
DAUGAVPILS
NOVADA VĒSTIS
DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Nr.6 (66) 2016 .gada jūnijs

Jampadracis kolhozā pulcēja tūkstošiem līgotāju 

Līgo vakarā Višķu estrādē pulcējās 
līgotāji no malu malām, lai kopā jaut-
rās noskaņās pavadītu gada skaistā-
kos svētkus – Vasaras saulgriežus. Te 
varēja nobaudīt Daugavpils novada 
saimnieču sietos sierus un vietējo alus 
meistaru darīto alu. Tāpat ikviens, 
kurš nebija paguvis nopīt mājās sev 
vainadziņu, to varēja pagūt izdarīt 
pirms koncerta zāļu darbnīcā.

Noskatīties brīvdabas izrādi – kon-
certu „Jampadracis kolhozā” ieradās 
vairāk kā divi ar pusi tūkstoši līgotāju. 
Tik daudz skatītāju Višķu brīvdabas 
estrādē nepulcējas bieži. Šajā „jampa-
dracī” netika nedz pelti, nedz slavēti 
kolhoza laiki, bet gan ar humoru at-
skatījāmies, kā tika risinātas daudzas 

lietas, tai skaitā Jāņu svinēšana, jo cil-
vēki, tāpat kā šodien, strādāja, svinēja 
un mīlēja.

Ikviens izjuta savdabīgo kolhoza lai-
ku auru jau ienākot estrādes teritorijā. 
Uz goda dēļa sarindoti kolhoza „Nā-
kotne” pirmrindnieku foto, laukumā 
sabraukusi padomju laiku tehnika – 
kādreiz lepnā “Volga” un vecais labais 
„gaziks”, kas līdz skatuvei atveda at-
raktīvos kolhozniekus.

Ierodoties vakara vadītājiem, ska-
tītāju rindas pāršalca smieklu vētra. 
Kolhoza priekšsēdētājs Kazimirs Adā-
movičs, kura lomā iejutās Daugavpils 
teātra aktieris Ritvars Gailums, pie-
stūrēja pie pašas estrādes lepnajā Vol-
gā un ar alus muciņu rokās. Ar elek-

trisko ganu uz velosipēda stūres viņam 
sekoja kolhoza zootehniķe Veneranda 
Janovna, kuru lieliski atveidoja šar-
mantā Višķu sociālās aprūpes centra 
vadītāja Veneranda Zeile. 

Vakaru kuplināja „Līksmes” jaunie-
ši ar savām jautrajām dejām. Izbra-
dājuši kukurūzas lauku, ieradās  VIA 
“Mažors” jaunieši - atraktīvie kolhoza 
pionieri, kas pārsteidza ar muzikālu 
sniegumu mūsdienu manierē. Vakara 
gaitā muzikālu sveicienu līgotājiem 
veltīja arī „Pankūku” solisti Inga un 
Normunds, solistes Santa Kasparsone 
un Agate Jermaļonoka, Ambeļu fol-
kloras kopa “Romaškas” un Latgales 
dāmu pops. Bet pasākuma noslēgumā 
izlocīt kājas ballē līdz rīta ausmai ai-

cināja Juris Ostrovskis un Dvinskas 
muzikanti.

Šie bija trešie Līgo svētki Višķu es-
trādē, ko organizē pašvaldības aģen-
tūra „TAKA”. Kolhoza idejas autors 
bija Rolands Gradkovskis un scenārija 
autore Inese Bērziņa. Pasākuma orga-
nizēšanā aktīvi līdzdarbojās Daugav-
pils novada Kultūras pārvalde, Infor-
mācijas un sabiedrisko attiecību daļa, 
Ambeļu pagasta pārvalde un, protams, 
īpašs ieguldījums ir Višķu pagasta pār-
valdei.

Uz satikšanos Līgo svētkos Višķu es-
trādē 2017. gadā!

Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūra TAKA
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Daugavpils novada domes lēmumi

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

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

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

IZSOLES

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
20.07. Kalkūnes pagasta pārvalde  13.00-14.00

22.07.
Naujenes sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības centrs, Vecstropu c., 
Naujenes pagasts

13.00-14.00

22.07. Naujenes kultūras centrs, Lociku c., 
Naujenes pagasts 14.00-15.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
18.07. Ambeļu pagasta pārvalde    14.00-16.00
Daina Amosova 
07.07. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
14.07. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Jānis Belkovskis
04.07. Špoģu vidusskola 10.00-13.00
18.07. Salienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
Andrejs Bruns

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

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

Valērijs Hrapāns
05.07. Kalkūnes pagasta pārvalde   10.00-12.00
19.07. Tabores pagasta pārvalde 10.00-12.00
Roberts Jonāns
11.07. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
18.07. Līksnas pagasta pārvalde 13.00-16.00
25.07. Vaboles pagasta pārvalde 13.00-16.00
Edgars Kucins

05.07. Daugavas iela 34, Kraujas c. Naujenes 
jauniešu centrs 15.00-18.00

13.07. Daugavas iela 34, Kraujas c. Naujenes 
jauniešu centrs 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte

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

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

Juris Livčāns
Iedzīvotāju pieņemšana jūlijā nenotiks. 

Anita Miltiņa
04.07. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
18.07. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko
06.07. Ambeļu pagasta pārvalde 09.00-10.00
13.07. Demenes pagasta pārvalde 09.00-10.00
20.07. Maļinovas pagasta pārvalde 09.00-10.00
Aivars Rasčevskis
05.07. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
11.07. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
06.07. Sventes vidusskola 09.00-11.00
26.07. Sventes vidusskola 09.00-11.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.07. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

Naujenes pagasta pārvaldes rīkotajā mutiskajā 
izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdota automašī-
na RENAULT MEGANE, valsts reģistrācijas Nr. 
FB 3566, izlaiduma  gads – 2004.g., dzinējs: 1,6i 
(benzīns), tumši zilā krāsā. Īpašuma sākumcena ir 
310,00 EUR. Izsoles nodrošinājums ir 31.00 EUR, 
reģistrācijas nauda – 10.00 EUR   kas ir jāiemaksā 
pirms reģistrācijas izsolei pārvaldes kontā Nr. LV-
93TREL9800200447410, Valsts kase, TRELLV22 
vai V96HABA0551028137019, HABALV2, AS 
„SWEDBANK”. 

Izsole notiks Naujenes pagasta pārvaldes tel-
pās Naujenē, Skolas  ielā  15, 2016.gada 8.jūlijā  
plkst.10.00. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Naujenes 
pagasta pārvaldē, Skolas ielā 15, Naujenē, darba 
dienās plkst. 8.30-12.30 un 13.00-17.00 līdz 2016.
gada 7. jūlijam plkst.16:30, Naujenes pagasta pār-
valdes mājas lapā  www.naujene.lv, Daugavpils no-
vada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

Tālrunis uzziņām 65476840, 26465559

2016.gada 26.maija sēdē pieņemti 38 lēmumi:
 Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozīju-

mi Daugavpils novada domes 2016.gada 28.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2 „Daugavpils novada 
pašvaldības budžets 2016.gadam””.
 Nolēma organizēt atpūtas un piedzīvojumu 

dienas bērnu nometni „Baby Camp” Naujenes pa-
matskolas telpās no 2016.gada 6.jūnija līdz 28. jūni-
jam un noteica vecāku maksu 43 euro par 15 dienām.
 Atļāva Daugavpils novada Kultūras pārval-

dei iestāties Lauku bibliotēku atbalsta biedrībā.
 Atbalstīja ideju iesniegšanu  4.2.2. specifi skā 

atbalsta mērķa ietvaros otrajā projektu iesniegumu 
atlases kārtā “Energoefektivitātes paaugstināšana 
un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus 
nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām” 
- „Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana” ar plānotajām  projekta kopējām  
izmaksām 199 485,00 euro un “Sociālo pakalpojumu 
centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugsti-
nāšana” ar plānotajām projekta kopējām izmaksām  
444 137,00 euro. 
 Nolēma ņemt aizņēmumus Valsts kasē 115 

112,54 euro  remonta būvdarbu īstenošanai Dau-
gavpils novada pašvaldības Birznieku pamatskolā, 
203 564,51 euro Višķu sociālā aprūpes centra at-
jaunošanas 2.kārtas būvdarbu fi nansēšanai un 164 
158,38 euro pašvaldības investīciju projekta  “Vecsa-
lienas muižas pils atjaunošana” īstenošanai. 
 Apstiprināja Maļinovas pagasta pārvaldes 

sniegto traktortehnikas maksas pakalpojumu izce-
nojumus.
 Apstiprināja Salienas pagasta teritorijā sa-

dzīves atkritumu savākšanas tarifu  par faktiski iz-
vesto atkritumu daudzumu -  8,13 euro  par 1 m3, bez 
PVN.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2016.

gada 25.februāra lēmumu Nr. 194  “Par piedalīša-
nos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā 
projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbī-
bas nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un 
stiprināt jauniešu piederības apziņu”.
 Atbalstīja Daugavpils novada pašvaldības 

energoefektivitātes pasākumu veikšanu daudzdzī-
vokļu dzīvojamai mājai Nr.16, Kalkūnes iela, Kalkū-
ni, Kalkūnes pagasts, un piešķīra līdzfi nansējuma 
apjomu 43750,00 euro un daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai Nr.12, Ķieģeļu iela, Kalkūni, Kalkūnes pa-
gasts -  līdzfi nansējuma apjomu 23594,59 . euro.
 Piešķīra Biķernieku pagasta pārvaldei  lī-

dzekļus 1097,34 euro apmērā no nekustamā īpašuma 
atsavināšanas rezultātā gūtajiem līdzekļiem 1828,90 
euro  apmērā, kuri tiks izmantoti Biķernieku kultū-
ras nama un trenažieru zāles kārtējam remontam.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2009.

gada 10.septembra lēmumu Nr. 616 „Par Daugavpils 
novada pašvaldības tirdzniecības atļauju izsniegša-
nas  un tirdzniecības vietu noteikšanas komisijas 
izveidošanu””, kurā tika veiktas izmaiņas komisijas 
sastāvā.
 Atļāva atsavināt un pārdot izsolē nekusta-

mo īpašumu “4K”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, 
Daugavpils novads.
 Apstiprināja izsoles protokolus uz 2 nekus-

tamajiem īpašumiem Demenes un Tabores pagastā.
2016.gada  9.jūnija domes sēdē pieņemti 58 
lēmumi:
 Apstiprināja saistošos noteikumus „ Pašval-

dības stipendijas piešķiršanas kārtība”.
 Iecēla par Laucesas pamatskolas direktori 

Valentīnu Vavžiņaku.
 Izsludināja Daugavpils novada konkursu 

“Saimnieks 2016” un apstiprināja konkursa noliku-
mu.
 Deleģēja Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“NAUJENES PAKALPOJUMJU SERVISS” orga-
nizēt un nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
Skolas iela 9 un Skolas iela 13A, Nīcgalē iedzīvotā-
jiem siltumenerģijas piegādes pakalpojumus . 
 Apstiprināja Kalupes pagasta teritorijā sa-

dzīves atkritumu savākšanas tarifu  par faktiski iz-
vesto atkritumu daudzumu -  9,40 euro par 1 m3, bez 
PVN.
 Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 65 

219,00 euro apmērā pasažieru autobusa iegādei 
Skrudalienas pagasta pārvaldei.
 Atļāva atsavināt un pārdot 17 pašvaldības 

nekustamos īpašumus  Dubnas, Kalupes, Līksnas, 
Sventes, Vaboles un Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos 

īpašumus fi ziskām personām  Kalupes un Sventes 
pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 5  pašvaldības nekus-

tamos īpašumu Kalupes un Višķu pagastā un apstip-
rināja izsoles noteikumus.
 Atzina izsoli uz pašvaldības nekustamo īpa-

šumu Sventes pagastā par nenotikušu.
 Norakstīja debitoru parādus 4 personām 

Skrudalienas pagastā

 Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no 9 fi zis-
kām personām Naujenes un Maļinovas pagastā ne-
kustamā īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus 
un nokavējuma naudu.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavētos maksājumus un nokavējuma naudu 7 per-
sonām Naujenes pagastā.
 Pieņēma 6 lēmumus zemes jautājumos.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumen-
ti”.

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

Višķu pagasta pārvade ierosina publisko ap-
spriešanu par atļauju izcirst kokus ārpus meža 
teritorijas:

1) Vīgantu ciemā pie mājas Nr. 7 (viena liepa un 
divi bērzi pie mājas pirmās ieejas);

2) Vienu egli Koroļevščinas kapos;
3) Vienu ozolu Špoģu ciemā, Skolas ielā 19, pie 

veikala AIBE.
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus 

var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, 
Višķu pag.) no 2016.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 
21. jūlijam.

2016.gada 25.jūlijā publiskā apspriešana notiks 
plkst.10.00 Vīgantu ciemā, 10.30 Koroļevščinas 
kapos un 10.45 Špoģu ciemā, Skolas ielā 19.
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Par Laucesas pamatskolas direktori 
iecelta 

Valentīna Vavžiņaka 
matskolas direktores amatu ieņēma 
sešus gadus, gūta pieredze arī strā-
dājot par fi zikas un matemātikas 
skolotāju, kā arī direktora vietnieci.

Pateicoties direktores veiksmīgai 
sadarbībai ar vecākiem un bērniem, 
90% Tabores psk. skolēnu plāno tur-
pināt mācības Laucesas pamatskolā, 
pārējie nolēmuši izglītoties citās kai-
miņpagastu vai pilsētas skolās. Pēc 
līdzšinējām prognozēm, 1.septembrī 
jaunajā skolā varētu mācīties ap 80 
izglītojamie, pirmskolas grupā – līdz 
20 bērniem. Kā norāda Vavžiņaka, 
ar Birznieku psk. kolektīvu viņai arī 
līdz šim ir bijusi cieša saikne – kopā 
ar Tabores psk. darbojies apvienotais 
koris, tika organizēti kopīgi pasāku-
mi mācību gada laikā, arī vasaras 
nometnes.

Jaunajā skolā tiks nodarbināti 15 
pedagogi, no tiem 7 skolotāji būs no 
Tabores psk. un 7 no Birzienieku psk.

Līdz 31.jūlijam V.Vavžiņakas kan-
didatūra tiks saskaņota Izglītības un 
zinātnes ministrijā.

Par Zemnieku tirdziņu 

3.jūnijā savu sezonu atsāka Zem-
nieku vakara tirdziņš, kurā iespē-
jams iegādāties Daugavpils novadā 
audzēto produkciju. Tirgotāji, ņemot 
vērā pilsētnieku vēlmes, piedāvā pla-
šu un daudzveidīgu produkciju. No 
zemniekiem labprāt pērk zaļumus, 
gurķus, baziliku podiņos, tomātus, 
sakņaugus, kaltētus ābolus, medu, kā 
arī ogu un dekoratīvos stādus. 

Jau jūnija sākumā parādījās pir-
mās vietējās zemenes no Naujenes 
un Dubnas. Īsi pirms Līgo svētkiem 
pircējus iepriecināja šīs sezonas jau-
nums - mājas siers. Ar nepacietību 
tirdziņa apmeklētāji gaida jaunos 
kartupeļus.

Kā norāda Daugavpils novada do-
mes Attīstības nodaļas projektu ko-
ordinators Jāzeps Krukovskis, zem-
nieku interese par vakara tirdziņu 
pieaug. Ja pērn sezonas garumā pa-
mīšus tirgojās 26 zemnieki, šogad šis 
skaits visticamāk pieaugs. 

Atgādinām, ka Zemnieku vakara 
tirdziņš norisināsies pēc ierastā gra-
fi ka – katru trešdienu un piektdienu 
no pulksten 16:00 līdz 20:00 Alejas 
ielā aiz lielveikala “Maxima XX”, pos-
mā starp Dagdas un Maizes ielām. 

Iepērcies veselīgi un atbalsti vietējo 
preci!

Ar domes lēmumu par Laucesas pa-
matskolas direktori ar 1.augustu ie-
celta Valentīna Vavžiņaka, kura līdz 
šim pildījusi Tabores pamatskolas 
direktores pienākumus. Izsludināta-
jam amata konkursam pieteicās tikai 
viens pretendents. V.Vavžiņikas kan-
didatūra tika novērtēta kā atbilstoša 
prasībām. Atgādinām, ka Tabores un 
Birznieku pamatskolas tika nolemts 
slēgt, un uz Birznieku pamatskolas 
bāzes dibināt Laucesas pamatskolu.

Valentīna Vavžiņaka Tabores pa-

Medicīnas darbinieku dienā tika 
pasniegti Atzinības raksti

17.jūnijā, Medicīnas darbinieku 
dienā, Daugavpils reģionālajā slim-
nīcā notika īpašs pasākums, veltīts 
profesionālajiem svētkiem. Medicī-
nas darbiniekus sveica gan Daugav-
pils pilsētas vadība, gan  Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska.

J.Jalinska pasniedza sešus Atzinī-
bas rakstus Daugavpils reģionālās 
slimnīcas profesionāļiem par ilgga-

dēju, godprātīgu, augsti profesionālu 
darbu, sniedzot medicīnisko palīdzī-
bu Daugavpils pilsētas un novada 
iedzīvotājiem. Atzinības raksti tika 
piešķirti Murmanam Ratiani, Valen-
tīnai Platkovai, Vladmiram Lukoš-
kovam, Gaļinai Orsai – Orlovskai, 
Janīnai Širinai un Jevģenijam Latu-
govskim.

 Aļona Annišineca
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Jaunieši stāda ozolus par godu Latvijas simtgadei

tika uzsākta Naujenes, Biķernieku, 
Kalkūnes, Skrudalienas un Vaboles 
pagastā.  

20.05. Biķernieku pagasta jaunieši 
aicināja uz pasākumu “Skaistā piekt-
diena”, kuras ietvaros tika sakopta un 
apzaļumota teritorija apkārt Biķer-
nieku jauniešu pulcēšanas vietai un 
pagasta pārvaldes ēkai, kā arī notika 
svinīga ozolu stādīšana. Pasākums 
tika atklāts ar Biķernieku pagasta 
Kultūras centra vokālā ansambļa 
“Sunshines” dziesmām un Olgas Pan-
kovas, pagasta jaunatnes lietu atbil-
dīgās uzrunas. Savā runā Olga ak-
centēja ozola nozīmi latviešu folklorā, 
tā spēku un varenību. Svinīgā gaitā 
visi pasākuma dalībnieki devās stādīt 
ozolu aleju, kas jau bija iesākta pašu 
spēkiem.

28.05. Kalkūnes pagastā tika organi-
zēts “Velo izbrauciens pa Kalkūniem”. 
Velo izbrauciena laikā ikvienam bija 
iespēja ne tikai apskatīt Kalkūnes 
pagasta skaistās dabas ainavas, bet 
arī lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, 
kopīgi sportojot un pievēršot savu uz-
manību dabai draudzīgām sporta ak-
tivitātēm. Velo izbrauciena galvenais 
mērķis bija popularizēt sporta akti-
vitātes novadā, sniegt iespēju iepazīt 
Kalkūnes pagastu no cita skatupun-
kta, kā arī labiekārtot teritoriju ap-
kārt Raiņa akmenim. Pasākuma laikā 
pie Raiņa akmens tika iestādīti pieci 
ozoli, kas ir tikai pirmais solis Dau-
gavpils novada apzaļumošanā. Liels 
prieks bija, ka velo izbraucienā un te-
ritorijas labiekārtošanā piedalījās gan 
Kalkūnes, gan Līksnas pagastu, gan 
Daugavpils jaunieši, dažāda vecuma 
bērni, kā arī gandrīz visi Kalkūnes 
pagasta pārvaldes darbinieki. Pēc te-
ritorijas labiekārtošanas, visiem pa-
sākuma dalībniekiem tika organizēta 
tējas pauze spēku atgūšanai, kā arī 
pārsteiguma aktivitāte – iespēja iepa-
zīt Kalkūnes pagastu un Daugavpils 
novada teritoriju no putna lidojuma. 

29.05. Naujenes pagasta jaunieši 
atklāja pagasta svētkus ar ozolu stā-
dīšanu, kas ir turpinājums jau iesāk-
tai tradīcijai, nākotnes vīzija par pa-
audžu koku alejas izveidi Naujenes 
pagastā. Naujenes pagasts katram 
ozolam piemeklēja goda stādītāju. Kā 
vieni no ozolu stādītajiem bija Janīna 
Jalinska, Vanda Kezika,, Aleksandrs 
Aizbalts, Irēna Bulaša, Ināra Mukā-

ne, Juris Livčāns, un Ināra Miglāne. 
Ļoti svarīga loma Naujenes pagastā ir 
ģimenei, tāpēc divus ozolus iestādīja 
pagasta daudzbērnu ģimene Kuzmic-
ki un Sergejevu ģimene ar jaundzimo-
šo. Pagastā darbojas aktīvi jaunieši, 
tāpēc arī viņiem tika dota iespēja ie-
stādīt stādu, bet noslēdzošo ozolu ie-
stādīja vecākais pagasta iedzīvotājs 
Jānis Lociks.

Savukārt, Skrudalienas pagasta 
“Ģimenes diena” pasākuma ietvaros, 
jaunieši aicināja pagasta iedzīvotājus 
gan uz jauniešu vadītu ziedu veidoša-
nas radošo darbnīcu, gan arī ozolu stā-
dīšanu pie Silenes pamatskolas. Skola 
ir vieta, kur no bērniem uzaug mērķ-
tiecīgi jaunieši, vieta, kur viņi saprot 
savas stiprās un vājās puses un sāk 
realizēt sevi kā personības. Līdz ar 
pagasta jauniešiem, ozolu stādīšanā 
iesaistījās septiņas Skrudalienas pa-
gasta ģimenes. 

31.05. Vaboles pagasta jaunieši sa-
viem ozoliem piešķīra spēka zīmes, 
lai spēcinātu Latvijas garu un godi-
nātu mūsu senčus. Pirmajam ozolam 
tika piešķirts Austras koks ar Ozoliņa 
zīmi, kas sargā dzimtu un ģimeni. To 
iestādīja paši mazākie Vaboles iedzī-
votāji. Otrais ozols ir ar Saules zīmi, 
tā simbolizē mūžīgu kustību, dzīvības 
spēku, sargā dzimtu, nes Dieva svētī-
bu. Šo ozolu stādīja 1.- 4. klases skolē-
ni, lai tiem nekad netrūks enerģijas. 
Trešais ozols ir ar Zalkša zīmi, tas nes 
gudrību, zinātkāri, izveicību, asu prā-
tu un atjautību. Šo ozolu iestādīja 5.- 
9. klases skolēni, lai tiem nepazustu 
vēlme iegūt jaunas zināšanas. Cetur-
tais ozols ir ar Māras krusta zīmi, kas 
saistās ar uguni, māju, auglību. Šo 
ozolu iestādīja 10.- 12. klases skolēni, 
tās enerģija dos tiem spēku un nesīs 
veiksmi pirms un pēc skolas pameša-
nas. Piektais ozols ir ar Jumja zīmi, 
to iestādīja jaunieši kopā ar visiem ci-
tiem, kas stādīja ozolus, jo mums lat-
viešiem, jauniem un veciem, ir jāturas 
kopā un jātur šīs zīmes cieši blakus. 

Daugavpils novada domes Izglītības 
parvalde pateicas pagasta pārvaldēm, 
SIA “Zelve” vadītājam Jānim Bogdā-
nam par atsaucību, kā arī aicina plā-
not ozolu stādīšanu arī turpmākajā 
gadā, turpinot iesākto darbu.

Santa Matisāne
 Jaunatnes lietu speciāliste

Līdz ar 2016.gadu, tiek uzsākta 
Daugavpils novada jaunatnes akcija 
“Augsim Latvijai”, kuras mērķis ir 
rosināt jauniešu interesi par Daugav-
pils novadu, veicināt piederības sajū-
tu dzimtai vietai un veikt ilgspējīgu 
ieguldījumu Daugavpils novada apza-
ļumošanā.

Par godu Latvijas simtgades svi-
nībām, visā valstī tiek organizēti pa-
sākumi, kas iekļauj sevī vides labie-
kārtošanu. Daugavpils novada domes 
Izglītības parvalde un Daugavpils 
novada jaunatne atsaucās uz akci-

ju “Simts ozoli Latvijai” un, sākot ar 
2016.gada maiju, uzsāka trīs gadu 
akciju “Augsim Latvijai”, kuras rezul-
tātā līdz 2018.gadam katrā no Dau-
gavpils novada pagastiem tiks iestā-
dīti vismaz 5 ozoli. Katru gadu starp 
pagastiem tiks veikta aptauja, kuras 
rezultātā Izglītības pārvalde noteiks 
tos pagastus, kuri saņems fi nansētos 
ozolus. Pagasti var piedalīties akci-
jā vairākkārt, ik gadu apzaļumojot 
savu teritoriju, bet fi nansētos stādus 
no Izglītības pārvaldes varēs saņemt 
tikai vienu reizi. 2016.gadā akcija 
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LASĪTĀJU VĒSTULE

 Par dzīvojamo māju 
energoefektivitātes 

paaugstināšanas iespējām
Pamatojoties uz Daugavpils novada 

domes 2012.gada 25.oktobra saistoša-
jiem noteikumiem Nr.22 “Par Daugav-
pils novada pašvaldības līdzfi nansē-
juma apjomu un piešķiršanas kārtību 
energoefektivitātes pasākumu veikša-
nai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, 
2015.gadā 3 dzīvojamām mājām tika 
veikti energoefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākumi, t.sk. dzīvojamai mā-
jai Kalkūnes ielā 14, Kalkūnes pagas-
tā. Pašvaldības līdzfi nansējums 2015.
gada pieņemtajiem lēmumiem bija 
EUR 74 449.62, kuru ietvaros dzīvo-
jamām mājām Naujenes un Kalkūnes 
pagastā tika veikta apkures sistēmas 
renovācija, bēniņu pārseguma siltinā-
šana un jumta seguma nomaiņa un 
ārējo sienu siltināšana.

2016.gadā tika plānots piešķirt līdz-
fi nansējumu EUR 120 500 apmērā 
energoefektivitātes pasākumu veikša-
nai 4 dzīvojamām mājām Naujenes un 
Kalkūnes pagastā. Uz 2016.gada 1.jū-
niju Daugavpils novada dome ir pieņē-

musi 3 lēmumus par līdzfi nansējumu 
energoefektivitātes pasākumu veikša-
nu Kalkūnes pagastā. 

Daugavpils novada dome aicina ie-
sniegt pieteikumus par daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas iekļaušanu Daugav-
pils novada pašvaldības līdzfi nansēju-
ma piešķiršanas energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām pieteikumu reģis-
trā.

  Sīkāku informāciju par energoefek-
tivitātes pasākumiem un pašvaldības 
līdzfi nansējuma apjomu un piešķirša-
nas kārtību var saņemt:

Daugavpils novada dome
Rīgas iela 2, Daugavpils 

Finanšu pārvaldes Īpašuma daļa:
Vadītāja – Ilze Raščevska 19.kabi-
nets, tālr. 65476739; 2635842 

Speciāliste mājokļu jautājumos 
Veronika Pudāne 12.kabinets, tālr. 
65422281; 29412676

Sen jau noslēgusies apkures sezo-
na, tomēr mēs, kalkūnieši, vēlamies 
pastāstīt par savu pieredzi, renovējot 
māju, un tās sasniegtajiem rezultā-
tiem. Mēs dzīvojam Kalkūnes ielā 
Nr.14, kurā pērn tika veikta mājas 
renovācija ar 75% Daugavpils novada 
domes līdzfi nansējumu. 

Šobrīd dzīvojam tādos laikos, kad  
nepieciešams ekonomēt uz visu, arī 
uz apkuri. Diemžēl, tarifi  turpina 
pieaugt pretēji cilvēku ienākumiem. 
Eiropas Savienība piešķir līdzekļus 
energoefektivitātes paaugstināšanai, 
tostarp arī Latvijai. 

Mēs, mājas Nr.14 iedzīvotāji, esam 
ļoti apmierināti ar jauno apkures sis-
tēmu. Tagad mums nav jāpārmaksā 
par apkuri, kas nereti bija pieslēgta 
arī siltākos periodos. Mums nav jā-
traucē namu apsaimniekotājs, jo paši 
regulējam temperatūru pēc saviem 
ieskatiem un vēlmēm. Siltuma regu-
lācija ir iespējama ne tikai atsevišķos 
dzīvokļos, bet pat katrā istabā. Kat-
ram dzīvoklim ir uzstādīts savs indi-
viduāls siltuma skaitītājs – jāmaksā 
ir tikai par sevi, nevis kaimiņu. 

Liels bija mūsu pārsteigums, kad 
vērojām, kā mainīja iepriekšējo, ver-
tikālo apkures sistēmu ar čuguna 
radiatoriem uz jaunajiem – horizon-
tālajiem. Izrādījās, ka dažos dzīvok-
ļos ir uzstādīti par 2-3 radiatoriem 
vairāk nekā paredz mājas projekts. 
Protams, to visu nācās apmaksāt 
kaimiņiem, jo mājai bija tikai viens, 
kopējais skaitītājs. Mūsu mājai jau ir 
28 gadi. Visas caurules un radiatori 
bija pieķepuši ar biezu, brūnu šķidru-
mu, kura dēļ radiatori sildīja tikai uz 
pusi. Demontējot vecās caurules, kri-
ta sarūsējuši uzgriežņi. Nav zināms, 
pēc cik ilgi vecās caurules vēl būtu 

kalpojušas, jo, pēc speciālistu teiktā, 
tās jau bija nokalpojušas trīs termi-
ņus.  Pateicoties jaunajai apkures 
sistēmai, mēs esam ieekonomējuši 
līdz 35% siltumenerģijas! Atsevišķos 
dzīvokļos pat līdz 50%. Turklāt šis 
aprēķins ir bez tiem dzīvokļiem, kuru 
īpašnieki ir aizbraukuši uz ārzemēm. 
Pirmajos mēnešos siltumenerģijas 
ekonomija sastādīja tikai 18%-20%, 
jo bija nepieciešams laiks, kamēr ie-
dzīvotāji pierada samazināt apkuri 
dodoties uz darbu vai uz ilgāku pe-
riodu izbraucot.  Tagad iedzīvotāji ir 
pieraduši, ka, atgriežoties mājās, var 
atkal noregulēt radiatorus uz vēlamo 
temperatūru. Uz katra radiatora ir 
regulators. Jāatzīmē, ka jaunie ra-
diatori uzsildās divreiz ātrāk kā ču-
guna. 

Apkures sezonā maksa par vie-
nu kvadrātmetru sastādīja tikai 
0.85 EUR. Salīdzinājumam, pārējās 
Kalkūnes pagasta mājās vidēji tā sa-
sniedza 1.29 EUR/kvm. 

Iesakām nekavēties izmantot ie-
spēju saņemt ES un pašvaldības 
līdzfi nansējumu mājas energoefekti-
vitātes paaugstināšanai. Laiks lauzt 
vecos stereotipus, cerot, ka viss no-
tiks pats par sevi un par baltu velti. 
Nepalaidiet garām iespēju saņemt 
līdzfi nansējumu, kas daļēji segs jūsu 
izdevumus. Agri vai vēlu tāpat būs 
jāmaina novecojušās caurules – tikai 
vēlāk to var nāksies segt par saviem 
līdzekļiem.

Marija Mureviča
Vēstulei pievienoti mājas iedzīvotāju 

paraksti. 

Kalkūniešu pieredze, 
renovējot daudzdzīvokļu māju

Pašvaldības stipendiju fonds 
atbalstīs novada jauniešus un 

uzņēmējus
Apstiprināti saistošie noteikumi 

par Pašvaldības stipendiju piešķir-
šanas kārtību, kas nosaka stipendiju 
apmēru un piešķiršanas nosacīju-
mus. Stipendiju piešķiršanas mērķis 
ir veicināt nepieciešamo kvalifi cētu 
speciālistu piesaisti Daugavpils no-
vadā, kas ilgtermiņā ir nozīmīgi no-
vada attīstībai. 

Izstrādājot šos saistošo noteiku-
mus, tika veiktas konsultācijas ar 
vietējiem uzņēmējiem, kas atzinīgi 
vērtēja šādu pašvaldības līdzdalību, 
sekmējot ne tikai jauniešu atgrieša-
nos novadā, bet arī vietējo uzņēmēju 
attīstību, piesaistot iztrūkstošos spe-
ciālistus. Jau šobrīd ir apzināts, ka 
novadā uzņēmējiem visvairāk trūkst 
pārtikas tehnologu, veterinārārstu, 
augkopības - lopkopības speciālistu 
un inženieru- mehāniķu. 

Saskaņā ar pieņemtajiem notei-
kumiem, stipendiju varēs saņemt 
jebkura kursa studējošie bakalau-
ra un maģistra profesionālajās vai 
akadēmiskajās studijās. Katru gadu 
līdz 1.februārim ar domes lēmumu 
tiks noteiktas tās specialitātes un 
studējošo skaits, kuriem varētu tikt 
piešķirtas stipendijas un lēmumā 
būs noteikti tie uzņēmēji, kuriem šie 
speciālisti ir nepieciešami. Stipendiju 
konkursa kārtībā varēs saņemt stu-
dējošais, kura deklarētā dzīvesvieta ir 
Daugavpils novadā vai kurš absolvē-
jis Daugavpils novada vidusskolu ne-
atkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, 
un kurš studē attiecīgo specialitāti 
un sekmju vidējā atzīme nav zemāka 
par 6 ballēm, kā arī pēc augstskolas 
absolvēšanas apņemas trīs gadus no-
strādāt pie Daugavpils novada uzņē-
mēja. Ja pretendentiem uz stipendiju 
būs vienādi sekmju izraksti, prioritā-
ri tiks atbalstīti bez vecāku gādības 
palikušie bērni, jaunieši no trūcīgām 
ģimenēm vai daudzbērnu ģimenēm.

Pirms stipendijas saņemšanas, stu-
dējošais varēs slēgt divpusējo vieno-
šanos ar uzņēmēju, kurš garantēs, ka 
tas speciālistu gaidīs un pēc absolvē-
šanas nodrošinās ar darbu. Uzņēmēji 
drīkstēs savstarpēji kooperēties, ga-
dījumos, ja šāds speciālists ir vaja-

dzīgs vairākiem uzņēmējiem. 
Stipendijas apmērs būs atkarīgs 

no studiju gada – 1.kursā studējo-
šam tiks maksāts 150 euro mēnesī, 
2. un 3.kursa studentam – 200 euro 
mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu 
studējošiem, kā arī maģistra studiju 
programmā  studējošajam  - 250 euro 
mēnesī. Studējošais, ievērojot saisto-
šajos noteikumos ietvertās prasības, 
stipendiju varēs saņemt visu studiju 
laiku bez pārtraukuma. 

Pastāvēs arī tā saucamā “Vienrei-
zējā stipendija” 2000 euro apmērā, 
kuru varēs saņemt studiju program-
mas pēdējā kursa students neatkarī-
gi no deklarētās dzīvesvietas un kura 
vidējā atzīme par iepriekšējo studiju 
gadu nav zemāka par 6 ballēm. Arī 
saņemot šo stipendijas apmēru, pa-
stāvēs tādi paši stipendiāta saistību 
nosacījumi. 

Tā kā stipendijas apmērs ir pietie-
koši liels un viens no stipendijas pie-
šķiršanas nosacījumiem ir atgrieša-
nās novadā, nostrādājot vismaz trīs 
gadus pie uzņēmēja, saistošie notei-
kumi šīs saistības neizpildes gadīju-
mā uzliek par pienākumu studējoša-
jam atgriezt saņemto stipendiju pilnā 
apmērā.

Tā kā saistošie noteikumi pieņemti 
vasarā, šogad atbalstāmās speciali-
tātes un pieteikšanās uz stipendijām 
ar domes lēmumu tiks noteiktas līdz 
1.augustam. Tāpat dome izveidos 
Stipendiju piešķiršanas komisiju, ku-
ras atbildībā būs studentu atlase un 
vērtēšana. Lai pieteiktos stipendijai, 
studentam vajadzēs aizpildīt iesnie-
gumu, pievienojot sekmju izrakstu,  
kā arī izziņu no augstskolas. 

Saistošie noteikumi stāsies spēkā 
pēc to saskaņošanas Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijā un publicēšanas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Daugavpils 
Novada Vēstis”. 

Elza Timšāne, 

Diāna Laizāne 
Juridiskās daļas juriskonsults

Attēlā - Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi
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Skolēni mācījās glābt dzīvību
Mācību gads paskrējis vēja spārniem 

ar skolēnu ikdienu skolas gaiteņos, 
klases telpās, stadionos. Nodoti pēdē-
jie skolas darbi un mācību grāmatas, 
lai priecīgi varētu doties vasaras pie-
dzīvojumos. Kā saka – nelaime nenāk 
brēkdama, tāpēc ir jāapzinās, ka katra 
diena var sniegt kā priekus, tā arī bē-
das, un mums pašiem jābūt gataviem 
sniegt palīdzību, ja kādam gadās gūt 
traumas. Bērnu aizsardzības dienā, 
1.jūnijā, Špoģu vidusskolā norisinājās 
Pirmās palīdzības sniegšanas sacensī-
bas skolēniem, ko organizēja LSK Dau-
gavpils un Ilūkstes novadu komiteja.

Šogad tika pārstāvēta Biķernieku pa-
matskola, Špoģu vidusskola, Ilūkstes 
1.vidusskola, Zemgales vidusskola un 
Salienas vidusskola. Sacensībās pieda-
lījās 7 skolēnu komandas, kurām bija 
jāparāda savas zināšanas un prasmes. 
Sacensībās tika izveidoti praktiskie 
pirmās palīdzības sniegšanas etapi 
(kopā - 8), kuros ar statistu un grimē-
tāju palīdzību bija attēloti dzīves īste-
nībai pietuvināti nelaimes gadījumi ar 
vairākiem cietušajiem. Paldies sakām 
Kalupes jauniešiem un jauniešiem no 
LSK Jauniešu nodaļas, kā arī tiesne-
šiem no Medicīnas koledžas un galve-
najai tiesnesei Terēzai Strodei, kuri 
vērtēja skolēnu sniegumu.

Vienā no etapiem tika pārbaudītas 
skolēnu teorētiskās zināšanas par pir-

mās palīdzības sniegšanu cietušajam, 
kur testa veidā vajadzēja atbildēt uz 
praktiskiem jautājumiem. Otrajā eta-
pā komandai bija jāspēlē “Mēmais 
šovs”, kur vienam no skolēniem savai 
komandai ar kustībām bija jāparāda 
nelaimes gadījums un tas komandai 
bija jāatmin. 

Sacensību 3.etapā bija attēlota situā-
cija dārza darbos, kur bija divi cietušie 
– vienam bija sagriezta kāja ar stipru 
asiņošanu, bet otram – kājā iedūrusies 
nagla. 4.etapā skolēniem bija pareizi 
jāsniedz palīdzība uzreiz 3 cilvēkiem, 
kuri piknika laikā guva rokas un acu 
apdegumus, pirksta amputāciju. Pal-
dies izsakām “Zinoo” pārstāvei Vikto-
rijai Kozlovskai, kura pikniku padarīja 
daudz reālāku, izmantojot eksperimen-
ta metodi, ar dzīvu uguni imitējot ro-
kas apdeguma traumu.

Tagad daudz biežāk ikdienā varam 
redzēt cilvēkus, baudot atvaļinājumu 
brīvā dabā – piknikā, pārgājienā, eks-
kursijā. Nedrīkst aizmirst vienkāršu 
piesardzību – pārbaudīt vai dzērienos 
un ēdienā nav ielīdusi bite, lapsene vai 
kāds cits kukainis. Tāpēc 5.etapā sko-
lu komandas rādīja pirmās palīdzības 
sniegšanas prasmes 2 gadījumos- bites 
dzēliens mutes dobumā un pārkaršana 
saulē.

6.etapā bija jāveic atdzīvināšanas 
pasākumi. Izmantojot atdzīvināšanas 

manekenu, glābējam, kura lomā ie-
jutās skolēns, bija pareizi un precīzi 
jāveic elpināšanas un sirds masāžas 
pasākumi. 

Situācija “autoavārija” bija inscinēta 
7.etapā, kur autovadītājs bija bezsa-
maņā un pasažieris guvis galvas trau-
mu. Savukārt 8.etapā bija notikusi sa-
dursme – motocikla vadītājs uzbrauca 
gājējam, kā rezultātā abi guva trau-
mas – apakšdelma lūzums un vēdera 
trauma. 

Jāatzīmē, ka katrā no situācijām 
skolēniem bija jāsaglabā miers un jā-
redz skaidrs rīcības plāns – nelaimes 
vietā pareizi jāizsauc Ātrā medicīniskā 
palīdzība un jārīkojas. Katrā no situā-
cijām ir dažādas nianses, kurās nezinā-
tājs noteikti pieļautu kļūdas. Ikdienā 
traumas var gūt dažādos negadījumos, 
kam parasti neesam sagatavoti, tāpēc 
minētās situācijas skolēniem nebija ie-
priekš zināmas. 

Sacensību noslēgumā muzicēja Špo-
ģu mūzikas skolas skolēnu grupa “Ma-
žors”, kas sveica sacensību dalībniekus 
ar vasaras iesākšanos pēc rūpīgi pa-
darīta mācību darba. Tika saskaitīti 
punkti un noskaidroti uzvarētāji. Re-

zultātā gan vidusskolu, gan pamat-
skolu grupās kā uzvarētājas sveicām 
Zemgales vidusskolas komandas. Tās 
kopā ar savām skolotājām dosies uz 
Pirmās palīdzības sacensībām Latvi-
jas mērogā. Atzinīgi novērtējam visu 
skolotāju darbu ar skolēniem, kuri tika 
gatavoti ļoti atbildīgi. Paldies pedago-
giem un viņu skolēniem! Tagad varam 
būt daudz drošāki, ja blakus mums ir 
zinoši cilvēki.

Mēs izsakām sirsnīgu paldies par at-
balstu sacensību īstenošanā Daugav-
pils novada domei un Ilūkstes novada 
domei. Paldies zinātkāres centram 
“Zinoo” par dalību sacensībās un sagā-
dātajām balvām, sporta klubam “Bei-
buks”, atbalstītājiem - kooperatīvam 
“Sēlijas āres”, SIA “Artavas”, z/s “Zā-
lītes”, Kalupes jauniešu centram un 
Špoģu vidusskolai par jauko uzņemša-
nu. 

Vēlam skaistu un drošu vasaru ik-
vienam, lai laimīgi mēs paši un mūsu 
mīļie cilvēki! 

LSK Daugavpils 
un Ilūkstes novad u komiteja
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Folkloras kopa “Dyrbyni” no 
Pleskavas līdz Sanktpēterburgai

Daugavpils novada Kultūras cen-
tra folkloras kopa “Dyrbyni” pēdējā 
mēneša laikā jau divreiz viesojusies 
Krievijā, piedaloties gan starptautis-
kā folkloras festivālā Pleskavā, gan 
Latgales kultūras dienās Sanktpē-
terburgā.

28. - 29. maijā Pleskavā notika 4. 
Starptautiskais folkloras festivāls 
“Lakstīgalu nakts” («Соловьиная 
ночь»), kurā pavisam piedalījās 13 
kolektīvi, pārstāvot dažādas Krievi-
jas pilsētas  – Sanktpēterburgu, Nar-
vu, Gdovu, Saratovu u.c. Folkloras 
kopa “Dyrbyni” piedalījās festivālā 
kā vienīgie ārzemju viesi. Festivāls 
iesākās ar atklāšanas koncertu, kurā 
katrs kolektīvs uzstājās ar īsu priekš-
nesumu, pēc tam sekoja lāpu gājiens 
un dalībnieku laivu brauciens pa upi, 
dziedot savas dziesmas, tādējādi ra-
dot “dziedošās upes” efektu. Vakars 
turpinājās ar visu kolektīvu koncer-
tu, dančiem un rotaļām līdz pat rīta 

gaismai. Visvairāk folkloras kopas 
“Dyrbyni” dalībnieces pārsteidza 
unikālais Pleskavas kremlis, pilsē-
tas centra gleznainās ainas, sirsnīgā 
uzņemšana un festivāla klausītāju 
atsaucība un interese par latviešu 
kultūru.

Savukārt no 10. līdz 12. jūnijam 
folkloras kopa “Dyrbyni” viesojās 
Sanktpēterburgā. Tur notika Latga-
les kultūras dienas, kuras jau piekto 
gadu rīkoja Latgales reģiona attīstī-
bas aģentūra un Latvijas ģenerālkon-
sulāts Sanktpēterburgā. Pasākumā 
Latgali kā pievilcīgu tūrisma ceļo-
jumu galamērķi popularizēja vairāk 
nekā 30 dažādās nozarēs strādājoši 
Latgales amatnieki (keramiķi, audē-
jas, kalēji, saimnieces, pinēji u.c.), tū-
risma informācijas centru speciālisti, 
folkloras kopas “Sudobri” un “Dyrby-
ni”.

 Anna Briška
folkloras kopas “Dyrbyni” vadītāja

Līksnas baznīcā izskanēja kantāte 
“Dievs, tava zeme deg!” 

Līksnas Vissvētākās Jēzus sirds Ro-
mas katoļu baznīcā notika deportācijas 
upuru 75.gadadienai veltīts dievkalpo-
jums un koncerts, kuru kuplināja ska-
nīgās Latvijas Universitātes absolven-
tu kora “Jubilate”, kā arī solistu Ingus 
Pētersona un Jāņa Kokina balsis. Kori 
vadīja diriģents Juris Kļaviņš, pie ēr-
ģelēm – Aivars Kalējs.

Līksnas baznīca bija pārpildīta gan 
ar draudzes ļaudīm, gan ciemiņiem 
no tuvākas un tālākas apkārtnes, kas 
steidza izmantot iespēju augstā māks-
linieciskā izpildījumā noklausīties 
1943.gadā sarakstīto Lūcijas Garū-
tas kantāti “Dievs, tava zeme deg!” ar 
Andreja Eglīša vārdiem. Šis skaņdarbs 
cauri gadu desmitiem kļuvis par vienu 
no latviešu nācijas mūzikas kultūras 
simboliem, paužot sāpi par traģiska-
jām likteņgaitām, kas skāra latviešu 
tautu. 

Operdziedātājs, tenors Ingus Pēter-
sons norādīja, ka kantāte ir Latvijas 
brīvības un pašcieņas simbols, kas šo-
brīd iegūst vēl dziļāku jēgu. “Šodien 
dziedot, es sajutu garīgu pacēlumu – 
šis laiks, kurā mēs dzīvojam, ir, mai-
gi izsakoties, īpatnējs. Bībelē to sauc 

par “pēdējo laiku, pēdējām dienām” un 
es tiešām uzskatu, ka mēs dzīvojam 
šādā laikā. Šis skaņdarbs ir ieguvis 
jaunu aktualitāti – tas kļuvis plašāks 
par Latvijas okupācijas tēmu, kad tas 
tika atskaņots pirmo reizi. Šobrīd no-
tiek ļauno spēku pasaules okupācija. 
Šajā kontekstā tas iegūst pilnīgi citu 
jēgu. Ja kādreiz mums būs jāstāv Soģa 
priekšā, es redzu potenciālu mūsu tau-
tai, jo tai piemīt ticības spēks.” 

I.Pētersons atzina, ka Līksnas pa-
gastā viesojas pirmo reizi un nebija 
domājis, ka mazapdzīvotā vietā ir tik 
milzīgs un krāšņs dievnams. “Nesen 
uzstājāmies Holandē un gadu iepriekš 
Briselē – Līksnā man atkal radās sa-
jūta, ka dziedam Eiropā! Salīdzinoši, 
luterāņu dievnami ir mazāki, pieklu-
sinātāki. Kārtējo reizi pārliecinos, ka 
Latvija un, jo īpaši, Latgale ir pilna 
ar neatkārtojamām baznīcām, kuras 
vajadzētu apzināt. Šodien bija absolū-
ti īpaša auditorija un mēs labprāt at-
brauksim vēl,” tā atvadoties piebilda 
Pētersons.

Elza Timšāne

Vabolē notika amatierteātru saiets „Spēlējam kopā”
4. jūnijā Vaboles pagastā notika 

amatierteātru saiets „Spēlējam kopā”. 
Saietu reizi divos gados kādā no 19 
Daugavpils novada pagastiem rīko 
Daugavpils novada Kultūras pārvalde. 
Šoreiz par saieta vietu tika izvēlēta Va-
bole, jo pagasta amatierteātris “Nagai-
dama prīca” šogad svin savu 50 gadu 
pastāvēšanas jubileju. 

Jubilejā amatierkolektīvu sveica 
kupls apsveicēju pulks, tostarp Dau-
gavpils novada Kultūras pārvaldes va-
dītāja Ināra Mukāne un domes priekš-
sēdētājas vietnieks Arvīds Kucins, kurš 
“Nagaidamai prīcai”” un tās vadītājai 
Ainai Pabērzai pasniedza Pateicības 
rakstu par ieguldījumu amatierteātra 
tradīciju kopšanā un latgaliskās iden-
titātes uzturēšanā. Ciemiņi savukārt 
tika cienāti ar gardu kliņģeri. 

Saietā piedalījās Vaboles pagasta 
Kultūras nama amatierteātris “Nagai-

dama prīca”, Nīcgales pagasta Tautas 
nama amatierteātris “Kvēlošās sirdis”, 
Daugavpils novada Kultūras centra te-
ātra trupa “Trešais variants”, Līksnas 
pagasta Kultūras nama bērnu un jau-
niešu dramatiskais kolektīvs “Sprīdī-
tis” un amatierteātris “Maskas”.

Noslēguma pasākumu “Cauri lai-
kiem un tikumiem” krāšņāku padarī-
ja Ziepju burbuļu meistars Andrejs un 
Vaboles pagasta Kultūras nama jau-
niešu deju kolektīvs “Aisma”. 

Saieta norises notika ar Valsts kul-
tūrkapitāla fonda mērķprogrammas 
„Amatierteātris” atbalstu.

Anita Auzāne
Novada kultūras centra 

kultūras menedžere
Novada kultūras centra 
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Tūrisma triatlonā laivoja, riteņoja un skrēja 
Naujenes pagastā - dabas parkā 

“Daugavas loki”, Slutišķu un Diļe-
viču ciemos notika sporta pasākums 
visiem interesentiem - Tūrisma 
triatlons! Pasākumu rīkoja Daugav-
pils novada pašvaldības aģentūra 
“TAKA”, to atbalstīja sporta kluba 
“Beibuks” laivu noma, “Latgales 
alus”, Tirdzniecības parks “SOLO”, 
veikalu tīkls “ELVI”, viesnīca “Park 
Hotel Latgola”  un sponsori - Europe 
Direct birojs Daugavpilī. 

Tūrisma triatlona starts tika dots 
Slutišķu ciemā, atpūtas vietā “Latga-
les sēta”, kur dalībnieki devās kanoe 
laivās lejup pa Daugavu. Diļeviču cie-
mā, kempingā “Ozianna” dalībniekus 
sagaidīja velosipēdi – un tad gar Dau-
gavu, pa mežiem un laukiem atpakaļ 
uz Slutišķu sādžu. Pēdējais triatlona 
posms – skrējiens.  Pēc fi niša koman-
das pildīja papildu uzdevumus, kuros 
varēja parādīt savas zināšanas par 
Daugavpils novada tūrisma objek-
tiem – šos rezultātus ņēma vērā ko-
mandu kopvērtējumā.

Diena bija izdevusies lieliska, Dau-
gavas straume ātra, dalībnieki apņē-
mīgi un dzīvespriecīgi!

Piedalījās 17 sportiskas un ener-
ģiskas komandas no Daugavpils un 
Daugavpils novada, Līvāniem, Jē-
kabpils, Rīgas. Visu trasi (10 km ar 
kanoe pa Daugavu, 6,7 km ar velosi-
pēdu pa mežu un 1,5 km skrējiens) 
drosmīgi pārvarēja un labus rezul-
tātus sasniedza gan visjaunākā pa-

sākuma dalībniece - 10 gadus vecā 
Anna Gabriela Skrūzmane no sporta 
kluba LiVelo (Līvāni), gan 83 gadus 
vecais sportists Romāns Saušs no 
Vaboles. Netrūka arī starpgadījumu 
ar apgāztām laivām un salūzušiem 
velosipēdiem, tomēr visas komandas 
sasniedza fi nišu. 

Vīriešu konkurencē pirmo vietu 
ieguva Igors Žemčugovs (komanda 
RSSV), otro - Aleksandrs Drizļionoks 
(tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”), 
trešo – Guntis Gudulis (komanda 
“Daj krugaļa – 13”). Sieviešu kon-
kurencē pirmā bija Jeļena Kopasova 
(tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”), 
otrā – Laura Stivriņa, bet trešā – Si-
gita Bogdanova (abas no kluba Li-
Velo). Komandu konkurencē pirmā 
vieta tika piešķirta komandai no 
tūrisma kluba “Sniegpulkstenīte”, 
otrā – komandai “LiVelo”, trešā – ko-
mandai “Daj krugaļa”. Arī kopvērtē-
jumā, pēc summētiem punktiem par 
rezultātiem triatlonā un zināšanām 
par novadu, uzvarēja tūrisma kluba 
“Sniegpulkstenīte” komanda. Svei-
cam uzvarētājus!

Lai gan uzvarētāji varēja būt ti-
kai daži, sauli, ūdeni, vēju matos un 
meža smaržu saņēma pilnīgi visi da-
lībnieki un līdzjutēji!

Jolanta Bāra
Pašvaldības aģentūras “TAKA” 

tūrisma organizatore

Daugavpils novada sporta skolai pirmie absolventi
Jūnijs ir izlaidumu laiks - ziedu klēp-

ji, satrauktas sirdis un jauna ceļa sā-
kums. Dokumentus par pamatskolas 
pabeigšanu novada izglītības iestādēs 
šogad saņēma 194 pamatskolēni, to 
vidū arī 10 Medumu internātpamat-
skolas audzēkņi. Savukārt vidusskolas 
absolvēja 108 jaunieši, t.sk. 43 skolēni, 
kas apguva mācības Sventes vidussko-
las neklātienes formā.  

Šis gads ir īpašs ar faktu, ka Daugav-
pils novada sporta skola, kura šogad 
atzīmē savu piecgadi,  savu pirmo ne-
lielo jubileju atzīmēja ar pirmajiem ab-
solventiem. Tā ir sanācis, ka 7 sporta 

skolas absolventi mācījās vienā klasē 
un 10.jūnijā viņi absolvēja arī Sventes 
vidusskolu. Svinīgajā brīdī klāt bija arī 
Daugavpils novada sporta skolas di-
rektors Jānis Skrinda, kurš pasniedza 
skolas beidzējiem Apliecības par pro-
fesionālās ievirzes izglītības program-
mas vieglatlētikā apguvi. 

Visi 7 audzēkņi trenējās vieglatlētikā 
pie trenera Jāņa Petrovska, kurš mācī-
ja viņiem ne tikai sportam nepiecieša-
mās īpašības – gribasspēku, neatlaidī-
bu, cīņassparu, bet arī ikdienišķas un 
tai pat reizē dzīvē ļoti nepieciešamas 
lietas, kā higiēna, uzvedība, attieksme 

pret citiem cilvēkiem. Sporta skolā gū-
tās zināšanas un rūdījums visiem jau-
niešiem būs noderīgs turpmākajā dzī-
vē. Grupas titulētākā sportiste Regīna 
Aņisjko nolēmusi iet trenera pēdās un 
mācīties Daugavpils Universitātē spor-
ta programmā.

Apliecības par programmas apguvi 
tika pasniegtas arī trenera Andreja 
Andrijanova brīvās cīņas audzēkņiem 
Romānam Gromovojam (Naujene) un 
Jurim Ņezjamovam (Līksna), kuri kā 
pirmie sporta skolas audzēkņi 2011.

gadā pārstāvēja Latviju Eiropas čem-
pionātā kadetiem, kā arī trenera Ser-
geja Petrakova audzēknei, vieglatlētei 
Laurai Orlovskai.

Paldies visiem skolotājiem un trene-
riem par ieguldīto darbu un veiksmi 
dzīvē visiem absolventiem!

 Elza Timšāne,
Jānis Skrinda

Sporta skolas direktors
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Izskanēja Naujenes pagasta svētki
Daugavpils novada Naujenes pa-

gastā 29. maijā izskanēja pagasta 
svētki “Te rītdiena un senatne”. Svēt-
ki norisinājās vēsturiskajā Juzefovas 
muižas parkā, kurš veidots 19. gs. 
beigās  pie bijušās Juzefovas muižas 
ēkas. Kā vēsta vēsturiskās liecības, 
par šo mantojumu jāpateicas poļu 
muižnieku Šadursku dzimtai. 17. gs. 
Dinaburgas pils apkārtnē poļu muiž-
nieks Juzefs Šadurskis uz savas ze-
mes izveidoja muižu, nodēvējot to par 
Juzefovu. 19. gs. beigās Juzefovas 
muižu mantoja Bogdans un Mari-
ans Šahno, daudzas muižas, tostarp 
Juzefovas muiža, tajos laikos kļuva 
par kultūras centriem. Arī šajā svēt-
ku dienā Juzefovas parku apmeklēja 
naujeniešu ģimenes un šis senatnī-
gais parks piepildījās ar bērnu čalām 
- mūsu rītdienu.

Pirms pagasta svētku atklāšanas 
koncerta Naujenes pagasta jaunieši, 
Naujenes ciemā jaundzimušā Art-
joma Sergejeva ģimene, daudzbēr-
nu Kuzmicku ģimene, Jānis Lociks 
(viens no vecākajiem Naujenes cie-
ma iedzīvotājiem), Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska, pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezika, izpilddirektores viet-
nieks Aleksandrs Aizbalts, Kultūras 
pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, 
Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna 
Bulaša, novada domes deputāts Juris 
Livčāns un Naujenes pagasta pārval-
des vadītāja Ināra Miglāne, novada 
jauniešu akcijas „Augsim Latvijai!” 
ietvaros, iestādīja ozolus Naujenē cie-
ma atpūtas parkā.

Naujenes pagasta svētku dalīb-
niekus sveica pagasta pārvaldes va-
dītāja Ināra Miglāne un Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska.

Svētku atklāšanas koncertā priekš-
nesumus sniedza Naujenes pagasta 
iestāžu radošie kolektīvi - Lāču pa-
matskolas 3.-5. klašu deju kolektīvs 
(vad. I. Meškovska), Lāču pamat-
skolas 2.-3. klašu ansamblis (vad. J. 
Peceviča), Naujenes kultūras centra 
deju kolektīvs „Street Shock” (vad. 
V.Filipskis), Naujenes kultūras 
centra senioru vokālais ansamblis 
„Dzeipurs” (vad. Z. Nitiša), Naujenes 
pamatskolas ansamblis „Ķipariņi”, 
(vad. L. Koroļkova), Naujenes kul-
tūras centra folkloras kopa „Rūzē-
ņa” (vad. I. Zeile) un solistes - Alīna 
Grustāne (skolotāja T. Zviceviča) un 
Meldra Kokina (skolotājas A. Linde 
un I. Zeile). Uz svētkiem bija ieradies 
arī pats Šahno kungs (lomā iejutās 
Mihails Ambrosovs) ar burvīgām pa-
vadonēm (Inga Zeile un Ļubova Sale-
kalne), kuri nepārstāja brīnīties par 
mūsdienās notiekošo.

Koncerta laikā tika sveikti pagas-
tā jaundzimušie bērni un viņu ve-
cāki. Pēc koncerta klātesošie vēroja 
košo “Mazo kariešu parādi”, kuras 
laikā tika noteikti visinteresantāk 
un oriģinālāk izrotāti ratiņi. Notika 

arī mazuļu ātrrāpošanas sacensības. 
Naujenieši un svētku viesi varēja 
līdzdarboties radošajās darbnīcās – 
keramikas darbnīcā, origami darbnī-
cā, izmēģināt roku šaušanā ar loku, 
ļauties sejas apgleznošanai vai izzi-
nāt pagastā esošā Juzefovas parka 
dabas vērtības Daugavpils Univer-
sitātes Zaļās laboratorijas pētnieku 
vadībā. Mazajiem naujeniešiem bija 
pieejamas piepūšamās atrakcijas. 
Un, kā jau svētkos pienākas, viesiem 
tika pasniegts svētku cienasts “Muiž-
nieka gardums”. Piemiņas fotogrāfi ju 
varēja uzņemt īpašā retro foto stūrī-
tī. Saimniecība “Pāvlilijas” piedāvā-
ja vizināšanos karietē pa Juzefovas 
parku. Svētku viesiem pavērās arī 
brīnišķīgs skats – trīs burvīgas dā-
mas, tērpušās 19. gs. stilizētajos tēr-
pos, zirga mugurā rīkoja izjādes pa 
Juzefovas parku gluži kā tālajā 19. 
gadsimtā.

Skatītāji aizrautīgi vēroja arī ki-
noloģijas paraugdemonstrējumus, 
kurus sniedza Naujenes pagastā dzī-
vojošā Hmeļnicku ģimene. Māksli-
nieces Anitas Karpenko vadībā glez-
nainajā Juzefovas parkā notika mazo 
mākslinieku plenērs  “Juzefovas par-
ka ainavu valdzinājumā”.

Svētku dienā visiem interesentiem 
bija iespējams bez maksas apskatīt 
Naujenes novadpētniecības muzeja 
ekspozīcijas un izstādes. 

Jauniešus ieinteresēja fotogrāfa 
Ivara Utināna aero foto demonstrē-
jumi, bet visus, kas sagaidīja vakara 
koncertu, fotogrāfs iemūžināja aero 
fotogrāfi jā.

Svētku noslēguma koncertā ar lus-
tīgām dejām skatītājus priecēja Nau-
jenes kultūras centra vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Dveina” (vad. S. 
Matisāne), ar poļu dziesmām apbūra 
Naujenes pagasta iedzīvotāja un ska-
nīgās balss īpašniece Zita Nitiša, bet 
noslēgumā ar koncertu priecēja gru-
pa “Dabasu Durovys”.

Naujenes pagasta svētki tiek rīko-
ti trešo gadu, ļaujot satikties svētku 
gaisotnē cilvēkiem, kuri dzīvo, strā-
dā, mācās, viesojas, atpūšas Nauje-
nes pagastā, un dodot iespēju iepa-
zīt aktīvu līdzcilvēku panākumus, 
sasniegumus, dalīties un aizraut ar 
saviem talantiem, prasmēm.

Naujenes pagasta svētku norisi fi -
nansiāli atbalstīja Daugavpils nova-
da dome un  Naujenes pagasta pār-
valde. Pateicamies SIA “Naujenes 
pakalpojumu serviss” par elektrības 
pieslēguma nodrošinājumu un Ni-
kolajam Annišinecam par dāvanām  
ozolu stādīšanas akcijas dalībnie-
kiem.

Naujenes kultūras centra kolektīvs 
izsaka pateicību visiem, kas atbalstī-
ja un līdzdarbojās pasākuma rīkoša-
nā!

Olga Kuzmina
Naujenes Kultūras centra direktore
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Izskanēja Daugavpils novada 15.Grāmatu svētki Biķerniekos 

par ceļu remontēšanas un uzturēša-
nas kvalitāti. 

Lai gan aicinātie politiķi atzina, 
ka ceļi un to kvalitāte ir priekšnotei-
kums uzņēmējdarbībai, valsts dro-
šībai un teritorijas attīstībai, šobrīd 
valstij trūkst resursu, lai ātri atrisi-
nātu šo jautājumu.  Kā norādīja Sa-
tiksmes ministrs Uldis Augulis, lai 
savestu kārtībā visus Latviju ceļus, 
ir nepieciešami 4,5 miljardi eiro, kas, 
protams, ir utopija. 

Jaunieši un citi interesenti pieda-
lījās literārajā kvestā “Piedzīvojumu 
pasaulē”, iepazina svētku svinēšanas 
tradīcijas Latvijā un pasaulē, tikās ar 
neparastu ārstu, kineziologu Visvaldi 
Bebrišu, mākslas terapeiti Elizabeti 
Ozolu un žurnāla “”36.6” radošo ko-
mandu. 

Bērniem tika piedāvātas radošās 
nodarbības un interaktīvā izrāde 
“Sarkangalvīte”. Jaunākā paaudze 
īpaši priecājās par iespēju izpriecā-
ties piepūšamajās atrakcijās un ap-
gleznot sejiņas. Neiztrūkstoši, Grā-
matu svētkus papildināja Nacionālo 
bruņoto spēku sarūpētās fi ziskās ak-
tivitātes. Īpaši gardas bija arī Biķer-
nieku saimnieču ceptās pankūkas 
svētku dalībniekiem. 

Kā katru gadu, visas Daugavpils 
novada pagasta bibliotēkas saņēma 
dāvanu kartes grāmatu iegādei, kā 
arī dāvinājumus no dažādiem sponso-

riem. Bibliotēkas pagastos ir kā gais-
mas saliņas, kurās netrūkst lasītāju 
visās vecuma grupās. To, ka lasītāji 
ļoti gaida bibliotēku krājumu papildi-
nājumus, atzina arī svētku apmeklē-
tājas Ņina Groza un Marija Mažena 
no Kraujas. “Ir ļoti interesanti apska-
tīties jaunās grāmatas, žēl tikai, ka 
nav pa kabatai. Es esmu liela lasītāja 
– no bibliotēkas ņemu gan grāmatas, 
gan žurnālus. Īpaši man patīk detek-
tīvi,” tā Ņ.Groza. 

Citi savukārt ražīgi papildināja 
savu privāto grāmatu kolekciju. Anna 
Krumpāne komercizstādē iegādājās 
vairāk kā desmit grāmatu par dažā-
dām ārstnieciskām tēmām. “Es do-
māju, ka vienreiz gadā var atļauties 
nopirkt kvalitatīvas grāmatas. Cik 
gan daudz mēs iztērējam lielveika-
los, pērkot pārtiku, kas lielākoties ir 
mākslīga. Ir vērts ieguldīt un palasīt 
labas grāmatas, kas pamāca, ko mēs 
varam mainīt savas veselības labad.”

Svētki noslēdzās ar muzikālu at-
vadu sveicienu, kā arī vizināšanos 
ar motocikliem kopā ar Daugavpils 
baikeriem. Ar jaunākajām grāmatām 
tika iepriecināti arī izlozes “Laimī-
gais pircējs” ieguvēji. 

Elza Timšāne

Daugavpils novada 15.Grāmatu 
svētki šogad norisinājās Biķernieku 
pagastā, kas tradicionāli tiek rīkoti 
sadarbībā ar Latvijas bibliotēku at-
balsta biedrību. Svētku apmeklētā-
jiem bija iespēja izbaudīt plašu un 
daudzpusīgu programmu - tikties ar 
rakstniekiem un dzejniekiem, pieda-
līties radošajās darbnīcās, sportiska-
jās aktivitātēs, aplūkot izstādes un 
iegādāties jaunākās grāmatas par 
izdevīgām cenām no lielākajām Lat-
vijas izdevniecībām. 

Pēc svētku atklāšanas un muzikā-
lā sveiciena, arī šogad tradicionāli 
“Latvijas Avīze” veidoja publisko dis-
kusiju, kurā piedalījās īpaši aicinā-
tie viesi – Satiksmes ministrs Uldis 
Augulis (ZZS), Eiropas Parlamenta 
deputāte Inese Vaidere (V) un “Lat-
vijas Valsts Ceļi” valdes priekšsēdē-
tājs Jānis Lange.  Diskusijas tēma 
– “Lauku ceļi – tikai vietējiem spē-
kiem?”. Diskusija izvērtās spraiga 
un saturīga. Iedzīvotāji politiķiem 
uzdeva jautājumus un izteica kritiku 
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Silenes pamatskolas skolēni 
iepazina Sēliju 

Silenes pamatskolas mācību darbā 
labākie un sabiedriskajā dzīvē aktīvā-
kie skolēni devās mācību ekskursijā pa 
Sēlijas ievērojamākajām vietām. Eks-
kursijas mērķis bija padziļināt skolēnu 
zināšanas par Sēliju kā kultūrvēsturis-
ko novadu, veidot priekšstatu par  tās 
vēsturi un tradīcijām, iepazīstināt ar 
arhitektūras pieminekļiem un dabas 
krāšņumu.

Ekskursija sākās ar “Sēļu istabas” 
apmeklēšanu - vēstures un seno lietu 
krātuvi  Ilūkstē. Muzeja ekspozīcijā ap-
kopota Ilūkstes novada vēsture, Sēlijas 
tradīcijas un lietas, apskatāmi Ilūkstes 
novada tautas tērpi un izpētītas krāsas 
zeķu un cimdu rakstos. 

Pēc Ilūkstes ceļš aizveda uz grāfu 
Plāteru - Zībergu muižas kompleksu 
Bebrenē, kurā pilnībā ir saglabājusies 
19. gs. muižas māja un parks. Muižas 
teritorijā bērni labprāt brauca zirgu 
ratos, bet drosmīgākie varēja pamē-
ģināt sevi jātnieku lomā. Dzirnavās 
un dzirnavnieka dzīvojamā mājā tika 
izveidots Bebrenes amatniecības un 
vēstures centrs, kur skolēni senatnīga-
jās telpās apskatīja senlietu darba rī-
kus, dzirnavu aprīkojumu un mēģināja 
samalt graudus. Neaizmirstams bija 
Putnu salas apmeklējums. Tur tika 
ierīkota ekspozīcija ‘’Koka priekšmeti 
Dvietes palienes sētā”. Šeit bija ap-

skatāmi arheoloģiskie atradumi, senu 
koka sadzīves priekšmetu un darbarī-
ku kolekcija. Ekskursijas laikā skolēni 
iepazinās ar bebra dzīves īpatnībām, 
paklausījās putnu balsu ierakstus. Tad 
visi uzkāpa putnu tornī, kur ar bino-
kļa palīdzību vēroja putnus, un aizgāja 
“ciemos” pie savvaļas govīm.

Aknīstē bērni varēja atpūsties Sēli-
jas parka stilizētā pilskalnā, padzerties 
ūdeni no dziednieciskā avota, Aknīstes 
Novadpētniecības muzejā apskatīt iz-
stādi ,,Vecā gludekļa stāsts”. 

Pēdējais mācību ekskursijas objekts 
bija Gārsenes pils. Tā ir brīnišķīgi 
skaista vieta, kur tika izveidota da-
bas izziņas taka. Mēs apskatījām Tē-
jas kalniņu – barona ģimenes atpūtas 
vietu pie Gārsenes upes dzirnavām, 
Dainu akmeni, Vistas kāju, Trejmei-
tiņas, Altārakmeni, Mīlestības saliņu, 
Barona krēslu un Lielo Lutausi, baro-
nu kapliču. 

Lielu paldies par jauki un lietderīgi 
pavadīto laiku gribam pateikt mūsu 
ekskursijas atbalstītājiem  -  Daugav-
pils novada domes deputātiem  Janī-
nai Kursītei , Valērijam Hrapānam  un 
Aleksandram Studeņnikovam. 

Sofi ja Mole

No 10. - 17. jūnijam Sorbo San Basi-
le, Itālijā, norisinājās Erasmus + pro-
jekts  “No dabas mēs mācāmies”, kurā 
piedalījās 31 dalībnieks. Projektā tika 
pārstāvēta Grieķija, Itālija, Latvija, 
Polija, Spānija un Turcija. Daugavpils 
novadu pārstāvēja Naujenes novadpēt-
niecības muzeja pārstāve Māra Kam-
pāne, Līksnas pagasta kultūras nama 
amatierteātra “Maskas” vadītājs Māris 
Korsiets un Līksnas pagasta kultūras 
nama direktore Sanita Pinupe. Projek-
ta mērķis bija ar neformālās izglītības 
metodēm attīstīt prasmes un iemaņas 
darbam ar dažādām vecuma grupām, 
piesaistot darboties lauku apvidū.

Pārstāvji no novada piedalījās 
Erasmus + 

projekta aktivitātēs Itālijā

Daugavpils novada pārstāvji atzīst, 
ka šis projekts veicināja starptautisko 
kontaktu veidošanos nākamajiem pa-
sākumiem un projektiem, kā arī tika 
iegūtas interesantas aktivitāšu idejas 
darbam ar kolektīviem. 

Izsakām lielu pateicību Daugavpils 
novada Kultūras pārvaldei par doto ie-
spēju iepazīt citu kultūru tradīcijas un 
pilnveidot savas prasmes!

 Sanita Pinupe
Līksnas pagasta 

kultūras nama direktore

Demenē top jauns sociālais 
dzīvoklis 

Viens no Sociālā dienesta sociālajiem 
pakalpojumiem Daugavpils novadā ir 
aprūpe mājās apstākļos. Bieži ir tā, ka 
privātās mājas, kur dzīvo vientuļi se-
niori, ir ļoti nožēlojamā stāvoklī, grūti 
piekurināmi, tālu no pagasta centra, 
tālu no kaimiņiem, kas varētu palīdzēt 
grūtā brīdī. Sociālajam dienestam ir jā-
risina jautājums par palīdzības snieg-
šanu vai pakalpojuma nodrošināšanu. 

Demenes pagastā šis jautājums tiek 
risināts ar biedrības «Demenes sociā-
lais atbalsta centrs» starpniecību. De-
menes pagasta Kumbuļu ciemā jau 
šobrīd divos dzīvokļos izmitināti iedzī-
votāji, kam nav kur palikt vai kam ne-

pieciešama palīdzība. Pieprasījums pēc 
šāda pakalpojuma joprojām ir aktuāls. 
Tāpēc tika uzsākts darbs pie jauna 
sociālā dzīvokļa remontēšanas un lab-
iekārtošanas. Lai sagatavotu sociālo 
dzīvokli jaunu iemītnieku uzņemšanai, 
piesaistot brīvprātīgos, bezdarbniekus 
un Sociālā dienesta vadošos darbinie-
kus, tika iesākti remontdarbi un lab-
iekārtotas telpas. Četristabu dzīvoklis 
un remontam nepieciešamie materiāli 
tika iegūti, pateicoties labdariem un 
viņu ziedojumiem. Šajā dzīvoklī plā-
nots izmitināt 7 vientuļos seniorus un 
cilvēkus ar invaliditāti. 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2016.gada 30.jūnijsw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v12

P E R S O N Ī B A

1.jūnijā Latvijas Republikas Dzimt-
sarakstu nodaļu sistēma atzīmēja sa-
vu 95.gadadienu. Daugavpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Valija 
Jurķāne teju 25 gadus ir līdzās cilvē-
kiem viņu nozīmīgākajos dzīves cē-
lienos – noslēdzot laulību, reģistrējot 
jaundzimušos un veicot ierakstus par 
cilvēka aiziešanu mūžībā.

- Pēdējā laikā sabiedrībā 
daudz runā par ģimenes vērtībām. 
Kādas tās ir Jums?

- Ģimene ir kā piramīda, kuru 
veido pats, tavi bērni un tavi vecāki. 
Ģimene ir vissvētākais jebkura cilvēka 
dzīvē. Ļoti būtisks ir savstarpējo attie-
cību aspekts – ģimenē jāvalda mīles-
tībai, sapratnei un uzticībai. No savas 
dzīves pieredzes zinu, ka ļoti būtiska ir 
spēja uzklausīt un piedot. Nereti mēs 
nenovērtējam to, kas mums pieder, 
nenovērtējam Dieva doto laiku, ko pa-
vadām ar savu mīļoto, saviem bērniem 
un vecākiem. Tiklīdz sākam to novēr-
tēt, tā dzīvē viss sāk izdoties.

- Cik gadus jau strādājat Ci-
vilstāvokļa aktu reģistra sistēmā? 
Vairāk kā 20?

- Ļoti ilgi. Civilstāvokļa ak-
tus reģistrēju jau 24 gadus. Sākumā 
strādāju Vecsalienas pagasta Dzimt-
sarakstu nodaļā par vadītāju, nu jau 
septīto gadu esmu Daugavpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.

- Jūs caur dokumentiem sa-
vā darba mūžā esat uzzinājusi arī 
dažādus dzīvesstāstus?

- Dzīvesstāstus visbiežāk var 
iepazīt, kad atnāk reģistrēt jaundzimu-
šos vai grūtā brīdī, kad reģistrē mirša-
nu. Īpaši bieži, kad nāk reģistrēt otrs 
laulātais cienījamā vecumā - viņiem 
gribas izkratīt savu sirdi. Ģimeņu svēt-
kos maijā varējām redzēt, cik stipras 
mums novadā ir ģimenes, cik daudzus 
gadus nodzīvojuši kopā. Apbrīnas vēr-
ti ir tie pāri, kuri saglabājuši jaunības 
jūtas.

Lielākoties darbs Dzimtsarakstu no-
daļā ir saistīts ar dokumentiem. Tie ir 
dokumenti, kuri glabājas bezgalīgi – tās 
ir cilvēku dzīves, viņu likteņi. Šos do-
kumentus simts gadus glabā Dzimtsa-
rakstu arhīvs un tad mūžīgai glabāša-
nai nodod Valsts Arhīvam. Salīdzinoši 
bieži pie mums nāk cilvēki, kas meklē 
savus radurakstus, savas saknes. Cil-
vēki no ārzemēm meklē savus radus, 
raksta vēstules ar lūgumu palīdzēt. 
Cik mūsu spēkos, cenšamies palīdzēt – 
dažreiz taujājam pagastu pārvaldēs, jo 
viņi pazīst vietējos iedzīvotājus un šo to 
atceras no viņu dzīvēm.

- Kas visvairāk piesaista šajā 
darbā?

- Grūti pateikt. Man darbā patīk 
noteiktība, dokumentācija, likumdoša-
nas pārzināšana. Arī tas, ka caur mūsu 
rokām vijas cilvēku likteņi. Pēc savas 
būtības esmu matemātiķis. Savulaik 
esmu strādājusi arī bāriņtiesā. Ir gan-
darījums , kad klienti aiziet apmierinā-
ti , ka esam spējuši viņiem palīdzēt un 
viņu pateicības vārdi par ātri un kvali-
tatīvi padarīto darbu.  Patīk  tie skais-
tie mirkļi, kad vecāki reģistrē savus 
bērniņus vai noslēdz laulību. Prieks, ja 
redzu, ka jaunajam pārim mirdz acis 
– tad esmu droša, ka viņiem kopdzīve 

izdosies.
- Kur esat dzimusi un savu-

laik mācījusies?
- Esmu dzimusi Krievijā, Oms-

kā, kur pēc 1949.gada represijām sa-
tikās mani vecāki, brālis dzima jau 
Daugavpilī. Pabeidzu Daugavpils 1.vi-
dusskolu, vēlāk absolvēju Rīgas Teh-
nisko universitāti. Skolas un institūta 
laikā aizrāvos ar volejbolu un labprāt 
dziedāju vokālajā ansamblī. Augstākā 
izglītība man ir ļoti interesanta - ma-
šīnbūves ekonomika un organizācija. 
Starp citu,  kolhozā Vecsalienā esmu 
astoņus gadus strādājusi arī par galve-
no ekonomisti.

- Statistika liecina, ka tagad 
arvien mazāk cilvēku laulājas, arī 
bērnu dzimst mazāk. Ko par to do-
mājat?

- Pēc šī gada iesniegumu skaita 
un mūsu noslogotības, sākam just, ka 
laulības tiešām reģistrē mazāk pāru. 
Bet tas ir skaidrojums ar to, ka saru-
cis personu skaits atbilstošajā vecumā, 
jo šobrīd nāk 90. gadu paaudze, kad 
dzimstība bija samazinājusies. Pro-
tams, ir arī tādi pāri, kuri reģistrē jau 
otro bērniņu, bet laulībā nestājas. Mēs 
viņiem vienmēr piedāvājam iespēju sa-
reģistrēties – daļa piekrīt, daži saka, 
ka atnāks vēlāk, savukārt citi atsakās 
uzreiz.

Dzimstības statistiku novadā grūti 
noteikt, jo kopš 2013.gada dzimšanas, 
miršanas un laulības reģistrāciju var 
veikt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā 
Latvijā, vairs nav teritoriālu ierobe-
žojumu. Tomēr par bērnu skaita sa-
mazinājumu liecina gan iedzīvotāju 
skaita izmaiņas, gan tas, ka novadā 
pirmsskolas vecuma bērnu, salīdzinot 
ar 2013.gadu, ir par 200 bērniem ma-
zāk. Daudziem vecākiem bērni dzimst 
jau ārzemēs, kaut gan pēc dzīvesvietas 
deklarācijas ir novada iedzīvotāji. At-
brauc, reģistrē laulību un atkal dodas 
prom. Žēl, ka jaunatnes Latvijā paliek 
arvien mazāk. Tas ir sāpīgi. Kaut gan 
ir arī tādi pāri, kuri pēc laulības no-
slēgšanas atgriežas dzimtenē.

- Kāpēc pāriem trūkst moti-
vācijas salaulāties?

- Tāpēc, ka sabiedrība to pieļauj. 
Ja agrāk to nosodīja, šobrīd jau sāk ak-
ceptēt. Daudz atkarīgs no ģimenes vēr-
tībām un audzināšanas – ja vecākiem 
laulības ir svarīgas, arī bērni šo modeli 
pārņems. 

- Ņemot vērā to, ka šķirto 
laulību statistika katru gadu ir 
graujoša, arī valsts domā par to, 
lai ieviestu sagatavošanas kursus 
tiem, kas gatavojas stāties laulībā. 
Vai šādi kursi būtu derīgi?

- Šādu projektu valsts piedāvāja 
pērnā gada beigās. Tika piedāvāti čet-
ru dienu  kursi Rīgā. Protams, mums 
piedāvāja arī novadā uz vietas organi-
zēt, bet tam vajadzīgi fi nansiāli līdzek-
ļi. Aprunājoties ar pāriem, vērojams, 
ka viņiem nav lielas intereses par kur-
siem, ja nu vienīgi par juridiskiem jau-
tājumiem, kurus viņi var noskaidrot 
arī tepat uz vietas, pie speciālistiem. 
Šādi kursi tika piedāvāti visiem, ne-
atkarīgi no tā vai laulājas baznīcā vai 
dzimtsarakstu nodaļā. Novērojumi gan 
liecina, ka pāri šķiras neatkarīgi no tā 

- Daudz ir runāts par iespē-
ju piešķirt notāriem tiesības reģis-
trēt laulības. Kā Jūs uz to skatā-
ties?

- Es to neatbalstu. Vienīgais la-
bums no likuma grozījumiem varētu 
būt tas, ka laulību varētu reģistrēt bez 
liecinieku klātbūtnes. Ar ko gan at-
šķirsies laulības pie notāra no Dzimt-
sarakstu nodaļas? Tie, kas gribēs slēgt 
laulību līgumu, tie arī slēgs. Tomēr tie 
ir reti gadījumi, kad slēdz laulību līgu-
mu. Sāksies arī jukas ar arhīva doku-
mentiem un to glabāšanu. 

Latvijas Pašvaldību Savienība tagad 
iestājas par to, ka, ja notāriem būs tie-
sības laulāt, lai Dzimtsarakstu noda-
ļām ir pilnvaras šķirt laulības. Dzimt-
sarakstu nodaļā šāds pakalpojums 
izmaksātu krietni lētāk. Laulību reģis-
trācija pie notāra būs dārgāka nekā pie 
mums – kabinetā bez ceremonijas mēs 
varam sareģistrēt pāri par 14 eiro, ja 
piešķirts statuss vai invaliditāte - par 
velti. 

- Vasara noteikti Jums ir 
vissaspringtākais laiks. Vai visas 
sestdienas jau saplānotas ar kā-
zām?

- Vasarā visas brīvdienas jau ir 
aizņemtas, vēl ir palikušas neaizpildī-
tas piektdienas. Visaizņemtākais ir au-
gusts, tad visbiežāk ir arī izbraukuma 
laulības. Pirmās brīvdienas man būs 
tikai 24.septembrī. 

- Kuras ir pieprasītākās lau-
lības reģistrācijas vietas?

- 2015.gadā gandrīz puse jeb 150 
no visām gada laikā reģistrētajām lau-
lībām bija Červonkas pilī Vecsalienā, 
50 bija Naujenes laulību zālē, 4-5 lau-
lības Raiņa mājā Berķenelē. Protams, 
ir arī izbraukumu laulības, pērn tādas 
bija 13, šogad ir 12 pieteikumi. Visbie-
žāk izbraukuma laulības ir Silenes at-
pūtas parkā, Sventes muižā un viesu 
mājā “Saulesstari” Medumos. Lielākā 
daļa laulājamo nav vietējie iedzīvotā-
ji – novadnieki ir tikai kāda trešdaļa. 
Daudzi brauc no tuvākajām pašvaldī-
bām - Jēkabpils, Preiļiem, Krāslavas, 
Rēzeknes, Līvāniem un Ilūkstes. 

- Kā ir mainījušās kāzu cere-

monijas gadu gaitā? Kādas ir jau-
nā pāra vēlmes?

- Ja salīdzinu ar savām kāzām, 
tad laulību ceremonija viennozīmīgi 
ir kļuvusi skaistāka. Mēs nodaļā cen-
šamies, lai šis mirklis būtu neaizmirs-
tams – ir dzīvās mūzikas pavadījums, 
Červonkā dzied soliste, daudzi pāri 
sniedz viens otram solījumus. Tagad 
modē, ka līgavu pavada tētis vai brālis 
– tas man ļoti patīk.  Arī tad, ja pāris 
nevēlas ceremoniju un reģistrējas ka-
binetā, mēs vienmēr pasakām kādus 
skaistus ceļa vārdus. Tas tomēr ir no-
zīmīgs brīdis. Mēs cenšamies respektēt 
jaunā pāra vēlmes. 

- Vai atceraties kādus kurio-
zus gadījumus, kas gadījušies, re-
ģistrējot kāzas?

- Kad vēl strādāju Vecsalienā, 
reģistrējot laulību, pasēs tika likti spie-
dogi, tomēr viens līgavainis man kate-
goriski atteicās dot pasi. Nevarēju viņu 
pierunāt un tā viņš arī aizgāja bez šī 
zīmoga un laulības reģistrācijas . Vēlāk 
gan šī ģimene atnāca vēlreiz. Jāteic, kā 
viņiem pagāja laulību diena, tā arī gāja 
kopdzīvē… Ne velti ir tāds ticējums – 
kāda būs tava laulību diena, tāda būs 
arī laulības dzīve. Ir bijis arī gadījums, 
kad jaunais pāris uz reģistrācijas vie-
tu brauc atsevišķās mašīnās, tomēr 
ierodas tikai līgava un līgavainis neat-
brauc. Toreiz gan līgava šo situāciju uz-
tvēra mierīgi un tā viņai nebija milzīga 
traģēdija.

Vienu brīdī bija ļoti moderni kāzās 
lielu lomu piešķirt līgavas māsām, ma-
lā nostumjot vecākus. Es tomēr uzska-
tu, ka vecāki kāzās ir svarīgāki, jo tikai 
viņiem un jaunajam pārim tas ir patie-
si nozīmīgs dzīves notikums. Esmu pie-
dzīvojusi, ka līgavainis ierosina vecāku 
krēslus iznest ārā no zāles, lai pietik-
tu vietas līgavas māsām un līgavaiņa 
draugiem, kam es kategoriski atteicos 
piekrist. Jaunatne nereti par daudz 
ievieš modernismu. Taisnības labad jā-
saka, ka vērojama arī pretēja tendence, 
kad sāk celt godā vecās paražas, piemē-
ram, mičošanu. Tas ir skaisti, ka kāzās 
tiek saglabātas tradīcijas, atbilstoši 
latviešu mentalitātei un kultūrai. 

Valija Jurķāne: “Laimīgas kopdzīves pamatā ir prasme piedot un uzklausīt!”
vai laulība ir slēgta baznīcā vai 
dzimtsarakstu nodaļā. Baznīcas 
aspekts vien nenoturēs, viss at-
karīgs no pāra jūtām un spējas 
saprasties.  Ļoti nepatīkami, kad 
atnāk šķiršanās apliecības par 
tiem pāriem, kas noslēguši lau-
lības pirms gada, diviem. Manā 
darba pieredzē visātrākā šķirša-
nās bija pēc diviem mēnešiem. 
Diemžēl, daudziem cilvēkiem 
pietrūkst pacietības vai spēka 
pārvarēt pat minimālas grūtības 
dzīvē. Dzīve nesastāv tikai no 
priekiem, tajā ir daudz grūtību 
un rutīnas, kas kopā jāpārvar.

Agrāk par šķiršanos domāja 
retāk, jo tas bija sarežģītāks pro-
cess un bija trīs mēnešu pārdomu 
periods. Tagad pie notāra to var 
izdarīt mēneša laikā. Kopš 2011.
gada, kad atļāva laulību šķirt 
pie notāra bez tiesas, pieaudzis 
šķiršanās gadījumu skaits. Ja šis 
process būtu vēl lētāks, baidos, 
ka skaitlis pieaugtu.
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- Izbraukuma kāzas kļūst 

arvien populārākas pāru vidū. No-
vadā ir skaidri noteiktas vietas, 
kur svinīgā kāzu ceremonija va-
rētu notikt. Vai ir bijuši gadījumi, 
kad pāris atnāk un izsaka vēlmi 
sarakstīties, piemēram, gaisa ba-
lonā? 

- Divas laulības mums ir bijušas 
uz pontona  Silenes atpūtas parkā. No 
tā gan atteicāmies, jo tas nav droši - tur 
ir gan dokumenti, gan gredzeni. Vēja 
un attāluma dēļ, slikti strādā arī ska-
ņu tehnika. Krāslavas novadā ir bijis 
gadījums, kad ciemiņi nepareizi sastā-
jās uz pontona un viena puse līdzsva-
ra dēļ iegrima ūdenī, saslapinot kājas. 
Mēs ar to nevēlamies riskēt. Skaisti ir 
laulāties ezera krastā, tomēr arī tur ir 
jāpārdomā nianses, lai dzimtsarakstu 
darbiniekam nav jāstāv dubļos. Tāpat 
ar izbraukuma laulībām jārēķinās, ka 
jābūt labiem laika apstākļiem. Ja ir lie-
tus, jādomā, kur patverties, kā pasar-
gāt aparatūru utt. Tas ir risks. Vecos 
laikos teica, ka līgavai suņus jābaro, lai 
kāzās būtu labs laiks. 

- Ir iedibināta skaista tradī-
cija sveikt novada pārus kāzu jubi-
lejās. Vai nav doma rīkot bērnības 
svētkus, lai suminātu jaundzimu-
šos un viņu vecākus?

- Daudzos pagastos ir bērnības 
svētki, tā jau būtu atkārtošanās un ap-
grūtinātu mazos bērniņus un vecākus, 
jo mums ir liels novads un lieli attālu-
mi. Mēs vecākus apsveicam, kad viņi 
reģistrē bērniņu – uzdāvinām viņiem 
skaistus vāciņus dzimšanas apliecī-
bai, grāmatu “Mūsu bērns”, kur varēs 
ierakstīt nozīmīgākos bērniņa dzīves 
momentus, mūsu seniori ada viņiem 
čībiņas. Vienu brīdi tika dāvinātas arī 
mīkstās spēlītes no Sarkanā Krusta. 
Vecākiem tas ir patīkams pārsteigums. 

- Jūsu darba grafi ks ir sa-
springts un nereti atņem visu brī-
vo laiku.  Vai atliek laiks kādam 
hobijam? Kas jums sniedz vislielā-
ko atelpu?

- Grafi ks no maija līdz septem-
brim  ir tiešām saspringts, bet mans 
patiesais šī brīža prieks ir mani bērni- 
2 dēli un meita. Un, protams, mirkļi, 
kad esam visa ģimene kopā - tas ir pa-
tiess prieks un gandarījums. 

Vēl atelpu man sniedz mūsu ģime-
nes svētki. Šogad jau septīto gadu jū-
lija beigās sanākam kopā četras paau-
dzes, vairāk kā 50 dalībnieki, mammas 
dzimtajās mājās Krāslavas novada 
Krāslavas pagastā. 

Brīvo laiku aizņem arī mūsu ģime-
nes mīlulis melnais labradors Rokijs, 
kā arī atpūta vasarnīcā.

- Ko Jūs varētu novēlēt lasī-
tājiem?

- Mīliet un cieniet viens otru, 
protiet piekāpties un uzklausīt, lai 
jūsu mājas vienmēr piepildītu laime, 
mīlestība un bērnu smiekli! Vienmēr 
palieciet Daugavpils novada patrioti!

 Ar Valiju Jurķāni sarunājās 
Olga Smane

Naujenē atklāta āra lasītava
Bērnu aizsardzības dienas ietvaros, 

Naujenes tautas bibliotēka atklāja āra 
lasītavu “Bibliotēka bibliotēkas galā”, 
kura darbosies visu vasaru.  Tika uz-
stādīts grāmatu namiņš - bibliotēkas 
mini maketa autors Valdis Grebežs.  
Grāmatu namiņu ar grāmatām, žur-
nāliem un avīzēm palīdzēja aizpildīt 
pasākuma dalībnieki, nododot izdevu-
mus no rokas rokā. 

Tika izstrādāti arī āra lasītavas no-
teikumi. Jebkurš lasītājs varēs ņem 
grāmatas lasīt uz vietas, ņemt līdzi 
uz mājām, vēlāk tās atgriežot, var arī 
atnest savu grāmatu, ko ievietot grā-
matu namiņā. Ir iespēja izmantot arī 
WI-FI. 

Pasākumā savu  dzeju lasīja novad-
niece, bērnu dzejniece Ludmila Idzā-
ne. Pasākuma otrajā daļā bērniem un 
jauniešiem tika organizētas spēles un 
konkursi. Pasākumā piedalījās 61 da-
lībnieks. 

Diāna Čiževska 
Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja

Saulgriežu mistēriju rituāli Hoftenbergas parkā
“Dyrbini” tika izdziedātas latgaliskā-
kās Līgo dziesmas. 

Meitas pina vainadziņus no trejdevi-
ņiem ziediem un sēja smaržīgas pirts 
slotiņas. Neiztika arī bez tradicionālā 
Līgo svētku cienasta – siera un Boļesla-
va Purmaļa pašbrūvētā alus. Jāņubēr-
ni steidza iesaistīties senās misas dzē-
riena darbnīcas procesā, kuru vadīja 
Jevgeņijs Klimanovičs. 

Par lustīgumu rūpējās saimnieki 
Inga Zeile un Ritvars Gailums, kuram 
bija tā laime ne tikai attīrīt miesu un 
garu turpat izvietotajā pirtiņā, bet arī 
uz savas ādas izbaudīt pirts meistares, 
aglonietes Anitas Resčenko rituālus, 
kuros tika pielietotas ne tikai tradicio-
nālās pirts slotiņas, bet arī neparastā-
ki priekšmeti – cirvis, malkas bluķis, 
korintes pagalītes, čiekuri un samura-
ju slotiņas. 

”Daba sniedz tik daudz dāvanu  - ir 
tikai jāņem un jāatgriežas pie šīm zi-
nāšanām, kuras katrā cilvēkā snauž. 
Piemēram, ir koki, kas palīdz noņem 
negatīvo enerģiju un ir koki, kas pie-
pilda ar enerģiju, veselību un dievišķo 
mīlestību,” tā A.Rasčenko no “Zemeņu 
krastiņiem”. “Jāņu nakts ir vispiemē-
rotākais brīdis, lai ievēlētos vēlēšanos, 
jo tā noteikti piepildīsies. Tas ir laiks, 
kad Visuma lūka ir atvērta,” piebilda 
pirtniece. 

Pasākuma noslēgumā folkloras zinā-
tāja Inga Zeile aicināja pavadīt saulīti 
pie Jāņu ugunskura un sagaidīt saul-
lēktu ar skanīgām Līgo dziesmām, 
dančiem, Jāņu sieru, alu un speķa rau-
šiem. “Un tiem līgotājiem, kam būs vēl 
palicis spēka, iesaku nopeldēties Dau-
gavā, tepat pie mums, skaistajā Nauje-
nes pagastā!”

Elza Timšāne

 Olga Kuzmina

Gada garākā diena un īsākā nakts 
jeb īstie Vasaras Saulgrieži šogad tika 
svinēti naktī uz 22.jūniju. Šis ir laiks, 
kad daba vispilnīgāk sniedz savu ma-
ģisko spēku, lai cilvēkos sasmeltos ve-
selību un enerģiju visam gadam. 

Dažas dienas pirms ofi ciālajām brīv-

dienām, Daugavpils novada pagastos 
izskanēja ielīgošanas pasākumi. Saul-
griežu mistēriju rituāli tika veikti arī 
Naujenes pagasta Hoftenbergas parkā. 
Kopā ar Naujenes kultūras centra fol-
kloras kopu “Rūžeņa” un Daugavpils 
novada Kultūras centra folkloras kopu 
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Krāsainās Ģimeņu dienas novada bērniem

Jūnija sākumā tika atzīmēta Starp-
tautiskā bērnu aizsardzības diena. Lai 
šo dienu padarītu krāsaināku, pagas-
tos bērniem un viņu vecākiem tika pie-
dāvātas interesantas un ģimeni salie-
dējošas aktivitātes.

Maļinovas pagastā Ģimenes diena 
tika organizēta trešo reizi – svētku ie-
tvaros tika sveikti piecgadīgie bērni, 
kuri šogad uzsāks skolas gaitas. Tāpat 
maļinovieši bija parūpējušies par in-
teresantu rotāto velosipēdu un ratiņu 
parādi, kā arī aktīvi piedalījās sportis-
kos konkursos. 

Medumos bērni tika iesaistīti atrak-
tīvā kvestā “Saudzē dabu”, mudinot 
bērnus pievērst uzmanību vides problē-
mām.  Pasākuma dalībnieki uz dažām 
stundām pārvērtās par īstiem planētas 
glābējiem, risinot un veicot virkni ra-
došu un intelektuālu uzdevumu. 

Dubnā bērni vasaras sagaidīšanai 
gatavojās laicīgi - mācījās dzejoļus, 
gatavoja svētku tērpus un aktīvi pie-
dalījās zīmēšanas konkursā. Svētku 
ietvaros gan Dubnā, gan Sventē bērni 
varēja noskatīties Medumu pamatsko-
las marionešu teātra izrādi “Eirovīzija 
– labākie no labākajiem 2016”.

Demenē bērnus apciemoja pārstāvji 
no biedrības “Otrā māja dzīvniekiem” – 
viņi pastāstīja, kā rūpēties par suņiem 
un kaķiem, iepazīstināja ar patvers-
mes iemītniekiem. Svētki turpinājās 
laukumā pie Demenes kultūras nama. 
Tur bērniem vajadzēja minēt mīklas, 

zīmēt, dejot, krāsot, pārvarēt šķēršļus, 
kurus sagatavoja dažādu multfi lmu 
varoņi.

Silenē Ģimenes diena iesākās jau 
rīta pusē, kad jaunieši sagaidīja svētku 
viesus un aicināja visus piedalīties gai-
sa balonu modelēšanas un papīra zie-
du veidošanas  meistarklasēs. Biedrība 
“Dzidra straume” rīkoja svecīšu lieša-
nas darbnīcu.  Silenes pamatskolas 
sporta zālē notika sacensības “Mana 
sportiskā ģimene”, kurā aktīvi piedalī-
jās 7 ģimenes. Par čempioniem kļuva 
Barinovu ģimenes komanda “Silene”. 
Pēc sporta aktivitātēm visiem dalīb-
niekiem un arī skatītājiem bija iespēja 
piedalīties akcijā “Augsim Latvijai!”, 
iestādot ozolus par godu Latvijas simt-
gadei. Diena noslēdzās Kultūras namā 
ar skanīgu koncertu un ģimeņu pāru 
godināšanu, kuri šogad atzīmēja kāzu 
jubileju. Zelta kāzu jubileju šogad no-
svinēja Korotkovi Vera un Vasīlijs. 

Kalkūniešus iepriecināja Kalkūnes 
pagasta bērnu kolektīvu koncerts “Visi 
kopā” un “Vasaras svētki”, savukārt 
Vecsalienas bērniem tika organizēta 
tikšanās ar multfi lmas “Fiksiki” varo-
ņiem, kuri demonstrēja interesantus 
eksperimentus un aizraujošus trikus. 

Lai visiem saulaina un patīkamiem 
notikumiem pilna vasara!

Raksts tapis sadarbībā ar pagastu 
kultūras darbin iekiem
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I Z S O L E S

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2016. gada 2. augustā plkst. 
9:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība „Baltmui-
ža 6” ar kadastra apzīmējumu 4462 
002 0342  2.53 ha platībā, kas atro-
das Kalupes pagasts, Daugavpils no-
vads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 
2 500.00.

2016. gada 2. augustā plkst. 
09:30 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr.1, 
Jaunā iela 3, Kalupe, Kalupes pa-
gasts, Daugavpils novads, ar kadas-
tra numuru 4462 900 0060. Objekta 
sākotnējā cena –  EUR   1000.00.

2016. gada 2. augustā plkst. 
10:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots dzīvokļa īpašums  dzī-
vokļa īpašumu Nr.11, Ezeru iela 9, 
Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 
novads, ar kadastra numuru 4462 
900 0068. Objekta sākotnējā cena –  
EUR   2000.00.

2016. gada 2. augustā plkst. 
10:30 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr.2, 
Krasta iela 4, Kalupe, Kalupes pa-
gasts, Daugavpils novads, ar kadas-
tra numuru 4462 900 0106. Objekta 
sākotnējā cena –  EUR   900,00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavinā-
mā objekta izsoli var reģistrēties līdz 
2016. gada 22. jūlijam plkst. 15.00 
Daugavpils novada domē 12.,19. ka-
binetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Daugav-
pils, iepriekš samaksājot reģistrā-
cijas maksu EUR 14.00  un nodro-
šinājumu 10% apmērā no izsolāmā 
nekustamā īpašuma sākumcenas. 

2016. gada 2. augustā plkst. 
11:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība (starp-
gabals) „Jaunlīgotnes”  ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0408 3.22 ha 
platībā, Višķu pagasts, Daugavpils 
novads. Objekta sākotnējā cena –  
EUR   2100,00.

2016. gada 12. augustā plkst. 
9:00 Daugavpils novada domē, maza-
jā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība (starpgabals) 
„Griezīte 2” ar kadastra apzīmējumu 
4468 005 0415   2.89 ha platībā, Līks-
nas pagasts, Daugavpils novads. Ob-
jekta sākotnējā cena –  EUR   2553,00.

2016. gada 12. augustā plkst. 
9:30 Daugavpils novada domē, maza-
jā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība (starpgabals) 
„Rudzupuķes”  ar kadastra apzīmēju-
mu 4460 003 0395   2.64 ha platībā, 
Kalkūnes pagasts, Daugavpils no-
vads. Objekta sākotnējā cena –  EUR   
2369,00.

2016. gada 12. augustā plkst. 
10:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība (starpga-
bals) 4488 007 0110   1.2 ha platībā, 
Sventes pagasts, Daugavpils novads. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR   
1000,00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. pan-
ta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš 
paziņojuma publicēšanas Latvijas 
Republikas ofi ciālajā izdevumā „Lat-
vijas Vēstnesis” Daugavpils novada 
domē,  Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12., 
19. kabinetā (darbdienās no plkst. 
8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš sa-
maksājot reģistrācijas maksu euro 
14.00 (četrpadsmit euro 00 centi) un 
nodrošinājumu 10% apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma sākumce-
nas.

Novada seniori devās ekskursijā 
uz Lietuvu

Daugavpils novada senioriem tika 
organizēta ekskursija uz Aukštaiti-
ju Lietuvā.  Aukštaitijas nacionālajā 
parkā ir 126 ezeri, kurus ieskauj brī-
nišķīgi meži un augstienes. Šo parku 
nereti dēvē par Lietuvas Šveici – šeit 
atrodas valsts lielākie un arī dziļākie 
ezeri. Šī apvidus simbols ir baltā lilija, 
kas simbolizē neskarto dabas skaistu-
mu, gaišos sapņus un domas. Tāpēc arī 
uz Ignalinas rajona ģerboņa un karoga 
attēlotas trīs sudraboti baltas lilijas. 
Rajona centrs ir pilsēta Ignalina, kas 
radusies, izbūvējot dzelzceļu Pēterbur-
ga – Varšava. Nosaukums “Ignalina” 
cēlies no leģendas par krustneša Igna-
sa un karaļa meitas Linas mīlestību. 
Ļaužu nolādēta, meitene noslīcinājās 
ezerā, tāpēc vietu nosauca par Ignali-
nu. Par nelaimīgās mīlestības simbolu 
kļuva tīrākais avots – “Linas asaras”. 

Ekskursija iesākās Pašjulē. Vietējā 
restorānā tika piedāvāta iespēja vi-
siem kopā izcept tradicionālo kāzu tor-
ti. Sākumā meistars pastāstīja par šī 
kulinārā garduma vēsturi, padalījās ar 
receptes noslēpumiem un vēlāk kopā 
ar ciemiņiem to izcepa. Torte tika no-
degustēta kopā ar garšīgu tēju. 

Seniori paciemojās ne mazāk inte-
resantā Genučai ciemā. Genučai  tika 
apskatītas ūdensdzirnavas, kuras jop-
rojām darbojas, kā arī senā apmetne, 
kurā savulaik notika krustnešu kau-
jas, kad 1435.gadā slāvu, lietuviešu un 
poļu karapulki sakāva Livonijas orde-
ni. 

Tomēr pati interesantākā bija īstas 
zvejnieku zupas gatavošana pēc senlai-
cīgas vietējo receptes. Mēs bijām lieci-
nieki, kā lielā zupas katlā uz ugunsku-

ra pavārs Valdis sākumā ielika sīpolus, 
burkānus, garšaugus un tikai pēc kāda 
laika iemeta zivju gabalus. Vira vārījās 
aptuveni stundu un tikai noslēgumā 
tika pievienotas dilles, garšvielas, nāt-
res un pat šmakovka. Aromātiskā zupa 
bija ļoti garšīga, savukārt pasniegtās 
pankūkas ar zāļu tēju – lielisks deserts. 

Apmeklējām arī pilsētiņu Salaku, 
kas atrodas Luodas ezera krastā. Kād-
reiz te bija medību takas un par aļņiem 
joprojām brīdina ceļa zīmes. Apskatī-
jām arī Sv. Mocekles Marijas baznīcu 
- tā ir tik liela un iespaidīga, ka atgā-
dina neieņemamu cietoksni. Tā tika 
uzbūvēta 14.gs no lieliem izcirstiem 
granīta akmeņiem, kuru biezums ir 
168 cm, savukārt baznīcas augstums ir 
72 metri, kas šo celtni padara par otro 
augstāko Lietuvā. Salakā ir arī jūras 
muzejs, kurā varēja aplūkot jūras eks-
ponātus pat no Āfrikas, Indonēzijas un 
Japāņu jūras krastiem. 

Pēc piepildītas dienas ekskursanti 
devās mājup.  Dažas neērtības radīja 
ceļu remonts, tomēr laiks pagāja ne-
manot, klausoties ekskursijas vadītā-
jas Diānas Kešķes stāstījumā. 

Seniori no sirds izsaka pateicību 
Pensionāru apvienības vadītājai Lidi-
jai Skrindai par enerģiju ekskursijas 
organizēšanā un Daugavpils novada 
domei par saprotošu attieksmi pret se-
nioriem, atvēlot šim mērķim fi nanšu 
līdzekļus. 

Raisa Strode 
Novada seniore, 

ekskursijas dalībniece

Mūžībā aizgājuši     
Ambeļu  pagasts

Avdejeva Jevdokija (1927.g.)
Ambrosova Monika (1929.g.)

Biķernieku  pagastā
Isajeva Zinaīda (1923.g.)

Demenes pagastā
Vasiļjevs Fjodors (1949.g.)

Kalkūnes pagastā 
Galizova Jeļena (1925.g.)

Kalupes pagastā
Afanasjevs Genādijs (1953.g.)
Kudrjavcevs Viktors (1952.g.)

Laucesas pagastā 
Baranovska Marija (1956.g.)
Ignatjeva Amālija (1923.g.)

Līksnas pagastā
Staņislavs Kokins  (1937.g.)

Maļinovas pagastā
Lispuha Marija (1926.g.)

Naujenes pagastā
Zaiceva Broņislava (1935.g.)
Ivaņinoks Ēvalds (1958.g.)

Alžāns Aleksandrs (1937.g.)
Zaznobina Aleksandra (1927.g.)

Nīcgales pagastā 
Gaļina Vaiskeviča (1924.g.)

Salienas pagastā
Pikina Lūcija (1927.g.)
Anna Akmene (1943.g.)
Skrudalienas pagastā
Maizīte Sofi ja (1928.g.)

Sventes pagastā
Regīna Pimanova (1941.g.)

Tabores pagastā
Baltkauls Gunārs (1948.g.)

Obuhoviča Valentīna (1937.g.)
Junelis Pēteris (1932.g.)

Vaboles pagastā 
Stupiņa Broņislava (1941.g.)
Vasiļjeva Tamāra (1944.g.)

Višķu pagastā
Vilcāne Anastasija(1936.g.)

Guļāns Pēteris(1971.g.)
Spriņģe Valentīna (1938.g.)
Antāne Eleonora (1925.g.)

Krasiļņikovs Georgijs (1938.g.) 
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A P S V E I C A M

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

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Jūnija jautājumi konkursā 
“Mans novads Latvijā”

1) Ar kādu devumu vēsturē ir iegājis Vasiļovas ciems Maļinovas 
pagastā? (Konkrētas atbildes dažu teikumu veidā)

2) Kad un kā norisinājās nozīmīgā tanku kauja Maļinovas apkār-
tnē? (Neliels pētījums A4 lpp apjomā)

3) Dubnas Romas katoļu baznīcas (t.s. Varšaveņas) būves plā-
nojuma  īpatnības, pamatu ārējā perimetra izmēri (Baznīcas 
būves formu īpatnību pārskaitījums; ēkas pamatu ārējā peri-
metra izmērs metros). 

Atbildes gaidīsim līdz 15.jūlijam uz e-pastu irena.bulasa@dnd.
lv, ar norādi atbildes konkursam “Mans novads Latvijā”. Uzvarē-
tājs būs tas, kurš konkursa norises laikā būs iesūtījis visvairāk 
pareizo atbilžu. Balvā – ekskursija pa kultūrvē sturiskām vietām. 

Sveicam  jaunlaulātos!
• Annu Kuzminu un Igoru Ivanovu
• Janīnu Paļčevsku  un Staņislavu Stepanko
• Jūliju Lebedjoku un Andreju Formakovu
• Inesi Skreiveri un Džeimsu Beriju Besviku
• Jūliju Kudreviču un Sergeju Narovski
• Kristīnu Veļičko un Sergeju Tuktarovu
• Jeļenu Viļkeļonoku un Valentīnu Savicki
• Marinu Strelkovu un Raivi Lociku
• Darju Škabovu un Pāvelu Krasovski
• Karinu Ogaņani un Ēriku Ivanovu 

Novadā dzimuši
Dubnas pagastā

Elizabete Višķere (12.jūnijā)
Kalkūnes pagastā

Zlata Oļenova (22.maijā)
Ksenija Ņebotova (31.maijā)
Sergejs Rusaļajevs (2.jūnijā)

Jeļena Šimane (3.jūnijā)
Laucesas pagastā

Anna Kondratoviča (19.jūnijā)
Maļinovas pagastā

Konstantins Arhipovs (31.maijā)
Sofi ja Smane (5.jūnijā)

Naujenes pagastā
Anastasija Astafjeva  (10.maijā)

Mikella Ivanova (19.maijā)
Aleksejs Aļeņņikovs  (1.jūnijā)

Skrudalienas pagastā
Kārlis Paipals (1.jūnijā)

Sventes pagastā
Oļesja Kreidika (5.jūnijs)

Vecsalienas pagastā
Timofejs Tajevskis (3.jūnijā) 


