcijas noietu tirgu. Cena ir 
samazinājusies, noieta gandrīz nav. Diemžēl atri-
sināt šo problēmu nav pašvaldības spēkos. 

Kā uztvērāt administratīvo reformu? Kā iz-
mantojāt piešķirto dotāciju?

Sākumā reformas jēga nebija saprotama. Tagad 
gan redzami pozitīvi rezultāti. Jau Eiropas fondu 
apguve parādīja guvumu no reformas, jo acīmre-
dzams, ka lielāka pašvaldība spēj saņemt vairāk 
līdzekļu un realizēt lielākus projektus.

Patīkami ir tas, ka visos novada pagastos dar-
bojas kopējie nolikumi un saistošie noteikumi, kas 
rada vienādu novada veidolu.

Saņemto dotāciju izmantojām pagasta adminis-
tratīvas ēkas renovācijai (70000 Ls) un Salienas 
vidusskolas piebūves renovācijai (123 000 Ls). 

Kādi ir galvenie Jūsu darbības principi? 
Dzīves moto?

Pirmajā vietā man ir cilvēks ar viņa problēmām, 
tāpēc arī manas darbības moto ir strādāt cilvēku 
labā un aizstāvēt viņu intereses. Darbības princips 
ir prasme uzklausīt cilvēku, prast sniegt viņam 
atbalstu, iespēju robežās atrisināt viņa problēmu. 
Šādu attieksmi pret cilvēkiem es iesaku arī saviem 
darbiniekiem. 

Kuras no tradīcijām pastāv pagastā jau vai-
rākus gadu desmitus?

Pagasta tradīcijas ir pasākumi, kas tiek atzīmēti 
kopā. Katru gadu maija mēnesī sanāk kopā pagas-
ta seniori un invalīdi, katru novembri Zemnieku 
ballē mēs suminām pagasta zemniekus par iegul-
dījumu lauksaimniecībā.

Viena no jaunākajām tradīcijām ir pagasta ju-
bilejas svinēšana reizi 5 gados novembra mēnesī. 
Pirmais šāds pasākums notika 2007.gada, kad Sa-
lienas pagasts atzīmēja 110 gadu jubileju.

Ar ko Jūs lepojaties pagastā?
Mūsu pagastā ir daudz, ar ko lepoties – esam ba-

gāti. Salienas pagasts ir rakstnieka un ornitologa 
Kārļa Griguļa dzimtene. Katru gadu februārī pa-
gasta bibliotēkā notiek K.Grigula dienas ar literā-
riem lasījumiem. Par tradīciju ir kļuvusi K.Grigula 
piemiņas akmens teritorijas sakārtošana un labie-
kārtošana.

Mūsu pagasts ir bagāts ar arheoloģiskiem pie-
minekļiem, tādiem ka Kerkūzu apmetne, Līdaku 
apmetne, Janomoles senkapi, kā arī pie mums ir 
daudz arhitektūras pieminekļu – Poguļankas diž-
akmens, tilts-arka, Jaunborne s baznīca un piemi-
neklis Savickim.  

Novēlējums pagasta cilvēkiem. 
Godātie pagasta iedzīvotāji. Novēlu, lai jums 

katru dienu būtu maize galdā, bagātas klētis, stip-
ra veselība, gribasspēks, izturība, saticība katrā 
mājā un miers pasaulē.

Ar Rišardu Jermaļonoku sarunājās Irina Jegorova
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Projekta vadītāja Sanita Marnauza: „Kā jau jebkuram projektam, projekta 
realizācijas pamatā ir idejas radīšana, komunikācija un veiksmīga sadarbības 
veidošana. Līdz šim jau bija iestrādes gan ar Daugavpils, gan ar Ilūkstes nova-
du, un abas pašvaldības mums labprāt nāca pretī. Un, ja uz ideju un darbību 
ir orientētas abas procesā iesaistītās puses, tad sadarboties un radīt kaut ko 
skaistu ir ļoti, ļoti viegli. Gandarījums par paveikto ir ļoti liels, un, neskatoties 
uz visiem izaicinājumiem un šķēršļiem, rezultāts tomēr ir tā vērts. Redzēju 
prieku cilvēku sejās, noteikti nākotnē plānosim un darīsim visu vēl labāk.”. 

Noslēguma pasākumā pulcējās abu novadu projekta dalībnieki, gremdējoties 
atmiņās par interesantākajiem un skaistākajiem notikumiem projekta īsteno-
šanas gaitā.  

Projektā, kura aktivitātes tika uzsāktas 2014.gada sākumā, apvienoja dažā-
da vecuma, tautības un interešu pārstāvjus, lai kopīgi piedalītos daudzveidīgās 
kultūras aktivitātēs, gūtu jaunas zināšanas, tādējādi veicinot arī sociālo integ-
rāciju novados. 

Noslēdzoties projektam, ikdienā pieaudzis personu skaits, kas labprāt runā 
latviešu valodā un sadarbojas ar novada vietējām kopienām. Sporta aktivitāšu 
laikā projekta dalībnieki ir uzlabojuši savu iekšējo harmoniju un labsajūtu. 

Pensionārs Ivans Ukstiņš no Demenes pagasta atzinīgi novērtējis sporta no-
darbības, kas tika organizētas vairāk kā 15 Demenes un Lauceses pagasta se-
nioriem. Veselīgi pavadot savu laiku, tie vingroja kopā ar fizioterapeiti Marinu 

Golovko. Senioriem bija iespēja ne tikai vingrot, bet arī saņemt konsultācijas 
pareizo vingrinājumu pielietošanā. 

Ivans Ukstiņš: „Man ļoti patika nodarbības. Vispār jau cilvēkus nemaz nav 
tik viegli izkustināt no vietas, bet mums tas izdevās pat ļoti labi. Jo vairāk 
cilvēks kustēsies, jo labāk viņš dzīvos, jo labāka būs viņa veselība. Arī no tā, ka 
mēs kā dalībnieki tikāmies, mēs palikām jautrāki, dzīvespriecīgāki. Ja man vēl 
būtu iespēja, es piedalītos visās projekta aktivitātēs – gan dejotu, gan sportotu, 
gan dziedātu, jo viss, ko mēs šodien te redzējām, ir ļoti skaisti. Bet galvenais, 
protams, ir cilvēkus prast iesaistīt tajās aktivitātēs.”

Pasākumā piedalījās projekta „Mūža atvasara” ietvaros izveidotā Naujenes 
pagasta senioru deju grupa „Smaids”, kā arī šī projekta ietvaros izveidotā Ka-
lupes deju grupa. Īpaši patīkami pasākuma dalībniekus pārsteidza Ilūkstes 
novada senioru deju kolektīvs, kas izdejoja vairākas Eiropas un latviešu tautas 
dejas. Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova pateicās it 
visiem projekta dalībniekiem un, protams, pasniedzējiem. Nobeigumā tika rā-
dīta videofilma par Daugavpils novada projekta aktivitātēm. 

Projekta dalībnieki atzinīgi novērtēja aktivitātes un sniedza daudz jaunas 
idejas un priekšlikumus turpmākajiem Latvijas Sarkanā Krusta projektiem. 
Dalībnieki ar lielām cerībām skatās nākotnē, kurā iespējams tiks īstenots ne 
viens vien līdzīga rakstura un satura projekts, kas atkal vienos kopā vairāku 
novadu iedzīvotājus.

Daugavpils novadā svinīgi noslēdzies EEZ finanšu instrumenta NVO projek-
tu programmas projekts „Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī”. Projektu Sabiedrī-
bas integrācijas fondā iesniedza Latvijas Sarkanais Krusts, kas jau vairākus 
gadus ir atbalsts un palīgs pašvaldībām dažādu projektu un aktivitāšu īsteno-
šanā. 

Pasākumu atklāja Silenes jauniešu deju grupa „Tornado” ar deju „Brīvais li-
dojums”. Pasākuma viesus uzrunāja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska, Latvijas Sarkanā Krusta pārstāve, projekta vadītāja Sanita 
Marnauza, projekta koordinatore Ināra Pomjalova, kā arī Ilūkstes un Daugav-
pils novadu Latvijas Sarkanā Krusta izpilddirektore Skaidrīte Davne. 

Janīna Jalinska savā uzrunā pateicās abu novadu Sociālajiem dienestiem un 
Latvijas Sarkanā Krusta pārstāvjiem par veiksmīgu sadarbību projektu īste-
nošanā. 

Svinīgi noslēdzies projekts „Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī”

pierādīt savu augsto profesionalitāti, pieslīpējoties katra diriģenta individuāla-
jam raksturam un stilam. 

Kā uzsver Naujenes mūzikas un mākslas skolas direktors Spodris Kačāns, 
šādi koncerti arvien vairāk stiprina sadarbību ar skolas ilggadējiem sadarbības 
partneriem, vienojoties mūzikas skaņās.  Spodris Kačāns „Diriģentu parādes” 
noslēgumā pateicās ikvienam orķestra dalībniekam, kā arī paspiedza goda dip-
lomus un dāvanas visiem diriģentiem. Apsveikuma vārdiem ar lepnumu par 
Naujenes pūtēju orķestra dalībnieku un klātesošo diriģentu augsto profesiona-
litāti pievienojās Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezi-
ka. Pēc pasākuma visi koncerta dalībnieki sanāca uz kopējo fotogrāfiju, lai tiktu 
iemūžināts katras sirsniņas prieks un gandarījums par paveikto darbu. 

Daugavpils novada kultūras centrā 15.oktobrī norisinājās II Starptautiskais 
Naujenes pūtēju orķestra koncerts „Diriģentu parāde”. Skatītāju bija pilna 
zāle, jo neapšaubāmi Naujenes pūtēju orķestris (diriģents Jānis Grinberts) ir 
viens no tiem Naujenes mūzikas un mākslas skolas kolektīviem, ar kuru pama-
toti lepojas Daugavpils novads. 

Pateicoties Naujenes mūzikas un mākslas skolas iniciatīvai, šāds starptau-
tiska mēroga pasākums notiek jau otro reizi, pulcējot orķestra mūzikas cienītā-
jus no malu malām. Jo kā gan var būt savādāk, ja kopā ar orķestri šajos svētkos 
atbrauc arī vairāki Latvijas un pasaules mērogā pazīstami diriģenti. Kopā ar 
diriģentiem no Latvijas, tādiem kā Sergejs Sergejevs (Rēzekne), Roberts Saule-
vičs un Jānis Puriņš (Rīga), Raimonds Igolnieks (Daugavpils), Jānis Grinberts 
(Daugavpils novads), uz skatuves kāpa arī pasaulslaveni diriģenti – Hando Pol-
dmajs (Tallina, Igaunija), Samuils Hagins (Afula, Izraēla), Giedrius Lazdaus-
kas (Zarasi, Lietuva) un Slavomir Titovičs (Braslava, Baltkrievija). 

Izraēlu pārstāvēja Rēzeknē dzimušais Samuils Hagins, kurš šobrīd darbojas 
kā pedagoga Afulas mūzikas skolā un līdztekus muzicē Afulas kamerorķestrī. 
Baltkrieviju pārstāvēja Slavomirs Titovičs, kas strādā par pedagogu Braslavas 
bērnu mākslas skolā. Slavomirs aktīvi koncertē dzimtajā valstī, ir arī pedagogu 
orķestra dalībnieks. Igaunijas pārstāvis Hando Poldmajs ir Igaunijas Policijas 
un robežsardzes orķestra diriģents. Savu muzikālo karjeru viņš sāka Tallinas 
Filharmonijas orķestrī un Igaunijas radio Big-Band kā trombonists. Vairākus 
gadus viņš bija Igaunijas Nacionālās operas orķestra dalībnieks. Giedrius Laz-
dauskas no 1995.gada Zarasu mūzikas un mākslas skolā strādā par metāla 
pūšamo instrumentu skolotāju. Pats kā dalībnieks spēlē Aukštaitijas bigbendā 
- kolektīvā, kas apvieno Aukštaitijas reģiona mūzikas skolu skolotājus. Bieži 
piedalās interesantos projektos, pārsvarā izpilda džeza mūziku.

Visa koncerta garumā Naujenes pūtēju orķestris, Latvijā un ārvalstīs atzīto 
diriģentu vadībā, priecēja skatītājus ar repertuāru, sākot no klasikas līdz po-
pulārajai mūzikai. Diriģentu parādi atklāja Naujenes pūtēju orķestra diriģents 
Jānis Grinberts, kura vadībā orķestris ieguvis ne vienu vien augstākā vērtē-
juma godalgu un ir pazīstams visā Latvijā un ārpus tās. Koncerta noslēgumā 
skaļās skatītāju ovācijas apstiprināja vien to, ka Naujenes pūtēju orķestris spēj 

Izskanējis II Starptautiskais Naujenes pūtēju orķestra koncerts 
„Diriģentu parāde”

Teksts un foto: Olga Smane 

Teksts un foto: Olga Smane
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P E R S O N Ī B A

Ruta Bogdanova: „Mēs esam tik dažādi un mums tik ļoti pietrūkst gara stipruma”

Pašlaik Nīcgales pagasta Tautas bibliotēkas telpās 
norit remontdarbi, taču ilggadējā bibliotēkas vadītāja, 
Ruta Bogdanova, kuru daudzi lasītāji sauc vienkārši 
par Rutiņu, ir darbā jau no paša agra rīta. Grāmatu 
plaukti, kas tagad saudzīgi apsegti ar plēvi, tik un tā 
izstaro gaismu, jo grāmata bija un paliek gaismas ne-
sējs, savukārt bibliotēka – logs uz pasauli, gaismu un 
zināšanām. Arī pati Ruta ir 2007.gada balvas “Pagas-
ta bibliotekārs – Gaismas nesējs” ieguvēja. 

Ruta Bogdanova ir dzimusi Jersikā, un lepni sauc 
sevi par latgaļu valsts Jersikas ķēniņa Visvalža maz-
mazmazmazmeitu. Pēcāk ar vecākiem pārcēlusies uz 
dzīvi Nīcgalē un dzīvo tepat vēl joprojām. 

R.B. „Mans tēvs, Antons Malnačs un māte, Anna 
Iškāne, ko tētis, Rugāju meiteni, satika, mācoties Māl-
pils tehnikumā par inženieri-melioratoru. Un tad viņi 
atbrauca dzīvot un strādāt uz Jersiku, abi meliorācijas 
pārvaldē par inženieriem – melioratoriem. Pirmos dzī-
ves gadus es dzīvoju Jersikā, Dimantu sādžā, turpat, 
no kurienes nācis žurnālists Jānis Dimants. Daugava 
vienmēr man blakus bijusi, arī tagad. Un priežu mežs, 
tāpēc laikam man priede ir mīļākais koks vēl jopro-
jām. Tad vecāki pārcēlās uz dzīvi Nīcgalē, uz „Ciršu” 
mājām. Tur vēl bija arī kādi izvestie. To Ciršu babiņu 
es vēl atceros. Viņa bija palikusi viensētā par saim-
nieci, bet nomaksāt neko nevarēja un pie viņas bija 
iekārtots meliorācijas iecirknis. Tad nu mēs tur arī 
dzīvojām. Tas bija 60-to gadu sākums.”

Kad Rutai sāku jautāt par bērnības dienām, viņa ar 
sajūsmas pilnu saucienu „O! Bērnība!!! Tā man bijusi 
superīga!”, sāk stāstīt par to laiku, kad bija vēl pavi-
sam maza meitene. 

R.B. „Es nezinu, kam vēl ir bijusi tik skaista bērnī-
ba, kāda tā ir bijusi mums... Tētis ir bijis fantastisks 
cilvēks. Viņš mācījās jūrskolā, Rīgā, bet, tā kā bija 
darba dienestā vācu armijā iesaukts 17 gadu vecumā, 
tad no skolas tika atskaitīts, un tā viņš kļuva par me-
lioratoru. Mamma ir izaugusi Rugāju pusē, „Upetnie-
kos”. Tas ir vispār ļoti, ļoti gaišs novads, jo blakus ir 
Vidzeme. Ja Latgalē bija tik ilgus gadus drukas aiz-
liegums (četrdesmit gadus (1865 – 1904) latgaliešiem 
līdz ar lietuviešiem cariskajā Krievijā bija aizliegts 
iespiest grāmatas dzimtajā valodā, kas nozīmēja arī 
jau iepriekš izdoto grāmatu iznīcināšanu. Izveidojās 
rokrakstu literatūra (19. gadsimtā!), kas ir unikāla 
parādība gan latviešu, gan vēl jo vairāk Eiropas litera-
tūras 19. gs. beigu kontekstā. Latgalisko (un tajā pašā 
laikā latvisko) identitāti palīdzēja saglabāt baznīca, 
baznīcas grāmatas, mutvārdu tradīcija; int. piez.), 
tad tajā pusē tas bija savādāk. Jo, kāpēc, piemēram, 
Sēlija lasīja? Kāpēc tur bija arī bibliotēkas? Tāpēc, ka 
pie mums bija šis drukas aizliegums. Mani vecāki bija 
ļoti izglītoti un radoši cilvēki. Tētis fantastiski zīmē-
ja. Viņš varēja uzzīmēt un izstāstīt pasakas. Un Jer-
sikā esot bijis tā... Toreiz tētim algu maksāja miltos, 
un kādu dienu viņš vāra kviešu miltu klimpu zupu, 
tā saucamo „zacerku”. Atnāk kaimiņu meitenes, un 
viņš prata izstāstīt tā, it kā tas ir pašu ķēniņu ēdiens, 
un tās meitenes, protams, arī gribēja to zacerku no-
garšot. Tās sešu septiņu gadus jaunās meitenes nāk 
ar miltiem pie Malnača Antona, jo viņš prot to klimpu 
zupu tik gardi pagatavot. Viņa stāstnieka talants un 
tas, kā viņš zīmēja un prata šīs abas mākas savienot, 
bija vienreizēji. Un viņš mums stāstīja tādas pasakas! 
Pasaka par draudzīgajiem ceļotājiem, bet tie nebija 
ceļotāji no tālienes, tas notika tepat, Nīcgalē – ceļotāji 
no Lazdānu mājām, no Teodora mājām. Tad pasaka 
par lapsu un vilku, kur vilks āliņģī asti mērc, tur jau 
nebrauc svešs vecītis, tur viņš pats no meža brauca, 
satika vilku un lapsu. Un tad, kad viņš brauca no 
meža ar malku uz mājām, viņš mums atved to atstāto 
maizes šķēlīti, kuru mums zaķis ir atsūtījis. Tas bija 
fantastiski! Tā mēs augām. Mamma, savukārt, bija 
laba dziedātāja un liela, liela rokdarbniece. Tā kā ve-
cāki abi strādāja, pie mums dzīvoja auklīte Anna Vo-
lante. Viņa bija laba audēja. Mūsu mājās tika krāsotas 
lupatas, dzija, stāvēja stelles un mēs visā tajā bijām 
iekšā. Mēs ar to visu esam tik ļoti piesātinātas. Man 
ir fantastiska bērnības draudzene, Daina Frēliha. Arī 
viņas ģimene šeit bija ienācēji un tā nu mēs draudzējā-
mies. Mēs spēlējām teātri. Mums bija tādi uzvedumi, 
ak, pasaulīt, mīļā! Mums bija savs leļļu teātris. Mēs 
izdevām žurnālu, visu rakstījām ar roku. Kādus mēs 
rīkojām koncertus! Nēsājām tās mazās spēļu klavierī-
tes no mājas uz māju. Bija mums uzvedums „Sarkan-
galvīte un vilks”. Mēs ilgi domājām, kā lai vilkam to 
asti uzmeistaro. Un izdomājām, ka var taču no zeķes, 

kurā salikta siena druska. Un viss notika!”. 
Ruta Bogdanova ar lepnumu un īpašu starojumu 

acīs stāsta arī par skolas laiku, kas atmiņā mūžam 
paliks kā neatkārtojamo mirkļu virknējums, kas cieši 
jo cieši skāris katru no toreiz vēl mazo skolēnu sirsni-
ņām. 

R.B. „Nīcgalē ir visfantastiskākā skola pasaulē. Un 
tās skolotājas, cik viņas bija gara un zināšanu bagā-
tas, ko viņas varēja dot skolēniem! Skolotāja Pabēr-
za mums bija pirmās klases audzinātāja, skolotāja 
Brigita Štāle toreiz strādāja, skolotāja Ingrīda Elste, 
skolotāja Utāne, Lūcija Krumpāne, kas iemācīja per-
fektu latviešu valodu, vācu valodas skolotāja Gaļina 
Daugviloviča. Daudzas no tām jau ir Aizsaulē. Skolo-
tāja Staņislava Locika, kas atnāca pie mums 5.klasē, 
mēs visi bērni bijām viņā tik ļoti samīlējušies. Kad 
aizgāja skolotāja Brigita Štāle, mums sākās zooloģija. 
Mums visiem gribējās vairāk uzzināt. Kad skolotāja 
Locika gāja garām, mēs visi stāvējām, elpu aizturējuši. 
Skolotāja Štāle bija fantastiska ar to, ka prata bērnus 
aizraut. Tad, kad mēs ar viņu gājām kopā uz kolho-
za kartupeļu lauku, nebija jau nekāda mīņāšanās pa 
lauku, mēs gribējām katrs vairāk to kartupeļu salasīt. 
Kāpēc? Jo viņas visas bija izcilas personības, no viņām 
staroja dvēseles un zināšu gaisma, ko tvērām arī mēs. 
Tas, kas notika skolā, tas viss tika izspēlēts arī mājās, 
tam bija turpinājums. Atceros, kā pie skolotāju istabas 
rindiņā bija saliktas skolotāju kurpītes, uz augstajiem 
papēdīšiem. Vai, dieniņās! Ja mēs tur gājām un nevie-
na skolotāja nebija, tad mēs tās kurpes varējām uzlai-
kot. Tas bija tāds piedzīvojums! Skolotāja tajā laikā un 
arī mūsu apziņā bija liela autoritāte. Bet viņas tādas 
arī bija, tur nekas nebija uzspēlēts. To skolotājas pa-
nāca ar savu starojumu, savām zināšanām, ar to, ka 
bērni viņus mīlēja. Viņas prata dot, prata paņemt un 
prata aizraut. Tad, kad nāca pionieru laiks, tad sko-
lotāja Ružāne arī prata mūs aizraut. Tad es aizgāju 
tālāk mācīties uz Bulduru tehnikumu, un tur teica, ka 
skolēni nelabprāt stājās pionieros, bet mums jau bija 
otrādi – mēs gājām pionieros palēkdamies. Kāpēc? Jo 
tur bija pusaudža piedzīvojums – visas tās kāvu no-
metnes, pulciņu sanāksmes utt. Tur itin visam bija 
dziļa, dziļa doma. Mēs visu iemācījāmies – uzstāties, 
vadīt sanāksmes, noformēt hroniku, zīmēt un uzraks-
tīt, veidot sienas avīzes. Tas viss nāca tā kā nejauši 
– caur spēli, rotaļu un piedzīvojumu. Jā, mēs 5.klasē 
uztaisījām revolūciju, salasījušies par Spartaka ver-
gu sacelšanos, mēs skolotājai Elstei teicām, ka skolas 
dārziņā nestrādāsim, jo ļoti negribējās... Mēs salikām 
visus tos mūsu grābeklīšus vienā kaudzē, pionieru 
kaklautus nosējām. Un atnāca skolotāja Brigita Štā-
le un teica: „Kādas jums te represijas, kādas muļķī-
bas! Jums tiešām nav kauns?”. Un mēs piekritām. 
Vai tad, darot ikdienišķu darbu, ir jātaisa revolūcijas? 
Ar to mums vergu laiki un „Spartaka sacelšanās” arī 
beidzās. Smejas. Vēl bija brīnišķīgs skolotājs Jānis 
Kotāns. Tad, kad notika absolventu salidojumi, es vi-
ņam jautāju, jo kurienes viņam nākušas visas tās zi-
nāšanas, un viņš teica, ka no skolas. 5.klasē skolotājs 
Kotāns mums uzveda operu „Sarkangalvīte”, kuras 
pamatā bija latviešu tautas dziesma „Rozēm kaisu 
istabiņu”. Un, lūk, mums ir pašiem sava opera – sko-
lotājs spēlēja uz klavierēm un mēs visai skolai Jaun-
gada uzvedumā šo operu rādījām. Fantastiski! Jā, un 
Nīcgale ir ļoti gaiša puse, jo te ir strādājuši fantastiski 
skolotāji.”

Pēc gaitām Nīcgales pamatskolā Rutas Bogdanovas 
ceļš aizveda uz Bulduru tehnikumu, kaut gan sapņos 
vienmēr ir bijis paveikt to, ko tēvam neizdevās jeb aiz-
iet studēt uz jūrskolu. Šim sapnim nebija lemts piepil-
dīties, taču piepildījās pati dzīve un mirkļi, kas šobrīd 
aizved atmiņu tālēs, bet patiesībā ir tepat vien, kopā 
ar Rutu arī šodien. 

R.B. „Bija divas lietas, kas man patika – tā bija dārz-
niecība un mazi bērni. Es visus skolas gadus lasīju un 
mana mīļākā grāmata bija izcilā pedagoga Antona 
Makarenko „Pedagoģiskā poēma” (1962.g.) un visas 
viņa audzēkņu rakstītās grāmatas. Es lasīju un biju 
pārsteigta par to, kā skolotāji prot runāt ar bērniem. 
Tad es ļoti gribēju būt par bērnu dārza audzinātāju, 
bet es diemžēl nebiju muzikāli apdāvināta un arī tas 
man izpalika. Aizgāju studēt uz Bulduru tehnikumu. 
Tie bija trīs ar pusi gadi pie jūras, priedes visapkārt 
un atkal – fantastiski pasniedzēji un kursa biedri. Tas 
atkal ir viens milzīgs piedzīvojums. Mēs atkal mācījā-
mies caur personībām – pasniedzējiem Jāni Kārkliņu, 
Ēriku Indriksonu, mums bija burvīga kursa audzinā-
tāja Ņina Kločkova, kas pasniedza krievu valodu un 
atvēra veselu pasauli un krievu klasisko literatūru 
– A. Pušķins, M. Ļermontovs, N. Ņekrasovs. Mēs at-
kal visi bijām pārņemti ar krievu valodu. Tas bija ļoti 
skaists laiks, un mūsu kurss bija ļoti radošs, ar izdo-
mu. Jānis Šics, slaveno bobslejistu tēvs, mācījās kopā 
ar mums, un jau toreiz pārliecinoši teica, ja viņam būs 
dēli, tie noteikti būs sportisti. Lūk!”

Pēc Bulduru tehnikuma absolvēšanas Ruta Bogda-
nova kādu laiku strādāja par agronomu – dārznieku, 
bet jau gana labu laiku vēlāk – purvā. Pa darba ga-
diem tika iepazīti daudzi interesanti cilvēki, tostarp 
arī Jānis Mukāns, kas ir pieminēšanas vērts. 

R.B. „Viņš bija liels stāstnieks, gluži kā Minhauzens. 
Viņš varēja izdomāt un izstāstīt, gribi tici, gribi netici. 
Viņam bija stāsts par to, ka purvā kādreiz bija nogri-
musi zelta kariete, stāstīja par mežā uz ceļa satikto 

meža kuili, par čūskām, ko vedis uz aptieku rādīt. Taču 
tie visi bija pa pusei ticami un pa pusei pavisam neti-
cami stāsti. Tad sākās tas juku laiks. Kad purvs jau 
juka un bruka, tad viņš pelnījās, cērtot nost bērziņus 
un sienot slotas. Viņš bija nolīdzis ar saimnieku, kas 
tās slotas pirks par konkrētu cenu, un, kad saimnieks 
rezultātā tai cenai nepiekrita, Jānis Mukāns ņēma un 
visas slotas sadedzināja. Tā kā pļāpa viņš bija, fanta-
zētājs, bet te viņš parādīja to savu raksturu. Bija ve-
sela virkne tādu cilvēku. Traktorists Antons Lazdāns, 
tas bija dzīvai radio. Pat Ufo ar Fredi te nestāv klāt! 
Viņu klausoties, visi vaigi sāpēja no smiešanās. Un arī 
viņš varēja fantastiskas lietas izstāstīt. Tajos vienkār-
šajos, patiesajos cilvēkos ir milzīgs potenciāls.”

Un tad, Lidijas Brakovskas uzrunāta, Ruta Bogda-
nova atnāca vadīt Nīcgales bibliotēku. 

R.B. „Un tā nu es sev jautāju, kā tad ir ar tām biblio-
tēkām? Vai būs stabils darbs? Bibliotēka bija gan cara 
laikā, gan Padomju laikā, arī brīvās Latvijas laikā tā 
kā būtu jābūt. Un es ienācu bibliotēkā, neko nezinot 
par bibliotēkas darbu. Es sevi mierināju vienīgi ar 
domu, atceroties tehnikuma bibliotēku, ka tur biblio-
tekāre ar to visu tika galā. Bet tehnikumā bija pāri 500 
audzēkņiem un bibliotēkā bija konveijera sistēma – iz-
ņem grāmatas, nodod grāmatas un tā no sākta gala. 
Man nebija tās bagāžas, kas bija pārējiem Padomju 
laika bibliotekāriem. Un tad L. Brakovska mani paņē-
ma līdzi uz Bebreni paskatīties, kā tur strādā bibliote-
kāre. Un tad tā lieta aizgāja! Bibliotēka toreiz atradās 
vecās pagasta mājas telpās un starp grāmatu rindām 
varēja iesprūst. Grāmatu bija trīsreiz vairāk kā tagad! 
Bet tās bija nelasāmas grāmatas. Tās bija tur tikai tā-
pēc, ka tā bija jābūt. Grāmatas deva centralizēti un 
lasāmas grāmatas jau ceļoja uz to bibliotēku, kurā bija 
vairāk lasītāji, tās bija lielo pilsētu bibliotēkas. Bija jau 
tāda izpratne, ka gan jau aizbrauks līdz tām lielajām 
bibliotēkām. Bet, ja nebūs te, nekur nebūs... Jo cilvēks 
jau piemērosies tam un iztiks. Kā teicis domātājs un 
rakstnieks Roterdamas Erasms par to zirgu, kurš ne-
māk lasīt un viņš nemaz nejūtas par to sarūgtināts. 
Tajos laikos te pretī ceļam bija mežniecība un tajā 
strādāja mežzine Antoņina Rubīne, kas bija fantastis-
ka lasītāja. Viņa bija tā, kas iesāka bibliotēkai dāvināt 
grāmatas, uzdāvinot bibliotēkai pirmās 100 grāmatas, 
tās bija ļoti vērtīgas. Tā bija garīgā maize, kas tolaik, 
kā jau teicu, bija atrodama tikai lielo pilsētu bibliotē-
kās. Mums ar Antoņinu bija ļoti cieša garīgā saikne. 
Bija viens gadījums. Nīcgales mežs tolaik bija bagāts 
ar ozoliem, un tos sev gribēja dabūt pirmie „biezie” 
kungi, jo ozolam visos laikos bija liela vērtība. Un ko 
dara Rubīne? Rubīne aiziet pie prāvesta Mikšto un 
palūdz, lai ozolus priekš sevis palūdz baznīca. Tā tas 
arī notika – lielos ozolus atļāva nocirst un tie tika iz-
mantoti Latgales baznīcu altāru izbūvei. Aizgāja par 
svētību labai lietai. Daudzi lasītāji uz bibliotēku nāk 
ar savu dzīvesstāstu. Jo, kas tad ir bibliotekārs? Viņš 
ir arī psihologs un psihoterapeits. Tā lielā gara ba-
gātība, kas ir cilvēkos, tā ir vērtība. Pie mums saka 
- vidējais cilvēks, vidējais lasītājs, tas ir briesmīgs salī-
dzinājums. Mums visiem tik ļoti pietrūkst uzmanības, 
mīlestības, mēs jūtamies nenovērtēti. Tie, kas nāk uz 
bibliotēku, viņi ir motivēti, un es domāju, ka katrs 
lasītājs, kurš nāk, viņš spēj jau kādam citam dot. Un 
es visus dāvinātājus ierakstu pie sevis, lai tie uzvārdi 
nepazūd. Un tas dāvināšanas prieks, tas jau nepazūd. 
Pagājušajā gadā, kad bija tā iespēja dāvināt grāmatas 
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Valentīna Kalvāne 
uzdāvināja savas māsas grāmatiņu „Krustvārdu mīk-
las ģeogrāfi jai”. Bijusī ciema padomes priekšsēdētāja 
Ērika Lukaseviča laikā, kad nāca Tautas fronte, pa-
cēlām Nīcgalē sarkanbaltsarkano karogu, viņa uz-
dāvināja bibliotēkai sava tēva grāmatu. Viņas tēvs 
bija mācījies Aglonas ģimnāzijā, dziļi izglītots cilvēks. 
Tā bija tāda kā ģimenes relikvija. Tad arī Staņislavs 
Ružāns ir uzdāvinājis vienu ļoti vērtīgu grāmatu no 
saviem studiju laikiem. Un visiem šiem grāmatu dā-
vinātājiem es pasakos skolā, lai bērni redz, kā tas no-
tiek. Es daru to, ko esmu iemācījusies no saviem ve-
cākiem, skolotājiem. Tā tas turpinās. Tagad cilvēki ir 
nedaudz savādāki. Protams, tos maina laiks, sociālās 
un politiskās norises. Cilvēks ir iedzīts stūrī. Cilvēks 
nav vērtība... Cilvēks jūtas nenovērtēts, nepieņemts, 
apdraudēts. Derētu izlasīt Gregorija Deivida Roberta 
grāmatu „Šantarāms” – ļoti skaudra grāmata. Tas ir 
stāsts par kādu austrālieti, kurš nonāk Indijā. Dzīvo-
jot starp pašiem nabadzīgākajiem cilvēkiem tur, kādu 
dienu draugs viņu aizved pie bērniem, kas pārdoti ver-
dzībā. Viņā viss runā pret, viņam tik ļoti žēl to bērnu, 
un viņš jautā: „Kā tā? Kāpēc bērni ir verdzībā?” un 
draugs atbild: „Bet viņi ir dzīvi. Tik daudz ir līdzīgo, 
kas netika izglābti.”. Mēs šodien lielās lietās un aprisēs 
piedzīvojam to pašu. Te var vilkt daudzas, daudzas pa-
ralēles. Tik daudzas lietas mēs tagad nevaram saplā-
not. Vienmēr ir jābūt elastīgam. Lielākos pasākumus, 
ko rīkojam, ir jāsaskaņo ar skolu, ar bērnudārzu, jo tur 
jau arī ir savs grafi ks un sava kārtība. Viss ir ļoti mai-
nīgs. Ja prot piemēroties un sarunāt, tad viss notiek.  
Bibliotekārs nav tas, kas nāk no augšas, bibliotekārs 
ir tas, kas nāk no lejas un ceļ saulītē. Tāpēc es domā-
ju, ja bibliotēkas nebūs, nebūs ne pagasta, ne novada, 
ne arī Latvijas. Esmu lasījusi grāmatu „Ekonomiskā 
noziedznieka grēksūdze” – ļoti patiesa grāmata par to, 
kā ASV tiek saver-
vēti tie cilvēki, kas turpinājums 14.lpp.   ►►►
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Stājušies spēkā grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši
Biķernieku  pagastā

Jepifāns Jakovļevs (1918.g.)
Demenes pagastā

Nikolajs Vaņkovs (1960.g.)
Ludmila Jureviča (1961.g.)

Ņina Tamane (1936.g.)
Kalkūnes pagastā

Vera Moskvičeva (1923.g.)
Monika  Plečkena (1920.g.)

Staņislavs Roginskis (1952.g.)

Kalupes pagastā
Georgijs Holomejevs (1930.g.)

Laucesas pagastā 
Aleksejs Gorbunovs (1959.g.)

Valērijs Širokovs (1969.g.)
Līksnas pagastā

Olga Galajeva (1927.g.)
Maļinovas pagastā

Marija Ivanova (1938.g.)

Naujenes pagastā
Veronika Urbāne (1947.g.)

Vija Bregže (1958.g.)
Sofi ja Sitnika (1919.g.)

Skrudalienas pagastā
Raisa Oļenova (1977.g.)

Jagviga Jaņena (1924.g.)
Sventes pagastā

Staņislavs Kaziņecs (1961.g.)

Vaboles pagastā 
Vitālijs Keišs (1958.g.)

Alina Barimova (1948.g.)
Grigorijs Rodčenko (1944.g.)
Pjotrs Bogdanovs (1939.g.)

Višķu pagastā
Malvīna Macarovska (1940.g.) 

Vasilisa Pudovkina
Pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja

Līdz ar likuma grozījumiem, pašreizējais regulē-
jums papildināts ar jaunu pantu par Latvijas Zemes 
fondu, kas nacionālā līmenī veicinās lauksaimniecī-
bas zemes resursu aizsardzību, pieejamību, racionā-
lu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu.

Viens īpašnieks varēs iegādāties ne vairāk kā 
2000 ha lauksaimniecības zemes. Ieviešot šādu ie-
robežoju, paredzēts izvairīties no spekulatīviem da-
rījumiem. Vienlaikus pašvaldības varēs noteikt arī 
citus ierobežojumus, kas nepārsniedz 2000 ha, pa-
matojoties uz pašvaldības ilgtermiņa attīstības re-
dzējumu un attīstības prioritātēm, stratēģiskajiem 
mērķiem, kā arī telpiskās attīstības perspektīvu. 
Nosakot šo ierobežojumu, paredzēts, ka 2000 ha ze-
mes platībā neieskaita lauksaimniecības zemi, kas 
ir nomā vai par kuru persona saņem vienotas pla-
tības maksājumus brīdī, kad stājas spēkā likuma 
izmaiņas par maksimālās platības ierobežojumu.

Lai persona turpmāk varētu iegādāties lauksaim-
niecības zemi, tai jābūt reģistrētai kā saimnieciskās 
darbības veicējai, kā arī tiesīgai saņemt tiešos mak-
sājumus un pēdējo trīs gadu laikā jābūt ienākumiem 
no lauksaimnieciskās ražošanas. Grozījumi likumā 

paredz arī, ka personai būs nepieciešama pieredze 
lauksaimniecībā vai jāiegūst lauksaimnieciskā vai 
tai pielīdzinātā izglītība.

Zemes īpašniekam apsaimniekošana būs jāsāk 
gada laikā pēc zemes iegādes un rakstiski jāaplie-
cina, tās izmantošana ražošanā, ja zeme iepriekšējā 
vai konkrētajā gadā ir pieteikta tiešajiem maksāju-
miem. Ja trīs gadu laikā zemes īpašnieks nenodro-
šinās tās izmantošanu, paredzētas soda sankcijas.

Savukārt uzņēmumiem jābūt reģistrētiem Latvi-
jā kā nodokļu maksātājiem un jānodarbina cilvēki, 
kuri ir ieguvuši profesionālo izglītību nepieciešama-
jā jomā. Tāpat šiem uzņēmumiem būs jābūt tiesī-
giem saņemt tiešmaksājumus, kā arī vismaz pēdējo 
trīs gadu laikā jāgūst ieņēmumi no lauksaimniecis-
kās ražošanas vismaz vienas trešdaļas apmērā no 
kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Izņēmumi darījumos ar lauksaimniecības zemi 
šā likuma 281panta,301.panta un 302. panta prasī-
bas netiek attiecinātas uz lauksaimniecības zemes 
ieguvējiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā 
esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma no-
slēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz 
10 ha fi ziskajām personām un 5 ha juridiskajām 
personām: lauksaimniecības zemi, kuru persona ie-

gūst īpašumā saskaņā ar Publisko personas mantas 
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.,4.,7. 
un 8.punktu; darījumiem ar lauksaimniecības zemi 
starp laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radinie-
kiem.

Tāpat likums tiks papildināts ar lauksaimnie-
cības zemes darījumu izkratīšanas kārtību, dele-
ģējot uzraudzību pašvaldības izveidotai komisijai. 
Ministru kabinets nosaka: kritērijus dominējošās 
zemes lietošanas kategorijas  noteikšana darījumos  
ar lauksaimniecības zemi, kārtību, kādā pašvaldī-
bas komisija izskata iesniegumus par darījumiem 
ar lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par  
piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes 
iegūšanai īpašumā, kārtību, kādā aprēķina ieņē-
mumus  no lauksaimnieciskās ražošanas, kārtību, 
kādā persona saskaņā ar šā likuma 29.panta piekto 
daļu un 36. panta otro daļu sniedz informāciju par 
lauksaimniecības zemi, kuru tā nomā. Grozījumi 
šajā likumā stājas spēkā 2014.gada 1.novembrī. 

Ministru kabinets līdz 2014.gada 30. decembrim 
nosaka  Latvijas zemes  fonda  pārvaldītāju. Latvi-
jas zemes fonda pārvaldītājs savu darbu uzsāk ne 
vēlāk  kā 2015.gada 1.jūlijā.

                    

Zemes nomnieki un dzīvokļa īrnieki - kļūstiet par īpašniekiem
Vasilisa Pudovkina
Pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja

2014.gadā Daugavpils novada pašvaldības lietoju-
mā un valdījumā esošās zemes 10723 ha platībā tiek 
nodotas nomā – lauksaimniecības produkcijas ražo-
tājiem.

Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma 
nodaļa aicina Daugavpils novada pašvaldības zemes 
nomniekus līdz 2014. gada 10. novembrim iesniegt 
pieprasījumus par Daugavpils novada pašvaldības 
iznomātajām zemēm izpirkšanu 2015. gadā.

Saskaņā ar likuma “Par publiskas personas mantu 
atsavināšanu” 4.panta ceturto daļu pieteikties var:

zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieki;
personas, kurām likuma noteiktajā kārtībā ir iz-

beigtas zemes lietošanas tiesības un par ko ir no-
slēgts zemes nomas līgums; 

zemes īpašnieki, kuru īpašumā esošais zemes ga-
bals pieguļ zemes vienībai, kurai ir noteikts „starp-
gabala” statuss.

Minētām personām jābūt noslēgtiem zemes nomas 
līgumiem ar pagastu pārvalžu vadītājiem. Atsavinā-
šanas ierosinājumu (iesniegumu) var iesniegt Dau-
gavpils novada domes Pašvaldības īpašuma nodaļā 
(Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. un 19. Kabinetā) vai uz 
vietas tajā pagasta pārvaldē, kuras administratīvajā 
teritorijā atrodas attiecīgais nekustamais īpašums. 
Atsavināšanas ierosinājumam tiek pievienoti doku-
menti, kas pierāda personas tiesības iegūt nekusta-
mo īpašumu: 

- atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša 
dokumenta kopija vai juridiskās personas reģistrāci-
jas apliecības kopija:

- ēku īpašniekiem - zemesgrāmatas apliecība uz 

ēkām (būvēm);
- atsavināmās zemes nomas līgumi:
- izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes 

nomas maksas parādu neesamību:
- citi dokumenti atbilstoši MK noteikumiem Nr.109 

„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas man-
ta”. 

Kā arī līdz 2014. gada 10. novembrim Daugavpils 
novada pašvaldības dzīvokļu īrniekus aicinājām ie-
sniegt pieprasījumus par Daugavpils novada pašval-
dības izīrētiem dzīvokļiem izpirkšanu 2015. gadā. 
Dzīvokļu īrnieki vai viņu ģimenes locekļi, kuriem ir 
noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, izņemot tos 
dzīvokļu īrniekus, kuriem dzīvoklis tika iedalīts kā 
palīdzības sniegšana dzīvokļu jautājumu risināšanai 
un citas personas. Minētām personām jābūt noslēg-
tiem dzīvojamās telpas īres līgumi ar attiecīgās pa-
gasta pārvaldes vadītāju.

Atsavināšanas ierosinājumam tiek pievienoti do-
kumenti, kas pierāda personas tiesības iegūt dzīvok-
ļu īpašumu: 

- īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāta aplieci-
nāta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs 
īpašumā dzīvokļa īpašumu, 

- izziņu par īres un komunālo maksājumu parā-
da esību vai neesību uz citus dokumentus atbilstoši  
MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma 
publiskas personas manta”. 

Pašvaldības nekustamais īpašums tiek novērtēts, 
pasūtot nekustamā īpašuma novērtēšanu sertifi cē-
tam vērtētājam, kas nosaka tirgus vērtību. 

Parasti nekustamo īpašumu tirgus vērtība tiek no-
teikta ar salīdzinājumu darījumu metodi. Ar šo me-
todi tiek aprēķināta vērtība, kas raksturo vērtējamo 

īpašumu, salīdzinājumā ar līdzvērtīgiem īpašumiem, 
par kuriem ir zināma to tirgus vērtība. Novērtējot 
piemēram, lauksaimniecībā izmantojamo zemi, tiek 
ņemti vērā dažādi kritēriji: atrašanās vieta, piekļū-
šanas iespējas, atrašanās attiecībā pret galvenajām 
pilsētas automaģistrālēm, transporta kustība, tiek 
izvērtēta apkārtnes teritorija; inženierkomunikāci-
jas nodrošinājums; labiekārtojums, zemes iestrāde; 
zemesgabala platība, forma, reljefs, tiek ņemta vērā 
zemesgabala konfi gurācija, kas nodrošina objekta 
efektīvu apsaimniekošanu, zemes gabala apgrūtinā-
jumi, kuri bieži vien samazina objekta pievilcību u.c. 

Novērtējot dzīvokli, tiek ņemta vērā atrašanās vie-
ta, piekļūšanas iespējas, stāvs, tehniskais stāvoklis, 
labiekārtojums u.c.

2014. gadā tirgus cenas pašvaldības lauksaimnie-
cībā izmantojamai zemei 600 – 900 EUR/ha, apbūves 
zemei (dārzkopības biedrībās) - 0.90 – 1.7 EUR/kvm; 
dzīvokļiem 25-67 EUR/kvm. 2014.g darījumu cenu 
analīze uzrāda, ka lauksaimniecībā izmantojamās 
zemju tirgus vērtības ir vidēji par 6 % zemākas nekā 
2012.gadā un 2013.gadā.  

Plašāku informāciju par pašvaldības nekustamo 
īpašumu izpirkšanu var saņemt Daugavpils nova-
da domes Pašvaldības īpašuma nodaļā, Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī, 12. un 19. kabinetā, kā arī pagasta pār-
valdēs pie zemes lietu speciālistiem un pašvaldības 
mājas lapas www.daugavpilsnovads.lv sadaļā ”Paš-
valdība pārdod”.

Informācija nepieciešama, lai plānotu 2015.gada 
pašvaldības budžeta līdzekļus atsavināmā pašvaldī-
bas īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

Tālruņi uzziņām: Daugavpils novada domē - 
65476739, 6547 6827, 26357842, 29412676.

brauc uz Trešās pasaules val-
stīm - Āfriku, Āziju. Notiek 

tas, kas tagad notiek pie mums. Mēs esam tik dažādi 
un mums tik ļoti pietrūkst gara stipruma.” 

Ruta Bogdanova ar lepnumu stāsta par tiem savas 
dzīves mirkļiem, kas viņu iedvesmojuši un iepriecinā-
juši. 

R.B. „Un vēl viens priecīgs notikums! Man bija tas 
gods šovasar griezt Nacionālās bibliotēkas atklāšanas 
lenti. Redziet, kādi tie lasītāji ir! Tas ir milzīgs gods, 
uzticība man kā bibliotēkas vadītājai un lepnums. Tā 
ir atgriezeniskā saite no lasītāja. Bija laiki, kad no Nīc-
gales daudzi studēja Daugavpilī, un kādu 1.septembri 
es gāju pa Rīgas ielu. Un tad man pretī nāca meitenes, 
mani pazina un, mīļi sveicinot, apskāva. Lūk, tas ir 
gandarījums un novērtējums. Un vēl, bija mums di-

vas meitenes, kuras nemācījās skolā, mamma viņas 
izņēma. Bet tās bija meitenes, kas nāca visu laiku uz 
bibliotēku. Viņas dāvināja bibliotēkai savus rokdar-
bus, glezniņas, kas tika izšūtas krustdūrienā. Un tad, 
kad bibliotēkā bērniem notika kādi konkursi, tās glez-
niņas tika atdāvinātas tālāk. Tas bija tāds neapraks-
tāms dalīšanās prieks.” 

Ruta Bogdanova ar lepnumu nosauc tos cilvēkus, 
kas viņas dzīvē ir ļoti svarīgi un nozīmīgi. 

R.B. „Tās ir manas māsas: Zigrīda šobrīd dzīvo Rē-
zeknē, strādā medicīnas koledžā; Iveta dzīvo Liepājā, 
vada psiholoģijas centru “Ģimenei” un Sandriņa, kurai 
Dievs devis bērna likteni no piedzimšanas līdz mūža 
galam. Mani Rēzeknes augstskolas pasniedzēji, kas 
snieguši Eiropas līmeņa zināšanas: Rita Orska, Aloida 
Jurčenka, Veronika Korkla un Pēteris Vucenlazdāns. 

Un trīs Nīcgales jaunieši, kas atklāja un iedrošināja 
datorpasaulē - Sergejs Lukovskis, Vadims Murniks un 
Arturs Umarovs. Un, protams, visu novada bibliotēku 
labais gariņš un iedvesmotāja – Helēna Firsova. Un 
pāri visam manas dzīves piepildījums, mīlestība, jēga 
pieder manai meitai Zanei un mazmeitiņai Agatei.”  

Pavisam drīz, pēc remonta, bibliotēkas grāmatu 
plaukti atkal tiks atsegti un Ruta laipni aicinās lasī-
tājus atkal un atkal. Bibliotēkas atvēršanas svētkos 
lasītāji varēs aplūkot fotoizstādi, kas stāstīs par kādu 
vienu dienu Nīcgales pagastā, un, kā atklāj pati Ruta, 
būs arī neliela izrāde, kurai lugu viņa ir sarakstījusi 
pati. Un tikšanos Nīcgales Tautas bibliotēkā, ciemos 
pie Rutiņas!

►►►    no 13. lpp.

Ar Rutu Bogdanovu sarunājās Olga Smane 
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S A R U N A  A R  P A G A S T A  P Ā R V A L D E S  V A D Ī T Ā J U

Skrudalienas pagasts atrodas Daugavpils novada 
administratīvās teritorijas dienvidaustrumos, nova-
da Augšzemes daļā, Baltkrievijas pierobežā. Pagasts 
izveidots 1889. gadā, apvienojot 7 muižu pagastus. 
2Lielākās apdzīvotās vietas ir Silene, kas ir pagasta 
centrs, Skrudaliena, Bruņene un Šengeida. Pagasta 
platība ir 99.5 km2 un tajā dzīvo 1360 iedzīvotāji. Šo-
gad Skrudalienas pagasts svinēja savu 125 gadu 
jubileju. Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja 
kopš 2009. gada ir Betija Ivanova. 

Kur ir Jūsu dzimtā puse, kādas spilgtākās at-
miņas par bērnību, vecākiem, mājām?

Esmu dzimusi Silenes ciemā. Nekur tālu neesmu 
aizbraukusi, tepat uzaugu, dzīvoju un strādāju. Mans 
tēvs, Vikentijs Papkovičs, strādāja par agronomu un 
kolhozu laikos bija atsūtīts ar savu ģimeni, manu 
mammu Līviju un brāli Viesturi,uz Sileni. No sāku-
ma nācās dzīvot pie svešiem cilvēkiem, tad kādu laiku 
dzīvojām netālu no Ilgas muižas, kur mamma strādā-
ja par pavāri, taču tad atkal atgriezāmies Silenē, kur 
mums iedalīja savu dzīvoklīti. Tēvs kļuva par sovhoza 
”Silene” galveno agronomu un visu mūžu nostrādāja 
tepat. Ļoti gaišs, labsirdīgs, strādīgs un krietns cil-
vēks. Diemžēl jau 25 gadus viņš palīdz mums no debe-
sīm. Mana mamma no sākuma strādāja Silenes ciema 
pasta nodaļā, bet vēlāk par Daugavpils sakaru mez-
gla speciālisti. Mamma vienmēr bija ļoti sabiedriskā, 
aktīva, mīlēja dziedāt, uzņemt viesus, gatavot ēst. Šo-
gad mēs svinējām mammas 80 gadu jubileju. Ar brāli 
vienmēr bijām mīlēti bērni, tomēr, ņemot vērā to, ka 
vecāki bija ļoti aizņemti, mēs vienmēr atradām laiku 
nebēdnībām. Vecāki mums sniedza nezūdošas zināša-
nas un vērtības – darba mīlestību, pieklājību, iecietību 
un cieņu pret cilvēkiem un radībām, sapratni. 

Kādas atmiņas līdz šīm dienām saglabājušās 
par skolas un studiju laiku? Kas iespaidoja nā-
kotnes profesijas izvēli?

Mācības uzsāku Silenes pamatskolā, mana pirmā 
skolotāja bija Anastasija Ustinova, viņa arī tagad dzī-
vo Silenes ciemā. Bet pēc 4.klases mani mācīja Regīna 
Šaripo, ļoti stipra matemātiķe, Viktors Šaripo (vēstu-
re), Georgijs Lisjonoks (ģeogrāfi ja),Vladimirs Osipovs 
(fi zika), Alevtīna Loginova (krievu valoda, literatūra) 
- fantastiska skolotāja ar kolosālām literatūras zi-
nāšanām, Galina Borovika ( vācu valoda), Zuzanna 
Ļublinska (latviešu valoda), Mečislavs Ļublinskis (rā-
sēšana) un Skrudalienas vidusskolā Jevgenija Osipo-
va ( fi zika). Daudzi no nosauktajiem skolotājiem dzīvo 
tepat Silenē, mēs bieži satiekamies, novēlu viņiem 
visiem stipru jo stipru veselību. Man bija ļoti spēcīgi 
skolotāji, un tie pamati, kas bija ielikti Silenes pamat-
skolā, noderēja arī turpmākos studiju gados. Kad es 
vēl mācījos Skrudalienas pamatskolā, mūsu sovhoza 
”Silene” galvenais ekonomists Ivans Mihailovs piedā-
vāja man padomāt par ekonomista profesiju, jo, kamēr 
strādāja pats, gribēja sagatavot mani darbam. Ap-
solīju padomāt, kaut gan pašai galvā bija domas par 
zirgkopību, jo ļoti man patīk šie cēlie dzīvnieki. Kad 
vēlāk uzzināju, ka tuvākā šāda fakultāte ir Maskavā, 
Timirjazeva akadēmijā, bet braukt prom no mājām 
man nu nemaz negribējās, pieņēmu piedāvājumu. 
Iestājos mācīties Jelgavas Lauksaimniecības akadē-
mijas ekonomikas fakultātes neklātienē un jau 1976.
gada vasarā, pēc skolas absolvēšanas, biju pieņemta 
darbā sovhozā. 

Jūsu pirmā darba vieta, pieredze, grūtums.
Mana pirmā darba vieta sovhozā bija laukkopībā, 

svaru telpā, kad vajadzēja svērt mašīnas ar graudiem 
un citu kravu. Strādāju līdz plkst. 22.00-23.00 vakarā, 
jo ražas novākšanas laikā neviens uz pulksteni neska-
tījās. Rudenī es biju pieņemta grāmatvedībā, pēc 10 
gadiem sāku strādāt par ekonomisti-normētāju un 
tur arī guvu pieredzi, pildot galvenā ekonomista pie-
nākumus. Vēlāk kļuvu par galveno ekonomisti. Darba 
vienmēr bija daudz, jo sovhozs bija liels un plauks-
tošs, bet visgrūtākais, īpaši morāli, bija tas, ka man 
ar kolektīvu nācās aprēķināt viena paja vērtību, kad 
90-jos gados paju sabiedrības sāka izjukt. Vajadzēja 
aprēķināt arī, cik to paju pienākas katram darbinie-
kam, atkarībā no darba ieguldījuma. Mēs bijām ierak-

 Betija Ivanova: „Neatstāj uz rītdienu to, ko vari padarīt šodien!”
ti kladēs līdz ausīm... 1993.gadā, kad paju sabiedrība 
„Silene” nodeva pagasta padomei komunālās saimnie-
cības objektus, sāku strādāt komunālās saimniecības 
uzņēmumā „Skrudaliena” par galveno grāmatvedi. 
Vēlāk, 1997.gadā bija izlemts komunālās saimniecī-
bas uzņēmumu likvidēt un izveidot Skrudalienas pa-
gasta padomes struktūrvienību. Es turpināju strādāt 
par grāmatvedi,  ilgus gadus būdama arī par pagasta 
padomes deputāti. Tātad sanāk, ka jau 38 gadus dažā-
dos amatos strādāju Skrudalienas pagastā.

Kādi ir lielākie pagasta zemnieki un uzņēmēji?
Lielākās pagasta zemnieku saimniecības ir „Egles”, 

„Gaiša”, Šuriks”, „Saules 1”, „Grīvas”, “Graši”, “Noma-
les”. No lielākajiem uzņēmumiem pie mums darbojas 
SIA “Antaris”, SIA ”Jums S”, IU „Marianna”, SIA 
“Gaiša”, atpūtas māja „Kalnu pūpoli”, atpūtas parks 
„Silene”, SIA “TEKS”, atpūtas bāze “Jantarnaja”, SIA 
„AD Biogāzes stacija”. 

Kas pa šiem darba gadiem vairāk iegūlies at-
miņā? Kādi notikumi, cilvēki? 

Esmu pagasta vadītāja kopš 2009. gada. Katra 
nākamā diena nav līdzīga iepriekšējai un nes daudz 
jauna. No iepriekšējiem laikiem saņēmu ”mantoju-
mā” Skrudalienas ciema iedzīvotāju daļas naidīgo 
noskaņojumu pret Silenes ciemu. Droši vien vadībā 
tika pielietots senais princips „Dali un valdi”. Situācija 
sarežģījās, kad bija izlemts apvienot mūsu divas sko-
las, tas ir Skrudalienas pamatskolas skolēnus pārvest 
uz Silenes pamatskolu. Kad vēl Skrudalienas pagasta 
padomes deputāti, tai skaitā arī es, lēmām par skolu 
saglabāšanu, tieši pāreja uz apmācībām latviešu valo-
dā, pēc mūsu domām, ļautu skolai izdzīvot laikos, kad 
bērnu skaits visās skolās sāka sarukt. Ņemot vērā to, 
ka skola atrodas četru pagastu tuvumā un ir vienīgā 
latviešu skolā šajā reģionā, pēc mūsu aprēķiniem tajā 
būtu jābūt pietiekami daudz bērnu, lai skola turpinā-
tu pastāvēt. Bet tika pieņemts lēmums par skolu ap-
vienošanu un to vajadzēja izpildīt. Protams, Skruda-
lienas ciema iedzīvotāji šo situāciju uztvēra kā skolas 
slēgšanu. Un cepuri nost tiem iedzīvotājiem, skolotā-
jiem, bērniem un vecākiem, kuriem izdevās panākt, 
lai Skrudalienas pamatskola paliek. Pašlaik situācija 
ir uzlabojusies un visu cenšamies atrisināt kopā, pozi-
tīvi noskaņojoties. Skolas telpās atrodas arī Skrudalie-
nas pagasta bāriņtiesa. 

Pagastā dzīvo daudz neatlaidīgu cilvēku, kuri ir 
sava pagasta patrioti. Kā vienu no spilgtākajiem no-
tikumiem varu minēt pagasta ģerboņa saņemšanas 
no Valsts prezidenta rokām ceremoniju Melngalvju 
namā 2013.gadā. 

Pagasta pārvaldei ir ļoti laba sadarbība ar bied-
rībām - sieviešu klubu „Silenīte”, „Silenes stariņi”, 
„Dzidrā straume”, caur kurām tiek īstenoti daudzi 
projekti. Protams, kopējais pagasta pārvaldes darbs 
ir lielā mērā atkarīgs no komandas, un man prieks, 
ka mūsu pagasta saliedētais un draudzīgs kolektīvs ir 
spējīgs veikt daudzus uzdevumus.

Kuru jautājumu risināšana šo gadu garumā 
ir bijusi prioritāra? 

Manuprāt, visi jautājumi pagasta dzīvē ir svarīgi, jo 
līdzsvarota attīstība novērš neapmierinātību visos as-
pektos. Protams, ir ļoti svarīga izglītība, bet, ja sāksies 
problēmas komunālajā sfērā, tiks apdraudēts arī mā-
cību process, nevar atstāt novārtā kultūru un sociālos 
jautājumus. Kā prioritāti katru gadu izvēlamies sa-
kārtot tos objektus, kuru stāvoklis ir kritisks vai tuvu 
tam. Cenšamies strādāt vienmērīgi visos virzienos. 

Kādi ir aktuālākie jautājumi, ar kuriem pie 
Jums nāk pagasta iedzīvotāji?

Pārsvarā tie ir sadzīves, komunālā rakstura jautā-
jumi. Ziemā, protams, ceļu tīrīšanas jautājumi, tādēļ 
mēs arī iegādājamies jauno traktoru „Belarus” ar 
sniega lāpstu, lai ātrāk padarītu ceļus izbraucamus, 
kaut arī iepriekšējos gados likumā noteiktie normatīvi 
tika stingri ievēroti. Diezgan ilgu laiku tika saņemti 
lūgumi par ielu nosaukumu piešķiršanu, pagājušogad 
pagasta pārvalde savus pienākumus izpildīja pilnā 
apmērā, ielām tika piešķirti nosaukumi, pieņemti 
lēmumi par adrešu nomaiņu. Tagad tikai iedzīvotā-
jiem atliek izpildīt savus pienākumus un, atbilstoši 
Daugavpils novada domes pieņemtajiem saistošajiem 
nosaukumiem, uzlikt atbilstošas plāksnes uz saviem 
īpašumiem.

Kādas ir problēmas Jūsu vadītajā pagastā, kā 
tās atrisināt?

Protams, galvenā problēma ir bērnu trūkums. Kādi 
tik pasākumi nenotiek skolās, aktivitātes, nomet-
nes un projekti, apspriedes un olimpiādes, bet bērnu 
skaits nenovēršami samazinās un te es neko pada-
rīt nevaru. Ja būtu darba vietas, būtu arī jaunatne, 
būtu arī mazie bērniņi. Mūsu valdībai vajadzētu ne 
komisijas veidot, lai izpētītu darba spēka  aizplūša-
nas problēmas, bet radīt labvēlīgus apstākļus uzņē-
mējdarbības attīstībai Latgales reģionā. Bet tie ir 
globāli jautājumi, ja mēs atgriežamies Skrudalienas 
pagastā, tad problēmas tiek risinātas to rašanas kār-
tībā. Mūsu lielākajos ciemos, Silenē un Skrudalienā, 
ir skolas, abos ciemos ir bibliotēkas, asfaltētas ielas, 
ielu apgaismojums, tiesa gan Silenē ne visas ielas ir 
apgaismotas, tā ir vēl viena problēma, kuras atrisinā-
šana, kā vienmēr, prasa ieguldījumus. Bet nobriedusi 
problēma ir siltumtrases renovācija, trases garums 
nav liels, ap 150 m, bet tā nodrošina siltuma piegādi 
brīva laika pavadīšanas centram, kurā atrodas Sile-

nes bibliotēka, biedrības „Sieviešu klubs „Silenīte” no-
mātas telpas, trenažieru zāle, ārsta prakses telpas un 
arī saimnieciskās telpas. Lai atrisinātu šo problēmu, 
ir izstrādāts tehniskais projekts, atliek tikai saņemt 
fi nansējumu un rīkot iepirkumu būvdarbu veikšanai. 
Jautājums tiktu atrisināts daudz ātrāk, ja Finanšu 
ministrija dotu kredītus pašvaldības objektu remon-
tiem, bet esošā likumdošana paredz tikai projektu 
aktivitāšu kreditēšanu un transporta iegādi. Protams, 
rokas nolaist nedrīkst, jo ir bijis arī tā, ka vienai akti-
vitātei mēs sniedzam projekta pieteikumus trīs reizes, 
kamēr ideja tika atbalstīta.

Kādi lielākie projekti ir īstenoti un kuri vēl 
priekšā? 

Izdarīts ir ļoti daudz. No 2010.gada ir realizēti dau-
dzi projekti un nozīmīgākie no tiem ir: Silenes pamat-
skolas energoefektivitātes paaugstināšana, Skrud-
alienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi 
- Červonka”, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiški” 
un autoceļa „Skrudaliena - Vārpene” caurtekas ar pie-
ejām rekonstrukcija (2010.g.); Skrudalienas pagasta 
Sila ezera krasta labiekārtošanas 1. posms, brīva lai-
ka pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcija, Skrud-
alienas pagasta sporta bāzes uzlabošana (2011.g.); 
ūdenssaimniecības attīstība Silenes ciemā”, bērnu 
rotaļu un sporta laukuma ierīkošana Daugavpils no-
vada Skrudalienas pamatskolā (2011.-2013.g.). Tāpat 
Skrudalienas pamatskolā realizēts projekts ”Skruda-
lienas pamatskolas daudzfunkcionālā centra darbības 
attīstība” ar budžetu EUR 15 000, kuru fi nansēja So-
rosa fonds Latvijā, Comenius projekts „ A path to the 
Past” („Taciņa pagātnē’’), kurā piedalījās Silenes pa-
matskola. Sadarbībā ar biedrību „Sieviešu klubs „Si-
lenīte”” 2013.gadā realizēts projekts „Amatiermākslas 
kolektīvu darbības attīstīšana Skrudalienas pagastā”. 
Šogad sadarbībā ar biedrību „Silenes stariņi” realizēts 
projekts „Sila ezera krasta labiekārtošanas 2.posms”, 
projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 4 642,90. Uz-
sākts projekts “Sabiedriskās pirts iekštelpu vienkār-
šota renovācija Silenes ciemā”, kopējais fi nansējums 
sastāda EUR 19684.71. Skrudalienas pamatskola 
sadarbībā ar biedrību „Dzidra straume” īstenoja pro-
jektu „Skatuves remonts Skrudalienas pamatskolā”. 
Projekta kopējā summa EUR 5691. 

Un, protams, no iesniegtajiem projektiem ir projekts 
„Sporta aktivitāšu dažādošana Silenes ciemā”, kopē-
jās izmaksas sastāda 3146,00 EUR. Paveikti daudzi 
remontdarbi, kuri uzlabo pagasta infrastruktūru. 
Tika remontētas skolu un citu iestāžu telpas, dzīvokļi, 
ielu apgaismojuma līnijas, ceļi, mainīti logi un durvis. 
Šogad Skrudalienas pamatskolā tika nomainīta elek-
troinstalācija dažās telpās, nomainīti logi aktu zālē, 
uzstādītas atdzelžošanas iekārtas ar artēziskā urbu-
ma remontu. Paralēli projektam “Apstākļu nodroši-
nāšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu 
pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona 
teritorijā”, kuru šogad realizē Daugavpils novada 
dome, veicām remontdarbus brīva laika pavadīšanas 
centrā, renovējām apkures sistēmu pašvaldības dzī-
voklī, uzstādot ārējo dūmvadu. Izpildot remontdarbus, 
novērsām pagasta ēkas katlu mājas dūmeņa bīstamo 
stāvokli, paveicām remontdarbus Silenes pamatsko-
las aktu zālē, renovējām daudzdzīvokļu mājas šķūni 
Skrudalienas ciemā, kā arī veicām citus mazāka apjo-
ma remontus. Ar Daugavpils novada domes atbalstu 
2013.gadā iegādājāmies jauno traktoru „Belarus” ar 
sniega lāpstu, ūdens projekta ietvaros saņēmām dīzeļ-
ģeneratoru, ar kuru nodrošinām pārvaldes objektus ar 
elektrību padeves pārtraukuma laikā.  

Par ko Jums, kā pagasta pārvaldes vadītājai, 
ir vislielākais lepnums?

Skrudalienas pagasts ir mana dzimtene un man 
šeit ir mīļš it viss. Pagasts tieši atbilst nosaukumam 
“ezeru zeme”, jo to mūsu pagastā ir 12! Es lepojos ar 
mūsu dabu, mūsu mežiem, kuros var sezonas laikā 
spaiņiem lasīt baravikas, ogas, lepojos ar vēsturiskiem 
objektiem - muižām, skolām, baznīcām, ar mūsu strā-
dīgajiem un neatlaidīgajiem cilvēkiem, kuri ar savu 
darbu padara mūsu pagastu krāšņāku. 

Kuras no tradīcijām pastāv pagastā jau vairā-
kus gadu desmitus?

Tradicionāli pavasarī pagastā tiek rīkotas Atva-
das no ziemas jeb Masļeņica. Maijā svinam Mātes 
dienu, un jau kuru gadu visām uz koncertu atnā-
kušām sievietēm dāvinām ziedus. Viena no jaunā-
kajām tradīcijām ir dziesmu festivāls „Šūpojamies 
dziesmās”, kurš kļuvis par vērienīgu pasākumu un 
mūsu pagastā notiek tieši pirms Līgo svētkiem. Tra-
dicionāls pasākums ir Miķeļdiena, svētku laikā mēs 
godinām mūsu lauku cilvēkus, kuri dara milzīgo, ne 
vienmēr pateicīgo un labi apmaksāto darbu, audzē-
jot graudus, ražojot pienu, medu un gaļu. Bet tiešām 
ilggadējs, mūsu tradicionālais pasākums ir astoņ-
padsmitgadīgo jauniešu sveikšana, kurš šogad mūsu 
valsts Proklamēšanas svētkos, novembrī, notiks jau 
18 reizi. Mēs gribam, lai jaunieši atceras savu pagas-
tu, kur dzīvo mīļi un tuvi cilvēki, draugi un radi un 
mēģina iekārtoties šeit, Latvijā, nevis ārzemēs. Gadu 
noslēdz arī katrreiz ļoti apmeklēts pasākums - „Zie-
massvētku vakarēšana” pieaugušajiem un Jaun-
gada bērnu rīts mazākajiem pagasta iedzīvotājiem. 

Ar Betiju Ivanovu sarunājās Olga Smane



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s2014.gada 30.oktobrisw w w . d n d . l v16

A P S V E I C A M

V A K A N C EI Z S O L E SP A Z I Ņ O J U M S

Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,

veselību, pacietību un izturību
bērniņu audzināšanā!

Nov adā dzimuši
Ambeļu pagastā

Timurs Beinarovičs (28.septembrī)
Biķernieku pagastā

Makars Gerts (25.septembrī)
Kalkūnes pagastā

Vasilisa Rižakova (11.oktobrī)
Kalupes pagastā

Paula Pļaskota (9.oktobrī)
Laucesas pagastā

Elīna Pavlovska (18.jūlijā)
Naujenes pagastā

Jegors un Matvejs Panovski (1.oktobrī)
Viktors Losāns (13.oktobrī)

Nīcgales pagastā
Katrīna Bule (29.septembrī)

Skrudalienas pagastā 
Donāts Jurjevs (27.septembrī)

Sventes pagastā
Vladislavs Daņilovs (25.septembrī)
Daniels Kaļinovskis (17.septembrī)

Gļebs Dubovs (15.oktobrī)
Višķu pagastā 

Rihards Sverževskis (25.septembrī)
Markuss Šupiņš (27.septembrī)

Sveicam  jaunlaulātos!
• Nataļju Kuzņecovu un Jevgeniju Dreidinu
• Jūliju Agapovu un Aleksandru Kozlovski
• Patrīciju Žondu un Andreju Kikotu
• Tatjanu Rubiķi un Andri Volontu
• Kristīni Romanseviču un Aleksandru  

Karažeļaskovu
• Viktoriju Kirillovu un Vsevolodu Baraņuku
• Jūliju Ļevšunovu un Vitāliju Zelenkovu
• Tatjanu Jusinu un Aleksandru Kalistratovu
• Jūliju Al eksejevu un Alekseju Semjonovu

Berķenelē apskatāma 
Reiņa Fjodorova foto 
izstāde “Svētceļotāji” 

Ilze Ločmele
 Biedrības “Stāstnīca” vadītāja

Raiņa mājā Berķenelē no 27.oktobra līdz 15.jan-
vārim būs apskatāma izstāde “Svētceļotāji”, kurā 
Reinis Fjodorovs fotogrāfi jās un Ilze Ločmele stāstos 
dokumentēja Aglonas svētceļotājus divu gadu garu-
mā, kopā nobraucot vairāk kā 2000 km, satiekot ti-
cīgos no Madonas, Valmieras, Gulbenes, Daugavpils 
un Rīgas.

 “Projekta mērķis bija iepazīt dažādos svētceļotā-
ju stāstus, jo galamērķis visiem ir viens, bet stāsts 
- katram savs. Visu fotostāsta varoņu fotogrāfi jas 
caurauž svece kā ticības un gaismas simbols”, stāsta 
R.Fjodorovs, kurš ir vairāku vietēju un starptautis-
ku fotokonkursu fi nālists un laureāts.

Projekta tapšanu atbalstīja Daugavpils novada 
dome.

Vairāk informācijas www.fjodorov.lv.

Demenes pagasta 
pārvalde aicina darbā 

Demenes pagasta 
bibliotēkas vadītāju 

Prasības kandidātiem: 
- vidējā vai augstākā  profesionālā izglītība vai  

augstākā un tālākizglītības kursu beigšanas serti-
fi kāts bibliotēku darba nozarē (mācīties un sertifi -
kātu iespējams saņemt Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas Mācību centrā pēc darba uzsākšanas);

- ļoti labas datora lietošanas prasmes un informā-
cijas komunikāciju tehnoloģiju pārzināšana;

- zināšanas literatūrā un interese par kultūru;
- komunikācijas prasmes, augsta saskarsmes kul-

tūra;
- spēja uzņemties atbildību, strādāt patstāvīgi, 

veidot  sadarbību ar pagasta organizācijām un ie-
dzīvotājiem;

- radoša pieeja darbam,  prasmes organizēt  un 
vadīt  pasākumus;

- teicamas latviešu valodas zināšanas.
Kā priekšrocība tiks uzskatīta:
- profesionālā izglītība;
- pieredze bibliotēku darbā;
- pieredze darbā ar bibliotēku informācijas sistē-

mu Alise;
- zināšanas darbā ar kultūras projektiem.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt per-

sonīgi vai pa pastu pēc adreses Briģenes iela 2, 
Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, 
LV-5442 līdz 2014.gada 11.novembrim.
Tālrunis uzziņām: 654 07682, 2 9468465

2014.gada 11. novembrī plkst. 9.00 Dau-
gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība  ar kadastra apzīmē-
jumu 4452 004 0543     0.33 ha platībā, kas at-
rodas „Rītausma”, Dubnas pagasts, Daugavpils 
novads. 

Objekta sākotnējā cena –  705.00 euro
2014.gada 11. novembrī plkst. 9.30 Daugav-

pils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 
4474 005 0367     2.41 ha platībā, kas atrodas 
„Vezumnieki”, Naujenes pagasts, Daugavpils no-
vads. 

Objekta sākotnējā cena –  8312.00 euro
2014.gada 11. novembrī plkst. 10.00 Dau-

gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli)  
tiek pārdots nekustamais īpašums Krasti, kas 
sastāv no zemes vienības 3.90 ha platībā, dzīvo-
jamās mājas un divām palīgēkām, kas atrodas 
Naujenes pagasta c. Židina tuvumā, Daugavas 
upes tuvumā  apmēram 200 m , 1,3 km attālumā 
no autoceļa (Daugavpils –Krāslava)un  20 attā-
lumā no Daugavpils pilsētas robežas. 

Objekta sākotnējā cena –  4819.00 euro
2014.gada 11. novembrī plkst. 10.30 Dau-

gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība ar kadastra apzīmē-
jumu 4464 001 0079     1.679 ha platībā, kas atro-
das „Gundegas 5”, Laucesas pagasts, Daugavpils 
novads. 

Objekta sākotnējā cena –  2130.00 euro
Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var 

iepazīties un uz atsavināmo objektu izsolēm var 
reģistrēties līdz 2014. gada 7. novembrim  plkst. 
15.00 Daugavpils novada domē,  12., 19. kabine-
tā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot re-
ģistrācijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 
10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 
sākumcenas

2014.gada 19. novembrī plkst. 9.00 Dau-
gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu so-
li) starp pirmpirkuma tiesīgām personām tiek 
pārdota zemes vienība (starpgabals) ar kadastra 
apzīmējumu 4492 002 063 0.0225 ha platībā, kas 
atrodas „Balieši”, Tabores pagasts, Daugavpils 
novads.

Objekta sākotnējā cena –  434.00 euro
2014.gada 19. novembrī plkst. 9.30 Dau-

gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu so-
li) starp pirmpirkuma tiesīgām personām tiek 
pārdota zemes vienība (starpgabals) ar kadastra 
apzīmējumu 4498 001 0058     0.5585 ha platībā, 
kas atrodas „Ābeļziedi”, Višķu pagasts, Daugav-
pils novads. 

Objekta sākotnējā cena –  998.00 euro
Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas 

Publiskās personas mantas atsavināšanas liku-
ma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties 
izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēša-
nas izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Daugavpils 
novada domē,  Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12., 19. 
kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.30), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu 
euro 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi)  un nodro-
šinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā 
īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāie-
maksā Daugavpils novada domes (reģ. 
Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV-
37TREL9807280440200, Valsts kases kods: 
TRELLV22.  
Tālr. uzziņām:  654 76739, 65476827, 26357842, 
29412676

7. novembrī, plkst. 15.00 
Naujenes Novadpētniecības muze-
jā notiks biedrības “Sieviešu klubs 
“Šarms”” realizētā projekta “Krāsoja-
mās uzziņu grāmatas bērniem “Izkrā-
so Naujeni!”” prezentācija. Pasākuma 
laikā notiks tikšanās ar grāmatas au-
toriem un grāmatas varoņiem – glie-
mezi Nauji un meitenīti Jeni, kuri 
pastāstīs par saviem ceļojumiem un 
spēlēs spēli “Ko es zinu par Naujenes 
pagastu!” ar mazajiem pasākuma da-
lībniekiem.

Grāmatas izdošanu fi nansiāli atbal-
sta Latvijas vides aizsardzības fonds. 


