
DAUGAVPILS NOVADA

VĒSTIS
D A U G A V P I L S  N O V A D A  P A Š V A L D Ī B A S  B E Z M A K S A S  A V Ī Z E

Nr.44 2014.gada septembris

14.Grāmatu svētki Dubnā 

8.augustā Dubnas pagastā norisinājās Daugavpils novada 14.Grāmatu svēt-
ki. Grāmatu svētki tradicionāli iesākās ar grāmatu komercizstādi - pārdošanu, 
kurā piedalījās lielākie grāmatu izdevēji Latvijā - „Lauku Avīze”, “Zvaigzne 
ABC”, “Jumava”, “Nordik”, “Avots”, Divpadsmit u.c., kā arī svinīgu koncertu, 
kurā ar dziesmām klātesošos priecēja bērnu ansambļa „Uguntiņa” dalībnieki. 
Ikviens grāmatas pircējs varēja piedalīties jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmī-
gais pircējs”, savukārt bērnu un jauniešu radošo darbu konkursa „Taureņu li-
dojums” autori tika pie radošām dāvanām - grāmatām. Annija kopā ar mammu 
Ilzi no Vaboles pagasta arī piedalījās konkursā un balvā par diviem darbiņiem 
saņēma grāmatu, par ko Annijai bija liels prieks. Tāpat daudzi bērni un jaunie-
ši pulcējās uz veiklības stafetēm „Esi drošs, stiprs, izveicīgs” kopā ar Zemessar-
dzi, ieroču un ekipējuma izstādi, tikšanos ar bērnu žurnāla „Privetik” radošo 
kolektīvu un bērnu dzejoļu rakstniekiem, kā arī uz „Stila skolu” – praktisko 
nodarbību jauniešiem sadarbībā ar Zvaigzni ABC laukumā pie Dubnas pagasta 
estrādes. 

Katros Grāmatu svētkos uz diskusiju tiek aicināti arī politiķi. Šoreiz publiskā 
diskusija noritēja priekšvēlēšanu gaisotnē, izvēršoties arī par politisko partiju 
cīņu lauku, aicinot novadniekus ne tikai lasīt literatūru, bet arī partiju prog-
rammas. Uz „Latvijas Avīzes” diskusiju „Kad ekonomiskais izrāviens sāksies 
novados?” ieradās VARAM ministrs Romāns Naudiņš (NA), kā arī esošās Saei-
mas deputāti un kandidāti. 

Aizsākoties diskusijām, kultūras nama zāle bija pārpildīta. Ikvienam bija 
iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus, ko drosmīgākie steidza izmantot. 
Noslēdzoties diskusijai, politiķi pēc savas izvēles interesantāko jautājumu au-
toriem dāvināja grāmatas. Lauku bibliotēku atbalsta biedrības valdes priekš-
sēdētāja Biruta Eglīte atklāja, ka publiskās diskusijas tiek rīkotas, lai politiķus 
iepazīstinātu ar lauku iedzīvotāju vajadzībām un parādītu, cik svarīgs ir at-
balsts grāmatām un pagastu bibliotēkām. Daugavpils novada centrālās bib-
liotēkas dienesta galvenajai speciālistei bibliotēku jautājumos Helēnai Firso-
vai tika pasniegtas dāvanu kartes. Biruta Eglīte: „Vispirms es gribētu pateikt 
vissirsnīgāko paldies Dubnas pagasta pārvaldei par brīnišķīgo viesmīlību, par 
jūsu pasakaino komandu, kas strādā raiti un skaisti. Prieks skatīties, un ir 
vienkārši bauda šeit atrasties. Izmantosim iespēju izvēlēties tieši to grāmatu, 
kas mums šobrīd ir visvairāk vajadzīga, jo es esmu cieši pārliecināta, ka tieši 
grāmata ir tā, kas palīdz tikt pāri visām nedienām.”

Pēc aktīvas diskutēšanas Grāmatu svētki dalībnieki tika aicināti nogaršot 
sautējumu Dubnas gaumē, visas dienas garumā ikviens varēja ieadīt savu dzī-
paru arī lielajā Augšdaugavas musturdeķī. 

Dubnas pagasta bibliotēkas vadītāja Tamāra Dele ir gandarīta par to, ka tie 
jau pēc skaita ir otrie Grāmatu svētki, kas notiek Dubnā. Arī šogad bibliotēka 
ir saņēmusi vairākus grāmatu dāvinājumus un dāvanu kartes jaunu grāmatu 
iegādei. Tamāra Dele: „Man ir ļoti daudz grāmatu lasītāju. Lasa gan latviešu, 
gan krievu valodā. Lasītāju vecums ir ļoti dažāds. Pie mums uz bibliotēku nāk 
jau no divu gadu vecuma un lasa vēl arī 85 gados. Visvairāk pieprasīti Lata ro-
māni, grāmatas par mīlestību, arī periodika. Šodien iegūtās dāvanu kartes lieti 
noderēs jaunu grāmatu iegādei. Domāju, ka pirkšu tieši bērnu grāmatas, jo tās 
ir dārgākas un ne visi vecāki var atļauties tās nopirkt.” Tamāra Dele saviem 
lasītājiem novēlēja veselību, veiksmi un lielāku lasītprieku. 

Grāmatu svētku viducī notika tikšanās ar aktrisi un astrologi Akvelīnu Līv-
mani. Akvelīnas Līvmanes grāmata „Zem sargeņģeļa spārna” iznākusi nu jau 5 

gadus atpakaļ. Darbs veidots rakstnieces Lijas Brīdakas un A. Līvmanes ciešā 
sadarbībā. Izdevumā atklāti stāstīts par aktrises dzīvi - bērnību, skolas gaitām 
un darbu. Grāmatā atrodami arī Akvelīnas dzejoļi, miniatūras un akvareļi, kā 
arī fotomirkļi no albuma. 

Akvelīna Līvmane: „Grāmata nu jau pāris gadus atpakaļ iznākusi. Es pat gri-
bētu teikt, ka tās ir pasakas par manu dzīvi. Par to, ko es sapratu, ko es domāju. 
Un visu laiku man blakus ir bijis mans sargeņģelis...” 

Ļoti bieži lasītāji uzdod jautājumus par veselīgu dzīvesveidu no astroloģijas 
viedokļa. Kāda ir Jūsu recepte? 

A.L. „Katram cilvēkam viņa liktenī jau ir tie „punkti”, kas jāuzmana, ko uzrā-
da, protams, astroloģiskā karte. Bet, ja tā godīgi, tad mēs katrs zinām, kur kas 
„ķeras”. Un tad svarīgākais ir kaut ko sākt darīt tieši tajā brīdī, kad jūt, ka ar 
veselību kaut kas nav kārtībā. Nevis pagaidīt - gan jau pāries, dakteris izlems, 
bet pašam pieņemt lēmumu - vai par vingrošanu, vai par diētu vai zāļu tējām.” 

Kā Jums palīdz astroloģija Jūsu radošajā darbā, dzīvē?
A.L. „Man astroloģija ir ļāvusi saprast sevi, un tajās tikšanās reizēs, kad tie-

kos ar cilvēku aci pret aci, es varu tikai brīnīties par Dieva plānu, par to, ka 
viss cilvēka dzīvē ir ielikts, tāpat kā šie saules un mēness riti. Es vienmēr ar 
pārsteigumu brīnos, kā tos visus var atšifrēt un likt cilvēkam kaut ko saprast 
pašam par sevi. Kad es sāku studēt, man pašai ir nācies atklāt lietas, kuras ceļ 
pašapziņu, ļauj būt gudrākai, nebūt tik nospiestai un atmest tos traucēkļus, 
kas varētu būt.” 

Vai ir kāds lasītāju īpašs jautājums, kas parasti tiek uzdots? 
A.L. „Parasti tiek uzdots jautājums – kas ar mums būs? Vienmēr visi gudrie 

un arī grāmatas, tostarp Bībele, pasaka mums priekšā, ka mūsu domas nosaka 
mūsu nākotni. Lai arī kāda būtu tā programma, mēs ar savām domām, kas 
ir koncentrētas un stipras, varam kādu plusiņu pielikt klāt. Tā, ka lai mums 
visiem izdodas pielikt to labāko, veiksmīgāko ne tikai sev, bet arī visai Latvijai 
un varbūt visai pasaulei šai situācijā. ”

Ligita Klodāne ar ģimeni – vīru Ēriku, meitām Artu, Līgu un Elīnu apmeklē 
visus pagasta rīkotos pasākumus, mazākās meitenes dzied „Uguntiņā”, savu-
kārt pati Ligita ar vecāko meitu Elīnu – folkloras kopā „Atzola”. Arī grāmatu 
svētkos ģimene ir ieradusies pilnā sastāvā. 

Kādas grāmatas sanāk biežāk lasīt?
Ligita Klodāne: „Katram bērnam ir sava vecuma grāmatas. Mums, kā vecā-

kiem, mēs parakstam „Latgales Laiku”, man vairāk patīk „Pūralādes noslē-
pumi”, vīram – kaut kas saistīts ar militāro jomu. Man šodien ir dzimšanas 
diena, un vīrs man uzdāvināja smuku grāmatu – par ārstniecības augiem un 
to vākšanu. Arī bērniem bieži stāstu par to, ka mums latviešiem senos laikos ir 
noderējušas visas tējiņas – bez cukura un ar medu, ko lietojam ziemas laikā un 
tad, ja kāda kaite piemetās.” 

Vīram Ērikam patīk lasīt grāmatas par dabu, dzīvniekiem un zvejniecību. 
Meitai Līgai mīļākās grāmatas ir par burvēm, fejām un princesēm, savukārt 
Artai – par lāčiem. 

Jautājot, kāda ir Ligitas mīļākā recepte, viņa atzīst, ka tās ir dažādu ogu že-
lejas un ievārījumi, kas top vasaras laikā, savukārt vīram Ērikam un bērniem 
visvairāk garšo Ligitas ceptās kabaču pankūkas.

Lasītāji joprojām ir uzticīgi grāmatai un katru gadu gaida svētkus no jauna, 
cerot, ka šī tradīcija neiznīks.

Grāmatu svētkus apmeklēja arī paši mazākie grāmatu draugi Klodānu ģimene (Ligita un Ēriks, kopā ar meitām - Līgu un Artu)
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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 “Poligrāfijas 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
01.09. Daugavpils novada dome 10.00-12.00; 

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

14.00-18.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks 
Arvīds Kucins
30.09. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
Aļona Annišiņeca
22.09. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
29.09. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
08.09. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
22.09. Višķu pagasta pārvalde 16.00-18.00
Andrejs Bruns
02.09. Laucesas pagasta sabiedriskais 

centrs, c. Laucesa 
09.00-12.00

15.09. Laucesas pagasta kultūras nams, c. 
Mirnijs

09.00-12.00

Jevgeņijs Gridasovs
10.09. Medumu pagasta pārvalde 17.00-19.00
22.09. Vecsalienas pagasta pārvalde 17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
10.09. SIA „JumsS”, Silenes ciems 14.00-16.00
24.09. SIA „JumsS”, Silenes ciems 14.00-16.00
Roberts Jonāns
05.09. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
08.09. Raiņa ielā 20, Daugavpils (SIA 

„Irinkom”)
13.00-16.00

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

13.00-16.00

Edgars Kucins
03.09. Naujenes jaunatnes centrs, Dauga-

vas ielā 34, c. Krauja
15.00-18.00

10.09. Naujenes jaunatnes centrs, Dauga-
vas ielā 34, c. Krauja

16.00-18.00

Jānis Kudiņš
08.09. Daugavpils Universitāte, Vienības 

iela 13, 215.a kab
13.00-15.00

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

13.00-15.00

Janīna Kursīte
05.09. Sēlijas iela 25,  LLKC telpās, 203.kab. 09.00-12.00
17.09. Sēlijas iela 25,  LLKC telpās, 203.kab. 09.00-12.00
Juris Livčāns
08.09. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.30
22.09. Naujenes pagasta pārvalde 09.00-10.30
Anita Miltiņa
02.09. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC 

telpās
09.00-12.00

15.09. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC 
telpās

09.00-12.00

Aivars Rasčevskis
01.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
08.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
12.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00
23.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
29.09. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA”, 
lai veicinātu Daugavpils novada tūrisma produktu 
atpazīstamību un popularizētu veiksmīgākos jau-
nos tūrisma produktus, rīko konkursu „Veiksmīgā-
kais jaunais tūrisma produkts 2014”. 

Konkursa mērķis:
- Veicināt Daugavpils novada tūrisma produktu 

atpazīstamību un popularizēt veiksmīgākos jau-
nos tūrisma produktus, kuri ir ilgtspējīgi, inovatīvi, 
kvalitatīvi, ar augstu pievienoto vērtību, nodrošinot 
tūristu piesaisti, un ir piemēroti iekšzemes un ār-
valstu tūristu vajadzībām.

- Rosināt idejas jaunu, inovatīvu tūrisma produk-
tu attīstībai.

- Atbalstīt vietējos uzņēmējus, iegādājoties no 
tiem balvas konkursa laureātiem un popularizējot 
tos, kā pieprasītāko pakalpojumu sniedzējus.

Pašvaldības aģentūra „TAKA” izsludina konkursu 
„Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2014” 

2014.gada 31.jūlija sēdē pieņemti 144 lēmumi:  
• Apstiprināja konkursa tūrisma pakalpoju-

ma sniedzējiem  „Veiksmīgākais jaunais tūrisma 
produkts 2014” un konkursa „Daugavpils novada 
gada uzņēmums” nolikumu. 

• Apstiprināja novada pašvaldības pagastu 
pārvalžu kultūras institūciju sniegtos maksas pa-
kalpojumus.

• Nolēma uzsākt lokālplānojuma izstrādi 
meža aizsargjoslas ap Daugavpils pilsētu precizēša-
nai un apstiprināja lokālplānojuma izstrādes darba 
uzdevumu.

• Palielināja novada domes līdzfinansējumu  
2014.gadam  Kultūras pārvaldes uzsāktā projekta 
„The Revival of Old Towns and Cities” izpildei EUR 
4800 apmērā un apstiprināja projekta pamatbudže-
ta ieņēmumu un izdevumu tāmi.

• Grozīja novada domes 24.04.2014. lēmumu 
Nr.379 „Par projekta iesniegšanu pasākumā “Lau-
ku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 1.2. rīcībā „Sadzīves pakalpojumu attīs-
tība dzīves kvalitātes uzlabošanai lauku iedzīvotā-
jiem””, nosakot projekta kopējās izmaksas        EUR 
16809,97. 

• Grozīja novada domes 14.11.2013. lēmu-
mu Nr.1163 „Par projekta iesniegšanu pasākumā 
„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana””, nosakot 
projekta kopējās izmaksas            EUR  4533,47, 
un apstiprināja projekta „Meža jaunaudžu kopšana 
Demenes pagastā”  pamatbudžeta ieņēmumu un iz-
devumu tāmi.

• Grozīja novada domes 28.11.2013. lēmumu 
Nr.1214 „Par projekta „Meža jaunaudžu kopšana 
Medumu pagastā” iesniegšanu pasākumā „Meža 
ekonomiskās vērtības uzlabošana”, nosakot projek-
ta kopējās izmaksas EUR 3228,65, un apstiprināja 
projekta pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi.

• Apstiprināja projekta „Daugavpils novada 
Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecī-
bas attīstības II kārta” investīciju finanšu plānu ar 
kopējām izmaksām EUR 474 371,78 un pamatbu-
džeta ieņēmumu un izdevumu tāmi.

• Atbalstīja biedrības „Briģenes ezers” pro-
jekta „Briģenes ezera labiekārtošana tūrisma pakal-
pojumu dažādošanai Daugavpils novadā - III daļa” 
iesniegšanu biedrības „Daugavpils un Ilūkstes no-
vadu partnerība „Kaimiņi”” izsludinātajā atklātajā 
projektu iesniegumu konkursā ar projekta kopējām 
izmaksām EUR 3999 un biedrības „Sieviešu klubs 
„Silenīte”” ieceri par projekta „Vispārstiprinošu vin-
grošanas nodarbību organizēšana Skrudalienas pa-
gasta iedzīvotājiem” iesniegšanu Borisa un Ināras 
Teterovu fonda programmā „Nāc un dari! Tu vari!” 

ar projekta kopējām izmaksām EUR 3700. 
• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu EUR 

30000 pašvaldības aģentūrai „Višķi” kurināmā ie-
gādei 2014./2015.gada apkures sezonas uzsākšanai, 
EUR 202 314,42 Nīcgales pagasta Nīcgales ciema 
katlu mājas renovācijas finansēšanai, EUR 38 527 
Ambeļu pagasta pārvaldei traktora un sniega tīrī-
šanas lāpstas iegādei, EUR 41 979,34 Maļinovas 
pagasta pārvaldei pasažieru autobusa iegādei un 
EUR  249389,76 projekta „Daugavpils novada Me-
dumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības 
attīstības II kārta” finansēšanai.

• Piešķīra finansējumu no novada domes lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem Tabores pa-
gasta pārvaldei EUR 3010 Tabores pamatskolas 
aktu zāles remontam, Naujenes pagasta pārvaldei 
EUR 6595 Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” jaunas jauktā vecuma  grupas darbības 
nodrošinājumam, Demenes  pagasta pārvaldei EUR 
4446  Demenes ciema ārsta prakses darbības nodro-
šinājumam un projekta „Daugavpils novada primā-
rās veselības aprūpes iestāžu pielāgošana obligāta-
jām prasībām” īstenošanai un Biķernieku pagasta 
pārvaldei EUR 10185 ūdens atdzelžošanas iekārtas 
iegādei un montāžas darbu apmaksai. 

• Atļāva pašvaldības aģentūrai „Višķi” no-
rakstīt, noņemt no uzskaites Ceļu satiksmes dro-
šības direkcijā un nodot metāllūžņos tās valdījumā 
esošo autobusu VOLVO B 10 M un automašīnu  
MERCEDES BENZ 2220.

• Apstiprināja nekustamā īpašuma Nolikta-
va, kas atrodas Riču iela 23, Silene, Skrudalienas 
pagastā 08.07.2014. izsoles protokolu Nr. 18.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā uz 27 dzīvokļiem Nīcgales pagastā.

• Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no 17 per-
sonām Medumu, Maļinovas un Naujenes pagastā 
nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos maksāju-
mus un nokavējuma naudu. 
2014.gada 14.augusta sēdē pieņemti 52 lēmu-
mi:  

• Nolēma sniegt galvojumu SIA „NAUJE-
NES PAKALPOJUMU SERVISS” aizņēmumam 
Kohēzijas fonda projekta „Siltumapgādes sistēmas 
efektivitātes paaugstināšana Naujenes pagasta 
Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtrašu posmus” 
īstenošanai EUR 217608 un projekta „Šķeldas katlu 
mājas izveide Naujenes pagasta Vecstropos, veicot 
pāreju no fosilā kurināmā izmantošanas siltum-
enerģijas ražošanā uz atjaunojamiem energoresur-
siem” īstenošanai EUR 478091. 

• Apstiprināja projekta „Apstākļu nodrošinā-
šana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu 
pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajo-
na teritorijā”  pamatbudžeta ieņēmumu un izdevu-

mu tāmi un nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 
EUR 102697 tā īstenošanai.

• Atbalstīja biedrības „Otrā māja dzīvnie-
kiem” projektu „Sterilizēts kaķis – veselīga dzīve” 
ar kopējām izmaksām EUR 6848,18 un nolēma no-
drošināt līdzfinansējumu EUR 688,18.

• Piešķīra finansējumu no novada domes lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem Naujenes pa-
gasta pārvaldei EUR 2990 videonovērošanas sistē-
mas uzstādīšanai Kraujas sporta laukumā un EUR 
5480 projekta „Latvijas – Baltkrievijas pārrobežas 
aizsargājamās dabas teritorijas „Augšdaugava – 
Braslavas ezeri” izveidošana un priekšnosacījumu 
radīšana saskaņotai teritorijas attīstībai” priekšfi-
nansējuma nodrošinājumam.

• Grozīja novada domes 10.04.2014. lēmumu 
Nr.216 „Par finansējuma piešķiršanu Biķernieku 
pagasta pārvaldei”, nosakot finansējuma summu 
EUR 4972. 

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā uz 11 dzīvokļiem Naujenes pagastā.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā „Pub-
liskie dokumenti”.

Tūrisma produkts:
- konkursā var pieteikt tādu tūrisma produktu, 

kurš ieviests tirgū, sākot no 2013.gada.
- jaunais tūrisma produkts ir jebkurš Daugavpils 

novada tūrisma produkts, kurš pielāgots mērķa tir-
gum, auditorijai un interesēm, kurš ar savu kvali-
tāti veicina tūrisma nozares attīstību, eksportspēju 
un ilgtspēju.

Pieteikšanās konkursam un dalībnieki:
- Tūrisma produktu (-us) konkursam var pieteikt 

konkursa dalībnieks - jebkura (fiziska vai juridiska) 
Latvijā reģistrēta persona, kura radījusi tūrisma 
produktu Daugavpils novadā, kā arī sekmējusi tā 
attīstību un atbilst šādiem nosacījumiem:

- komersants, kurš sniedz tūrisma pakalpojumus;
- pašvaldība vai pašvaldības iestāde, kuras terito-

rijā atrodas tūrisma produkts vai kura sniedz tūris-
ma pakalpojumus;

- biedrība vai nodibinājums, kura darbība saistīta 
ar tūrisma nozari;

- jebkura fiziska persona.
Pieteikumu var iesniegt no 2014.gada 1. sep-

tembra līdz 2013.gada 13.oktobrim plkst.12:00 
“TAKA” birojā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5400, 
darba laikā no plkst. 8.00 līdz plkst.16.30, iesnie-
dzot personīgi, sūtot pa pastu vai elektroniski 
taka@dnd.lv  Pasta sūtījumam jābūt nogādātam no-
rādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam.
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Daugavpils novada delegācija piedalījās projekta „Pilsētu un vecpilsētu 
tēla atjaunošana” aktivitātēs Fara San Martino pašvaldībā Itālijā

Laikā no 2014.gada 31.jūlija līdz 5.augustam Daugavpils novada pašvaldības 
delegācija piedalījās ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projekta „Pilsētu un 
vecpilsētu tēla atjaunošana” aktivitātēs Fara San Martino pašvaldībā Itālijā. 

Projekta „Pilsētu un vecpilsētu tēla atjaunošana” īstenošanu 2013.gada 1.au-
gustā uzsāka Daugavpils novada Kultūras pārvalde, un Fara San Martino 
pašvaldībā norisinājās jau ceturtais šī projekta posms. Vizītes ietvaros Dau-
gavpils novada pašvaldības pārstāvji piedalījās konferencē par aktīvās pilsonī-
bas aspektiem un to ilgtspējīgu attīstību ES kontekstā, kur prezentēja novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbību tādās jomās ES projektu ieviešana, aktīvā 
līdzdalība pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, lokālās identitātes veicināšana 
u.c. Konferences ietvaros Daugavpils novada pārstāvji kopā ar projekta part-
neriem no Fara San Martino pašvaldības Itālijā, Islas pašvaldības Maltā un 
Zarasu pašvaldības Lietuvā strādāja arī vairākās darba grupās, kopīgi daloties 
pieredzē un meklējot atbildes uz tādiem problēmjautājumiem kā: instrumenti 
kultūras identitātes veicināšanai, ekonomiskās ilgtspējas sekmēšana nelielās 
pašvaldībās un atbalsts lokālajai identitātei.

Fara San Martino pašvaldībā norisinājās arī ikgadējais mūzikas un mākslas 
festivāls „Gole e Sapori”, kurā Daugavpils novadu pārstāvēja Naujenes Mūzi-
kas un mākslas skolas saksofonu kvartets (skolotājs Ruslans Margevičs). Vizī-
tes laikā Naujenes Mūzikas un mākslas skolas saksofonu kvartets sniedza trīs 
koncertus, kuros izpildīja plašu repertuāru, programmā ietverot gan klasiskās, 
gan džeza mūzikas skaņdarbus, tādējādi spilgti parādot Daugavpils novada 
kultūras profesionalitāti. 

Uzturēšanās laikā Itālijā Daugavpils novada delegācijai bija iespēja iepa-
zīties ar Fara San Martino pilsētas un tuvākās apkārtnes kultūras, vēstures 
un dabas pieminekļiem un tradicionālo virtuvi. Pilsētiņā dzīvo aptuveni 1,5 
tūkstoši iedzīvotāju, no kuriem lielākā daļa strādā pastas (makaronu) rūpnī-
cā „Delverde”. Delegācijai bija iespēja apmeklēt benediktiešu klostera drupas 
Apenīnu kalnos, kur norisinājās gan vietējā amatieru kora koncerts, gan arī 
mūsdienu mūzikas performance profesionālu mūziķu izpildījumā. Vizītes laikā 
tika apmeklēta arī senā Fara San Martino pilsētas daļa ar ļoti šaurām ieliņām, 

projekta pārstāvji piedalījās piemiņas brīdī pie pieminekļa otrā pasaules kara 
upuriem un kultūrvēsturiski izglītojošā lekcijā vietējā teātrī. Brauciena noslē-
gumā dalībnieki aplūkoja Ortonas pilsētu Adrijas jūras piekrastē, Aragonesas 
cietoksni, un neparastās zvejnieku tīklu mājas pludmalē.

Galvenais projekta „Pilsētu un vecpilsētu tēla atjaunošana” mērķis ir apro-
bēt visu četru partnervalstu kultūras institūciju pieredzi darbā ar pilsētu, vec-
pilsētu un citu administratīvo teritoriju kultūras mantojuma saglabāšanas un 
attīstīšanas metodēm. Tāpat izvirzīti vairāki sekundārie mērķi: analizēt ins-
trumentus administratīvo teritoriju sarukšanas efekta apturēšanai, palielināt 
iedzīvotāju līdzdalību aktīvā pilsoniskuma procesos, veidot vietas identitāti, 
izmantojot kultūras, vēstures un izglītības instrumentus, ieviest jauninājumus 
kultūras un mākslas sektorā, kā arī palielināt ekonomisko aktivitāti. Projekta 
mērķa grupa: Latvijas, Lietuvas, Maltas un Itālijas kultūras institūcijas, aka-
dēmiķi, pētnieki, politiku veidotāji, mākslinieki, mazie uzņēmumi atpūtas un 
izklaides jomā, nevalstiskās organizācijas.

Daugavpils novads tika pārstāvēts Dievmātes svētku procesijā 
Kā katru gadu, 14.un 15.augustā, norisinājās Vissvētākās Jaunavas Marijas 

Debesīs uzņemšanas svētki – šī diena ir gada lielākie katoļu svētki. Uz Aglonu 
pēc svētības devās ne tikai katoļu, bet arī citu konfesiju ticīgie un pat tādi, kuru 
vienīgā saikne ar baznīcu ir Aglona, kas ar likumu ir pasludināta par starptau-
tiskas nozīmes svētvietu Latvijā, bet Jaunavas Marijas svētki – par valsts no-
zīmes svētkiem. Laikā no 11.augusta līdz 15.augustam Aglonas baziliku varētu 
būt apmeklējuši ap 100 000 cilvēku, tostarp arī daudzie svētceļnieki, kas kājām 
nākuši no dažādām Latvijas vietām. Neraugoties uz to, ka šogad Vissvētākās 
Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki norisinājās darbdienā, kā arī 
to, ka pirmajā svētku dienā laika apstākļi nelutināja, gan Tautas Krustaceļš 
14.augusta vakarā, gan Svētā Mise bija plaši apmeklēti – ceturtdienas vakarā 
notikušajā Tautas krustaceļā piedalījās ap 50 000 dalībnieku. 

Krusta ceļa laikā tiek aizlūgts par dažādu morālo vērtību nostiprināšanu cil-
vēkos dažādās dzīves situācijās. Šogad pasākumu vadīja Rēzeknes-Aglonas die-
cēzes bīskaps Jānis Bulis, kurš par aizlūgumu centrālo atskaites punktu bija 
izvēlējies pēdējo mēnešu dramatiskos notikumus Ukrainā.

Krusta ceļu Romas katoļu baznīcas Latvijā Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīs-
kaps Jānis Bulis noslēdza ar šādiem vārdiem: „Jebkuram tautas krustaceļam, 
lai cik dziļas ciešanas tā nebūtu piedzīvojusi, pašam par sevi nav pestīšanas 
vērtības. Neviena tauta, pat nesot vislielāko un visšausmīgāko vēstures piere-
dzes krustu, nespēj atpestīt pati sevi, bet Tautas Krusta ceļš, vienots ar Jēzus 
krusta ceļu, noteikti nesīs pestījošus augļus.”

15.augusta dienas Svētajā Misē klātesošos uzrunāja apustuliskais nuncijs 
Baltijas valstīs arhibīskaps Luidži Bonaci, kā arī Romas Katoļu Baznīcas Rīgas 
arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Procesijā Aglonas bazilikas sak-
rālajā laukumā piedalījās valsts augstākās amatpersonas – Valsts prezidents 

Foto: E.T. Jonāne 

Andris Bērziņš un Ministru prezidents Valdis Dombrovskis – virkne pašvaldī-
bu vadītāju u.c. Starp citām Latgales pašvaldībām godam tika pārstāvēts arī 
Daugavpils novads.

Aizvadīta Mazpulku Vislatvijas nometne Neretā
Inita Ivdra 
Kalupes mazpulka vadītāja 

Kalupes pamatskolas 5 mazpulcēni izzinošā un 
sportiskā garā aizvadīja piecu dienu Mazpulku no-
metni ,,Visu daru es ar prieku!”

Lai rosinātu bērnus un jauniešus izzināt vidi, 
kā arī sportiskā un veselīgā gaisotnē pavadīt brīvo 
laiku, biedrība ,,Latvijas Mazpulki” Neretas nova-
da Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā rīkoja 
lielo vasaras nometni, kurā pulcējās mazpulcēni un 
mazpulku vadītāji no visas Latvijas. Neretas cen-
trā ,,izauga” telšu pilsētiņa ar interesantiem ielu 
nosaukumiem. Kalupes mazpulcēni dzīvoja ,,Greizo 
ratu ielā.” Kā katras telts atpazīšanas zīme bija tās 
numurs un noformējums.

Nometnē piedalījās arī ārzemju viesi no Igaunijas 
un Šveices, kā arī brīvprātīgie jaunieši no Latvijas 
Mazpulku Rīgas Klubiņa (Līga un Dāvis Liepiņi - 
bijušie Kalupes mazpulcēni), kuri vadīja 16 grupas: 
ģeologu, ekologu, hidrologu u. c. Mazpulcēnus aizrā-
va Profesora Skābekļa interesantais stāsts nomet-
nes atklāšanas laikā.

Katra diena nometnē iesākās ar rīta rosmi, bet 
zemes, gaisa un ūdens noslēpumus atklāja kopā ar 

Profesoru Skābekli.
Zemes, augsnes un ūdens dienā mazpulcēni veica 

vides pētījumus un eksperimentus zemes, augsnes 
un ūdens izzināšanai. Radošajās darbnīcās ,,Zemes 
dārgumi” no dabiskajiem materiāliem darināja 
sadzīvē izmantojamus priekšmetus. Ekskursijas, 
zemes izzināšana, vizītes bioloģiskajās zemnieku 
saimniecībās mazpulcēnus pārliecināja, ka ikvie-
nam ir iespēja būt savas zemes saimniekam. Šī die-
na noslēdzās ar spēļu vakaru, Profesora Skābekļa 
,,Trako viktorīnu” un nakts trasi, kurā nometnes 
dalībnieki demonstrēja savu prasmi pārvarēt dažā-
dus šķēršļus.

Gaisa un laika apstākļu dienā notika praktiskas 
nodarbības un eksperimenti ,,Lidojumam labvēlīgs 
laiks”, azartiskas un sportiskas aktivitātes ,,Novērs 
dabas katastrofas!”. Vakarā nometnes dalībnieki 
piedalījās  talantu parādē,, Ejam gaisā!” un atpūtās 
diskotēkā.

Augu, meža, putnu un kukaiņu dienā mazpulcē-
ni devās 12 km garā pārgājienā ,,Pa zvēru pēdām”, 
veicot dažādus teorētiskus un praktiskus uzdevu-
mus. Vakarā uz „Meža karnevālu” mazpulcēni de-
vās maskās, kas bija sagatavotas jau iepriekš. Katrs 
mazpulks izcēlās ar savām īpašajām maskām. Ka-

lupieši iejutās mārīšu tēlos.
Ekoloģijas dienā notika nodarbības ,,Mazs cinītis 

gāž lielu vezumu” par cilvēka ietekmi uz norisēm 
dabā. Neformālās aktivitātēs dalībnieki veica no-
metnes izvērtējumu, bet jauno pētnieku komandas 
prezentēja, ko jaunu atklājušas savā profesijā.

Lietderīga, izzinoša un interesanta programma 
bija mazpulku vadītājiem. Piemēram, kā rīkoties 
ar GPS, lekcija ,,Bērnu tiesību aizsardzība un sa-
darbība ar vecākiem”, ko vadīja VBTAI, ciemošanās 
pie Neretas sakoptāko sēto īpašniekiem, pirts slotu 
siešana un pirts apmeklējums, vakarēšana, radošās 
darbnīcas - rotu un dāvanu somiņas veidošana, eks-
kursijas pie Neretas uzņēmējiem un uz J. Jaunsud-
rabiņa muzeju.

Lielu paldies gribas pateikt  z./s ,,Ziediņi‘’ īpaš-
niecei Janīnai Kursītei,  kura sponsorēja 4 Kalupes 
mazpulcēnu dalību nometnē, Kalupes sociālā die-
nesta vadītājai L. Liepiņai un Kalupes z./s. ,,Alejas” 
saimniekiem Guntim un Sandrai.

Kalupes mazpulcēni ir apņēmības pilni dalīties 
gūtajā pieredzē ar Daugavpils novada mazpulcē-
niem un organizēt kādu pasākumu savā skolā.
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„Dzīve kā teātris” Višķu pagasta svētkos
16.augustā uzreiz trijos pagastos – Višķos, Ambeļos un Dubnā, notika trešais 

Daugavpils novada amatierteātru saiets „Spēlējam kopā”, kas šogad tika rīkots 
kopā ar Višķu pagasta svētkiem un izskanēja ar vienotu saukli - „Dzīve kā 
teātris un teātris kā dzīve”. Visas dienas garumā teātra mīļotāji varēja noska-
tīties 6 izrādes Daugavpils novada amatierteātru izpildījumā. Latvijā ārkār-
tīgi populāro amatierteātru kustību attaisno arī daudzie Daugavpils novada 
amatierteātru kolektīvi, kuru iestudējumi ir dažādi pēc žanra, formas, attēlotā 
laikmeta, kā arī izteiksmes līdzekļu izvēles.

Daugavpils novada Kultūras centra teātra trupa „Trešais variants” (režisore 
Inta Uškāne) un Vaboles pagasta amatierteātris „Nagaidama prīca” (režisore 
Aina Pabērza) šogad piedalījās Vislatvijas amatierteātru salidojumā Ventspilī. 
Vislatvijas amatierteātru salidojums notiek reizi četros gados, savukārt novada 
amatierteātri sanāk kopā reizi divos.

Amatierteātru saieta koordinatore, novada kultūras centra direktore un teāt-
ra trupas „Trešais variants” režisore Inta Uškāne atceras, ka pirms administra-
tīvi teritoriālās reformas notika Daugavpils rajona amatierteātru salidojumi, 
uz kuriem tika aicināti arī ciemiņu kolektīvi no Lietuvas. 

8.jūnijā savu pirmizrādi piedzīvoja Vaboles pagasta amatierteātra „Nagai-
dama prīca” izrāde „Cyta Klepernīku zvaigzne”. Izrāde ir muzikāla komēdija 
latgaliešu valodā, kas iestudēta pēc Kristīnes Jokstes lugas motīviem. Izrādi ar 
lielu humora devu un muzikāliem gabaliem latgaliešu valodā aktieri piedāvāja 
noskatīties arī šī saieta apmeklētājiem. 

Teātra trupa „Trešais variants” skatītājiem piedāvāja izrādi „Dzimumdienas 
rītā”. „Dzimumdienas rītā” ir viens no pirmajiem literārajiem darbiem, ko uz-
raksta jaunais un daudzsološais rakstnieks Andrejs Upīts. Lugas pamatā ir 
mūžam aktuālais stāsts par cilvēku, kas savā dzimšanas dienas rītā ir apņē-
mies sākt jaunu dzīvi un kļūt labāks.

Iestudējuma režisore Inta Uškāne uzsver, ka tā ir atgriešanās pie klasikas 
- saglabājot rakstnieka valodas stilu, izrādē tiek radīta 20. gadsimta sākuma 
gaisotne, ar tā laika savstarpējām cilvēciskajām attiecībām gan ģimenē, gan 
kungu un kalpu starpā. 

Jau pavisam drīz, rudenim sākoties, amatierteātriem atsāksies aktīvā darba 
sezona, kad raiti notiks mēģinājumi un tiks iestudētas jaunas izrādes. Savu-
kārt pavasarī, kā katru gadu, būs pirmizrāžu laiks. 

Inta Uškāne: „Mēs katru pavasari lepojamies ar Vaboles pagasta amatier-
teātri, kas Lieldienu laikā parasti sarūpē izrādi, Līksnas amatierteātri, kas nu 
jau katru pavasari rāda ko jaunu, kā arī novada teātra trupu „Trešais vari-
ants”, kas aicina teātra mīļotājus baudīt savu aktieru sniegumu. Novadā pēdējo 
trīs gadu laikā Novada kultūras centrā ir notikušas Latgales reģiona amatier-
teātru skates, uz kurām atbrauc labākie no novada amatierkolektīviem, kā arī 
kolektīvi no blakus novadiem.”

Nākamgad teātra trupa „Trešais variants” svinēs savu divdesmito dzimšanas 
dienu, un, kā apsver režisore Inta Uškāne, šī gada sezona būs īpaši saspringta. 

Tāpat amatierteātru salidojumā šogad piedalījās Līksnas pagasta Kultūras 
nama bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs “Sprīdītis” (režisore Sanita 
Pinupe) ar izrādi “Dots devējam atdodas” un Demenes kultūras nama teatrā-
lais pulciņš “Marija & Co”, režisore Marija Romanovska, ar izrādi pēc Leonīda 
Filatova darba motīviem. Ambeļu pagasta iedzīvotāji un ciemiņi tika aicināti 
apmeklēt Nīcgales pagasta Tautas nama amatierteātra “Kvēlošās sirdis izrādi 
“Piļsētnīki laukūs”, savukārt Līksnas pagasta Kultūras nama amatierteātris 
“Maskas”, režisors Māris Korsietis, aicināja uz izrādi “Jo pliks, jo traks”, kas 
iestudēta pēc Jāņa Jaunsudrabiņa komēdiju lugas motīviem.

Višķu pagasta svētku apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja iepazīt Višķu pa-
gastu, piedaloties kādā no ekskursijām. Ekskursijas vadīja Višķu pagasta ie-
dzīvotāji. Tā, ekskursiju “Garīdzniecība Višķos” vadīja gide Marta Bicāne, kas 
ir višķāniete jau gandrīz 50 gadus, ir aktīva Višķu baznīcas draudzes locekle 
un dzied baznīcas korī. Višķu baznīca ir viena no nedaudzajām, kas būvēta no 
šķeltiem akmeņiem un ir viena torņa bazilikāņu krusta baznīcu tipa dievnams.

Marta Bicāne: „Višķu baznīca ir īpaša baznīca, kas veltīta Jāņa Kristītāja go-
dam, jauna, tai nav vēl simts gadu. Tā ir īpaša baznīca ar to, ka tā ir no šķeltiem 
akmeņiem būvēta. Citas tādas te nekur nav. Kā arī ar to, ka tās celtniecībā 
savu darbu ielikuši vietējie strādnieki. Mums Višķos vienmēr ir bijusi interna-
cionāla vide, šeit nekad nav bijuši vairumā latgalieši, te ir bijis daudz dažādu 
tautību, savulaik arī to apdzīvoja vairāk kā 50 % ebreju. Kas ar naudu, kas ar 
darbu, kas ar savu prasmi, vecticībnieku meistari zinājuši, kā šķelt akmeņus 
un to arī darījuši. Baznīcas celtniecība tika uzsākta 1908.gadā, un 1925.gadā 
tajā jau notika pirmie dievkalpojumi. Te perspektīvā varētu būt arī koncert-
zāle. Baznīcā varētu notikt koncerti, jo tam ir labvēlīga gan akustika, gan arī 
pašas ērģeles, kuras būtu jārestaurē. Esam uzrakstījuši projektu un priecātos, 
ja kāds atsauktos. Mēs tās varētu uzlabot, un tad te varētu notikt arī koncerti, 
kas būtībā jau arī notiek. Mēs varam uzkāpt arī baznīcas tornī, no kura paveras 
skats uz visām četrām debess pusēm. Es pa pusei pa jokam, pa pusei nopietni 
saku, ka atrodamies starp Parīzi un Maskavu. Pa labi uz Krāslavas pusi ir 
ciematiņš „Maskovskaja”, kur atrodas arī pareizticīgo baznīca un kur izsenis 
vairākus gadu desmitus dzīvojuši krievi. To tautā sauc par „Maskavu”. Un pre-
tējā pusē, Dubnā, ir ciematiņš, kur savulaik laikam pabijis franču karaspēks, 
to iesauca par „Parižu” jeb „Parīzi”. Bet tiešām, mēs esam krustpunktā, jo uz 
vienu pusi ir Pēterburga un uz otru – Varšava un Berlīne.”

Višķu pagasta iedzīvotājs, senlietu kolekcionārs un gids Jānis Kudiņš zina 
stāstīt daudz interesantas leģendas par Višķiem. Ekskursantu uzmanībai viņš 
piedāvāja vienu no tām. Tā vēsta par Mīlestības koku, kas aug Višķos. Tā ir 
liela vīksna, un, kā novērojis gids, katra mēneša 17. datumā plkst.15.00 ir jā-
pieskaras mīlestības kokam, tad jaunlaulāto vai mīlētāju dzīvē notiekot brīnu-

mainas lietas.
Uzņēmējdarbības konsultante Janīna Kursīte ekskursijas dalībniekiem stās-

tīja par uzņēmējdarbības attīstību Višķos un lielākajiem zemniekiem, kas kopj 
un attīsta savus īpašumus. 

Janīna Kursīte: „Višķos ir attīstītas daudzas lauksaimniecības nozares - gan 
graudkopība, gan lopkopība, gan izteikta cūkkopība, arī dārzeņkopība, tieši 
augļkopība – tomātu un gurķu audzēšana siltumnīcās. Uzņēmēju mums ir 
daudz un visi čakli. Ir ļoti daudzi saglabājuši savas siltumnīcas vēl no sovhoz-
tehnikuma laikiem. Vēl mums ir viens zemnieks, kuram pieder pāri 600 ha ze-
mes, tas ir Aleksandrs Harlamovs, kurš audzē rapsi, miežus, kviešus un auzas. 
Par projekta līdzekļiem ir uzcēlis lielu graudu kalti. Investējot līdzekļus, viņš 
sāk atjaunot vienu vecu māju, tepat Višķos. Tad mums ir arī mājamatnieku 
ciems, kurā cītīgi strādā Valdis Grebežs. Ir liels prieks, ka viņi visi strādā un 
cenšas attīstīt Višķus.”

Raibajā Višķu pagasta svētku programmā ikviens varēja atrast ko sirdij tī-
kamu, jo jau no plkst.16.00 Višķu estrādē un stadionā viesus sagaidīja radošās 
darbnīcas, sporta aktivitātes, bezmaksas laivu noma, piepūšamās atrakcijas 
bērniem un, protams, tirdziņš.

„Dzīve ir kā teātris bez mēģinājumiem. Aizraujoša, neparedzama, pilna prie-
ku un pārdzīvojumu. Tā vilina, aizrauj un pārsteidz!”, tā uz Višķu pagasta svēt-
kiem iedzīvotājus aicināja Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms. 

Vasaras sākumā Višķu pagastā tika atklāta jaunā Luknas ezera laivu staci-
ja, kuras iecere lolota vairāk nekā 15 gadus. Un tāpat pagastā notiek arī daudz 
citas labas lietas, jo laiks nestāv uz vietas. 

Jānis Proms apstiprina, ka dzīve Višķos rit, un, protams, ir daudz jaunas 
ieceres, kas jāīsteno. „Vēlamies Višķu ezeru vairāk sakārtot, un, cerams, pēc 
laika tajā tiks pacelts zilais karogs”, tā Jānis Proms.  

Svētku koncertā piedalījās vairāki pašdarbības kolektīvi no Višķiem, Ambe-
ļiem, Dubnas, kā arī ciemiņu kolektīvs no Ilūkstes novada. 

Svētku uzrunu teica Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda 
Kezika un Latvijas Republikas Kultūras ministre Dace Melbārde, kas uz Viš-
ķiem bija ieradusies divu dienu vizītē. 

Ar saviem priekšnesumiem klātesošos priecēja arī amatierteātru kolektīvi, 
paceļot savus karogus un izdziedot himnas. 

Višķu pagasta svētku diena izdevās ļoti piesātināta un interesanta. Uz tik-
šanos Višķos un Višķu pagasta svētkos 2015! Savukārt, amatierteātri atkal 
aicinās uz savām izrādēm visus gribētājus 2016.gadā.

Vasargelišķu skatu tornis apmeklētājiem joprojām slēgts
18 metrus augstais Vasargelišķu skatu tornis, kas atrodas Daugav-

pils novada Naujenes pagastā, joprojām apmeklētājiem slēgts! Ir pie-
ejams putnu vērošanas tornis Višķos.

Kā informēja dabas parka „Daugavas loki” nodaļas vadītājs Jānis Silovs, tā 
konstrukcijas ir novecojušas un ir nedrošas, tāpēc tika pieņemts šāds lēmums. 
Dabas aizsardzības pārvalde plāno uzbūvēt jauno 20 metrus augstu torni, un 
dabas mīļotāji atkal varēs aplūkot gleznainos Daugavas lokus un citas ainavas. 
Būvniecības darbus plānots pabeigt 2015.gadā.

Pagaidām tūristi var uzkāpt 18 metrus augstā putnu vērošanas tornī Višķos. 

Tas atrodas Daugavpils novada Višķu pagasta Ostrovā pie Višķu – Aglonas 
ceļa starp Luknas un Boltaru ezeru. No skatu torņa paveras skats uz 4 Višķu 
ezeriem. Jauka vieta putnu un dabas vērošanai. Līdzās ir pludmale un atpūtas 
vieta.

Kā pastāstīja Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms, 26.maijā tika 
realizēts biedrības „Višķu attīstība” torņa renovācijas projekts „Višķi uz aug-
šu!” Tas tika īstenots ar Eiropas zivsaimniecības fonda atbalstu un izmaksāja 
5690,51 eiro, no tiem 90% jeb 5121,46 eiro ir ES finansējums.

Gidi, Marta Bicāne un Jānis Kudiņš, vada ekskursiju 

Teātra trupas “Trešais variants” dalībnieku uzstāšanās
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Daugavpils novada jaunatnes salidojums 2014
Šogad 9. - 10. augustā Medumu pagasts uzņēma Daugavpils novada jaunat-

nes salidojuma dalībniekus, kas bija sabraukuši no 16 Daugavpils novada pa-
gastiem: Ambeļiem, Dubnas, Kalkūniem, Kalupes, Laucesas, Līksnas, Maļino-
vas, Medumu, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vaboles, 
Vecsalienas un Višķiem.

Daugavpils novada jaunatnes salidojums norisinājās jau piekto reizi. Sali-
dojumu svinīgi atklāja Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja 
Irēna Bulaša un Daugavpils novada domes deputāte Aļona Annišiņeca. Abās 
uzrunās jauniešiem tika novēlēta veiksme visos pārbaudījumos. Tālāk sekoja 
jauniešu instruēšana par salidojuma aktivitātēm un tika atklāts noslēpums, 
kas tika slēpts no jauniešiem vairāk kā mēnesi – šogad pirmo reizi jaunieši 
startēja jauktās komandās, tai pašā laikā ar savu komandu uzvarām “pelnot 
punktus” pagastiem. Tā piecu minūšu laikā “dzima” 16 jauktas komandas ar 
tikpat interesantiem nosaukumiem kā mūsu pašu jaunieši: „Red Bull”, „X”, 
„Salāti”, „Mazie bumbulīši”, „BMS”, „Fiksiki”, „Cukurvate” u.c.

Šogad salidojuma mērķis bija rosināt jauniešu piederības sajūtu novadam, 
kam par pamatu kalpoja zīmīgais skaitlis “5”. Tieši tik ilgs ir pagājis laiks, kopš 
pastāv Daugavpils novads. Tādēļ tika izveidots telšu pilsētiņas rotājumu kon-
kurss “Nekur nav tik labi kā mājās”, ļaujot katra pagasta komandai prezentēt 
savu pagastu. Šeit arī parādījās mūsu novada jauniešu radošums, telšu pilsē-
tiņā atklājot “Petaško ielu”, iezīmējot mūsu “robežpagastus”, parādot jauniešu 
fotogrāfijas, ar kurām mēs lepojamies, bija pašiem sava paštaisīto laternu iela. 
Komandām tika dots uzdevums izveidot 5 –7 minūšu garu miniatūru par tēmu 
“Daugavpils novads piedāvā ...”, kur viņiem bija jāparāda, kas, viņuprāt, ir tas, 
ko Daugavpils novads piedāvā, īsteno vai organizē, lai padarītu vidi piesaisto-
šāku, interesantāku un draudzīgāku jauniešiem (piemēram, pasākumi, projek-
ti, aktivitātes u.tml.), kā arī varēja prezentēt savas idejas par to, ko varētu uz-
labot. Taču pirms radošajiem vakara konkursiem salidojuma dalībniekiem bija 
jāpiedalās dažādās sporta disciplīnās, tādās kā „Aklais volejbols”, „Neveiklais 
tomāts”, šķēršļu trase, komandas stafetē un individuālajos pārbaudījumos.

Salidojumā bija piedāvātas vairākas individuālās disciplīnas. Rezultātā „Soļu 
skaitīšanā” 3. vietu ieguva Iveta Staltmane, Deniss Lisjonoks, 2.vietu ieguva 
Jeļena Andrule, Jānis Kuriga, bet veiklākie izrādījās Anna – Sintija Ivanova 
un Vladimirs Pimanovs. Nākamais pārbaudījums bija soda metieni, ko jaunieši 
izpildīja dažādos cimdos: 3.vieta – Oksanai Jefimovai, Pāvelam Jerofejevam, 
2.vieta – Jeļizavetai Veļičko, Jānim Kurigam, 1.vieta – Adrianai Bogatenko, 
Genādijam Šidlovskim. Savukārt atspoles skrējienā, ko izpildīja pa pāriem, 
3.vietu ieguva Aleksandrs Akula un Inga Lizunova, 2.vietu – Viktors Zalankov-
skis un Adriana Bogatenko, bet 1.vietu ieguva Ruslans Fjodorovs un Karīna 
Moģiša.

Komandu sacensību disciplīnās veiklākās bija šīs komandas:
„Aklais volejbols”:

III vieta – „Rezervisti”, II vieta – „Cukurvate”, I vieta – 50x50,
„Neveiklais tomāts”:

III vieta – „Red Bull”, II vieta – „Mazie bumbulīši”, I vieta – „Iedodiet mums 
meiteni”

Šķēršļu trase:
III vieta – „BMS”, II vieta – „Iedodiet mums meiteni”, I vieta – „Red Bull”

Komandu stafete:
III vieta – „Iedodiet mums meiteni”, II vieta – „Red Bull”, I vieta – „Krasavčiki”.

Radošākie miniatūru konkursā „Daugavpils novads piedāvā…” izrādījās ko-
manda „BMS”, bet aiz viņiem ierindojās „Krasavčiki” un „Mazie bumbulīši”. 
Taču telšu pilsētiņu konkursā „Nekur nav tik labi kā mājās”, kas bija pagastu 
mājasdarbs, uzvarēja Maļinovas pagasts, 2. vietu ieguva Skrudalienas pagasta 
komanda, bet 3. vietu - Sventes pagasta komanda. Izsakām pateicību Medumu 
pamatskolas skolotājiem, kas piekrita vērtēt jauniešu sniegumu: Vitai Skvar-
covai, Aelitai Valdovskai un Viktorijai Celminskai.

Neskatoties uz to, ka jaunieši bija jauktās komandās, katram bija iespēja at-
nest punktus savam pagastam, par iegūto 1. Vietu, saņemot 3 punktus, 2.vietu 
– 2 punktus, 3.vietu – 1 punktu. Apkopojot visus rezultātus, pagastu kopvērtē-
jumā laureāti ir:

III vieta – Vaboles pagasts, II vieta – Tabores pagasts, I vieta – Maļi-
novas pagasts.

Sakām lielu paldies par atbalstu Medumu pagasta pārvaldei, Medumu inter-
nātpamatskolai, Medumu pamatskolai, kā arī orientēšanās klubam „Stiga” par 
izveidoto šķēršļu trasi salidojuma dalībniekiem. Vislielāko pateicību izsakām 
visām 16 pagastu komandām, jauniešiem un atbildīgajiem par piedalīšanos un 
sniegtajām pozitīvajām emocijām! 

Turpinās Daugavpils novada 8 izglītības iestāžu 
rekonstrukcijas/renovācijas darbi

Vita Rūtiņa
Attīstības nodaļas vadītāja, projekta vadītāja

Turpinās projekta  „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspē-
jas uzlabošana un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana”  
(Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007) realizācija, kurš tiek īstenots darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes „Policentriska at-
tīstība” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurēt-
spēju, izglītības pakalpojumu un bērniem draudzīgas un drošas vides pieejamī-
bu, uzlabojot izglītības iestāžu energoefektivitāti.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 5743630,69, no tām 
ERAF līdzfinansējums EUR 3708436,49, kas sastāda 64,57 % no kopējām at-
tiecināmajām izmaksām;Valsts budžeta dotācija EUR 172308,93, kas sastāda 
3,0 % no kopējām attiecināmajām izmaksām un pašvaldības finansējums EUR 
1862885,27, kas sastāda 32.43 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekts tiek īstenots no 2013.gada 30.augusta līdz 2015.gada 1.jūnijam 
(gala termiņš).

Projekta ietvaros tiks uzlabota 8 izglītības iestāžu infrastruktūra Daugavpils 
novada teritorijā, paaugstinot skolu fiziskās vides estētisko un funkcionālo kva-
litāti, tai skaitā uzlabojot izglītības pakalpojumu kvalitāti, samazinot pašvaldī-
bas izdevumus izglītības ēku uzturēšanā nākotnē.

Vispārceltnieciskie būvniecības darbi tiek veikti:
1. Biķernieku pamatskolas ēkā. Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA RERE 

04. (iekštelpu rekonstrukcijas un remonta darbi , inženierkomunikāciju nomai-
ņa (elektroinstalācija , apkures sistēma (t.sk.katlu māja), ūdensapgāde un ka-
nalizācija, ventilācijas sistēma (virtuves blokā), ugunsdrošības un apsardzes 
sistēma, telpu kosmētiskais remonts,). 

2. Kalupes pamatskolas ēkā. Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA „RBS-
SKALS Būvsabiedrība”.

(ēkas fasādes un jumta siltināšana un jauna seguma nomaiņa; iekštelpu re-
monta darbi; inženiersistēmu rekonstrukcija). 

3. Medumu pamatskolas ēkā. Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA „LA-
GRON”. (inženierkomunikāciju nomaiņa (apkures sistēma, elektroinstalācija; 
ūdensapgāde un kanalizācija; ventilācijas sistēma); iekštelpu renovācija, logu 
un durvju nomaiņa). 

4. Lāču pamatskolas ēkā. Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA „DITTON 
BŪVE”. (jumta siltināšana un seguma nomaiņa, cokola un fasāžu siltināšana 
un apdare, logu nomaiņa, iekšējo inženiersistēmu rekonstrukcija; daļēji iekštel-

pu remonta darbi; sporta zāles ierīkošana). 
5. Salienas vidusskolas ēkā. Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA „Defass-D”. 
(bēniņu siltināšana, ēkas fasādes logu nomaiņa, ieejas durvju nomaiņa, sko-

las fasādes krāsošana, inženierkomunikāciju nomaiņa (apkures sistēma, elek-
troinstalācija; ūdensapgāde un kanalizācija; ventilācijas sistēma) iekštelpu re-
novācijas darbi). 

6. Vaboles vidusskolas sākumskolas ēkā. Būvdarbus veic būvuzņēmējs 
Pilnsabiedrība „VANPRO un NORDSERVISS”. 

(jumta un fasādes siltināšana un jumta seguma nomaiņa; katlu mājas un 
apkures sistēmu rekonstrukcija, iekštelpu remonta darbi; inženiersistēmu re-
konstrukcija). 

7. Zemgales vidusskolas ēkā. Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA „LA-
GRON”. (veikta piebūves jumta siltināšana un seguma ierīkošana, durvju no-
maiņa, logu nomaiņa skolas ēkā un darbnīcās; daļējs iekštelpu remonts; inže-
nierkomunikāciju nomaiņa (ventilācija, elektroinstalācija). 

8. Špoģu vidusskolas ēkā. Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA „RBSSKALS 
Būvsabiedrība”. (veikta jumta siltināšana un seguma nomaiņa, cokola un fasā-
žu siltināšana un apdare; iekštelpu remontdarbi; inženiersistēmu rekonstrukci-
ja). 

Projekta ietvaros tika padomāts arī par skolu virtuvju modernizēšanu. Papil-
dus remontdarbiem Špoģu, Kalupes, Biķernieku un Zemgales skolu virtuves 
bloki tiks aprīkoti ar jaunām un modernām stacionārām virtuves iekārtām, kas 
būtiski uzlabos personāla darba apstākļus un uzlabos skolēnu ēdināšanas no-
drošināšanas kvalitāti. Lāču pamatskolas sporta zāle būs aprīkota ar jaunām 
stacionārām sporta iekārtām.

Protams, svarīga ir arī skolu apkārtējā vide, kura nodrošina ne tikai estētis-
ko baudījumu, bet arī veido drošu vidi skolēniem. Vairākās skolās. t.i. Vaboles 
vidusskolas sākumskolā, Kalupes pamatskolā, Lāču pamatskolā un Špoģu vi-
dusskolā tiks veikti arī dažādi teritoriju labiekārtošanas darbi - bruģakmens 
seguma celiņu izveide, zālāja ierīkošana, bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, 
žogu izbūve u.c. teritorijas labiekārtošanas darbi.

Lai nodrošinātu pilnīgu projekta mērķa sasniegšanu, Daugavpils novada 
dome ņemot aizņēmu Valsts kasē segs papildus izmaksas, kuras nevar iekļaut 
projekta budžetā, bet šīs izmaksas ir atbalstāmas, jo tieši sasitītas ar projekta 
darbību īstenošanu. Līdz ar to kopējās projekta plānotās izmaksas uz 8 izglītī-
bas iestādēm veido 6 445 551,03 euro.

Lai gan projekta realizēšanas termiņš - 2015.gada 1.jūnijs, lielākajā daļā sko-
lu rekonstrukcijas darbi būs pabeigti šajā gadā. 

Uzsākot mācību procesu dažās izglītības iestādēs nāksies saskarties ar zi-
nāmām neertībām, jo vēl tiks veikti atseviški būvniecības vai labiekārtošanas 
darbi, tomēr jācer, ka projekta ietvaros paveiktie ilgtermiņa ieguldījumi izglī-
tības iestādēs atsvērs nelielās neērtības, ar kurām nāksies saskarties šobrīd.

Salidojuma dalībnieki aktīvi iesaistījās arī sporta sacensībās
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Novadā ir aizritējušas 
3 jauniešu nometnes

Iluta Kriškijāne
Jaunatnes lietu projektu koordinatore 

Šovasar 47 Daugavpils novada jauniešiem bija iespēja piedalīties 3 nometnēs, 
kas tika īstenotas, pateicoties piešķirtajam finansējumam Daugavpils novada 
jauniešu brīvā laika organizēšanas projektu konkursa ietvaros.

Višķu pagasta jauniešu biedrība „VJCS” no 7. līdz 11. jūlijam orga-
nizēja jauniešu dienas nometni „Manas 5 maņas”. Nometnē piedalījās 14 
Višķu pagasta jaunieši vecumā no 13 - 15 gadiem. Nometnes mērķis bija veici-
nāt jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, organizējot infor-
matīvas un motivējošas aktivitātes jauniešu nometnes ietvaros Višķu pagasta 
jauniešu veselīga dzīvesveida un aktīvas darbības popularizēšanai. Piecu dienu 
laikā dalībniekiem tika organizētas tikšanās ar speciālistiem veselības jomā, 
amatu meistaru, ka arī sniegta iespēja labāk iepazīt savu novadu, dodoties eks-
kursijā ar plostu pa dabas parku „Daugavas loki”. Lai labāk izprastu cilvēka 5 
maņas, katra diena tika veltīta, lai iepazītu kādu no tām labāk: jaunieši apgu-
va pirmās palīdzības sniegšanu, veidoja ģimenes pogas no māla, kolāžu “Mana 
dzīves garša”, kopā ar speciālistiem atkārtoja zināšanas par cilvēka maņu orgā-
niem un to pareizu kopšanu, diskutēja par uzticību un cieņu ne tikai dzīvē, bet 
arī interneta vidē, kā arī uzzināja par orientēšanos, kā lasīt karti un rīkoties ar 
kompasu. Šīs zināšanas jaunieši arī uzreiz pielietoja praksē, meklējot apslēptos 
dārgumus trasē, izspēlēja spēli “Uzticības taka” un “Skawendžers”. 

Savukārt no 7. līdz 18. jūlijam Salienas pagastā tika īstenota nomet-
ne “Es – savai dzimtenei!” Tajā piedalījās 18 jaunieši vecumā no 13 līdz 17 
gadiem no Salienas un Vecsalienas pagastiem. Nometnes mērķis bija veicināt 
jauniešu personības izaugsmi caur veselīgu un aktīvu atpūtu, aktualizēt un 
stiprināt patriotismu jauniešu vidū. Nometnes īstenošanā organizatori sadar-
bojās ar vairākiem speciālistiem. Sadarbībā ar 309. Daugavpils jaunsargu vie-
nību un Jaunsardzes departamenta Rekrutēšanas un jaunsardzes centra jaun-
sargu instruktoru Jāni Mežuli jaunieši devās pārgājienā uz mežu, kur mācījās, 
kā uzstādīt telti, ierīkot ugunskuru, lasīt karti un orientēties apkārtnē, kā arī 
sniegt pirmo palīdzību. Jaunieši iepazina arī ugunsdzēsēju darbu, piedalījās 
arī radošajās darbnīcās, sporta aktivitātēs. Nometnes noslēgumā tās dalībnie-
kus apciemoja viņu vecāki, kur kopā ar vecākiem jaunieši organizēja rīta rosmi 
un stafetes. Nometnes īstenošanā aktīvi palīdzēja arī 12. klases skolēns Elans 
Dzevjaltovskis-Gintovts, kurš jau kopš 2012. gada ir 309. Daugavpils jaunsargu 
vienības jaunsargs.

No 28. jūlija līdz 1. augustam Laucesā tika organizēta jauniešu dienas 
nometne „Amatu varavīksne”. Tajā piedalījās 15 pagasta jaunieši vecumā 
no 13 līdz 18 gadiem. Nometnes ietvaros jauniešiem bija iespēja piedalīties da-
žādās radošajās darbnīcās un apgūt batikas un karstās batikas pamatus, kā arī 
izmēģināt “savu roku” kokgriešanā. Ar lielu interesi jaunieši piedalījās klūgu 
pīšanas darbnīcā, ko vadīja Daugavpils novada amatnieks Georgijs Vasiļjevs. 
Dalībnieki apmeklēja arī Tērvetes dabas parku un Pasaku mežu ar mērķi ap-
skatīt tajā izvietotos objektus, kas ir veidoti no koka. Tajā ir vairāk nekā simts 
koka skulptūru, kas veidotas pēc Latvijas rakstnieces Annas Brigaderes pasa-
ku lugu motīviem. Tās izskaņā jaunieši devās uz Ezerkalnu Dervanišķu ezera 
krastā. Tur tika organizētas jautras stafetes, viktorīnas un radošie uzdevumi. 
Tika apbalvoti labākie radošie darbi, kas tika veidoti radošo darbnīcu ietvaros. 
Par piemiņu no nometnes jaunieši saņēma kopīgo fotogrāfiju un suvenīrus.

Jaunieši novadā realizē savas idejas projektu konkursa 
“Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros

Iluta Kriškijāne
Jaunatnes lietu projektu koordinatore 

Šogad tika piešķirts Daugavpils novada domes fi-
nansējums 8 jauniešu projektu īstenošanai projektu 
konkursa “Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros.

Demenes pagasta jauniešu biedrība “Deme-
nes stariņi” ir veiksmīgi iegādājušies portatīvo da-
toru un izveidojuši informācijas punktu jauniešiem 
Demenē, jauniešu pulcēšanās vietā kultūras nama 
telpās. Pateicoties iegādātajam inventāram, vasarā 
tika organizētas radošās darbnīcas un tematiskie 
pasākumi bērniem, savukārt jauniešiem ir iespēja 
izmantot datoru sev nepieciešamās informācijas at-
rašanai, kas palīdzētu izveidot interesantākus pasā-
kumus jauniešiem pagastā

Vaboles pagasta jauniešu biedrība „Ļepet-
ņīks” šogad projekta “Ar kājām pāri barjerām” 
ietvaros, pirmkārt, iegādājās tūrisma inventāru – 
teltis, guļammaisus, tūrisma matračus, katlu un 
lukturi –, ko pēc tam lika lietā, organizējot pārgā-
jienu. Tas notika 26. un 27. jūlijā maršrutā Vaboles 
centrs - Līksnas parks - Vaboles centrs. Pārgājiena 
laikā jaunieši piedalījās trīs aktivitāšu un atpūtas 
pieturās, kurās viens otru labāk iepazina, izmanto-
jot 5 pirkstiņu spēli, iesaistījās kāju pineklī un vei-
doja trīs īsos stāstus par Vaboles pagastu. Līksnas 
parkā pārgājiena dalībniekiem pievienojās arī Līks-
nas pagasta jaunieši, kur kopīgi piedalījās dažādās 
aktivitātēs un gatavoja vakariņas. Jaunieši atzina, 
ka tas bija jautrs, karsts, pamācošs, mierīgs, inte-
resants pārgājiens, tika veicināta sadraudzība un 
vienotība starp jauniešiem, kā arī izteica vēlēšanos 
arī nākamajā gadā doties pārgājienā. 

Kalupes pagasta jauniešu kopiena, pateico-
ties projektam “Noķer mirkli”, ir iegādājusies video 
kameru, kas tagad ir pieejama bērnu un jauniešu 
dienas centra “Varavīksne” apmeklētājiem. Projek-
ta ietvaros tika rīkotas arī divu dienu apmācības 
jauniešiem video scenārija veidošanā, filmēšanā un 

video materiāla montāžā. Jauniešiem tika sniegti 
praktiskie padomi video veidošanā. Viņi varēja “likt 
lietā” arī savu fantāziju un izveidot scenāriju vi-
deo materiālam, pēc kura tad tika uzņemta īsfilma 
par Kalupes pagasta jauniešiem. Īsfilma augusta 
izskaņā tiks prezentēta arī Kalupes pagasta iedzī-
votājiem un citiem interesentiem, kā arī turpmāk 
prezentēs Kalupes pagasta jauniešus dažādos pasā-
kumos. 

Medumu pagasta jauniešu biedrība “Medu-
mu Cerība” īsteno projektu “Kokapstrādes popula-
rizēšana Medumu pagastā”. Tā ietvaros tika rīkotas 
vairākas radošās darbnīcas vasaras garumā, kur 
jaunieši mācījās strādāt ar koku un iegādātajiem 
instrumentiem. Tad, kad tika “ietrenēta roka”, jau-
nieši izveidoja informatīvo stendu, ko izvietoja pie 
centra. Līdz augusta sākumam tika izveidotas arī 
informatīvās norādes, kas tika izvietotas Medumu 
parka teritorijā. Tās palīdzēja orientēties parkā arī 
Daugavpils novada jaunatnes salidojuma dalībnie-
kiem, kas norisinājās 9. – 10. augustā. Taču pie tā 
jaunieši nav apstājušies. Šobrīd tiek veidoti soliņi 
ciemata centrā, taču vēlāk taps arī dāvana Medu-
mu pagastam par godu pagasta svētkiem. Apgūtās 
iemaņas jaunieši prezentēs arī pagasta svētku un 
Daugavpils novada dienu ietvaros, rīkojot radošās 
darbnīcas. 

Skrudalienas pagasta jauniešu neformālā 
grupa „Mēs savam pagastam!” šogad īsteno pro-
jektu “Skrudalienas pagastā darbojamies aktīvi un 
veselīgi”. Tā ietvaros jaunieši ir iegādājušies inven-
tāru: volejbola tīklu, bumbas, tablo, laukuma līni-
jas, kā arī sporta pasākumu rīkošanai ērti salieka-
mu telti – nojumi. Pateicoties Skrudalienas pagasta 
pārvaldes atbalstam, vienā no laukumiem ir uzstā-
dīti un nokrāsoti stacionārie volejbola stabi, līdz 
ar to Skrudalienas pagasta jauniešiem ir radusies 
iespēja pludmales volejbola spēlēm izmantot divus 
laukumus vienlaicīgi. Vasaras garumā bērniem un 
jauniešiem tika īstenotas meistarklases pludmales 

volejbolā, kā arī 17. augustā tika izspēlēts pludma-
les volejbola turnīrs “Skrudalienas pagasta pludma-
les volejbola kauss 2014”. Tajā piedalījās 5 koman-
das, pulcinot kā Skrudalienas, tā arī kaimiņpagastu 
jauniešus no Medumiem, Demenes un Tabores. Me-
daļas savā starpā sadalīja Medumu pagasta jaunie-
šu komanda, iegūstot 1. vietu, Skrudalienas pagas-
ta jauniešu komanda Nr. 1, iegūstot 2. vietu, kā arī 
Demenes pagasta jaunieši, kas palika 3. vietā. 

Salienas pagasta jauniešu neformālā grupa 
arī šogad ir izlēmusi labiekārtot sporta laukumu 
savā pagastā. Jaunieši jau ir atjaunojuši segumu 
volejbola laukumā, sagatavojuši solus, kas tiks iz-
vietoti ap laukumu. Projekta ietvaros tiks iegādāts 
arī sporta inventārs, kā pārvietojamais basketbola 
grozs, bumbas, futbola un volejbola tīkli. 22. augus-
tā jaunieši rīkos sacensības “Draudzības kauss fut-
bolā, volejbolā un strītbolā starp kaimiņpagastiem”, 
uz kuru aicina Skrudalienas, Vecsalienas, Tabores, 
Demenes, Medumu, Laucesas un Naujenes pagasta 
jauniešus. 

Nīcgales pagasta jauniešu neformālā grupa 
ir pēdējie, kas uzsāks īstenot savu projektu “Ceļā 
uz sportisku jaunatni!” No 1. septembra jaunieši 
pagastā sāks veidot hokeja laukumu pie vecās Nīc-
gales pamatskolas ēkas. Pēc projekta rezultātu izzi-
ņošanas pagastā arī bērni ir pieteikušies piedalīties 
nepieciešamajās aktivitātēs, lai jau šogad varētu 
slidot un spēlēt hokeju savā laukumā. Pirmajā ak-
tivitāšu nedēļā tiks sasaukta darba grupas sanāks-
me, kur tiks izrunātas projekta turpmākās aktivi-
tātes. Tālāk sekos jau materiālu iegāde un bortu 
uzstādīšana. Pateicoties sadarbībai ar vietējiem 
uzņēmējiem, jau pagājušā gada nogalē tika veikti 
šī projekta sagatavošanās darbi, proti tika novākts 
vecais aprīkojums no laukuma, kā arī tas tika izlī-
dzināts, lai šogad varētu uzreiz ķerties pie laukuma 
uzstādīšanas.

13.augustā, saulei spīdot, Kraujas ciems pulcēja Naujenes pagasta sportis-
tus, to līdzjutējus un atbalstītājus uz svinīgo renovētā Kraujas sporta laukuma 
atklāšanu. Jaunais, daudzfunkcionālais sporta laukums tapis Latvijas, Lietu-
vas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projekta „Health is Wealth” ietva-
ros. Darbi tika uzsākti 2013.gada septembrī. Renovācijas ietvaros tika noņemts 
laukuma vecais segums, demontēts vecais aprīkojums, veikta laukuma drenā-
žas sistēmas izveide, uzklāts jauns sintētiskais segums un ierīkots laukuma 
nožogojums.

Projekta mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgas brīva laika pavadīšanas iespējas, 
popularizēt sportu jauniešu vidū un rosināt lauku teritorijas bērnus, pusau-
džus un jauniešus pievērsties aktīvajam sportam, tādā veidā turpinot novada 
sporta tradīciju pēctecību. 

Laukumu svinīgi atklāja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska, vēlot daudz sasniegumu sportā un cerot uz to, ka jaunais sporta lau-
kums veicinās vēl lielāku iedzīvotāju sportisko aktivitāti. 

Projekts tika realizēts, pateicoties Latgales reģiona attīstības aģentūrai. 
Sveicieniem un laba vēlējumiem pievienojās arī aģentūras direktors Māris Bo-
zovičs. Viņš arī veica pirmo metienu jaunajām laukuma basketbola grozā. Nau-
jenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne izteica cerību, ka laukums būs 
noderīgs ne tikai Naujenes pagasta sportistiem, bet arī citu pagasta sportistu 
un jauniešu vajadzībām. 

Jaunais sporta laukums, kas iekļauj sevī futzāla laukumu, kā arī laukumu 
basketbolam, volejbolam un lielajam tenisam, lieti noderēs pieredzes bagāta-
jiem sportistiem. Naujenes komandas spēlētāji ir Daugavpils novada minifut-
bola čempionāta uzvarētāji. Tagad komanda varēs aktīvi trenēties arī futzāla 
laukumā un veiksmīgāk startēt arī futzāla čempionātā. 

Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra direktors Edgars Kucins no-
vēlēja sargāt jauno laukumu, lai tas kalpotu vēl ilgus, ilgus gadus. 

Projekta ietvaros tāpat plānots organizēt 13 starptautiskus turnīrus basket-
bolā, volejbolā, futbolā un džudo Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā, kuros pieda-
līsies visu trīs valstu sportistu komandas, kā arī veikt sporta infrastruktūras 
uzlabojumus.

Atklāts jaunais Kraujas ciema 
sporta laukums
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Iepazīšanās ar deputātu

A.Sibircevs ir Sventes pagasta iedzīvotājs. Kopā 
ar sievu Svetlanu izaudzināja divus bērnus – dēlu 
un meitu. Dēls tagad dzīvo Rīgā, meita – Turcijā, 
un audzina mazo meitiņu. Pats Aleksandrs kopā 
ar diviem brāļiem un māsu uzaudzis Višķos. Māte 
kopā ar saviem vecākiem bija izsūtīta uz Sibīriju 
– Omskas apgabalu un tur apprecējās ar sibīrieti, 
tāpēc arī ir tāds uzvārds – Sibircevs. Tur arī pie-
dzima vecākais brālis un Aleksandrs. Gada vecumā 
Aleksandrs kopā ar vecākiem pārbrauca uz Latvi-
ju – uz Višķu pagastu. Šeit jau piedzima māsa un 
jaunākais brālis. Pēc Rīgas fizkultūras institūta 
absolvēšanas 1980.gadā A. Sibircevs atnāca strādāt 
uz Sventes vidusskolu par sporta skolotāju, un jau 
pēc sešiem gadiem kļuva par skolas direktoru. Šajā 
amatā nostrādāti jau 28 gadi.

Jūs bijāt ilggadējs Sventes pagasta padomes 
deputāts. Kā pievērsāties politikai? Kāds bija 
pirmais solis?

Vispār politika man nav tuva joma, taču, kad tu 
esi kopā ar pārējiem, kuri pieņem lēmumus, tu vari 
vairāk vai mazāk ietekmēt šo jautājumu risināša-
nu. Tā kā es esmu skolas direktors, es labi pārzinu 
izglītības jomu un varu to attīstīt. Kā skolas direk-
tors es satiekos ar vecākiem, tātad ar daudziem 
iedzīvotājiem. Lielākā Sventes pagasta iedzīvotāju 
daļa ir Sventes vidusskolas absolventi. Kontak-
tējoties ar vacākiem un bērniem, es pārzinu viņu 
problēmas, līdz ar to varu palīdzēt risināt nepiecie-
šamos jautājumus. Tāpēc uzskatu, ka ir jāpiedalās 
lēmumu pieņemšanā un pagasta attīstībā. 80.gadu 
beigās pagasta priekšsēdētāja, kura, starp citu, ir 
bijusī skolotāja, piedāvāja startēt vēlēšanās, un es 
piekritu. Tad bija tikai viens saraksts, taču tas bija 
optimāls – deputātu sastāvs bija darbspējīgs.

Kāpēc Jūs izvēlējāties strādāt Finanšu ko-
mitejā?

Es vēl pirmajā sasaukumā pieteicos strādāt ne 
tikai Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komi-
tejā, kas pats par sevi saprotams, bet arī Finanšu 
komitejā. Uzskatu, ka finanses ir gandrīz svarīgā-
kā joma, jo ar to ir saistīti daudzi jautājumi. Skolas 
direktoram arī saimnieciskās lietas un finanses ir 
prioritārās.

Kādas sfēras Daugavpils novadā, Jūsuprāt, 
ir prioritāras?

Tagad novadā ir ļoti aktuāla izglītības sfēra – tiek 
ieguldīti lieli līdzekļi. Tiek rekonstruētas 8 skolas. 
Un šis process iet ļoti smagi – būvnieki neiekļaujas 
grafikā. Teiktu, ka izglītība ir vissāpīgākais jautā-
jums. Jaunatne brauc uz ārzemēm, paliek mazāk 
iedzīvotāju un attiecīgi – mazāk skolēnu. Novadā 
ir plašs skolu tīkls un kļūst aktuāls skolu optimi-
zācijas jautājums, jo pastāv problēma, kā nokom-
plektēt pirmās un desmitās klases. Novadā ir piecas 
vidusskolas, un tikai Špoģu vidusskolai nepastāv 
klašu komplektācijas jautājums. Šī problēma ir ļoti 
sāpīga. Skolās strādā pietiekoši daudz cilvēku – pe-
dagogi un tehniskie darbinieki – un viņi ir nobažī-
jušies, vai būs darbs. Te ir jārēķina. Ir, piemēram, 
8-10 bērni, kuri vēlas iet uz vidusskolu, bet klases 

izveidošanai ir nepieciešami 12. Ir divi varianti: vai 
nu tiek atvērta klase ar nepietiekošo bērnu skaitu 
un piešķirts papildus novada finansējums, vai nu 
bērni aiziet uz pilsētu. Tad savukārt ir jāmaksā pil-
sētas pašvaldībai savstarpējo norēķinu ietvaros par 
mūsu skolēnu apmācību. Jāizrēķina, cik pašvaldī-
bai izmaksās šie savstarpējie norēķini, un kas ir iz-
devīgāk. Vai nu savi skolotāji paliks strādāt novadā, 
saņems attiecīgo atalgojumu un maksās nodokļus. 
Izglītības pārvalde pašlaik gatavo dokumentus par 
izmaiņām nolikumā, kas ļaus klases komplektēt arī 
tad, kad būs mazāk par 12 skolēniem. 

Varbūt ir tādas jomas, kurām novadā vaja-
dzētu pievērst vairāk uzmanības?

Uzskatu, ka tā ir saimnieciskā joma. Valstī ir no-
laists ražošanas un saimniecības jautājums. Jo, ja ir 
ražošana, tad viss attīstās, ir nauda un viss virzās 
uz priekšu – ir darbavietas, ir nodokļi, ir ienākumu 
– cilvēki strādā un ir apmierināti, nebrauc uz ārze-
mēm. Tāpēc uzskatu, ka novadā un visā valstī jābūt 
prioritārai ražošanas attīstībai.

Uzskatu, ka mums ir jādomā par mūsu bērniem, 
par iespēju atbalstīt jaunajās ģimenes. Protams, 
pirmkārt, par to ir jādomā valstij. Ierīkot bērnu 
laukumus, atvērt bērnu visdažādāko mantu nomas 
vai apmaiņas punktus, piemēram, tur varētu būt 
pieejami mašīnas sēdeklīši. Jauna ģimene parēķina 
izdevumus un domā, cik bērnus var atļauties – vie-
nu, divus vai trīs. Valstī domā, kā atgriezt cilvēkus 
no ārzemēm, kā uzlabot demogrāfisko situāciju, bet 
šajā jautājumā neko nedara. Novadā mēs varam pa-
domāt par bērnu rotaļu laukumu izveidošanu.

Kā pozitīvu piemēru varu minēt brīvpusdienas 
skolēniem. Pagājušajā gadā valsts piešķīra brīvpus-
dienas 1. un 2.klašu skolēniem, pašvaldība – 3. un 
4. Šogad valsts apmaksās pusdienas arī trešo kla-
šu skolēniem, pašvaldība plāno piešķirt bezmaksas 
pusdienas bērniem līdz 6. klasei ieskaitot. Tas jau 
ir patiešām labs atbalsts ģimenēm. Tiek atbalstīti 
arī visdažādākie jauniešu projekti, tiek rīkotas un 
atbalstītas nometnes un citas aktivitātes.

Taču pašvaldība nevar pati atvērt jaunus 
uzņēmumus...

Jā, darbavietas novadā ir atkarīgas no uzņēmē-
jiem. Mēs, piemēram, atšķirībā no Ilūkstes novada, 
saglabājām katrā pagastā savu pārvaldnieku un 
attiecīgi arī darbiniekus, kuri risina uz vietas visus 
jautājumus. Mums varētu pārmest pārāk lielu štatu 
darbinieku skaitu. Protams, varētu visu centralizēt, 
un cilvēkiem būtu jābrauc uz pilsētu, jātērē savs 
laiks un nauda. Taču tāds modelis ir iedzīvotājiem 
ērtāks un arī tiem, kuri strādā pagastā, ir darbs, 
viņi maksā nodokļus – un tas ir pozitīvs moments. 
Pretējā gadījumā vietējie iedzīvotāji paliek bez dar-
ba un cilvēkiem jautājumu risināšanai ir jābrauc uz 
pilsētu.

Ja runājam par uzņēmējiem, tad, ja viņi lūdz at-
balstu un tas ir pašvaldības spēkos, tad palīdzība 
tiek sniegta, bet tādu iespēju ļoti maz. 

Cik aktīvi deputāti piedāvā savas idejas?
Diemžēl tas notiek reti. Šajā jomā mūsu deputāti 

ir diezgan pasīvi. Aktīvāki ir pārvalžu vadītāji – viņi 
parasti ierosina izskatīt jaunas idejas.

Ir arī sievietes deputātes. Jūsuprāt, kam ir 
vieglāk veikt deputāta pienākumus - vīrie-
šiem vai sievietēm? Kā sadarboties ar sievie-
tēm? 

Nekad par to nedomāju. Uzskatu, ka sievietei 
mazliet grūtāk, jo viņa atšķirībā no vīriešiem vel-
ta vairāk laika ģimenei. Vīrieši risina citus jautā-
jumus – viņiem ir jānopelna nauda ģimenei. Sie-
viete vairāk nodarbojas ar bērnu audzināšanu, ar 
saimnieciskajiem jautājumiem mājās, tāpēc viņai ir 
grūtāk atrast papildus laiku vēl arī deputātu jautā-
jumu risināšanai. Kas attiecas uz darbu, tad, kon-
taktējoties ar sievietēm, saprotu, ka daudzos jautā-
jumos viņas ir gudrākas par vīriešiem. Mums nav 
nekādu strīdu starp deputātiem, viss notiek mierīgā 
gaisotnē.

Ar kādiem jautājumiem novada iedzīvotāji 
nāk pie jums kā pie deputāta?

Nesen pie manis viena pensionāre atnāca runāt 
par skolas jaunatnes nodarbošanās problēmu vasa-
ras brīvlaikā – par kārtību, uzvedību. Bērni paliek 
bez uzraudzības. Šo jautājumu grūti risināt. Ir jā-
runā ar vecākiem. Viņi nepilda savus pienākumus, 
kaut gan likumā ir noteikts, ka vakarā vecākiem 
ir jānodarbojas ar saviem bērniem un ir jāpieska-
ta viņus. Šeit vairāk sankciju lietas. Deputāts ar to 
nenodarbojas. Deputāti jau ir apsprieduši jautāju-
mu par pašvaldības policijas institūcijas ieviešanu 
novadā. Uzskatu, ka mums ir vajadzīgs tāds darbi-
nieks, kurš uz vietas kontrolē kārtību. Un pašvaldī-
bas policists būtu uz vietas, kontrolētu situāciju. Šī 
struktūra novadā ir jāizveido.

Bīstamo koku ciršanas jautājums – kopā ar pa-

gastu to atrisinājām. Par māju labiekārtošanu. Lū-
dza izskaidrot apkures tarifu veidošanos, kā to sa-
mazināt. Un, protams, ir daudzi citi jautājumi.

Kādi jums ir vaļasprieki, vai tiem atliek pie-
tiekoši laika?

Laiks ir tāda lieta, kā cilvēks saplāno, tā arī būs. 
Ja ir vēlēšanās, var ļoti daudz izdarīt, ja neko ne-
grib darīt, var pateikt „man nav laika”, un nekas 
nenotiks. Tā kā es esmu sporta skolotājs, man pa-
tīk paspēlēt volejbolu. Sventē ir divas volejbola ko-
mandas, un vienā no tām ir mani audzēkņi, kuri jau 
beiguši skolu. Mēs piedalāmies novada sacensībās 
un sacensībās, kas notiek ārpus novada. Vasarā ir 
pludmales volejbola sezona. 

Savu laiku prasa arī darbi dārzā, siltumnīcā – ir 
neliels dārziņš. Vajag uzturēt kārtībā arī mantoto 
vecāku māju Višķos – regulāri ir jāpļauj zāle, un tas 
arī prasa daudz laika. 

Bija gadi, kad es nodarbojos ar fotografēšanu, pēc 
tam to nomainīja citas lietas. Bija tāds periods, kad 
es strādāju ar koku – to es mantoju no vectēva. Savu 
aizraušanos izmantoju arī tagad, noformējot skolu. 
Daudz laika pavadu pie datora, jo internetā ir daudz 
informācijas, un tas ir kļuvis par neatņemamu dzī-
ves sastāvdaļu it īpaši jaunatnei.

Jūs jau ilgus gadus esat kopā ar jauno paau-
dzi. Kā izdodas atrast kopējo valodu?

Strādājot ar jaunatni, ir jāorientējas visās jomās, 
kas viņai ir interesantas, pretējā gadījumā vari kļūt 
skolēniem neinteresants un būs grūti atrast kopējo 
valodu. Uzskatu, ka personīgais piemērs ir ļoti sva-
rīgs. Piemēram, es droši varu katram aizrādīt par 
smēķēšanu, jo pats nesmēķēju. Svarīga lieta ir au-
toritāte, tad arī vieglāk var atrisināt visus jautāju-
mus, atrast kopējo valodu. 

Kādas rakstura īpašības Jums piemīt, vai ir 
kāds dzīves moto?

Uzskatu, ka cilvēkam ir jābūt komunikablam, jā-
prot veidot attiecības, sadarboties, un es arī cenšos 
tāds būt. Es labprāt kontaktējos ar cilvēkiem, atrodu 
kopīgo valodu gan ar jaunatni, gan ar vecāko paau-
dzi, jebkurus jautājumus risinu labestības gaisotnē, 
nevis strīdu ceļā. Dzīves moto – ja dari kādu darbu, 
tad dari to kārtīgi, lai nebūtu kauns par rezultātu.

Ar ko Jūs lepojaties Daugavpils novadā?
Sākšu ar savu pagastu. Sventes pagasts ir vecā-

kais pagasts novadā, un augusta beigās atzīmē savu 
150. jubileju. Lieli svētki notika 23.un 24.augustā. 
Es lepojos ar to, ka mūsu pagastā ir tādas labas 
vietas, kuras labprāt apmeklē arī cilvēki no citām 
Latvijas malām – Sventes muiža, to atjaunoja mūsu 
skolas bijušie audzēkņi, tagad tā ir laba un sakop-
ta vieta, uz kuru patīkami atbraukt. Mums patīk, 
ka piebrauc autobusi un individuālie tūristi. Gribu, 
lai arī visā novadā būtu sakoptas interesantas vie-
tas, lai tur varētu atbraukt cilvēki. Ļoti patīkami, 
ka Višķos tika sakārtota estrāde, stadions, pludma-
le. Tiek realizēti visdažādākie projekti, piemēram, 
labiekārtots Silenes ezera krasts, sakopts Medumu 
parks. Jauka vieta – Slutišķi. Protams, ka visur ir 
nepieciešams ieguldīt līdzekļus.

Es lepojos ar mūsu krāšņo dabu un sakoptiem ob-
jektiem. Mums ir ļoti skaista daba. Piemēram, mūsu 
ģimenei vairāk patīk ceļot pa Latviju, novadu, nevis 
braukt uz ārzemēm. Lepojos, ka novadā ir tūrisma 
aģentūra „TAKA”, kas nodarbojas ar Daugavpils no-
vada popularizēšanu. 

Viens nenopietns jautājums - vai nebija gadī-
jumi, kad Jūs apturēja un sodīja ceļu policija?

Auto vadu jau 17 gadus. Neko nevaru pārmest 
ceļu policijai. Protams, dažreiz mani aptur policijas 
darbinieki. Tas nenotiek bieži un ir saistīts ar ātru-
ma pārsniegšanu, īpaši, kad braucu uz Rīgu – gribās 
tikt ātrāk. Tomēr es cenšos būt kārtīgs autovadītājs.

Turpinot sarunas ar deputātiem rubrikā „Iepazī-
šanās ar deputātu”, piedāvājam interviju ar Dau-
gavpils novada domes deputātu, Sventes vidussko-
las direktoru Aleksandru Sibircevu. Viņš novada 
domē tika ievēlēts no Daugavpils novada partijas 
un strādā jau otro sasaukumu. Aleksandrs Sibir-
cevs ir viens no pieredzes bagātākajiem deputātiem, 
jo vairākus gadus bija Sventes pagasta padomes 
deputāts. Novada domē viņš ir Finanšu komitejas 
loceklis un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas loceklis.
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Kalkūnes pagasts ir vieta, kur 
leģendām un spilgtiem vēsturiskiem notikumiem 
apvītā zeme dod iedvesmu jauniem notikumiem un 
uzvarām!

Kalkūni - vieta, kur Augšzemes augstiene sadu-
ras ar Daugavas palienu. Kalkūnu izdevīgais ģeo-
grāfiskais stāvoklis vēstures gaitā bija gan šīs vie-
tas uzplaukuma, gan posta cēlonis. 

Sīksti un klusi sevī glabā noslēpumus Baltkāju 
pilskalns, kurš ir bijis apdzīvots jau mūsu ēras sā-
kumā. Līdzās tam kaut kur slēpjas upurkalns, svēt-
kalns, svētavots un senkapi. 

Ziņas par Kalkūnes muižu (Calcuna) parādās 
1519.gadā, kad Livonijas mestrs Valters fon Pleten-
bergs piešķir Johanam I fon Felkerzāmam lēņa tie-
sības uz Kalkūniem. No 1596.gada īpašumu manto 
vecākais dēls Melhiors I.

Cauri pagasta teritorijai vijas senais pasta ceļš no 
Eiropas uz Krieviju, kurš 1836.gadā tika labiekār-
tots pēc tā laika jaunākajām tehnoloģijām ar pietur-
vietām, zirgu maiņu un naktsmītņu ēkām, iegūstot 
godpilno nosaukumu „Trakts Varšava-Sanktpēter-
burga”, kas vēl tagad ved tūristus no rietumiem uz 
austrumiem un pretējā virzienā. 

Jau no 16. gs. lielais caurbraucēju skaits pievili-
nāja ebreju tirgotājus, kas izveidoja Jeruzalemes 
ciemu līdzenajos laukos līdzās Daugavai, jo blakus 
atradās pārceltuve pāri upei. 1810.gadā Ķeizariskā 
Krievija ciemu atpirka no barona fon Keizerlinga, 
lai steidzami būvētu nocietinājumus, gatavojoties 
karam ar Napoleonu, bet iedzīvotājus pārmitināja 
pie Lauceses upes ietekas Daugavā, izveidojot Grī-
vas ciemu. 

1812.gads ienesa Kalkūnu vēsturē franču kara 
notikumus, kad visu rudeni Kalkūnu muižā atradās 
franču karaspēka štābs.

Jauns uzplaukums ienāca Kalkūnu apvidū, kad 
1862.gadā tika atklāta jaunuzbūvētā viena no pir-
majām dzelzceļa līnijām tagadējās Latvijas teritori-
jā Dinaburga - Viļņa dzelzceļa līnijas Sankt-Pēter-
burga – Varšava ietvaros. Šajā pat gadā tika atklāta 
dzelzceļa stacija „Kalkūni”, kura mūsdienās tiek 
saukta par staciju „Grīva”. Nu varēja strauji attīs-
tīties tirdzniecība ar tālākām vietām – to izmantoja 
gan vietējie zemnieki, gan rūpnieki.

 Jaunās iespējas rosināja nopirkt Kalkūnes mui-
žu Rīgas pilsētas mēram, baronam Augustam fon 
Etingenam, kurš savu 40 Kalkūnu valdīšanas gadu 
laikā spēja paveikt neiedomājamas lietas – atklāt 
skolas, restaurēt un uzcelt baznīcas, tiltus, attīstīt 
spirta un rauga rūpniecību, bet Kalkūniem tradi-
cionālo ķieģeļu ražošanu pacelt jaunā līmenī. 1892.

māts Šanhajā Viktors Grosse un daudzi citi.
Neatgriezeniskas, postošas izmaiņas Kalkūnu 

dzīvē ienesa 1.Pasaules karš. Vēl tagad apkaimes 
meži glabā ierakumu tranšeju rindas, lādiņu škem-
bas un kritušo karavīru kapus. Lielākā daļa rūpnīcu 
un tām līdzi arī cilvēku evakuējās uz austrumiem. 
No 1915. līdz 1917. gadam Kalkūnu pagasta terito-
rija bija viens vienīgs karalauks. Bet pēc neilga lai-
ka 1919. gadā pāri brāzās asiņainās brīvības cīņas, 
kuru rezultātā nostiprinājās Latvijas neatkarība un 
precīzi iezīmējās valsts robežas. 

Tomēr 20.gs. 20., 30.gadi ar jaunu vilni ienesa 
Kalkūnos dzīvību. Šeit tika iedalītas zemes cienīja-
mākajiem Daugavpils apkaimes pilsoņiem, brīvības 
cīņu dalībniekiem, ārstiem, skolotājiem. To skaitā 
šeit savu māju „Līčupus” iekopa Daugavpils mērs 
Andrejs Švirksts. Muižas dārzniecību pārņēma 
ģenerālis Andrejs Krustiņš, Birķineļu pusmuižu - 
pulkvežletnants, Daugavpils cietokšņa komandants 
Nikolajs Ābeltiņš, Kalkūnu dzirnavas ieguva kara 
inženieris Arturs Osvalds Aparnieks. 

Tam visam lielu svītru pārvilka 2.Pasaules karš 
ar saviem postījumiem. Bet vēl treknāku punktu 
pielika 1949. gada 25.marta represijas, kad no tās 
pašas Kalkūnu (Grīvas) stacijas, kur parasti tika 
vesti dārzeņi un augļi no apkārtējiem laukiem, lopu 
vagonos tika aizvesti uz neatgriešanos visi aktīvā-
kie un inteliģentākie Daugavpils, tajā skaitā arī 
Kalkūnu, iedzīvotāji.

Nāk pēckara laiki, kolhozu „Čapajeva” un „Udar-
ņiks’ veidošana, jaunu rūpnīcu celšana. Turpina 
attīstīties Kalkūniem ierastās nozares – plaukst 

augļudārzi, san bišu dravas, briest kāposti un bietes 
laukos. Ar nebijušu sparu attīstās ķieģeļu cepļi, klāt 
nāk jaunas tehnoloģijas. Drīz vien sāk ražot dzelz-
betona produkciju. 1961.gadā Kalkūnu pagasta te-
ritorijā tiek dibināta Daugavpilps pedagoģiskā in-
stitūta Agrobioloģiskā stacija. Darbojas uzņēmums 
„Lauktehnika”. Aktīvi attīstās spirta rūpnīca, kur 
notiek arī ķīmiski-bioloģiski eksperimenti.

Jaunākais Kalkūnu vēstures posms aizsākās 
20.gs. 90.gados, kad viena pēc otras tika slēgtas 
rūpnīcas, iestādes, pārformētas, pārveidotas sabied-
riskās iestādes un uzņēmumi.

Ir pagājuši 20 gadi, un tagad mēs redzam Kalkū-
nu vaigā sarežģīto vēsturisko notikumu dziļās rētas 
– seno laiku ēku paliekas, kapsētas un ierakumus, 
bet tur pat līdzās veidojas jauni uzņēmumi, tiek 
sakoptas saimniecības, plaukst vasarnīcu koope-
ratīvi. Kalkūni sāk iegūt jaunu tēlu un turpina būt 
par ērtu un pievilcīgu dzīvesvietu gan jaunajiem 
lauksaimniekiem, gan vasarniekiem, gan daugav-
piliešiem. Berķenele un Randene piesaista jaunos 
māksliniekus un dzejniekus. Pagastā tiek rīkoti 
tradicionālie svētki un notiek dažādi kultūras pa-
sākumi. Randenē darbojas pamatskola un dārziņš. 
No lidlauka „Grīva” puses lokus met lidmašīnas ar 
izpletņlēcējiem, pa dzelzceļu ripo vilcieni. Pagastā 
sadzīvo visdažādākās nozares – sākot ar rūpniecī-
bu, beidzot ar lauksaimniecību. Tik spektrālu vides 
un dzīvesveida dažādību vēl kaut kur Daugavpils 
novadā ir grūti atrast! To var redzēt tikai Kalkūnos! 

Viss notiek, viss attīstās!

Pagājuši jau 5 gadi, kopš Daugavpils novads ir iedibinājis tradīciju katru septembrī rīkot Daugavpils novada dienas. Katru gadu 
tās izskan ar daudzveidīgiem pasākumiem pagastos un, protams, krāšņo Novada dienu gadatirgu. Šogad Novada dienās cildināsim 
pirmos četrus pagastus no lielās novada pagastu saimes – Demeni, Kalkūni, Medumus un Sventi. 

Medumu pagasts 
Pirmo reizi vēsturiskajos avotos Medumi (Med-

den) kā apdzīvota vieta tika minēta XVIII gad-
simta sākumā (1702.gadā), bet muižu sarakstos 
– jau XVII gadsimta sākumā, kad Medumu muiža 
piederēja Rēbinderu dzimtai. Runājot par vietas 
nosaukuma izcelšanos, pastāv divi varianti: vai 
nu vārds “Medumi” izcēlās no latviešu vārda “me-
dus” vai arī no lietuviska vārda “Medeine”, kas 
tulkojumā no lietuviešu valodas nozīmē “meža 
māte”.

Kopš tā laikā Medumu zemē notikušas daudzas 
pārmaiņas - gan Medumu muižas īpašnieku mai-
ņa, gan vēsturiskā ceļa Sanktpēterburga – Varšava 
uzbūve, gan I Pasaules kara katastrofiskās sekas, 
kad tika sagrautas visas Medumu ciema ēkas.

Jaunās vēstures XX gadsimtā Medumu ciems 
tika atjaunots, un pašlaik tā ir skaista un mo-
derna apdzīvota vieta ar attīstītu infrastruktūru 
- sakoptām ielām, sabiedriskām ēkām, ūdensva-
da un kanalizācijas tīkliem, interneta piekļuves 
punktu, skaistām atpūtas vietām Medumu par-
kā, zemnieku saimniecībām, kurās ražo pienu un 
gaļu un, protams, ar ciema iedzīvotājiem, kuri 
glabā šo bagātību.

2004. gadā tika izstrādāts Medumu pagasta 
ģerbonis, kas vēlāk tika apstiprināts Latvijas 
valsts heraldikas komisijā. Medumu pagasta ģer-
bonis, atbilstoši tā heraldiskajam aprakstam, ir 
“Zaļā laukā sudraba ozols ar divdesmit četrām la-
pām uz zelta četrkaļņa”, un tas tiek attēlots gan 
Medumu pagasta karogā, gan arī tiek izmantots 
ikdienā kā Medumu pagasta simbols.

Arī pašlaik Medumu pagasts un Medumu ciems 

turpina attīstīties. Pē-
dējos 5 gados tika īs-
tenoti vairāki projekti 
ar dažādu ES fondu 
un valsts finansējumu. 
2009.gadā veiksmī-
gi tika realizēts LAD 
finansētais projekts 
“Daugavpils rajona Me-
dumu pagasta Medu-
mu ciemata ielas (Ale-
jas iela un Skolas iela) 
asfalta seguma rekons-
trukcija”. 2010. gadā 
tika uzsākta un 2011. 
gadā pabeigta ERAF fi-
nansētā projekta “Dau-
gavpils rajona Medumu 
pagasta Medumu cie-
ma ūdenssaimniecības 
attīstība” I kārtas rea-
lizācija, kuras rezul-
tātā tika rekonstruēts 
ūdensvadu tīkls ciema centrālajā daļā, renovēts 
ūdenstornis, uzstādīta moderna jaudīga dzeramā 
ūdens atdzelžošanas iekārta, rekonstruētas cie-
ma attīrīšanas iekārtas, uzbūvēts kanalizācijas 
tīkls Alejas, Skolas un Jaunatnes ielās.

Realizēti arī daudzi mazi projekti Medumu par-
ka labiekārtošanā un Jauniešu centra izveidoša-
nā.

Pašlaik tiek īstenoti ERAF finansētie projek-
ti: “Daugavpils novada Medumu pagasta Medu-
mu ciema ūdenssaimniecības attīstība” II kārta, 
kurā paredzēts paplašināt Medumu ciema Ilgas 

ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklus, Medumu 
pamatskolas ēkas renovācija, Medumu Feldšeru 
vecmāšu punkta rekonstrukcija, kā arī pagasta 
autoceļu tīkla periodiska uzturēšana.

Ikdienā Daugavpils novada domes un novada 
pašvaldību darbība tiek virzīta uz novada pa-
gastu attīstību un tā iedzīvotāju labā, lai katrā 
pagastā būtu nodrošināta Eiropas Savienības lī-
menim atbilstoša dzīves kvalitāte, lai Daugavpils 
novada pagastu ievērojamākās vietas un mūsdie-
nīga infrastruktūra būtu pievilcīgas tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstībai.

gadā vecās muižas ēkas vietā 
tika uzcelta jauna V.Neimaņa 
projektētā ēka, kas vairāk jau 
līdzinājās pilij, bet apkārt tika 
iekopts plašs parks ar oranžēri-
jām un dīķiem. 

19.gadsimts Kalkūnu vēstu-
rē ierakstīja izcilas personības, 
te dzīvoja un darbojās Vidze-
mes landmaršals, humānists, 
barons Hamilkārs fon Felker-
zāms, dzejnieks Rainis, atstājot 
mums iedvesmas pilnas vietas 
Berķeneli un Randeni. Savu ie-
guldījumu atstājis Latgales ko-
operācijas kustības pamatlicējs 
Vilis Siliņš, aktīvs sabiedriskais 
darbinieks Krišjānis Kalniņš, 
Raiņa skolotājs Gustavs Baze-
ners, cariskās Krievijas diplo-

Ilzes-Ezera (Ilgas) muiža

Kalkūnes muižas pils
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Demenes pagasts ir Daugavpils 
novada teritoriāla vienība tā Augšzemes daļā 
pie Lietuvas un Baltkrievijas robežas. Daba ir 
izteikti gleznaina, reljefs stipri artikulēts ar gra-
vām, ezeriem un kēmu pauguriem, no kuriem 
vairāki pārsniedz 150 m. Novada pauguri un 
birztalas spoguļojas dzidrajos ezeru un upju ūde-
ņos. Centrālajā daļā stiepjas iegultne ar virkni 
ezeru: Riču, Briģenes, Skirnas, Cerņavas, Der-
vanišķu, Demenes u.c. Vienu trešdaļu pagasta 
teritorijas aizņem meži. Ir atrodamas arī melnā 
stārķa ligzdošanas vietas. Demenes pagasta te-
ritorijā atrodas „Saules puķe” (1999) - viena no 
četrām tēlnieka Viļņa Titāna (1944-2006) veido-
tajām skulptūras grupām „Latvija Saules zīmē”. 
„Saules puķe” apzīmē Latvijas tālāko dienvidu 
punktu. Tajā iekalti burti LV, platuma un ga-
ruma grādi, kuru pamatā ir saules motīvs. Šo 
veidojumu tēlnieks veltījis Latvijas neatkarības 
pasludināšanas 80.gadadienai. Tas viss ir rak-
sturīgs Demenes pagastam. 

Pirmās ziņas par Demenes novadu attiecas uz 
1493.gadu, kad to mestrs Loringhovens aizdot 
turēt savam brālēnam, ienākušam no Vācijas, 
kurš to aizdot ordenim par 20 000 dālderu. Lo-
ringhofenu dzimtai Demenes novads piederējis  
līdz 1830.gadam, kad to parādu dēļ pārdeva. 

Pats Demenes pagasts dibināts ap 1885.gadu, 
apvienojot Briģenes, Šembergas, Behovas, Fel-
dhovas, Demenes un Demenes mācītājmuižas 
pagastus. 1945. gadā pagastā tika izveidotas 
Demenes, Jāņuciema un Līdumnieku ciema pa-
domes. 1979.gadā Demenes ciemam tika pievie-
nots Jāņuciema ciems, bet 1998.gadā - Līdum-
nieku pagasts. 2009.gadā pagasts kā teritoriāla 
vienība iekļauts Daugavpils novadā.

Demenes vecais nosaukums bija Taržeka. Šo-
brīd Demenes pagasta administratīvais centrs 
ir Demenes ciems, kurš  atrodas ļoti skaistā vie-
tā starp 2 ezeriem. Iebraucot Demenē, paveras 
skats uz Demenes Jēzus Sirds Romas katoļu 
baznīcu. Ar katru gadu baznīca atdzīvinās ar-
vien vairāk un vairāk. Bet tā nav vienīgā drau-
dze pagastā. Romas katoļu draudzes atrodas arī 

darbnīca”, „Sociālā atbalsta centrs”, „Briģenes 
ezers”, „Mednieku biedrība „Kumbuļi””, 10 SIA 
un 2 IK.

Demenes pagasta neatņemama daļa ir Zem-
gales vidusskola. Skolā māca ne tikai zināt, bet 
arī dzīvot kopā, būt, saprast sevi un citus, māca 
draudzēties, sadarboties, radīt, mīlēt, priecāties 
par dzīvi. Līksme ārpusstundu saskarsmē ar 
vienaudžiem, skolotājiem palīdz izveidot stabilu 
klases kolektīvu, atklāt un attīstīt daudzveidī-
gos talantus un spējas. Skolēni apgūst autova-
dīšanas prasmi kategorijās B un C, lauku meha-
nizatora, vieglo apģērbu drēbnieka un sekretāra 
– lietveža profesijas. Ik gadus skolēni gūst god-
algotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs 
novada, Republikas un Starptautiskajā mērogā, 
piedalās dažādos konkursos, izstrādā zinātnis-
kos darbus un projektus. Skolas nemainīgs di-
rektors ir Aleksandrs Petkevičs, kurš strādā par 
direktoru jau 39 gadus. 

Kumbuļu ciemā aktīvi darbojas Sociālā riska 
ģimeņu bērnu atbalsta centrs “Paspārne”. Katru 
vasaru tas atver savas durvis bērnu vasaras no-

metnei “Cerības dzirkstelīte”. 
Demenes pagastā dzīvo ļoti draudzīgi, laipni, 

izpalīdzīgi un aktīvi cilvēki. Laba sirds – visu 
darbu mērs. Pagastā dzīvo daudz labas gri-
bas cilvēku, bet īpaši gribētos izcelt Olgu Alek-
sandrovu, Genādiju un Olgu Sizovus. Viņi ar 
savu mīlestību, dzīvesprieku un galvenais ar 
mājas sajūtu audzina savus audžubērnus. 

Pagasts ir bagāts ar talantīgiem cilvēkiem. 
Amatnieku vidū ir izplatīta kokapstrāde. Kok-
meistari – P.Lubgāns, R.Jurevičs, A.Pliska – no 
koka izgriež pavisam neiedomājamas lietas, pa-
darot savas mājas un sētas īpaši interesantas un 
skatāmas. Demenes pagasta muzikantu grupa 
“СНГ” ir pazīstami visā Latgalē. Liels lepnums 
Demenei ir par talantīgo komponistu Renātu 
Cvečkovski, kurš šogad II Starptautiskajā Mū-
zikas olimpiādē ieguva I vietu. Demenes pagasta 
kultūras namā darbojas 3 pašdarbības kolektīvi: 
vokālais ansamblis „Aizturi elpu!”, deju ansamb-
lis „Serenity” un teātra pulciņš „Marija&Co”.

Šajā avīzē sniegsim lasītājiem iespēju iezīsties ar šo pagastu vēsturi, cilvēkiem un notikumiem caur pagastā strādājošo cilvēku vei-
dotajiem aprakstiem. 

Savukārt, ikviens Novada dienu gadatirgus apmeklētājs varēs aplūkot pagastus tuvplānā, skatot fotoizstādi Novada dienu noslēguma 
pasākumā, kas notiks 20.septembrī. Uz tikšanos Daugavpils novada dienās 2014!  

Sventes pagasts atrodas Latvijas 
dienvidaustrumos, pašas Augšzemes augstienes 
vidienē, kuras paugurainais masīvs klāts ar jaukto 
platlapju un skujkoku mežu nogabaliem.

Pastāvīga Sventes pagasta pašvaldība ir dibināta 
1864.gadā, izpārdodot Vec- un Jaunsventes, Arones 
un Šiškovas muižu zemes. Sventes pagasts atrodas 
ļoti ainaviski bagātā vietā - ainavu apgabalā „Augš-
zeme”, Sventes dabas parkā, dabas liegumā „Sasa-
ļu mežs”, kā arī to apskalo Daugavas upe. Pagas-
ta teritorijā atrodas Sventes ezers, kas ir viens no 
lielākajiem, dziļākajiem un skaistākajiem ezeriem 
novadā. Pavisam netālu ir izvietojusies visaugstākā 
Augšzemes augstienes vieta – Egļu kalns. Sventes 
pagasts ir bagāts ar vēsturiskiem pieminekļiem, 
kuri liecina, ka dzīve pagasta teritorijā ritēja jau no 
mūsu ēras 1.gadsimta.

No 1921.gada, bijušajā Jaunsventes muižas kun-
gu mājā, tika izveidota skola, 1976.gadā uzbūvēta 
jauna. 1800.gadā Sventē uzbūvēja Romas katoļu 
baznīcu, un turpat blakus izvietojās Jaunsventes 
muiža. Līdz 1920. gada agrārajai reformai muiža 
piederēja Plāteru – Zībergu dzimtai. Muižas pils 
ēka pēc 2005. gada pilnībā atjaunota un labiekār-
tota viesnīcas vajadzībām. Grāfu Plāteru – Zībergu 
Jaunsventes muižas restaurētajā saimniecības ēkā 
iekārtots militārās tehnikas muzejs. Ekspozīcijā ap-
skatāmi Otrā pasaules kara tanki (smagais tanks 
IS-2 – „Josifs Staļins”, vidējais tanks T-34), bruņu-
mašīnas (desantizlūkmašīna BRDM -2, BRDM -1) , 
militārie transporta līdzekļi („Villis” - Jeep Willys, 
GAZ – 67). Šī padomju armijas militārā tehnika ir 
restaurēta un dažus eksponātus iespējams iedarbi-
nāt.

Šodien Sventes iedzīvotāji turpina savu tēvu un 
vectēvu iesāktos darbus, audzina jauno paaudzi un 
ir uzņēmības pilni.

Sventes pagastam ir ļoti izdevīga ģeogrāfiskā at-
rašanās vieta, laba ceļu infrastruktūra un viegla no-
kļūšana gan līdz Daugavpilij, gan līdz Ilūkstei.

Sventes pagasta teritorijā ražīgi strādā SIA „Lat-
gales guļbūve” un SIA „Eko paipalas”, kā arī pāri 
30 zemnieku saimniecības. Starp tām - „Stiebriņi”, 
„Stārķi”, „Upenes”, „Turības”, „Daugaviņas”, „Priež-
malas” u.c.

Sventes pagasta teritorijā pastāvīgi tiek realizē-
ti projekti. Šogad vien tika rekonstruētas 3 ielas, 
labiekārtotas telpas FAPa izvietošanai, ir uzsākts 
projekts Sventes ciema pirts realizācijai, kā arī 
Sventes ciema ūdensapgādes attīstībai. 2009.gadā 
pabeigts Sventes vidusskolas ēkas rekonstrukcijas 
un energoefektivitātes paaugstināšanas projekts, 
Sventes pagasta ielu rekonstrukcija (Alejas šķērsie-
la, Strādnieku iela, Meža iela, Zemnieku iela), 2012.
gadā - Parka ielas rekonstrukcija, kā arī Sventes 
pagasta Sventes ciema katlu mājas un siltumtīklu 
rekonstrukcija. Sventes pagasta pārvaldei padomā 
ir daudz jaunas ieceres, kuras tikai gaida savu lai-

ku.
Sventes pagastā ir attīstīta kultūras dzīve. Sven-

tes Tautas nams būvēts 20. gs. sākumā kā grāfa 
M.Plātera - Zīberga muižas saimniecības ēka. 1937.
gadā ēka tika remontēta par iedzīvotāju saziedo-
tajiem līdzekļiem un atklāts Sventes pagasta Tau-
tas nams. Otrā pasaules kara laikā šajās telpās 
tikai izvietots hospitālis, no 1949. gada - saimnie-
cības kantoris un lauksaimniecības arodbiedrības 
klubs. 1993.gadā tas tikai nodots pagasta pašvaldī-
bai.1998.gadā tika veikts kluba kapitālais remonts 
un 1999.gadā savu darbību atsāka “Sventes pagas-
ta Tautas nams” .

Sventes pagastam ir savs ģerbonis, uz kura attē-
lots sudraba zvans uz zila fona un kura ideja radās, 
pateicoties skaistajai teikai par Sventes ezera raša-
nos. Pagasta svētkos svinīgi tika iesvētīts jaunais 
Sventes pagasta karogs un savu pirmatskaņojumu 
piedzīvoja arī Sventes pagasta himna.

Sventes pagastā darbo-
jas Sventes vidusskola, 
Sventes Tautas nams, 
Sventes pagasta biblio-
tēka, Sventes feldšeru-
vecmāšu punkts, Sventes 
pagasta komunālais die-
nests un Sventes ciema 
pirts.

Sventes ciema iedzīvo-
tājiem savus pakalpoju-
mus sniedz 3 veikali un 
2 autoveikali, ka arī tū-
risma pakalpojumus pie-
dāvā Jaunsventes muiža, 
atpūtas vieta „Sventes 
rasa”, lauku māja „Pak-
rasti”, viesu māja „Saules 
nams” . Aktīvu atpūtu 
piedāvā slaloma trase 
„Egļu kalns” un peintbola 
klubs.

Kumbuļos un Zemgalē, 
kā arī viena pareizticīgo 
draudze Jāņuciemā. 

Galvenais nodarboša-
nās veids ir lauksaimnie-
cība. Demenes pagasta 
teritorijā aktīvi strādā 
vairāk nekā 35 zemnie-
ku un piemājas saimnie-
cības, no kurām lielākās 
ir z/s “BAR”, z/s “Mežu 
ceļš”, z/s “Smiltāji”, z/s 
“Skirnas”, z/s “Straut-
maņi”, z/s “Staltiņi”, z/s 
“Noras”, z/s “Balvas”, z/s 
“Burtnieki”, z/s “Liepas”, 
z/s “Gaismas”, piemā-
jas saimniecības “Meži”, 
“Laukmaļi” un citas. 
Pagastā aktīvi darbojas 
nevalstiskās organizā-
cijas - „Zemgales radošā 

Sventes muiža

Zemgales Romas katoļu baznīca
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Iepazīšanās ar deputātu
Noslēdzot sarunas ar deputātiem rubrikā „Ie-

pazīšanās ar deputātu”, piedāvājam interviju ar 
Daugavpils novada domes deputātu, bijušo Bi-
ķernieku pagasta deputātu, zemnieku saimnie-
cības „Biķernieki – GRAS” īpašnieku Aleksandru 
Studeņņikovu. Viņš novada domē tika ievēlēts no 
Latgales partijas un strādā pirmo sasaukumu. 
Aleksandrs Studeņņikovs novada domē ir Sociālo 
un veselības jautājumu komitejas un Tautsaim-
niecības komitejas loceklis. Kopā ar sievu Tatjanu 
audzina divas meitas (14 un 13 gadi) un dēlu (8 
gadi).

Jūs piedzimāt un izaugāt Daugavpilī. Kā 
sanāca tā, ka Jūs kļuvāt par lauku iedzīvotā-
ju un sākāt nodarboties ar lauksaimniecību?

Mana mamma ir no Biķernieku pagasta, tur 
dzīvoja mana vecmamma un es tur pavadīju savas 
brīvdienas. Starp citu, mēs tagad dzīvojam vec-
mammas mājā. Man ļoti patika vērot, kā strādā 
kolhoza tehnika. Bērnībā gribēju kļūt par lidotā-
ju. Sapņi nepiepildījās. Kļuvu par aviācijas tehni-
ķi. Dienēju Krievijā – Arhangeļskā un kad izjuka 
Padomju Savienība nolēmu atgriezties dzimtenē. 
Bez tam mani vienmēr piesaistīja lauki.

Kad atgriezos mājās, nolēmu nodarboties ar 
lauksaimniecību. Pirmais mans zemes gabals bija 
pie mājas – 13 ha liels, aizaudzis ar krūmājiem. 
Tagad – 500 ha. Audzējam rapsi, graudaugus 
(pārsvarā kviešus un nedaudz miežus). Agrāk au-
dzējām rudzus, miežus, auzas, taču tirgus diktē 
savus nosacījumus – kas ir pieprasītāks, to arī au-
dzējam. Ražu pārdodam jau pārbaudītām firmām, 
tādēļ, ka ir liels risks, ja firma paņems graudus 
un nesamaksās naudu. Es sadarbojos ar Latvijas 
firmām – iegādājos no tām mēslojumu un augu 
aizsardzības līdzekļus.

Pirmajos gados audzējām arī kartupeļus, kāpos-
tus un pārdevām tos uz Krieviju, taču tas kļuva 
neizdevīgi. Tuvākajā nākotnē iespējams audzē-
sim pupas. Tas ir nepieciešams augu nomaiņai 
uz lauka. Pie tam pupas tirgū maksā tik pat kā 
kvieši, un arī raža ir laba.

Saimniecībā palīdz strādāt sieva, pieradinām 
pie darba bērnus, ir trīs darbinieki. Ir problēma – 
grūti atrast kvalificētus plaša profila darbiniekus. 
Tā saucamajos treknajos gados bija grūti atrast 
strādniekus. Cilvēki aizbrauca piepelnīties uz 
Rīgu. Iesākoties krīzei, daudzi atgriezās, un vie-
nu no viņiem pat atkal pieņēmu darbā. Pieturos 
pie tā, ka ja cilvēki mani grūtajā brīdī nepievīla, 
es viņus atbalstu un dažreiz pat piedodu nelielas 
apgrēcības.

Es labprāt paplašinātu savu saimniecību un 
pieņemtu darbā vēl jaunus darbiniekus, bet nav 
iespējas. Saimniecības paplašināšanai ir nepiecie-
šami papildus zemes tīrumi, taču to diemžēl nav. 
Zeme vai nu pieder ārzemniekiem, kuri viens ot-
ram to pārdod, vai nu mantiniekiem, kuri negrib 
to pārdod, iespējams, gaidot zemes cenas palieli-
nāšanos. Un ik gadu ir vērojama šāda tendence. 
Tas zemniekiem sagādā problēmas, jo zemi iegā-
dāties arvien kļūst sarežģītāk. Tā zeme, kuru cil-
vēki nomāja un neizpirka, aiziet valsts rezerves 
fondā nevis pašvaldībām, un to arī nevar nopirkt. 
Šo iemeslu dēļ paplašināt saimniecību ir grūti.

Jūs agrāk jau bijāt Biķernieku pagasta de-
putāts, tāpēc novada deputāta darbs arī nav 
svešs?

Jā, tik tiešām, šis darbs man nav svešs. Taču 
tad bija vieglāk, jo pagasts nebija liels un mēs 
pazinām praktiski visus iedzīvotājus, visas viņu 
bēdas un problēmas. Tagad ir liels novads – gan 
kreisais, gan labais Daugavas krasts. Labi, ka 
starp deputātiem ir vairāku pagastu pārstāvji un 
katrs no 17 deputātiem pārzina sava pagasta cil-

vēku vajadzības un problēmas.
Ko izdodas paveikt un ko diemžēl nē, jo pašas 

nopietnākās problēmas nav risināmas novada do-
mes līmenī. Mēs risinām diezgan sīkus jautāju-
mus, bet zemes jautājumi – pārdošana, subsīdijas 
– tiek risināti pat ne Saeimas, bet Eiroparlamen-
ta līmenī.

Kā Jūs pievērsāties politikai?
Cilvēki parasti nāk uz politiku divu iemeslu dēļ 

– vieni naudas dēļ, otri ideālisma dēļ. Es piederu 
pie otrās grupas, jo gribu uzlabot dzīvi. Mēs re-
dzam nepilnības un gribās tās izlabot vai vismaz 
piedalīties tautas un arī savas dzīves uzlabošanas 
procesā. Es vairāk interesējos par zemniekiem 
svarīgām problēmām. Kad es tikko pievērsos po-
litikai, ārzemnieki masveidā izpirka mūsu zemi 
un tas arī mudināja mani spert šo soli – gribēju 
šo procesu apturēt. Diemžēl kad kļuvu deputāts, 
sapratu, ka likumi mūsu valstī ir uzrakstīti tā, 
ka maz ko var izdarīt. Uztrauca arī dažas sociālā 
rakstura problēmas, ko arī gribējās labot. Es uz-
skatu, ka tagad Latvijā diezgan prātīgi atbalsta 
bezdarbniekus, te es domāju tā saucamo „simtlat-
nieku” programmu. Cilvēki tiek iesaistīti sabied-
riskajos darbos, nevis saņem naudu bez jebkādas 
piepūles. Cilvēkam ir jāatstrādā noteikto stundu 
skaitu, vai vismaz ir jāsakārto savas mājas, ne-
vis vienkārši jānodzer šo naudu. Tagad tas viss 
ir sakārtots. Zināmā mērā pateicoties sociālajam 
dienestam. Cilvēkus iesaista labiekārtošanas dar-
bos, un kad atbrauc jebkurā ciematā, sirdi priecē 
sakārtota vide – zāle nopļauta, skaistas puķudo-
bes… Mēs vienmēr uzsveram to, ka tāpat vien 
cilvēkiem naudu nav jādod – to vajag nopelnīt. 
Cilvēkam jāsaprot, ka naudu ir jānopelna, nevis 
jāsaņem pabalsts „par skaistām acīm”.

Ne visi, tajā skaitā arī Jūsu kolēģi deputā-
ti, atbalsta „simtlatnieku” programmu… 

Es viņiem nepiekrītu. Pie uzņēmēja, piemēram, 
cilvēki par 140 eiro strādāt neies, tas nozīmē, ka 
tā nav konkurētspējīga alga. Šī nauda neļaus dzī-
vot ar vērienu. Tas saprotams. Taču lai cilvēks 
nezagtu, nekļūtu par „bomzi”, nestaigātu pie at-
kritumu konteineriem, neubagotu, es uzskatu, 
ka tā ir diezgan prātīga programma. Kontrole ir 
stingra. No sākuma daži cilvēki dzēra. sociālie 
darbinieki vienmēr ar to cīnījās. Šobrīd daudzi no 
viņiem ir sapratuši cilvēka pienākumus. Un daži 
no viņiem pēc šīs programmas iekārtojās darbā.

Balotējoties novada domes vēlēšanās Jums 
bija programma, vai izdodas to realizēt?

Domē mums ir saliedēta komanda. Mēs esam 
koalīcijā un no sākuma atbalstījām domes dar-
bu, lai nebūtu nekādu strauju izmaiņu, jo viss, 
kas tika darīts pirmajā sasaukumā, ir tikai at-
balstāms. Finanšu ziņā mūsu novadam nav lielu 
ienākumu, taču pateicoties Eiropas līdzekļu pie-
saistīšanai ir daudz kas darīts un tiek atbalstīti 
visi pagasti. Gribu atzīmēt, ka domē ir izveidoju-
sies situācija, ka nav redzams, kur ir pozīcija un 
kur opozīcija – strādājam kopā, problēmas risi-
nām lietišķā atmosfērā.

Kādas sfēras Daugavpils novadā, Jūsu-
prāt, ir prioritāras?

Cenšamies aptvert visas sfēras. Un, pirmkārt, 
tie ir ceļi, kas ir ļoti aktuāli zemniekiem. Tagad 
pateicoties Eiropas projektiem daudz darīts ko-
munālajā sfērā. Tiek sakārtota arī siltumapgādes 
sistēma. Notiek skolu renovācija, taču diemžēl 
projekti sāka bremzēt - ļoti smagi ar būvniekiem. 
Daudz uzmanības tiek veltīts sociālai sfērai. Sis-
tēma ir sakārtota, sociālie darbinieki pārzina vi-
sas iedzīvotāju bēdas.

Varbūt ir tādas jomas, kurām novadā vaja-
dzētu pievērst vairāk uzma-
nības?

Pašvaldībā pastāv tukšo dzī-
vokļu problēma, kas ietekmē 
ēkas stāvokli – ja ziemā dzī-
voklis atšķirībā no apkārtējiem 
netiek apkurināts, bojājas pati 
ēka. Pašvaldība cenšas šo jau-
tājumu risināt, taču cilvēku 
vairāk nekļūst, tieši otrādi viņi 
aizbrauc, jo nav darba, zemas 
algas. Ir tādas sfēras, kas ir ļoti 
svarīgas zemniekiem, bet dome 
neko nevar līdzēt, jo to neļauj li-
kums. Kā piemēru minēšu meli-
oratīvo sistēmu sakārtošanu. Ar 
to pēc likuma ir jānodarbojas pa-
šam zemniekam, taču vecā me-
liorācijas sistēma bija ļoti plaša 
un atrodas vairāku īpašnieku 
zemē. Nav jēgas tīrīt grāvi tikai 
augšējā daļā, jo ūdens tik un tā 

netecēs pa netīrītu gabalu. Problēma ir risināma 
tikai valsts līmenī. Varētu grāvju tīrīšanā iesais-
tīt „simtlatniekus”, taču tā jau būs korupcija. Bet 
zemes īpašniekus bieži pat atrast nav iespējams – 
viņi dzīvo vai nu Rīgā, vai vispār ārzemēs, dažiem 
uz šis zemes ir vasarnīcas un viņiem meliorācija 
nav tik būtiska. Kā lai sistēmu sakārto ar esošo li-
kumdošanu, nevaru iedomāties. Vēl viena milzīga 
problēma zemniekiem un mežu īpašniekiem pē-
dējā laikā strauji savairojušies bebri un mežacū-
kas. Ik gadu zemniekiem šo dzīvnieku dēļ nākas 
samierināties ar ražas zudumiem, bet mednieku 
intereses bieži nesakrīt ar zemnieku interesēm, 
kaut arī viņiem vajadzētu risināt šo problēmu.

Ar kādiem jautājumiem novada iedzīvotāji 
nāk pie jums kā pie deputāta?

Visbiežāk nāk ar sociālā plāna jautājumiem: 
māju un kāpņutelpu labiekārtošana, sūdzas par 
nevīžīgiem kaimiņiem – biežāk tās ir nelabvēlīgās 
ģimenes, kuras bieži traucē apkārtējiem. Vēršas 
arī pēc palīdzības – ziemā iztīrīt ceļu, novākt no 
tā nokritušos kokus. Pēc iespējas palīdzam, jo ko-
munālais dienests strādā, ir tehnika, zāģi. Gribu 
uzsvērt, ka tagad cilvēki vēršas retāk tāpēc, ka 
problēmas tiek risinātas tajās struktūrās, kurām 
tas ir jādara. Biežāk nāca tad, kad ne viss vēl bija 
novadā sakārtots – tagad viss ir atrisināms paš-
valdības struktūrās.

Pastāstiet par saviem hobijiem.
Vislielākā aizraušanās ir makšķerēšana. Bērni 

dažreiz arī ar mani makšķerē. Pat vasarā, kad pa-
visam nav brīvā laika, tomēr atrodu tādu iespēju. 
Piemēram, kad lietus, kad uz lauka nav ko darīt 
un tehnika ir kārtībā un neko nevajag remontēt. 
Es parasti braucu uz Daugavu, dažreiz uz Ludzas 
ezeru. Lai tur nokļūt līdz plkst. 4, jāceļas pusvie-
nos. Braucam tur tāpēc, ka tur ir zandarti. Vislie-
lāko zandartu noķēru trīs gadus atpakaļ – 5,300 
kg. Ziemā braucu uz Čudas ezeru. Katru vasaru 
ar ģimeni cenšamies doties pārgājienā – parasti 
tas ir laivu brauciens. Izvēlamies dažādus marš-
rutus. Braucām pa Daugavu no Baltkrievijas ro-
bežas līdz Kraujai. Šogad izvēlējāmies ceļojumu 
pa četriem Krāslavas novada ezeriem: Sīvera, 
Ārdavas, Lejas un Cārmina. Visus šos ezerus vie-
no Dubnas upe. Bija diezgan sarežģīti. Upe kļuva 
sekla. Nācās pārvarēt daudzus bebru nograuztos 
un vētrā kritušos kokus. Toties ziemā mums pa-
tīk slēpot.

Vai īstenojās Jūsu bērnības sapņi?
Daļēji - jā. Esmu darbojies aviācijā, bet šobrīd 

strādāju lauksaimniecībā. Tā ir mana mīļākā no-
darbošanās. Varētu pat apgalvot, ka tas ir mans 
otrais hobijs. Dzīvē tā sagadījās, ka mans hobijs 
kļuvis arī par peļņas avotu. Protams, ir ļoti sa-
režģītas situācijas, kad rokas nolaižas. Tā notika 
pagājušajā gadā, kad bija ļoti slikta raža. Taču 
tas ir īslaicīgi.

Kādas ir Jūsu rakstura galvenās īpašības?
Mērķtiecība un godīgums. Cenšos pabeigt visu 

iesākto. Nemānu ļaudis, uzklausu viņus, izturos 
pret cilvēkiem ar sapratni.

Miers. Man ir dzīves moto: visu sasniegt paša 
spēkiem. Mēs bieži jokojam: ja neiesēsi, tad pa-
tiesi vākt ražu nevajadzēs. Bet ja esi iesējis, tad 
noteikti, ko savāksi.

Kas Daugavpils novadā Jūs dara lepnu?
Lepojos ar pašu novadu, tā cilvēkiem. Paveicas, 

ka caur mūsu novadu tek Daugava. Novada rota 
ir arī festivāls „Augšdaugava”. Katrā novadā ir ie-
vērības cienīgas vietas: muzeji, kultūras nami, ir 
sakārtoti parki.
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Mākslas akcija „Saule uz rokām”
Lilita Novicka
Raiņa mājas Berķenelē speciāliste

Jau par tradīciju ir kļuvis katru gadu vasarā Raiņa mājā Berķenelē rīkot mākslas akcijas, kas ir veltītas 
kādam konkrētam mākslas veidam. Akciju gaitā top nozīmīgi objekti dabā un tradicionālajos mākslas 
veidos. 

Arī šogad Raiņa mājā Berķenelē no 12. līdz 16.augustam notika mākslas akcija “Saule uz rokām”.
Projekta nosaukums radies Raiņa dzejoļa „Saule uz rokām” iespaidā. Kā zināms, Raini sauc arī par Sau-

les dzejnieku, jo savā daiļradē viņš bieži izmanto šo dzejas tēlu. Tāpēc akcijas dalībnieki topošā mākslas 
darba izveides procesā tika aicināti akcentēt tieši saules motīvu.

No iepriekšējo gadu mākslas akciju cikla šī akcija atšķīrās ar to, ka tajā piedalījās dažādu žanru māksli-
nieki - metālmākslinieki, koktēlnieki, fotomākslinieki u.c. 

Lai īstenotu savas ieceres, mākslas akcijas dalībnieki izmantoja visdažādākos materiālus: metālu, koku, 
mālu, grāmatas un pat telpaugus.

Piemēram, Sandra Poplavska izveidoja simbolisku piramīdu no grāmatām, kuras augšā tika iestādīts 
gumijkoks. Mākslas darba pamatā tika izmantotas satura ziņā novecojušas grāmatas, kuras parasti tiek 
izmestas vai sadedzinātas, toties Berķenelē šīs grāmatas ieguva jaunu dzīvi. Grāmatu piramīdas filoso-
fiskā jēga ir tajā, ka papīrs ir viedots no koka, un šeit tas atkal simboliski pārvēršas par koku. Savukārt 
keramiķe Anita Karpenko izveidoja māla grāmatu, kurā iegravēti Raiņa dzejoļa fragmenti. 

Olga Asačova un Nikolajs Dubiņins izveidoja “saulgriežu kalendāru”, kuru tagad varēs izmantot inter-
aktīvas ekskursijas laikā, stāstot  par Raiņa dzīvi un daiļradi. Praktiskiem nolūkiem varēs izmantot arī 
Ilonas Abdulajevas veidotos māla putnus-svilpauniekus.

Berķeneles klētī apmeklētāji varēs aplūkot  skaistas gleznas ar saulespuķēm, kuras gleznoja Rita Keca. 
Otro elpu vecām mantām deva arī Saules skolas audzēkņi - Iļja Trušelis, Kristīne Bambāne
un Hermanis Akentjevs. Viņi izveidoja Berķeneles dārzā savdabīgu Pliekšānu ģimenes garderobi. Šī 

mākslas darba veidošanai tika izmantotas vecas drēbes, kuras pārklāja ar ģipsi. 
Jaunieši izveidoja divus mākslas objektus, otrā darba nosaukums ir “Saule uz rokām”.
Nākamajā gadā visā Latvijā svinēs Raiņa 150. dzimšanas dienu. Mākslas akcijas galvenais mērķis bija 

sagaidīt dzejnieka jubileju ar jauniem mākslas objektiem, kas tapuši Raiņa dzejas un daiļrades iespaidā. 
Šī iecere pilnībā tika īstenota.

Mākslas akcija notika, pateicoties akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” atbalstam. 

Foto: Kristīne Bambāne

Biedrība “Sieviešu klubs 
“Šarms” uzsāk projekta 

“Krāsojamās uzziņu 
grāmatas bērniem “Izkrāso 

Naujeni!”” realizāciju 

Aļona Annišineca
15.augustā Naujenes pagasta biedrība “Sieviešu 

klubs “Šarms”” ir parakstījusi līgumu ar Latvijas 
Vides aizsardzības fondu par projekta “Krāsojamās 
uzziņu grāmatas bērniem “Izkrāso Naujeni!”” rea-
lizāciju. 

Projekta mērķis ir veidot Naujenes pagasta bērnu 
izpratni par dzimtās vietas dabas vērtībām, aizsar-
gājamiem augiem, kultūrvēsturisko mantojumu, 
tradīcijām,  simboliku un kultūru, tādējādi veicinot 
bērnu patriotisko audzināšanu un vietas piederī-
bas apziņu, stāstot bērniem par Naujenes pagasta 
vēsturi, dabas vērtībām, vēsturiskajiem un tūrisma 
objektiem, iestādēm. 

Projekta īstenošanas rezultātā 1000 eksemplā-
ros tiks izdota krāsojamā uzziņu grāmata bērniem 
“Izkrāso Naujeni!”, kas kalpos kā jauns Naujenes 
pagasta prezentacijas, novadpētniecības un dabas 
pētniecības metodiskais materiāls. Tiks veidota arī 
grāmatas elektroniskā versija, kas būs pieejama vi-
siem interesentiem.

Projekta realizēšanas laiks: 02.08.2014. – 
28.11.2014. 

Piešķirtais projekta finansējums: EUR 1866,00.

„Zaļie maršruti 
bez šķēršļiem” 

8.augustā Daugavpils novada Naujenes pagastā 
viesojās Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārro-
bežu sadarbības programmas 2007 – 2013. gadam 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instru-
menta projekta LLB-2-257- “Green routs without 
obstacles/Zaļie maršruti bez šķēršļiem” dalībnieki 
no Lietuvas, Baltkrievijas un Latvijas. Vizītes laikā 
cilvēki ar īpašām vajadzībām ratiņkrēslos mēroja 
17 km pa Naujenes pagasta teritoriju, apmeklējot 
Naujenes Novadpētniecības muzeju, kur iepazinās 
ar muzeja izstādēm un ekspozīcijām. Ceļojums tur-
pinājās Slutišķos, kur projekta dalībnieki iepazina 
Slutišķu vecticībnieku sādžu un Naujenes muzeja 
gida pavadībā arī palika nakšņot.

Foto konkurss „Latgalietis XXI gadsimtā”
Latgales plānošanas reģions un Latgales foto-

grāfu biedrība, sadarbībā ar Latgales reģiona paš-
valdībām, rīko foto konkursu - „Latgalietis XXI 
gadsimtā”. Konkursa mērķis ir piesaistīt Latvijas 
profesionālo un amatieru fotogrāfu spējas un talan-
tu Latgales novada cilvēku atraktīvai atspoguļoša-
nai, dokumentējot Latgales tradicionālās īpatnības 
dažādās dzīves sfērās, izmantojot mākslas izteiks-
mes līdzekļus ar fotoportreta žanra palīdzību; iegūt 
Latgales novada cilvēku attēlu kolekciju, kura spētu 
atklāt reģiona īpatnību, tādejādi bagātināt novada 
vēstures arhīvu ar aizejošā laika liecinieku attēliem 
to dabīgajā vidē. Portretējot novada un Latgales 
cilvēkus, atgādināt, ka: „Vērtīgs portrets ir patiess 
portrets. Tāds, kurš piesātināts ar emocijām un ir 
pārliecinoši patiess.”

Konkursa nosacījumi:
1. Attēlos jābūt uzņemtiem cilvēkiem, kas ir sais-

tīti ar Latgales novadu. Tajos var būt ietverti: sadzī-
ves paražas, tikumi un tradīcijas, kultūra, ražoša-
na, Latgales novada cilvēku sadzīve - viņu raksturu 
īpašības, ticība, novada daba un tās problēmas sais-
tībā ar Latgales cilvēka vizuālo attēlu.

2. Attēliem jāatbilst laikmetīgās vizuālās infor-
mācijas un labas fotogrāfiskās gaumes prasībām.

3. Izvērtēšanai tiek pieņemti melnbalti un krā-
saini attēli, izgatavoti A 4 formātā, klāt pievienojot 
disku ar failiem, kuru izšķirtspējai ir jābūt 300 dpi 
(garākā mala ne mazāka par 3543 pix.), no kura 
atlases kārtā tiks izgatavotas 30x45cm fotogrāfijas  
prezentācijas izstādei.

4. Laika periods - XXI gadsimts.
5. No katra autora tiek pieņemts neierobežots 

skaits darbu līdz 2015. gada 1. jūnijam.
6. Attēli var būt uzņemti, izmantojot kā digitālo, 

tā arī analogo fotogrāfijas tehniku.
7. Fotogrāfijas otrā pusē jābūt skaidri salasāmiem 

šādiem datiem: autora vārds, uzvārds, darba no-
saukums, autora precīza adrese, tālruņa numurs, 
e - pasta adrese, papildu informācija - komentārs 
par notikuma vietu, nofotografētās personas vārds 

uzvārds, nodarbošanās utt. 
8. Darbi jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pas-

tu „Latgales fotogrāfu biedrībai”, Raiņa bulvāris 9, 
Preiļi, LV-5301 (organizatori neatbild par bojāju-
miem pārsūtīšanas rezultātā). Tālrunis uzziņām: 
29121689 - Igors Pličs, e-pasts lauraplus@inbox.lv

9. Katrs autors, kura darbi būs izturējuši kon-
kursu, saņems atzinības rakstu, vienu albuma ek-
semplāru, ja darbs tiks publicēts tajā, vai izstādes 
katalogu. 

10. Galvenie konkursa uzvarētāji saņems naudas 
prēmijas un rīkotāju diplomus saskaņā ar žūrijas 
vērtējumu. Konkursa rezultātus vērtēs kompeten-
ta žūrija. Tradicionāli kopējā foto izstāde tiks pre-
zentēta Preiļu novada svētku programmas ietvaros. 
Konkursa organizatori ir tiesīgi publicēt labākos 
darbus kā presē, tā arī iespējamā ceļojošā izstādē 
bez maksas, nepārkāpjot autortiesību likumu.

11. Iesūtītie darbi netiks atdoti autoram, tie pa-
liks fotokonkursa rīkotāju arhīvā.

12. Portretu autori, kuri nevēlas piedalīties kon-
kursā, tiek aicināti iesūtīt savus darbus tieši kopējā 
albuma darbu kolekcijas turpmākai atlasei Latga-
les fotogrāfu biedrībā līdz 2016. gada 1. maijam.

13. Iesniegtā darba autors ir atbildīgs par iesūtī-
tās fotogrāfijas autortiesībām.

14. Iesniegtā darba autoram jāinformē fotogrāfijā 
attēlotā persona par fotogrāfijas iesūtīšanu konkur-
sam.

15. Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta 
par autora piekrišanu visiem šajā nolikumā minē-
tajiem punktiem.

16. Organizatori cer uz fotogrāfu atsaucību no vi-
sas Latvijas, it īpaši uz Latgales novados dzīvojošu 
fotogrāfu atsaucību. Aicinām aktīvi piedalīties kon-
kursā, tā ir lieliska iespēja pārbaudīt savas spējas.

Lai pašvaldība varētu apkopot konkursa dalībnie-
kus, lūdzam savu vēlmi piedalīties konkursā apstip-
rināt, zvanot pa tel. 65476738 vai rakstot uz e-pastu 
vestis@dnd.lv 

Lai mums visiem veicas par godu mūsu Latgalei! 

Projekta īstenošanas rezultātā trijās robežvalstīs 
tiks izveidota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pielā-
gota dabas tūrisma infrastruktūra. Latvijā - dabas 
taka un laivu piestātne Rāznas nacionālajā parkā, 
Lietuvā – āra klase, ūdens maršruts un apmeklētā-
ju centrs Gražutes reģionālajā parkā, Baltkrievijā 
- dabas taka un apmeklētāju centrs Zaborjes ciemā. 
Paralēli būvniecībai tiks apkopota pieredze darbā 
ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un organizētas 
apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem šajā 
jomā. Tie, savukārt iegūs zināšanas, kā strādāt ar 
cilvēkiem, kuriem piemīt invaliditāte, kā sava uzņē-
muma tūrisma produktu darīt pieejamu šai klientu 
mērķgrupai. Projekta gaitā tiks izstrādāti pārro-
bežu dabas tūrisma maršruti cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām 2 - 3 dienu ilgiem ceļojumiem, kuri būs 
iekļauti Zaļo maršrutu bukletā, kas būs pieejams 
latviešu, lietuviešu, baltkrievu un angļu valodās tū-
risma centros un interneta tīmekļa vietnēs.

Naujenes novadpētniecības muzejs tiks iekļauts 
tūrisma pakalpojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām sniedzēju sarakstā. 
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Vladislava Petrova jaunās uzvaras un panākumi 
No 12. līdz 17.augustam Vitebskā (Baltkrievija) notika svarbumbu celšanas 

meistaru Vispasaules olimpiāde, kurā Latgali pārstāvēja nopelniem bagātie 
sporta meistari – Antons Arnicāns, Nikolajs Ratuševs un Vladislavs Petrovs. 
Viņi piedalījās pusstundu garajā pusmaratonā (Ginesa rekordu grāmatas no-
minācija). Šīs sacensības tika rīkotas kopā ar Pasaules čempionātu, kura nori-
se tika plānota Krimā, šī gada 5.maijā. Tādā veidā slodze pieauga, taču cīņas 
azarts nenoplaka. 

Pusstundas maratonā Vladislavs Petrovs izcīnīja otro zelto medaļu un otro 
Ginesa sertifikātu, kā arī zelta medaļu no Londonas Ginesa rekordu organizā-
cijas biroja. 

Sacensības tika organizētas augstā līmenī, tāpat kā pirmajā olimpiādē, kad 
visi dalībnieki tika nodrošināti ar bezmaksas transportu nokļūšanai līdz sacen-
sību vietai. Vladislavs Petrovs, piedaloties sacensībās vecuma kategorijā 70-75, 
uzstādīja sešus olimpiskos un sešus pasaules rekordus. 

Kopumā, piedaloties Starptautiskās svarbumbu celšanas meistaru konfede-
rācijas rīkotajās sacensībās, Vladislavs Petrovs sasniedza izcilu rezultātu un ir 
pelnījis iekļūt Pasaules Ginesa rekordu grāmatā. Viņam ir izdevies gūt vairāk 
kā 100 uzvaras bez neviena zaudējuma, un vēl joprojām Vladislavs uzstāda 
arvien jaunus un jaunus rekordus. 

Vladislava Petrova ilggadējo sasniegumu krājkasītē: 19 zelta olimpiskās me-
daļas un 19 olimpiskie rekordi, 42 zelta medaļas, kas gūtas Pasaules čempionā-
tos, un 42 pasaules rekordi, 27 Eiropas čempionātu zelta medaļas un 27 Eiropas 
rekordi, 11 Āzijas čempionātu zelta medaļas un 11 Āzijas rekordi, 10 Eirāzijas 
čempionātu zelta medaļas un 10 Eirāzijas rekordi. Pavisam kopā – 109 augstā-
kie sasniegumi. Vladislavs ir arī četrkārtējais čempions Starptautiskajā svar-
bumbu celšanas asociācijā, viņam kopumā pieder 113 augstākie sasniegumi. 
Pasaulē nevienā sporta veidā šādi sasniegumi nav piedzīvoti. 

„Kāds var domāt, ka veterāniem gūt uzvaras ir daudz vieglāk, jo viņi sacensī-
bās piedalās ar mazākām svarbumbām, kuru svaru apstiprina Konfederācija, 
attiecināmi sportista vecumam, taču tā nav. 

Višķu SAC organizēja Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju 
apvienības 3.sporta spēles

Veneranda Zeile
Višķu SAC direktore

Ar Vīrognas ezera varenumu izdzīvot sporta azartu, 
dabas spēku un saglabāt svētku noskaņu līdzcilvēkos…
25. un 26.jūlijā tika kopā aicināti pašvaldību sociālās aprūpes institūciju dar-

binieki uz 3.LPSAIA sporta spēlēm, kas tika apvienotas ar praktisko semināru 
„Izdegšanas riski, to mazināšana. Sociālā darba speciālistu pašizaugsme un 
profesionālā potenciāla stiprināšana.” 

Pasākuma mērķis bija popularizēt aktīvu, radošu un lietderīgu atpūtu soci-
ālās aprūpes institūciju darbinieku vidū, veicinot labus savstarpējos kontaktus 
mazinot profesionālās izdegšanas riskus.

Šogad sacensības notika atpūtas bāzē „Vīrogna”, kuras organizēja Višķu SAC 
(direktore Veneranda Zeile) kolektīvs sadarbībā ar profesionālās pilnveides un 
supervīzijas centru „AISMA” (direktore Iveta Dambe).

Ir izveidojusies tradīcija, sporta spēles atklāt ar parādes gājienu un mājas 
uzdevuma prezentāciju.

Gājienā piedalījās 24 komandas no visiem Latvijas novadiem, kā arī vies-
komandas no Lietuvas „Slaugivita” un sadarbības partneru komanda TZMO 
„Latvija”. Kopējais dalībnieku skaits pārsniedza 260 dalībniekus, jo ar koman-
dām kopā līdzi bija atbraukuši arī līdzjutēji.

Sporta spēļu atklāšanas ceremonijā mastā tika pacelti Latvijas, Lietuvas un 
Latgales karogi. Svētku uzrunas un apsveikuma vārdus spēļu dalībniekiem 
teica LPSAIA priekšsēdētājs Alvars Šteinbergs, Daugavpila novada domes 
priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins, Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jā-
nis Proms un spēļu organizatore - Višķu SAC direktore Veneranda Zeile.

Šogad mājas uzdevumam - komandu prezentācijai bija noteikta tēma – „Va-
sara, ziedi, medus…” Ievērojot visus izvirzītos vērtēšanas kritērijus, komandu 
prezentācijā nepārspēti palika mājinieki – Višķu SAC, pēc viņiem ierindojās 
VSAC Dagda (direktors Andris Badūns) un SAC Tērvete (direktore Signe Vin-
tere).

Visas komandas savās prezentācijās bija ļoti atraktīvas un izdomu pilnas.
Sporta dienas ietvaros komandām bija jāsacenšas 10 dažādās aktivitātēs. 

Cīņa bija spraiga tādās aktivitātēs kā „Apkopēju tests”, „Autovadītāja tests”, 
„Karjeras kāpnes”. Visatraktīvākā aktivitāte pēc visu dalībnieku domām bija 
„Putu ballīte”, kur komandai bija jāvelk aukla basām kājām uz plēves, kas pie-
lieta ar ūdeni un šķidrajām ziepēm, bet cīņa par godalgotajām vietām jau noti-
ka ūdenī ezera krastā.

Komandu rezultāti tika apkopoti un pirmo trīs vietu komandu pārstāvji ap-
balvoti ar diplomu un piemiņas medaļām.

Kopvērtējumā, olimpisko piecinieku izveidoja sekojošas komandas:
5.vieta – „Slaudgivita” (Lietuva, vadītāja Gražina Kazlauske);
4.vieta – VSAC Dagda (direktors Andris Badūns);
3.vieta – pansionāts Madliena (direktors Alvars Šteinbergs);
2.vieta – Višķu SAC (direktore Veneranda Zeile);
1.vieta – SAC Tērvete (direktore Signe Vintere).
Pirmo trīs vietu ieguvējiem tika pasniegts diploms, piemiņas kauss, kā arī 

balva.
Visas dienas garumā galvenā saimniece, Elita Birkmane, vārīja „Draugu 

zapti” no spēļu dalībnieku līdzatvestajām ogām un augļiem. „Draugu zaptes” 
sastāvā bija 15 dažādas ogas un augļi. Kopumā tika savārīti nedaudz pāri 70 
litriem zaptes, ko apbalvošanas ceremonijā pasniedza katrai komandai kopā 
ar piemiņas balvu, atzinību un sertifikātiem. Pie „Draugu zaptes” tika arī paš-
darbnieku koncerta dalībnieki, tiesneši un viņu palīgi, kā arī atpūtas bāzes „Vī-
rogna” direktore Ināra Kancāne.

Ievērojot iepriekšējo gadu tradīcijas, nākamgad sporta spēles jāorganizē SAC 
Tērvete kolektīvam.

Vakarā visus spēļu dalībniekus priecēja pašdarbnieku kolektīvu sniegtais 
koncerts, kuru sagatavoja Ambeļu KN vadītāja Ingrīda Skutele. Koncertā 
piedalījās Višķu pagasta senjoru deju kopa „Magones” (vadītāja Marija 
Šaršūne); Aglonas novada austrumu deju studija „AMEERA” (dalībnie-
ces Karīna Kirilova un Anita Reščenko); Ambeļu KN pašdarbnieku kolektīvi: 

interešu kopa „Romašķa” (vadītājs Aleksandrs Borkovskis) un folkloras 
kopa „Speiga” (vadītāja Ingrīda Skutele); bērnu deju kopa „O.K.DANCE” 
(vadītāja Oksana Kitajeva) un vokālā ansambļa „Kaprīze” soliste Karīna 
Mogiša (vadītājs Aleksandrs Borkovskis).

Līdz rītausmai jautrā deju solī varēja ballēties kopā ar grupu „Patrioti.lg”
Jau nākošās dienas agrā rītā, uz rīta rosmi visus aicināja galvenais tiesnesis 

Dmitrijs Ivanišaks kopā ar atraktīvajiem apskaņotājiem Valdi Zukuli un Andri 
Zeili, kas lustināja pasākuma dalībniekus ar jautrām dziesmām un mūziku 
visas dienas garumā uzturot sportisko azartu.

Šogad bija arī kāds jauninājums sporta spēlēs – tā bija vadītāju trīscīņa. Kā 
izrādījās stiprākās sievietes vadītājas ir:

                    1.vieta – Jūrmalas SAC;
                    2.vieta – AC Skuķi;
                    3.vieta – PASAM Gauja,
bet vīrieši vadītāji:
                    1.vieta – „Slaugivita” (Lietuva);
                    2.vieta – pansionāts Madliena;
                    3.vieta – Rūjienas senjoru māja.
Višķu sociālās aprūpes centra kolektīvs pateicas visiem sporta spēļu dalībnie-

kiem par lielo aktivitāti mūsu organizētajā pasākumā.
Liels paldies mūsu atbalstītājiem – Višķu, Dubnas, Ambeļu pagasta pārvalžu 

vadītājiem.
Mūsu sadarbības partneriem – SCA TENA, TZMO „Latvija”, kā arī Daugav-

pils un Ilūkstes novadu Sarkanā Krusta komitejai par atbalstu un sagādātajām 
balvām spēļu dalībniekiem.

Paldies visiem, gan iestāžu vadītājiem, gan darbiniekiem par atsaucību, at-
balstu un jaukajiem kopā būšanas mirkļiem.

Lai šī diena Jums ir skaistāka par citām, jo tā tikai reizi gadā aust.
Lai pietiek spēka katram jaunam darba rītam un lai tas kā krāšņais zieds ik 

reiz no jauna plaukst.
Lai piepildās viss ko vēlaties, lai izdodas viss ko Jūs darāt, lai Jūsu mērķi ir 

sasniedzami.
Noticēsim brīnumiem, ja vien tie būs; būsim laimīgi, ja vien to spēsim citiem 

dod; radīsim saskaņu savā ģimenē, draugu pulkā un darba kolektīvā.
Liels paldies visam Višķu SAC kolektīvam par līdzdalību pasākuma organi-

zēšanā, ideju realizēšanā. Bez labi organizēta komandas darba nevar gūt labus 
rezultātus.

Uz tikšanos nākamgad Tērvetē!

Man, kā pensionāram, ir ļoti daudz brīvā laika, ko veltu treniņiem – 3 līdz 4 
reizes dienā katru dienu, bez brīvdienām un svētku dienām. Savukārt, jaunat-
ne tādu režīmu atļauties nevar, izņemot profesionāļus. Mums var nereti traucēt 
vecuma traumas un slimības, bet, ja dzīvot prātīgi, tās var pārvarēt – galvenais 
ir gribasspēks un neatlaidība. 

Lielu paldies gribu teikt Daugavpils novada domei un Naujenes pagasta pār-
valdei par atbalstu”, saka nopelniem bagātais sporta meistars Vladislavs Pet-
rovs. 
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Arkādijs Karņickis: „Ticiet sapņiem, tie piepildās!”

Maļinovas pagasts ir viena no Daugavpils nova-
da administratīvajām teritorijām tā vidienē, nova-
da Latgales daļā. Robežojas ar sava novada Višķu, 
Biķernieku, Naujenes, Līksnas, Vaboles, Kalupes 
un Dubnas pagastiem. Lielākās apdzīvotās vietas 
ir Maļinova (pagasta centrs), Janciškas un Zaļumi. 
1945. gadā Daugavpils apriņķa Višķu pagastā tika 
izveidota Maļinovas ciema padome. Daugavpils ra-
jona Maļinovas ciemam 1954. gadā pievienoja likvi-
dēto Kokinu ciemu, 1965. gadā - Biķernieku ciema 
kolhoza „Znamja oktjabrja” teritoriju, 1974. gadā - 
daļa Aužgulānu ciema teritorijas. 1990. gadā ciemu 
reorganizēja par pagastu, savukārt 2009. gadā Ma-
ļinovas pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva 
Daugavpils novadā.

Maļinovas pagasta pārvaldes vadītājs ir Arkādijs 
Karņickis, kas pašvaldības darbu vada jau kopš 
1994.gada. 

Kāds ir Maļinovas pagasts un ar ko Jūs, kā 
vadītājs, varat lepoties? 

Pagastā darbojas 8 SIA un 10 zemnieku saimnie-
cības. Lai arī pagasts nav no lielākajiem, uzskatu, 
ka uzņēmējdarbība un lauksaimniecība pie mums 
ir ļoti labi attīstīta. Iedzīvotāju skaits mums ir 1909. 
Īpaši iedzīvotāju skaits pie mums nesarūkt, tomēr ir 
tādi, kas aizbrauc strādāt uz ārzemēm. Es lepojos, ka 
mums ir keramiskā darbnīca, kur savus darbus veido 
divi tautas daiļamatu meistari-Vladislavs un Edvīns 
Vinceviči. (Vladislava Vinceviča darbiem raksturīgs 
izkopts, izjusts siluets. Tuvas tradicionālo neglazēto 
saimniecības trauku tīrās formas ar mālā faktūras 
un kolorīta dabisko skaistumu – reizē senatnīgu un 
mūsdienīgi izsmalcinātu. Rotājums atturīgs, visie-
mīļotākais ir virpas raksts, kur meistars ir lielisks 
improvizators. Kolorītā darinājumi līdzinās tiem 
audumiem, kuru dzija krāsota ar dabīgajām krās-
vielām. Smalki niansēta toņu saskaņa, spēja panākt 
vibrāciju ne tikai sarkanīgi, dzeltenīgi vai zaļgani 
glazētajos traukos, bet pat neglazētajos – liecina par 
augstu profesionalitāti, spēju parādīt tieši mālā slēp-
tās estētiskās kvalitātes. Savukārt Edvīns, liekot lietā 
praktiskajā darbā gūto pieredzi, kolorīto un plastisko 
izjūtu, cieņu pret tradīcijām, savā daiļradē apliecina 
cauri laikiem izkopto Latgales keramikas formālo un 
estētisko kvalitāšu mūsdienīgumu. Int.piez.)

Lepojamies ar lielāko pagasta zemnieku saimnie-
cību „Ainava”, kur jau daudzus gadus saimnieko 
Valērijs Ančevskis. Prieks par to, ka pagasta darbi-
niekiem tiek nodrošinātas darba vietas. Pie Valērija 
Ančevska strādā līdz 20 mūsu pagasta cilvēki. Tas 
ir ļoti pozitīvs moments. Nesen esam saskaņojuši 
projektu par parfimērijas rūpnīcas būvniecību Maļi-
novā, kur perspektīvā tiks ražoti krēmi no medus iz-
ejvielām. Rūpnīca atradīsies pagasta teritorijā, Bon-
darišķu ciemā. Darbi notiek pilnā sparā, pamati jau 
uzbūvēti. Cerams, ka nākotnē arī šī rūpnīca nodro-
šinās darba vietas mūsu iedzīvotājiem. Vecās skolas 
ēka nestāv tukša, jo tajā darbojas lauksaimniecības 
tehnikas izplatītājfirma – SIA „Valtek”. Tā ir Jelga-
vas firmas filiāle. Tajā tiek tirgoti jaunie traktori un 
piekabes, kurus var iegādāties ne tikai blakusesošo 
pagastu, bet arī visas Latgales lauksaimnieki. Liels 
prieks, ka zeme nestāv dīkā un viss pamazām attīs-
tās. Es novēlētu arī pārējiem pagasta iedzīvotājiem 
atrast sevi, mazāk rēķināties tikai ar sociālo pa-
balstu izmaksām, jo darbs ir vienmēr, galvenais ir 
nospraust mērķi. Visi sapņi ir piepildāmi. (Arkādi-
jam Karņickim kopā ar ģimeni ir arī sava zemnieku 
saimniecība „Ceriņi”, kurā tiek apsaimniekoti 100 ha 
zemes. Int. piez.)

Ar ko sākas katra Jūsu diena?
Katru dienu ir kaut kas atšķirīgs. Esmu pamanījis, 

ja kaut ko saplāno, tad tik pat ātri tie plāni var arī 
izjukt. Vienmēr dienas gaitā rodas kāds neparedzēts 
zvans, jautājums vai problēma, kas ir jāatrisina pēc 
iespējas ātrāk. Būt par pārvaldes vadītāju ir ļoti 
specifisks darbs, jo iedzīvotāji uz tevi paļaujas un te 
viss ir jādara pēc tīrākās sirdsapziņas. Daudzi nāk 

ar sūdzībām, nāk arī ar priekšlikumiem. Iedzīvotāji 
jau nav vainīgi, ja kādā jautājumā viņi nav informēti 
vai šī informācija ne vienmēr ir pietiekoša. Tāpēc jau 
viņi nāk, un mēs palīdzam. Protams, lai cilvēki būtu 
vairāk apmierināti, jāsakārto pagasta infrastruktū-
ra, un prioritāte ir ceļi, pa kuriem pārsvarā jau brauc 
mūsu uzņēmēji, un viņiem to labs stāvoklis ir pat 
ļoti no svara. Lai uzņēmējdarbība spētu attīstīties, 
labi un izbraucami ceļi ir ļoti svarīgi. Taču naudas 
vēl joprojām ir nepietiekoši, lai visus ceļus savestu 
kārtībā. Es ceru, ka pamazām mums tas būs pa spē-
kam, tomēr vajadzīgi līdzekļi. Paldies iedzīvotājiem, 
kas mums iesaka, kā labāk rīkoties, vai nepieciešams 
ko uzlabot. Neesmu ne par ko uz viņiem apbižots, jo, 
ja viss notiek pārrunu ceļā, problēmām rasties neva-
jadzētu. Pārsvarā tās ir tikai emocijas. Saprotu arī 
viņus, jo kaut kur jau jāatnāk un savas problēmas 
jāpastāsta. Tāpēc jau mēs visi esam, lai uzklausītu. 

Jums pagastā ir ļoti aktīva jaunatne. 
Maļinovā aktīvi darbojas jauniešu biedrība „Ma-

ļinki”. Jaunieši līdz šim realizējuši daudzas jaunas 
ieceres un plāno aktīvi darboties arī turpmāk. Ar 
saviem jauniešiem es ļoti lepojos. Jaunieši piedalās 
visos pagasta rīkotajos pasākumos un pārstāv Ma-
ļinovu arī novada mērogā. 2009.gadā mēs īstenojām 
LAD atbalstīto projektu un rekonstruējām veco spor-
ta laukumu. Tagad tas ir modernizēts sporta lau-
kums, kas iekļauj sevī arī golfa laukumu. Daru visu, 
lai jaunatnei pagastā būtu interesanti. Šogad esam 
pieteikušies uz deviņpadsmitvietīgā autobusa iegādi 
jauniešiem, kas varēs tikt izmantots arī skolēnu pār-
vadājumiem. Tas būs daudz ērtāk, jo nebūs jādzen 
lielais autobuss. Uzskatu, ka jauniešu kustība nova-
dā tagad ir kļuvusi moderna un aktīva, un tā noteikti 
ir jāatbalsta. 

Kādas ir skaistākās atmiņas, kas saistās ar 
bērnības laiku? 

Manas dzimtās mājas ir skaistajā Naujenes pagas-
tā, Teivānu ciemā, pie pašas Daugavas. Mācījos Nau-
jenes pamatskolā, vēlāk – Višķu sovhoztehnikumā, 
apguvu tehniķa mehāniķa specialitāti. 

Skolas laiku atceros ar padarītajiem darbiem un 
nedarbiem. Smaida. Bērnību pavadīju Daugavas 
krastos. Man ļoti patika arī ārpus skolas pavadītais 
laiks, laiks ar draugiem un klasesbiedriem. Braukā-
jām ar motocikliem no kalna, ziemā – vizinājāmies ar 
ragaviņām un slidām. Ar slēpēm esam izbraukājuši 
visas kalnu virsotnes.  

Nodarbojos ar sportu, spēlēju akordeonu. Akor-
deonu mani mācīja spēlēt tēvs, mūzikas skolu diem-
žēl nepabeidzu, bet dzirde man vienmēr bijusi teica-
ma un daudzus muzikālus gabalus pratu nospēlēt. 
Tagad jau es arī varētu kādā muzikālā konkursā 
piedalīties kā žūrijas pārstāvis. Smejas. 

Tehnikuma laiks bija interesants. To atceros vēl šo-
dien. No rajona uz tehnikumu tolaik brauca nopietni 
vīri un piedāvāja darbu uz vietas pagastos. Un torei-
zējais Maļinovas pagasta padomes priekšsēdētājs ar 
kolhoza priekšsēdētāju teica, ka ir vajadzīgs speciā-
lists. Tā nu es tiku norīkots darbam kolhozā „Znamja 
oktjabrja” un visu savu enerģiju veltīju darbam tajā. 
Tad nāca pārmaiņu laiks, kad kolhozus sāka likvidēt, 
bet mūsu turējās līdz pēdējam, jo mainījās vadītāji. 
1993.gadā es atnācu strādāt pašvaldībā. Sākumā 
biju pagasta padomē par saimniecības vadītāju, pēc 
tam balotējos, un 1994.gadā tiku ievēlēts par pagasta 
padomes priekšsēdētāju. 

Kādi ir bijušie Jūsu dzīves lielākie skolotāji? 
Jau skolas laikā mēģināju ar visu tikt galā pats. 

Skola un dzīve man ir palīdzējusi saprast cilvēkus, 
kā arī to, kas ir labs un kas ir slikts. Visvairāk, pro-
tams, man ir devuši mani vecāki, kas mani audzinā-
ja. Visas pamatzināšanas par dzīvi, ko viņi varēja, 
viņi man iedeva. 

Ko Jums deva pagastā nostrādātais laiks? 
Vienmēr esmu centies strādāt ar atdevi. Esam ak-

Vīrietis vadītājs visas problēmas uztver nedaudz 
vēsāk kā sieviete vadītāja. Lai arī situācijas un prob-
lēmas ir dažādas, kaut ko strikti atdalīt vienu no otra 
es nevarētu. Jebkurā gadījumā ir jābūt optimistam 
un atkārtošos – visu var sarunāt mierīgā ceļā. 

Esat vairāk valsts vai sava pagasta patriots? 
Esmu Latvijas un Daugavpils novada patriots. 

Protams, gribētos, lai jaunatne nebrauktu prom, bet 
atrastu šeit, savā Latvijā darbu. Protams, ir slikti, ka 
ar Austrumu kaimiņiem mums nav labas attiecības. 
Ja šo jautājumu varētu sakārtot, uzskatu, ka mūsu 
zemnieki saražotu ļoti daudz un būtu tikai ieguvēji. 
Un vēl kas svarīgi, viņi paliktu savās mājās. Taču tas 
ir politisks jautājums un tiki vienkārši tas nav. 

Kādas ir prioritātes Jūsu pašreizējā darbā? 
Vispirms ir jāsakārto ūdenssaimniecība, tad – ceļi. 

Esam iegādājušies pļaujmašīnu, ar kuru var ērti ap-
pļaut grāvjus pie ceļiem. Jāsakārto infrastruktūra, 
lai uzņēmēji varētu darboties un kļūtu skaistāka un 
sakoptāka mūsu vide. Esam daudz ko paveikuši arī 
līdz šim. Mums ir skaists sporta laukums, pagasta 
pārvaldes ēka, arī jauniešu centrs un saieta nams. 
Protams, ja būs nauda, vēlamies arī šīs telpas pa-
plašināt, jo tās ir par šauru. Ir doma arī par nelie-
lu estrādi, jo pagastā aktīvi darbojas jauniešu deju 
kolektīvs „Druvāni”, vokālais ansamblis „Avenes”, 
kā arī nesen izveidotais sieviešu vokālais ansamblis 
„Ivuški”. Man ir ļoti saliedēta komanda. Ja darām 
visu kopā, mums viss ir pa plecam. 

Vai atliek laiks vaļaspriekiem? 
Mans vaļasprieks ir mana saimniecība, kur arī pa-

vadu savu brīvo laiku. Šad tad palasu kādu tehnisko 
literatūru, interesējos par jaunākajiem sasniegu-
miem, politiskajām norisēm valstī un daudz ko citu.
Ne tik sen esmu ieguvis augstāko izglītību, absolvējot 
Sociālā darba un pedagoģijas augstskolu „Attīstība”. 
Pēc specialitātes esmu sociālais pedagogs, un iegūtās 
zināšanas palīdz manā tagadējā darbā. Palīdz vairāk 
saprast cilvēkus un rast vislabvēlīgāko risinājumu. 
Jo cilvēki mēdz būt tik dažādi. Nav vienādu cilvēku 
un nav vienādu domu. 

Novēlu sava pagasta cilvēkiem stipru veselību, ģi-
menes labklājību un lai viņu sapņi vienmēr piepildās.

tīvi iesaistījušies projektos. Pēc 
administratīvi teritoriālās refor-
mas 2009.gadā par 200 000 Ls 
apvienošanās dotāciju Maļinovas 
ciemā tika atjaunota ūdens at-
dzelžošanas stacija, bet Kokinu 
ciemā uzcelta jauna. Tagad ir 
startējis projekts „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Maļinovas ciemā”. 
Darbi sāksies jau augusta beigās. 
Pirms tam, Zaļumu ciemā, kura 
dzīvojamais fonds mums no valsts 
tika nodots apsaimniekošanā un 
kurš bija ļoti sliktā stāvoklī, par 
pašvaldības budžeta līdzekļiem 
veicām ūdenssaimniecības un ka-
nalizācijas tīklu rekonstrukciju.  

Kādas ir priekšrocības, esot 
par vadītāju – vīrieti? 
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Silenē tiek cepta unikāla maize

Skrudalienas pagasta Silenē nu jau 17 gadus dar-
bojas maizes ceptuve „Jums S”. Par to, ka tur ražo 
garšīgu maizi, liecina lielais pircēju skaits, kas ap-
meklē lauksaimnieciskās produkcijas vakara tirgu. 
Kā arī zinošie pilsētnieki, kad viņiem sanāk būt 
Silenē vai Skrudalienā, ieiet veikalā pēc šīs mazās 
ceptuves produkcijas.

Kā pastāstīja V. Hrapāns, biznesu viņi sāka un 

līdz šim laikam turpina kopā ar brāli Sergeju. No-
pirka krāsni un sāka cept baltmaizi. Dienā strādāja, 
naktī cepa. Pēc pusgada saprata, ka vairs nav spēka 
izturēt tādu darba grafiku un pieņēma darbā divas 
strādnieces, pakāpeniski palielinot darbinieku skai-
tu līdz 5. Ar laiku sāka cept arī plaucēto, vēlāk – ru-
dzu formas maizi, tā saucamo ķieģelīti. Kā pastās-
tīja Valērijs, šī maize savā ziņā ir unikāla, jo to cep 
no ierauga. Mikroorganismu uzturēšanai ieraugu 
regulāri maisa, pievieno miltus un nedaudz ūdens. 
Šie mikroorganismi uzņēmumā tiek uzturēti jau ap 
desmit gadiem, un, ja tie neizdzīvos, tad dabūt tos 
vairs nebūs kur un tāda veida maize tik un tā vairs 
nesanāks.

Taču atgriezīsimies pie maizes cepšanas biznesa 
pirmavotiem. Uzņēmumā gada laikā sāka cept vi-
sus iepriekš minētus maizes veidus, kā arī raudzē-
tas mīklas baltmaizi. Iesākumā bija astoņi produk-
cijas veidi. Tika plānots, ka ar katru gadu ražošana 
paplašināsies, bet… Tā laika negodīgās konkuren-
ces dēļ nācās slēgt jau sekmīgi un diezgan ilgi Dau-
gavpilī strādājušos cehus un tirdzniecības punktus.

V. Hrapāns stāsta: „Viss sākās diezgan labi, bet 
tagad palika tikai divas darbinieces. Aizvērt ir žēl – 
pie mums Silenē darba nav, bet tā kaut vai diviem 
labiem cilvēkiem ir darbs. Ražojam 200-300 izstrā-
dājumus diennaktī. Kādreiz strādāja 14 cepēji, pro-
dukciju labi pirka rajona iedzīvotāji un tā bija pie-
prasīta arī Daugavpilī, bija iecienīts arī konditorijas 
cehs, kas darbojās Daugavpilī gadus piecus.”

Tagad iegādāties firmas produkciju tās cienītā-
ji var Silenes un Skrudalienas veikalā. Pircējiem 
piedāvā ne tikai dažādus maizes veidus, bet arī 
pīrādziņus, picas un bulciņas. Būdami šajā pusē, 
veikalos iegriežas arī šo produkciju iecienījušie dau-
gavpilieši, lai sev nopirkt kaut ko no tās.

V. Hrapāns pastāstīja, ka ceptuvē tiek ražota pir-

cējiem tik ļoti iepatikusies plaucētā maize, kā arī 
par tās receptes iegūšanu. Apmēram pirms gadiem 
17 uz ceptuvi tika paaicināta sirmgalve no Līvāniem 
– viņa vairākas stundas mīcīja mīklu, „būra”, un no 
tā laika uzņēmumā cep šo garšīgo maizi – šis pro-
jekts izrādījās veiksmīgs. Nesen sāka cept vēl vienu 
jaunu maizi – griķu. Šīs receptes rašanās ir diezgan 
neierasta – recepte ir noskatīta vienā no televīzijas 
raidījumiem. Ieraudzīja, izmēģināja un sanāca tāds 
jauns, viegls maizes izstrādājums.

Ražotnē tagad tiek izmantota importa izejviela. 
Agrāk tā bija vietējā – bija „Antaris” miltu ražotne 
Randenē, iepirka miltus Pilskalnē, tagad pārsvarā 
ir Lietuvas un Igaunijas milti.

V. Hrapāns sauc sevi nevis par uzņēmēju, bet 
par Latgales bodnieku un apgalvo, ka uzņēmuma 
darba profila maiņai vairs nav nedz spēku, nedz 
pacietības. Ceptuve tiek saglabāta vairāk principa 
pēc. Īpašnieki nolēma, ka principiāli turēs ceptuvi 
tik ilgi, cik varēs, taču visdrīzāk ar elektrības cenu 
pieaugumu to nāksies slēgt, jo ražotne ir diezgan 
energoietilpīga – tikai krāsns patēriņš sastāda 11 
megavatus stundā.

Diemžēl jau divus gadus vairs necep savu garšīgo 
maizi Dubnas maizes ceptuve. 

Uz jautājumu, kāpēc netiek izmantotas Eiropas 
finansējuma piesaistīšanas iespējas, kas palīdzētu 
nosargāt nu jau novadā kļuvušu par unikālu maizes 
ceptuvi, V. Hrapāns paskaidroja, ka tas tieši otrādi 
traucēs. „Un lieta ir tāda – mūsu iedzīvotājiem vai-
rāk garšo rupjmaize, nevis baltmaize un viņi vairāk 
ir iecienījuši „ķieģelīti”. Šāda sortimenta cepšanai ir 
nepieciešamas krievu krāsnis, bet Eiropas projek-
tos ir paredzēta nepieciešamība iepirkt arī Eiropas 
iekārtas. Šis nav vienīgai, taču svarīgākais iemesls, 
kādēļ tas netiek darīts”, tā V. Hrapāns.

Noslēgušies 6. Daugavpils un Ilūkstes novada sporta svētki cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām

7.augustā Ilūkstes stadionā notika sestie Daugavpils un Ilūkstes novada 
sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šogad Ilūkstes stadionā par god-
algām cīnījās 302 pārstāvji no 29 komandām. 

Sporta svētki tika atklāti ar tradicionālo dalībnieku parādi, pēc kuras dalīb-
niekus sveicināja Daugavpils un Ilūkstes novada domes vadība, novada Sociālā 
dienesta sociālais darbinieks Laura Malnača un Daugavpils rajona Invalīdu 
biedrības vadītāja Leontīne Tamane. Ar sacensību tiesnešu brigādi klātesošos 
iepazīstināja, kā arī izturību un sporta garu dalībniekiem vēlēja sacensību gal-
venais tiesnesis Eduards Lihoveckis. 

Dalībnieki startēja 10 disciplīnās. Visatraktīvākajā sacensību pārbaudījumā 
- braukšanā ar invalīdu ratiņiem, uzvaru svinēja pagājušā gada uzvarētāji - 
Lilija Aleksandrova no Višķu SAC un Vladimirs Ermužš no Šēderes pagasta. 

Riņķu uzmešanā 1. vietu izcīnīja Tamāra Rūža no Ilūkstes un Valdis Miltiņš 
no Līksnas pagasta, lidojošā šķīvīša mešanā 157 dalībnieku konkurencē uzvaru 
izcīnīja Kristīne Boina no Līksnas pagasta un Genādijs Vasiļjevs no Ambeļu pa-
gasta, ārmrestlingā nepārspējami palika daudzkārtējie šo sacensību uzvarētāji 
- Valentīna Veinverga no Bebrenes pagasta un Vladimirs Ermužs no Šēderes 
pagasta, dambretē Inese Sidorova no Subates un Jāzeps Ūdris no Ilūkstes, bas-
ketbola soda metienos precīzākie šogad bija Janīna Lazdovska no Laucesas pa-
gasta un Vladimirs Lukša no veselības centra „Ilūkste”, boulingā Jolanta Pupi-
ņa no Dvietes pagasta un Aleksandrs Djubins no Demenes pagasta. Starp 189 
pretendentiem šautriņu mešanā uzvaras izcīnīja Milāna Veļčinska no Vaboles 
pagasta un Valdis Miltiņš no Līksnas pagasta, kāršu spēlē divdesmit komandu 
konkurencē daugavpilieši Ārijs Rasis un Sergejs Mihailovs, šaušanā Milāna 
Veļčinska no Vaboles pagasta un Andrejs Beinarovičs no Skrudalienas.

Mūžībā aizgājuši
Demenes pagastā
Garkajs Oļegs (1962.g.)
Kalkūnes pagastā
Maškova Antoņina (1931.g.)
Kalupes pagastā
Grancovska Janīna (1926.g.)
Baltacis Arvīds (1942.g.)
Līksnas pagastā
Makarenkova Lilija (1954.g.)

Maļinovas pagastā
Parfenova Marija (1929.g.)
Naujenes pagastā
Sokolovska Zinaida (1936.g.)
Astafjeva Janīna (1946.g.)
Persina Poļina (1924.g.)
Ivaškina Nadežda (1946.g.)
Nīcgales pagastā
Čiruns Vitālijs (1964.g.)

Salienas pagastā 
Ančevska Helēna (1924.g.)
Grigans Verners (1935.g.)
Šelkovska Emma (1934.g.)
Skrudalienas pagastā
Pučka Stefānija (1936.g.)
Zaharičevs Aleksejs (1935.g.)
Rumjanceva Feodora (1927.g.)
Sventes pagastā
Krušina Uļjanija (1938.g.)

Vaboles pagastā 
Baika Janīna (1921.g.)
Vecsalienas pagastā
Buķis Romualds (1975.g.)
Savickis Vladimirs (1951.g.)
Jurķāns Eduards (1960.g.)
Višķu pagastā
Pipiņa Tatjana (1949.g.)
Gribusts Staņislavs (1924.g.)
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Viktors Petaško: „Mani labākie gadi vēl priekšā” 
Sventes pagasts augustā svin savu 150 gadu jubile-

ju. 24.augustā pagasta svētki izskanēja īpašā gaisotnē, 
slavinot un cildinot savu dzimto pusi un cilvēkus. Par 
Sventes Tautas nama vadītāju nu jau 15 gadus strādā 
Viktors Petaško. Pagasta svētkos pirmatskaņojumu 
piedzīvoja Viktora dziesma „Sventei”. „...iedod roku 
man un otru savam draugam, iesim, rādīšu, kur dzīve 
rit. Citās krāsās, citās skaņās, citās smaržās, ļausim 
jums to visu izbaudīt...Un vēl baznīctorņa pašā, pašā 
galā vecais zvans tik dzidri, dzidri zvana. Tā ir vieta, 
kurā steigas nav(a), tā ir Svente, tā ir Svente mana.”

Vai kultūras darbiniekiem rudens arī ir tas 
radošākais laiks? Laiks, kad tiek sākti visi no-
pietnie darbi?

Jā, tas tā patiesi ir. Sventes Tautas nama pašdarb-
nieki galvenokārt ir bērni un jaunieši. Vasaru viņi pie-
pilda, ceļojot un atpūšoties, daudzi jaunieši strādā, tā-
pēc vasarā tikšanās reizes notiek daudz retāk. Rudenī 
visi atnāk enerģijas pilni un var ķerties klāt jaunam 
darba cēlienam. Šovasar gan darbs noritēja spraigāk, 
jo gatavojāmies pagasta svētkiem.

Ko tad dara kultūras darbinieks vasarā? 
Es jau neesmu tikai Tautas nama vadītājs, bet arī 

jaunatnes lietu speciālists, un te darba pietiek vien-
mēr. Visu vasaru mēs braukājam, aktīvi piedalāmies 
jauniešu pasākumos un aktivitātēs. Brīvdienu gan-
drīz nav. Ja kultūras darba organizēšanai ir aizņem-
tas svētku dienas, tad kā jaunatnes lietu speciālistam 
man ir aizņemtas brīvdienas, jo lielākie pasākumi no-
tiek tieši nedēļas nogalēs. Jaunieši jau vienmēr izsaka 
vēlmi kaut kur braukt un piedalīties, uz vietas nesē-
žam. Braukājām pa pagastiem, nesen bija jaunatnes 
salidojums Medumos. Tur bija fantastiski! Mūsu jau-
niešu komanda ieguva trešo vietu konkursā par telšu 
noformējumu. 

Kādi ir Sventes jaunieši? 
Sventes jaunieši ir ļoti dažādi. Daži paši ņem inicia-

tīvu savās rokās un dara, daži ir nedaudz bakstāmi 
un virzāmi. Tomēr lielākā daļa nav tādi kā mēs, kad 
bijām jauni. Mēs jau no nekā varējām uztaisīt daudz. 
Tagad katram jaunietim ir vajadzīga sava pieeja. Tos 
jauniešus, ar kuriem darbojos gan agrāk, gan tagad, 
esmu ļoti iemīlējis. Viņi man visi mīļi. Daudzi man iz-
krata sirdi vairāk nekā saviem vecākiem. Dažreiz ir 
sajūta, ka esmu visas Sventes noslēpumu glabātājs. 
Tas priecē. 

Kā Jūs pievērsāties kultūras darbam un kļu-
vāt par Tautas nama direktoru? 

Tas ir garš stāsts. Mācījos es Ilūkstes 1.vidusskolā. 
Pēc 8.klases mācības turpināju Jaunaglonas arodvi-
dusskolā, apguvu konditora profesiju. Biju klasē starp 
27 meitenēm vienīgais puisis. Nezinu pat, kāpēc aiz-
gāju tur mācīties, laikam apstākļu sakritība, kā jau 
tas dzīvē bieži notiek. Atceros, ka man ļoti nepatika 
angļu valoda. Pēc arodvidusskolas es atgriezos Sven-
tē. Strādāju Sventes vidusskolā par sētnieku, alga to-
reiz bija mikroskopiska, bet biju laimīgs līdz nemaņai. 
Mamma toreiz strādāja skolā un bija mana priekšnie-
ce. Grūti bija. Smejas. Tad mammai piedāvāja darbu 
pagastā, bet man, savukārt, piedāvāja skolā saimnie-
cības vadītāja amatu. Tur man bija dažādi pienākumi 
– biju gan sekretārs, gan noformētājs, gan saimniecis-
ko jautājumu risinātājs. Kopumā es tur nostrādāju 5 
gadus. Tad tika izremontēts Sventes Tautas nams un 
pagasta priekšsēdētāja Brigita Vasiļevska man piedā-
vāja to vadīt. Un tā jau es te esmu 15 gadus. Sākumā 
jau te nekā daudz nebija - 4 sienas un viss. Tagad jau 
ir vieglāk, jo ir pieredze. 

Runājot par savu dzīvi kopumā, jūtu sevī potenciā-
lu, kas nav saistīts tikai un vienīgi ar kultūras dzīvi. 
Intereses man ir daudzveidīgas. Ir sfēras, par kurām 
nopietni interesējos, bet pagaidām nevienam neatklā-
ju. Patiesībā neesmu pēc būtības tik jautrs, kā izska-
tos, un kā daudziem varētu šķist. Esmu nopietns, ļoti 
nopietns. Domāju, ka daudzi, izlasot šo rakstu, būs 
pārsteigti. Esmu daudzkārt pārliecinājies, ka daudzi 
cilvēki pārsteidzīgi izdara secinājumus un ka priekš-
stats vienam par otru ir pārāk šaurs, pat maldīgs. 
Faktiski jau cilvēks domā, ka zin par otru visu, bet tā 
nav. Daudzi jau neiedziļinās cita cilvēka sirds būtībā, 
jo vai nu nemāk, vai negrib to darīt. Pārsvarā jau redz 
tikai to ārpuses čaulu, bet iekšā nē. Tas, kas redzams 
no ārpuses, bieži nesakrīt ar to, kas ir būtībā. Ko lai es 
zinu, tevi redzot? Varbūt tu dzejoļus raksti.

Vai Jūs rakstat dzejoļus? 
Rakstu dziesmas, šad tad dzejoļus, man patīk zīmēt, 

griezt, krāsot, līmēt. Kad mācījos vēl skolā, nodarbojos 
ar kokgriešanu, figūrzāģēšanu. Tad vēl bija veikalos 
tādi vācu konstruktori, kur pašam bija jālīmē mājiņas 
no mazām detaļiņām. Un no skolas brīvajā laikā es to 
visu darīju. Tagad jau nav neviena specializēta veika-
la, kur varētu nopirkt pa īstam attīstošu konstrukto-
ru bērnam. Agrāk Daugavpilī pie Baznīcu kalna bija 
veikals  „Юный техник”, kurā bija viss – jahtas, lid-
mašīnas, konstruktori – no papīra, finiera u.c. Bija su-
per! Nekādas plastmasas. Esmu mācījies arī mūzikas 
skolā,  spēlēju akordeonu. Kāpēc tieši akordeonu? Jo 
bija sava veida priekšstats – vijoli nē, jo tā pārāk ska-
ļa, klavieres nē, jo pārāk daudz vietas aizņem, palika 
akordeons. Tā nu es to akordeona klasi pabeidzu. 

Skolā es biju diezgan vājš fizkultūrā, bet jau arod-
vidusskolā sāku par sportu vairāk interesēties un tas 
mani aizrāva. Kad atnācu uz Sventi, sāku arī basket-
bolu un volejbolu spēlēt. Tajā mani iesaistīja Sventes 

komandas kapteinis Raimonds Mukāns. Bez sporta 
arī tagad neiztiek! Nedaudz nodarbojos ar šaušanu. 
Arī dēlam patīk volejbolu uzspēlēt un pašaut mērķī. 

Jau gadu kopā ar sieviņu dejoju Daugavpils novada 
vidējās paaudzes deju kolektīvā „Līksme”. 

Vēl man patīk celtniecības darbi. Tēvs iesāka celt 
māju, es turpinu. Patīk skatīties uz nepabeigtiem celt-
niecības objektiem. Ļoti bieži redzu celtnieku kļudas 
un pārņem lepnums, ka, būdams konditors,  daudzus 
celtniecības darbus māku darīt labāk nekā profesionā-
li celtnieki. 

Ļoti patīk fotografēt. Patīk lietus un negaiss. Ar 
dēlu mīlam lietus laikā skraidīt pa peļķēm un dzenāt 
bumbu. Sieviņa gan tad pašķībi skatās. Smejas. Man 
ir superīga sieviņa!    

Sieviņu meklēju kopš 14 gadu vecuma un jau toreiz 
zināju, kādai viņai ir jābūt. Vienmēr esmu zinājis, ja 
zini, ko meklēt, tad kļūdīties nevar. Tagad skatos, ka 
daudzas jaunas ģimenes izjūk. Tas nav pareizi. Ko 
tad viņi domāja pirms precējās? Es, kad iepazinos ar 
savu nākamo sieviņu, pašā pirmajā tikšanās reizē jau 
zināju, ka tieši viņa būs mana sieviņa. Sirsniņā iekri-
ta un tur neko nevar padarīt. Tur vairs nebija nekā-
du variantu. Kopā esam jau 15 gadus! Esmu laimīgi 
precējies, man ir divi bērni, ir arī suns. Klausies, man 
viss kā Amerikā. Smejas. Māja, ģimene, suns, mašīna, 
katram sava istaba, kabinets, dīķis, kurā zivis praktis-
ki neķeru. Labi, ja pāris reizes gadā... Jūtu, ka esmu 
tāds kā motors, kas strādā ne uz pilnu jaudu. Es vēlos 
strādāt un vadīt lielu cilvēku kolektīvu. Ticu, ka tāda 
iespēja man vēl būs. 

Vai ir bieži gadījies, ka ir teikts „nekad” un to-
mēr piepildījies? 

Bieži nē, bet ir gadījies. Teicu, ka nekad neprecēšos 
ar sievieti, kas pēc horoskopa ir skorpions un vēl an-
gļu valodas skolotāja. Tas tāpēc, ka angļu valoda man 
negāja pie sirds skolas laikos. Te nu es esmu – laimīgi 
apprecējies ar angļu valodas skolotāju! Tā kā esmu 
pāris reizes  apdedzinājies ar pāragriem spriedelēju-
miem, vairs tik kategoriski ne par ko neizsakos. 

Vai kultūras darbs nav vairāk domāts sievie-
tēm? Kā Jums šķiet? 

Man šķiet, ka vajag vairāk vīriešu, ne divreiz vai-
rāk, bet vismaz piecreiz! Vīrieši kultūras darbam der 
pat ļoti, bet ne visi. Tikai retais.

Vai daudz esat rakstījuši projektus?
Pēdējos gados projektus esmu rakstījis tikai kopā ar 

jauniešiem. Realizējām projektu „Mūžu dzīvo, mūžu 
mācies”, kura laikā seši jaunieši apguva ģitārspēli. Ģi-
tārspēli pasniedza muzikants Armands Varslavāns. 
Rīkojām arī projekta noslēgumu, jaunieši spēlēja ģi-
tāru Egļukalna tornī, sniedza arī koncertu Sventes 
tautas namā. Pagājušajā  gadā realizējām projektu 
„Labāk zāģēt, nekā brāķēt”. Projekta ietvaros iegādā-
jāmies finieri, figūrzāģi un citus instrumentus. Tagad 
šie instrumenti lieti noder. Pats saviem spēkiem meis-
taroju skatuves dekorācijas un citus nieciņus. Jaunat-
ne arī griež un krāso, bet viņiem sākumā ir, tā teikt, 
„jāpiešauj roka”. 

Vēl mums ir iecienīti „Gardēžu vakari”, kad kopā ar 
jauniešiem kaut ko ēdamu gatavojam. Katrs jaunietis 
nāk no mājām ar savu pagatavoto ēdienu, kas nu ku-
ram sanāk. Tā ir kā ieejas biļete. Visus ēdienus kopā 
nogaršojam un novērtējam. Pārsteidzoši, bet uz šiem 
vakariem nāk arī puiši. Tad šeit uz vietas gatavojam 
aknu tortes, pīrādziņus, bulciņas, pankūkas un daudz 
ko citu. Šim mērķim iegādājāmies visvienkāršāko plī-
ti. Vajadzētu biežāk šādus vakarus rīkot. 

Ar jauniešiem bieži braucam uz citiem pagastiem, 
uz sadraudzības vakariem. Tad vēl mums 1.aprīlī, 
Joku dienā, notika pasākums Sventē. Ciemos aicinā-
jām kaimiņu pagastu jauniešus. Tagad ir doma rīkot 
šādu pasākumu katru gadu. Aktīvi piedalāmies tal-
kās. Šoruden plānojam sakopt Sudmaļu pilskalnu.  
Esam piedalījušies projektā „Drošs jaunietis drošā Ei-
ropā”. Starp citu, uz šī projekta prezentācijas noslēgu-
ma pasākumu pats sacepu 10 veidu bulciņas. Kamdēļ 
pirkt, ja protu pats uzcept! 

Kopā ar jaunatni piedalāmies arī sporta pasāku-
mus. Man tagad ir notikusi jauniešu paaudžu maiņa. 
Ja pagājušajā gadā aktīvāki bija vieni, tad šogad tie ir 
citi. Cenšos jaunākos jau tagad iesaistīt sabiedriskajās 
aktivitātēs, lai pierod. 

Mums ir savs dramatiskais pulciņš „Sventieši”, 
ar kuriem kopā iestudējam mazus sketčus par dzīvi 
Sventē. Visas Līgo, Jaungada un Lieldienu lugas arī 
rakstu pats.  Vēl mums ir ritma deju grupa „Free Bre-
ath”, kurā lielu darbu veic jauniete Ludmila Smert-
jeva. Vismazākie sventieši dejo tautas deju ansamblī 
„Saulstariņi”.  Daži pat neiet vēl skolā.

Saka, ka mēs visi nākam no bērnības. Vai ir 
kādas atmiņas, ar kurām gribētu padalīties?

Labi atceros, kā ar tēti gājām uz Rīgas zoodārzu. 
Baigi patika kamieļi un ziloņi. Smejas. Atceros, ka pa-
tika staigāt pa nopļautiem laukiem un skaļi dziedāt 
dziesmas, kamēr vecāki grāba sienu un lika to zārdos. 
Pusaudža gados mani interesēja viss noslēpumai-
nais, mistiskais un neizskaidrojamais. Varēja nopirkt 
daudz interesantu grāmatu. Agrāk bija grāmatnīcas 
un bija „melnais tirgus”, kur varēja atrast daudz sais-
tošas literatūras par intuīciju, nojautu.

Tāpēc tagad man nevajag dzirdēt, vai cilvēki saka 
labu vai sliktu. Es lasu starp rindām. Es uzreiz redzu, 
melo vai nemelo. Mana mamma smejas, ka es, dzirdot 

viņas balsi telefonā, uzreiz nosaku viņas garastāvokli 
un to, vai sakāmais būs labs vai ne. Tā ir! Komunicējot 
ar kādu, varu saprast, tramīgs cilvēks vai ne, vai viņš 
kaut ko vēlas lūgt. Neklausos cilvēkos burtiskā nozī-
mē. Īpaši smieklīgi ir tad, kad cilvēks melo un domā, 
ka es viņam ticu. Sevi pieskaitu laikam jau pie viediem 
cilvēkiem. Ticu, ka mani labākie gadi vēl priekšā. 

Kādi ir bijuši dzīves lielākie skolotāji? 
Ir viens cilvēks, kuru esmu uzklausījis un uzklausu 

līdz šim. Tā ir mana sieviņa Sana. Pat, ja viņa nesaka 
ne jā, ne nē par manu domu, ieceri vai jautājumu, es 
jau saprotu, kāds ir viņas viedoklis. Viņā es ieklausos 
vienmēr. Gandrīz vienmēr. Smejas.

Mana dzīve izmainījās super strauji uz labo pusi, 
kad baznīcā noskanēja mūsu kāzu maršs. Tas notika 
vienā mirklī. Esam kā cimds ar roku. Mums pat drau-
gu nav īpaši daudz, jo rodam piepildījumu viens otrā 
gan kā draugi, gan arī kā laulātais pāris. 

Esmu komunikabls un sevišķi jaunības gados daudz 
runāju, stāstīju, kas labs vai slikts manā dzīvē noticis 
- vai par kādu izdošanos, vai par kādu jaunu pirku-
mu. Taču cilvēki to dažreiz uztvēra kā lielīšanos. Starp 
citu, agrāk man šķita, ka katra otrā sieviete klačojas, 
bet tagad, vai nu es sliktāk sāku redzēt vai es sāku 
adaptēties, bet man jau liekas, ka nav nemaz tik traki. 
Smejas. Vispār, ar laiku mēs paliekam tikai gudrāki 
un viedāki. Dažreiz man šķiet, ka nepareizā laikmetā 
esmu piedzimis. Daudziem tagad trūkst elementāras 
tolerances vienam pret otru. Cēli vārdi jau sen nav 
modē. Agrāk nepareizi pateikts vārds varēja novest 
pie divkaujas, bet kas notiek tagad? Ja paklausās, kā 
cilvēks runā ar cilvēku, saproti, ka daudzos trūkst cie-
ņas, un žēl jau visvairāk, ka tāda uzvedība paliek par 
normu. Tagad reti kad ieraudzīsi, ka sievietei, kāpjot 
no autobusa, vīrietis padod roku vai atver durvis. Arī 
komplimenti tiek izteikti arvien retāk. Un, ja arī pasa-
ka, tad sieviete skatās šķību aci! Ja man šo domāšanu 
un prātu ieliktu par 20 gadiem agrāk, man Austrumos 
jau varētu 150 sievas būt! Smejas. 

Gribu vēlreiz uzsvērt - cilvēki, vairāk runājiet par 
labo. Atrodiet iemeslus palielīt viens otru. Daudzi ik-
dienā saka un saskata dzīvē tikai slikto, negatīvo. Bie-
ži ar vārdu aizvaino, domādami, ka tādā veidā rīkojas 
gudri. Bet patiesībā jau ir tā, ka cilvēks pats visu ļoti 
labi jūt. Ja kaut ko pasaka vai izdara ne tā, cilvēks 
to pats sajūt, nevajag to no malas akcentēt. Par labu 
ir jārunā vairāk, esmu par to vairākkārtēji pārliecinā-
jies. Vienmēr jau būs, par ko norāt, bet, vai bieži mēs 
pienākam klāt un pasakām „jā, tu esi malacis, tu esi 
labi darījis”? Nē... Ir arī man gadījies, ka par cilvēku, 
daudz viņā neiedziļinoties, rodas konkrēts iespaids 
un ne vienmēr tas ir labs. Bet, parunājot ar viņu, jā, 
jau varu teikt „viņš ir lāga cilvēks!”. Tagad ar secinā-
jumiem īpaši nemētājos, jaunībā bija vairāk katego-
risks. Tagad uz lietām skatos savādāk. Labprāt labo 
pateikšu arī par savu priekšnieci, Brigitu Vasiļevsku, 
viņa ir saprotoša, uzņēmīga, vienmēr uzklausa un 
gandrīz nekad nesaka nē.   

Jums ir divi bērni? 
Jā, puika un meitene. Ričards un Patrīcija. Tagad 

vajag tikai dvīņus. Smejas. Starp citu, sieviņai patei-
cu, ka mums būs puika un meitene vēl pirms viņu 
dzimšanas. Pirmos ratiņus arī nopirku zilus. Laikam 
jau ir tas domu spēks. 

Vai ir bijis kāds sapnis, kas piepildījies? 
Sapņu vienmēr ir bijis daudz, bet tie bija maziņi. 

Sākumā mums nebija automašīnas. Aizlienējāmies 
no draugiem velosipēdus un braucām pie sievasmā-
tes uz Krāslavu, tāpat vien, prieka pēc, padzert kafi-
ju kopā. Kad iegādājāmies savus velosipēdus, prieks 
bija lielāks. Kad nopirkām pirmo mašīnu, vēl jo lielāks 
prieks. Tagad cilvēki mazāk priecājas par lietām un 
notikumiem. Agrāk priecājāmies par visu, tagad tā ir 
māksla, jo viss ir it kā pats par sevi saprotams. Tas 
jau ir aizgājis nāciju līmenī. Arī tehnikas mūsu dzīvē 
ir pārāk daudz. Man mājās ir divi televizori, bet es tos 
skatos reti. Uzskatu, ka jaunās tehnoloģijas „nomāc” 
cilvēku. Piemēram, darboties internetā man un dau-
dziem ir nepieciešamība. Tomēr uzskatu, ka internets, 
neskatoties uz milzīgajām iespējām un ērtībām, ir 21. 
gadsimta mēris. Nekādas tehnoloģijas nespēs aizvie-
tot drauga apkampienu, bērnu buču un sieviņas smai-
du. 

Ticu, ka pienāks laiks, kad rokasspiediens nozīmēs 
vairāk nekā elektroniskais paraksts.

Sakiet viens otram labu, tas noteikti atmaksāsies! 
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Sveicam jaunlaulātos!
• Irīnu Purmali un Dmitriju Bernatu
• Jeļenu Vasiļjevu un Vitāliju Staseļūnu
• Nadeždu Libiku un Viktoru Poļačonoku
• Jolantu Pļisku un Konstantīnu Morozovu
• Renāti Ancāni un Ivaru Skrindu
• Valēriju Žuku un Juriju Orlovu
• Nataļju Ušali un Nikolaju Ivļevu
• Jeļenu Gasjuli un Vadimu Boļšakovu
• Diānu Požaricku un Māri Skvorcovu
• Guntu Jaševu un Alekseju Volkovinski
• Svetlanu Petrovu un Arturu Smelteru
• Jekaterinu Kubrjakovu  un  Sergeju Poļanski
• Irinu Ovčiņņikovu un Romualdu Leitānu
• Initu Kokinu un Jāni Rubiku
• Alinu Macijevsku-Koročeļsku un Mihailu Rudenko
• Ināru Kokinu un Staņislavu Jermaloviču
• Radu Beinaroviču un Sergeju Nagorņaku 
• Alinu Sopovu un Viktoru Leitānu
• Žannu un Andri Putānus
• Alīnu Loktevu un Anatoliju Ļahovski
• Oksanu Dimitrijevu un Romualdu Dargeli

Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,

veselību, pacietību un izturību
bērniņu audzināšanā!

Novadā dzimuši
Ambeļu pagastā

Jānis Koļesovs (22.jūlijā)
Demenes pagasts

Matvejs Ziļs ( 21.jūlijā)
Anita Garkule (1.augustā)

Kalupes pagastā
Artēmijs Birjukovs (19.jūlijā)

Maļinovas pagastā
Angelīna Ostrovska (19.jūlijā)

Medumu pagastā
Olivija Kirillova (3.augustā)

Naujenes pagastā
Veronika Podobeda ( 20.jūlijā)

Marks Vasiļjevs (20.jūlijā)
Elvīra Podoļska (1.augustā )

Salienas pagastā 
Darija Drožina(30.jūlijā)
Skrudalienas pagastā 

Andris Požarskis (9.augustā)
Sventes pagastā

Viktorija Bogdanoviča (19.jūlijā)
Tabores pagastā

Iļja Semjonovs (4.augustā)

Konkurss 
„Daugavpils novada gada 

uzņēmums 2014”
Pieteikuma anketas iesniedzamas līdz 

8.septembrim Daugavpils novada domē 
(Rīgas ielā 2, Daugavpils, 29.kab.), 
pagastu pārvaldēs vai elektroniski: 

jazeps.krukovskis@dnd.lv
Nolikums un pieteikuma anketas pieejamas 

pagastu pārvaldēs un www.dnd.lv
Konkursa uzvarētāju godināšana 24.oktobrī. 

Kontaktpersona: Jāzeps Krukovskis 
Tel. 65476882

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
01.09. 10.00 Zinības dienai veltīts pasākums bērniem 

„Tiksimies skolā!”
Biķernieku kultūras nams

1.09. 10.00 Pasākums „Jautrās stundas” Silenes kultūras nams
05.09. 14.30 Dzejas dienu pasākums. Tikšanās ar dze-

jnieci Annu Rancāni
Maļinovas pagasta 
bibliotēka

10.09. 17.00 Pasākums „Atgriešanās zinību pasaulē” Demenes kultūras nams
11.09. 14.00 Dzejas dienām veltīts pasākums, konkursa 

„Mans pagasts” noslēgums
Kalupes bibliotēka

11.09. 11.00 Dzejas diena veltīta dzimtajam novadam Salienas kultūras nams
12.09. 16.00 Folkloras kopu sadziedāšanās “Atvasara 

Juzefovā stāstu un ābolu laikā”
Juzefovas parks (Naujene)

12.09. 15.00 Velobrauciens „Iepazīsti savu pagastu un 
tā uzņēmējus”

Sventes pagasts

13.09. 12.00 Rudens ražas diena Maļinovas pagasta laukums
13.09. 12.00 Tabores pagasta diena, svinīgā estrādes 

atklāšana
Pie Tabores pamatskolas   

14.09. 13.00 Pasākums „Laucesas pagastam – 150” Laucesas kultūras nams
14.09. 13.00 Svētku tirdziņš “Ražots un gatavots Lauc-

esas pagastā”
Sabiedriskais centrs 
“Laucesa”

14.09. 13.00 Medumu pagasta svētki Medumu pagasts
15.09.-19.09. Sakņu nedēļa Vaboles pagastā Vaboles kultūras nams, 

parka laukums 
16.09. 17.00 Pasākums jauniešiem “Vai tu zini Dau-

gavpils novadu?”
Demenes kultūras nams

16.09. 14.00 Zāļu tēju pēcpusdiena „Neturi sveci zem 
pūra”

Kalupes pagasta pārvaldes 
zāle

18.09. 14.00 Velobrauciens Silenes atpūtas parks 
19.09. 18.00 Konkurss – degustācija jauniešiem 

„Vasara burkā”
Biķernieku kultūras nams

19.09. 17.00 Prasmju apmaiņas seminārs «Nāc un 
iemācies!»

Līksnas kultūras nams

26.09. 13.30 Pastaiga dabā ar Jāņa Baltvilka dzejoļu 
krājumiem

Medumu pagasts

27.09. 12.00 Pasākums Vaboles pagasta senioriem un 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

Vaboles kultūras nams

27.09. 9.00 Miķeļdienas gadatirgus Stadions pie Kalupes pa-
matskolas

28.09. 10.00 Skrudalienas pagasta svētki Silenes ciems
29.09. 18.00 Pasākums bērniem „Pirmā tikšanās ar 

bibliotēku”
Biķernieku bibliotēka

AFIŠA

Daugavpils novaDa Dienas
20. septembrī

pie Daugavpils novada domes ēkas (Rīgas iela2, Daugavpilī)

10. 00 ATKLĀŠANA
 DEMENES, KALKŪNES, MEDUMU, SVENTES pagastu kultūras programma

11. 15  Šarkovščinas rajona (Baltkrievija) Kultūras centra estrādes dziesmu
paraugkolektīvs “MAZĀ FEJA” un vokālā grupa “REZONANSE”

11. 45 Folkgrupa “MĀSAS DIMANTAS”
12.30  Daugavpils Baltkrievu kultūras centra  un kultūrizglītības biedrības 

“Uzdim” Deju ansamblis  “ĻENOK” un vokālais ansamblis “KUPAĻINKA”
12.50 Lomžas (Polija) reģionālā kultūras centra kolektīvs
13.15 Viļānu kultūras nama lauku kapela „BUMBURNEICYS”
14.00 NOSLĒGUMS
11.00 – 13.00 LAUKU GARDUMU IELA
Iegādājoties preces no Daugavpils novada tirgotājiem ne mazāk kā 1 EUR vērtībā, saņemsiet 
vienu talonu par katru iztērēto euro. Sakrājot 3 talonus doties uz   “Lauku gardumu ielas” 
ēdienu degustāciju.
10.00 – 14.00 Ražotāju un amatnieku gadatirgus

• Daugavpils novada mazpulku izaudzētās produkcijas tirdziņš
• Fotoizstāde “Demenes, Kalkūnes, Medumu, Sventes pagasti tuvplānā”
• SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”  informatīvā  telts
• Latgales Zoodārza dzīvnieku izstāde „Dzīvie izrakteņi Daugavpils   novadā”

10.00 – 14.00 Latgales amatnieku festivāls 
12.00 Tūrisma aktivitāte „Iepazīsti Daugavpils novadu” – divas divu stundu 

ekskursijas Kalkūne – Demene un Medumi – Svente (iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 
26467137 vai rakstot taka@dnd.lv) Sporta aktivitātes (Vienības laukumā)

Radošās darbnīcas: „Zaļā laboratorija”, tekstila rotaļlietu darbnīca, stikla apgleznošanas 
darbnīca, rotu darbnīca, metāla un stikla gravēšanas darbnīca, koka rotaļlietu darbnīca, origami 
darbnīca, sejas apgleznošana. 

15.00 DAUGAVPILS TEĀTRĪ
L. Gundars “DABASEIBYS PŪDDARNEICA”jeb Viņa debešķības 
Laimesciema podniekdarbnīca. Kaislīga komēdija latgaļu gaumē (EUR 8.50)

Plašāka informācija par Daugavpils novada dienām portālā www.dnd.lv 
Rīkotāji: Daugavpils novada dome


