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Sākusies 
pieteikšanās 
ekskursijām 

Novada dienu 
ietvaros

10. septembrī Daugavpils nova-
da pašvaldības aģentūra “TAKA” 
sadarbībā ar pagastiem organizē 
divas ekskursijas - uz Tabores, Sa-
lienas un Vecsalienas pagastiem, 
otru - Lauceses un Skrudalienas 
pagastiem.  Ekskursiju  vadīs pro-
fesionāli novada gidi. Maršrutos 
ir iekļauti pagastu ievērojamākie 
apskates objekti un saimniecības, 
kā arī cienasts kādā no pieturas 
vietām.

Tabores, Salienas un Vecsalie-
nas pagasts: ekskursijas maršru-
tā iekļautie objekti – viesu māja 
„Stārķis”, Tabores muiža (bijusī 
baronu fon Engelhartu muiža), 
Lilianas Žondas dekoratīvo koku 
audzētava, Elernes Romas katoļu 
baznīca, Jaunbornes krucifi kss, 
Jaunbornes Svētā Krusta Romas 
katoļu baznīca, arkveida akmens 
tilts pār Poguļankas upi, Salienas 
dižakmens, Červonkas muižas 
pils un parks. 

Lauceses un Skrudalienas pa-
gasts: maršrutā iekļautie objek-
ti – viesu māja „Pie vecā kalēja”, 
Lauceses slieku ferma, kokau-
dzētavas “Sēlija” dārzi, biogāzes 
stacija, Skrudalienas pareizticīgo 
baznīca, atpūtas parks „Silene”, 
z/s „Šuriks”, Skrudalienas pagas-
ta pārvaldes ēka (atrodas Silenes 
ciemā), Ilgas muiža, Silenes Ro-
mas katoļu baznīca. 

Lūdzam pieteikties līdz 5. sep-
tembrim, norādot vārdu, uzvārdu, 
personas kodu. 

Uzmanību -  ekskursijā Lau-
ceses un Skrudalienas pagastos 
līdzi jāņem pase vai identifi kāci-
jas karte (ID karte), jo paredzēta 
iebraukšana pierobežas zonā! 

Izbraukšana uz ekskursijām 
plkst. 10.00 no Daugavpils novada 
domes, Rīgas ielā 2. Dalības mak-
sa 7 eiro no cilvēka. Pieteikšanās 
elektroniski pa e-pastu:  taka@
dnd.lv vai tālruni 65422818, 
65476834. 
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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

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
12.09. Kalkūnes pagasta pārvalde  17.00-18.00
14.09. Nīcgales pagasta pārvalde 14.00-15.00
20.09. Skrudalienas pagasta pārvalde 15.00-16.00
27.09. Naujenes pagasta pārvalde 14.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
26.09. Nīcgales pagasta pārvalde 14.00-16.00
Daina Amosova 
08.09. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
15.09. Lociku ciems, Vienības iela 6 17.00-19.00
Jānis Belkovskis
05.09. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
19.09. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

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

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

Valērijs Hrapāns
13.09. Demenes pagasta pārvalde   10.00-12.00
15.09. Lociku ciems, Vienības iela 6 17.00-18.00
21.09. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Roberts Jonāns
13.09. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
12.09. Salienas pagasta pārvalde 13.00-16.00
26.09. Skrudalienas pagasta pārvalde 13.00-16.00
Edgars Kucins
06.09. Naujenes pagasta jauniešu centrs 15.00-18.00
15.09. Lociku ciems, Vienības iela 6 17.00-19.00
Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte

16.09. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 10.00-12.00

23.09. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 10.00-12.00

Juris Livčāns
19.09. Biķernieku pagasta pārvalde  09.00-10.00

19.09. Naujenes Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centrs 16.30-18.00

Anita Miltiņa
05.09. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
19.09. Līksnas pagasta pārvalde 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko
09.09. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-10.00
15.09. Lociku ciems, Vienības iela 6 17.00-18.00
20.09. Laucesas pagasta pārvalde 09.00-10.00
27.09. Ambeļu pagasta pārvalde 09.00-10.00
Aivars Rasčevskis
05.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
12.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
06.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00
20.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.09. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2016.gada  28.jūlija sēdē pieņemti 54 lēmu-
mi:
 Aktualizēja Daugavpils novada attīstības 

programmas Investīciju plānu.
 Izveidoja Stipendiju piešķiršanas komisiju 

un apstiprināja komisijas nolikumu.
 Noteica 2016./2017. mācību gadā atbalstā-

mās augstākās izglītības studiju specialitātes un 
studējošo skaitu, kuriem var tikt piešķirtas novada 
pašvaldības stipendijas, un uzdeva Stipendiju pie-
šķiršanas komisijai izsludināt Daugavpils novada 
pašvaldības stipendiju konkursu 2016./2017. mācī-
bu gadam ar dokumentu iesniegšanas termiņu līdz 
01.09.2016.
 Nolēma organizēt no 05.09.2016. līdz 

17.09.2016.  Daugavpils   novada  dienas un izveidoja 
novada dienu  rīcības komisiju.
 Nolēma piedalīties INTERREG V-A Latvijas 

– Lietuvas programmas 2014.–2020.gadam projektu 
konkursā un iesniegt projektus “Nelielu lauku teri-
toriju sociokulturālās kapacitātes stiprināšana da-
žādu mazaizsargāto grupu pilnvērtīgas iekļaušanās 
nodrošināšanai”, “Kultūras mantojuma  pieejamības  
palielināšana,  pielietojot klasteru iniciatīvas ceļoša-
nas aktivitātes paaugstināšanai Daugavpils novada 
un Zarasu rajona pierobežā” un „Pārrobežu reģionā-
lā tūrisma maršruts – daba runā vēsturi”.
 Atbalstīja Naujenes Mūzikas un mākslas 

skolas dalību Zarasu rajona pašvaldības projektā 
“Mākslas jomas pakalpojumu klāsta un kvalitātes 
uzlabošana, pielietojot mūsdienīgus risinājumus” 
un novada pašvaldības dalību Biedrības “Eiro re-
ģions “Ezeru zeme” Latvijas birojs” projektā „Jauni 
risinājumi senioru sociālajai integrācijai Latgales un 
Utenas pierobežas reģionos”, kurus plānots iesniegt 
INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas programmas 
2014.–2020.gadam projektu konkursam.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 13953 

euro jaunas vieglās pasažieru automašīnas iegādei 
Demenes pagasta pārvaldei un 222 431,84  euro Lau-
cesas pagasta Miera ielas pārbūves  īstenošanai.
 Apstiprināja Ambeļu pagasta teritorijā sa-

dzīves atkritumu savākšanas tarifu par faktiski iz-
vesto atkritumu daudzumu – 7,70 euro par 1 m3 (bez 
PVN).
 Piešķīra papildus fi nansējumu no novada 

domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  Ma-
ļinovas  pagasta pārvaldei 4248 euro Maļinovas 
Svētā Pravieša Elijas pareizticīgo baznīcas ārējo 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbu ap-
maksai, Skrudalienas pagasta pārvaldei 34 444,20 
euro Skrudalienas pamatskolas ēkas telpu Nr.16 un 
Nr.37 atjaunošanas Skrudalienas pagasta bibliotē-
kas vajadzībām darbu izmaksu segšanai un Lauce-
sas  pagasta pārvaldei 3156 euro Birznieku pamat-
skolas remonta papildus darbu  apmaksai.
 Iedalīja no novada pašvaldības autoceļu fon-

da Laucesas pagasta pārvaldei 74144 euro Laucesas 
pagasta Miera ielas pārbūves darbu apmaksai, kas 
sastāda 25% no kopējām izmaksām.
 Nolēma atsavināt 2 pašvaldības nekustamos 

īpašumus  Līksnas un Medumu pagastā.
 Atļāva pārdot 3 pašvaldības nekustamos 

īpašumus  Dubnass, Medumu un Sventes pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 3 pašvaldības nekus-

tamos īpašumus Līksnas, Medumu un Naujenes pa-
gastā un apstiprināja izsoles noteikumus.

2016.gada 11.augusta sēdē pieņemti 34 lē-
mumi:
 Piešķīra Vaboles pagasta pārvaldei 735,17 

euro no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 
4494 001 0201 atsavināšanas rezultātā gūtajiem 
pašvaldības budžetā līdzekļiem. 
 Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Skrudalienas un Sventes pagastā.
 Apstiprināja izsoles protokolus 4 pašvaldī-

bas nekustamajiem īpašumiem Kalupes un Višķu 
pagastā. 
 Atzina izsoli par nenotikušu uz pašvaldības 

nekustamo īpašumu Jaunā iela 3-1, Kalupē un nolē-
ma rīkot atkārtotu izsoli, kā arī apstiprināja izsoles 
noteikumus.
 Piešķīra pabalstu apkures krāsns remontam 

1 personai Sventes pagastā.
 Atcēla sociālā dzīvokļa statusu izīrētam paš-

valdības dzīvoklim Vecpils iela 6-20, Naujenē.
 Grozīja novada domes 14.07.2016. lēmumu 

Nr.580 “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi -

nansējuma energoefektivitātes pasākumu veikša-
nai, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.422, 18.no-
vembra iela, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugav-
pils novads, dzīvokļu īpašniekiem atbalstīšanu un 
piešķiršanu” un noteica līdzfi nansējuma apjomu 
17031,76  euro.
 Nolēma piedalīties kā sadarbības partne-

rim Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā, 
kurš tiks iesniegts ES Sociālā fonda 8.3.5. specifi skā 
atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 
izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” ierobežotai projektu iesniegumu atlasei.    
17. augusta ārkārtas sēdē pieņemts 1 lēmums:
 - Pieņemts lēmums lūgt Latvijas Republikas 

labklājības ministru Jāni Reiru atcelt 12.05.2016. 
rīkojumu Nr.42 „Par VSAC “Latgale” fi liāles “Kalkū-
ni” darbības izbeigšanu”, kā arī lūgt Labklājības 
ministriju saglabāt Valsts sociālās aprūpes centra 
„Latgale” fi liāli „Kalkūni”, pilnveidojot un paplašinot 
sniegto pakalpojumu klāstu, nosakot, ka fi liāles pa-
kalpojumu saņēmēji ir personas ar garīgās attīstības 
traucējumiem vai smagiem funkcionāliem traucēju-
miem.

2016.gada 25.augusta sēdē pieņemti 38 lē-
mumi:
  Grozīja saistošos noteikumus Nr.8„ Pašval-

dības stipendijas piešķiršanas kārtība”.
 Aktualizēja Daugavpils novada attīstības 

programmas Investīciju plānu.
 Apstiprināja sadzīves atkritumu savākša-

nas tarifu par 1 m3 (bez PVN) par faktiski izvesto at-
kritumu daudzumu Vaboles pagasta teritorijā - 9,80 
euro un Maļinovas pagasta teritorijā - 7,60 euro.
 Izsludināja konkursu „LABĀKAIS ĒDINĀ-

ŠANAS UZŅĒMUMS  DAUGAVPILS NOVADĀ  
2016”, apstiprināja tā nolikumu un komisijas sastā-
vu.
 Apstiprināja deleģējuma līgumu, kas paredz 

siltumenerģijas piegādes pakalpojumu organizēšanu 
Nīcgales pagasta administratīvajā teritorijā nodod 
SIA “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”.
 Grozīja novada domes 29.07.2010. lēmumu 

Nr.1004 „Par uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu ser-
viss””.
 Noteica, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos 

pakalpojumus Kalkūnes pagasta teritorijā (Muitas, 
Kalkūnes un Randenes ciems) nodrošina SIA “NAU-
JENES PAKALPOJUMU SERVISS”.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 49908 

euro pasažieru autobusa iegādei Sventes pagasta 
pārvaldei un 548324 euro Naujenes pagasta Lociku 
ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās 
Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības ielas 
un stāvlaukumu pārbūvei.
 Atbalstīja Salienas vidusskolas iesniegto ES 

ERASMUS+ programmā projektu “Skola – vieta ilgt-
spējīgai izaugsmei” un apstiprināja projekta ieņēmu-
mu un izdevumu tāmi.
 Nolēma piedalīties kā sadarbības partnerim 

Daugavpils pilsētas domes projektā, kurš tiks ie-
sniegts Darbības programmas „Izaugsme un nodar-
binātība” pirmajai projektu iesniegumu atlases kār-
tai ar Daugavpils novada pašvaldības projekta daļu 
“Dabas un kultūras studiju aplis  Slutišķu - Marko-
vas  vecticībnieku dzīves telpā Augšdaugavā”.
 Piešķīra papildus fi nansējumu no novada 

domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  Lau-
cesas  pagasta pārvaldei 23609 euro artēziskā ur-
buma izbūvei un esošā urbuma likvidācijai, ūdens 
pievada paviljona izbūvei, apsaistei un pieslēgšanai 
centralizētajam ūdensvadam Mirnija ciemā.
 Iedalīja no novada pašvaldības  autoceļu fon-

da 2016.gada nesadalītā  atlikuma Kalkūnu  pagas-
ta pārvaldei   9975 euro ceļa „Janīnas - Galdnieki” 
grants seguma atjaunošanai, Vaboles  pagasta pār-
valdei  8485 euro ceļa „Priednieki -  k.Tumaševska” 
izskalotās  caurtekas  nomaiņai un Višķu pagasta 
pārvaldei   10000 euro ceļa “Tabūni – Koraļevščina” 
grants seguma atjaunošanai.
 Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo īpa-

šumu Sventes pagastā.
 Apstiprināja izsoles protokolus 3 pašvaldī-

bas nekustamajiem īpašumiem Sventes, Līksnas un 
Naujenes pagastā.
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Informācija par pieņemtajiem lēmumiem 
Deputāti atbalstīja projekta 

„Publicity to the invisible” iesnieg-
šanu

28. jūlija novada domes sēdē deputā-
ti atbalstīja dalību Interreg V-A Latvi-
ja – Lietuva programmas 2014.–2020.
gadam projektu konkursā un projekta 
iesniegšanu  par pašvaldības apakšze-
mes inženierkomunikāciju atrašanas 
vietas konstatēšanas un digitalizācijas 
aprīkojuma iegādi prioritātē  “Uzlabo-
ta dzīves kvalitāte efektīvu publisko 
pakalpojumu un pārvaldes rezultātā”. 
Projekta īstenošanas pasākumi provi-
zoriski varētu norisināties jau 2017.-
2018. gadā. Projekta plānotais kop-
budžets sastāda EUR 460 000, no kura 
Daugavpils novada domes daļa sastā-
da EUR 153 334, t.sk. ERAF līdzfi nan-
sējums 85% apmērā un Latvijas valsts 
budžeta līdzfi nansējums 5% apmērā.

Atbalstīja Līksnas pagasta pār-
valdes dalību projektā 

Novada domes deputāti atbalstīja 
dalību Interreg V-A Latvija – Lietuva 
programmas 2014.–2020.gadam pro-
jektu konkursā un projekta iesniegša-
nu “Nelielu lauku teritoriju sociokultu-
rālās kapacitātes stiprināšana dažādu 
mazaizsargāto grupu pilnvērtīgas ie-
kļaušanās nodrošināšanai” prioritātei 
“Sociālā iekļaušana kā priekšnosacī-
jums teritoriālajai attīstībai”. 

Līksnas pagasta pārvaldes partneri 
šajā projektā ir Dusetu kultūras centrs 
Lietuvā. 

Projekta galvenā ideja ir daudzfun-
kcionālā centra izveide uz Līksnas ad-
ministratīvās ēkas bāzes, nodrošinot 
dažādām sociāli mazaizsargātajām 
grupām kultūras un sociālo pakalpo-
jumu pieejamību. Dusetu kultūras 
centrā notiks mākslas nodarbību nod-
rošināšana bērniem un jauniešiem no 
sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm un 
Antazaves bērnu nama. Kā skaidro 
Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Bi-
ruta Ozoliņa, projektam ir arī būtisks 
sociālais aspekts. Proti, Līksnas pagas-
tā ir 298 pensijas vecuma iedzīvotāji. 
2015.gadā bija 55 trūcīgas ģimenes, 
kurās ir 22 bērni. Arī Līksnas pagasta 
bāriņtiesas aprūpē atrodas 43 bērni. 

Pagastā ir reģistrēta Latgales audžu-

ģimeņu atbalsta biedrība, kuras sastā-
vā 50 audžuģimenes no visa Latgales 
reģiona, vidēji kopā 250 bērnu. Biedrī-
ba ir noslēgusi ar pārvaldi nomas līgu-
mu par telpu izmantošanu. Arī audžu-
ģimeņu bērni tiks iesaistīti kultūras 
aktivitātēs, jo arī tā ir uzskatāma par 
sociāli mazaizsargāto grupu.

Pašreiz kultūras nama ēka ir slēgta 
tehniskā stāvokļa dēļ. 2009.gadā tika 
slēgta arī skola. Augstāk minētajām 
sociāli mazaizsargātajām grupām nav 
pieejas kultūras un sociālajiem pa-
kalpojumiem – nav vietas, kur fi ziski 
saņemt šos pakalpojumus. Domājot 
par pilnvērtīgu šo grupu iekļaušanu 
sabiedrībā, ļoti svarīgs ir socializācijas 
aspekts, un tieši kultūras joma ir tā, 
kas šo aspektu var nodrošināt vislabāk 
– daudzfunkcionālais centrs kalpos kā 
vieta, kur jebkurš sabiedrības loceklis 
var saņemt sociokulturālos pakalpoju-
mus, tādējādi iekļaujoties vietējā ko-
pienā.

Daudzfunkcionālais centrs atrodas 
Muižas parka teritorijā, kuru apmeklē 
dažādu sociālo grupu pārstāvji- pen-
sionāri, personas ar kustību traucēju-
miem, grupas no pansionātiem un bēr-
nu namiem no visas Latvijas. Daudz 
arī ārvalstu tūristu grupu, un vajadzī-
bas gadījumā šobrīd nevaram nodroši-
nāt piekļuvi WC. 

Viens no galvenajiem projekta teh-
niskajiem aspektiem ir tas, ka ir ap-
draudēta arī pagasta pārvaldes admi-
nistrācijas darbība, jo ēkas tehniskais 
stāvoklis ar katru dienu pasliktinās. 
Projekta rezultātā, rekonstruējot ēku 
atbilstoši augstām energoefektivitātes 
prasībām, pagastam būs iespēja piedā-
vāt pagasta iedzīvotajiem kvalitatīvu 
un sociāli aktīvu vietu dažādu aktivi-
tāšu realizācijai.

Līksnas kultūras nama kapacitāte 
liecina, ka laika gaitā Līksna kļuvusi 
par stabilu, Latgales reģionā atpazīs-
tamu kultūras norišu punktu, taču 
tehniskās iespējas pašreiz apdraud 
pilnvērtīgu tālāko darbu. Projekta plā-
notais kopbudžets 1 579 301 EUR, no 
kura Daugavpils novada domes daļa 
sastāda 1 379 191 EUR, t.sk. ERAF 
līdzfi nansējums 599 890 EUR. Provi-

zoriskais projekta īstenošanas termiņš 
– 2017.-2018.gads.

Novada deputāti atbalstīja pro-
jekta „Kultūras mantojuma  pie-
ejamības  palielināšana,  pielieto-
jot klasteru iniciatīvas  ceļošanas 
aktivitātes paaugstināšanai  Dau-
gavpils novada un Zarasu rajona 
pierobežā” iesniegšanu. 

Projekts paredz sekojošu aktivitā-
šu īstenošanu - Starptautisko māks-
las akciju, animācijas darbnīcas un 
brīvdabas kinoseansus Raiņa mājas 
Berķenelē dārzā 2017. gadā, kulinā-
rā mantojuma telpas izveidi Vaboles 
muižā, tradicionālās kultūras un mut-
vārdu vēstures ekspedīciju sadarbībā 
ar Latvijas Universitātes Humanitāro 
zinātņu fakultāti  2017.g.jūlijā un grā-
matas izdošanu. Kulinārā mantojuma 
telpas izveide projektā ieplānota, re-
novējot Vaboles vidusskolu darbnīcu. 
Ekspedīcija tiks rīkota ar mērķi izpētīt  
Vaboles, Līksnas, Kalupes, Nīcgales 
un Dubnas pagastu tradicionālās kul-
tūras vērtības  un kulināro mantoju-
mu, uzklausot un pierakstot vecākās 
paaudzes iedzīvotāju dzīvesstāstus, 
zināšanas un pieredzi, savukārt ievāk-
tais materiāls tiks apkopots grāmatā. 
Plānots, ka projekta aktivitātes Vabolē 
noslēgsies ar kulinārā mantojuma fes-
tivālu 2018. gadā. 

Projekta aktivitātes tāpat ieplāno-
tas arīdzan Naujenes pagasta Slutišķu 
sādžā un Markovas pilskalnā, rīkojot 
izglītojošu semināru par Latgales tra-
dicionālo kultūru, meistardarbnīcu par 
vecticībnieku kultūru un Tautas māks-
las festivālu “Augšdaugava 2018”. Pro-
jekta aktivitātes Slutišķos paredz arī 
Latgaļu un vecticībnieku tautas tērpu 
izveidi, latgaļu rotaslietu restaurāciju 
un suvenīru izveidi. 

Projekta plānotais kopbudžets sastā-
da 258 000 EUR, no kura Daugavpils 
novada Kultūras pārvaldes daļa sastā-
da 160 000 EUR, t.sk. ERAF līdzfi nan-
sējums 85%  jeb 136 000 EUR un Latvi-
jas valsts budžeta līdzfi nansējums 5% 
jeb 8 000 EUR.

Atbalstīja Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas dalību Zarasu rajo-
na pašvaldības projektā

Projekta “Mākslas jomas pakalpoju-
mu klāsta un kvalitātes uzlabošana, 
pielietojot mūsdienīgus risinājumus”, 
mērķis ir starptautiskās sadarbības 
rezultātā uzlabot pierobežas lauku 
teritoriju mūzikas un mākslas skolu 
sniegto pakalpojumu kvalitāti, ievie-
šot mūsdienīgus pārvaldības un teh-
noloģiskos risinājumus. Provizoriskais 
projekta īstenošanas termiņš ir 2017.-
2018. gads. Projekta vadošais part-
neris ir Zarasu rajona mūzikas skola. 
Projekta ietvaros paredzēta Naujenes 
Mūzikas un mākslas skolas 1. un 2. 
stāva remonts, mūzikas instrumentu 
un tehnoloģiju iegāde, akordeonistu 
– solistu konkursa “Naujene 2018” rī-
košana, kā arī profesionālās pilnveides 
apmācības skolotājiem un meistarkla-
ses skolotājiem un skolēniem. 

Atbalstīja Daugavpils novada 
pašvaldības dalību projektā “Ak-
tīvs dzīvesveids senioru sociālās 
integrācijas veicināšanai”

Projekta provizoriskais īstenošanas 
termiņš ir 2017.-2018.gads. Daugav-
pils novada pašvaldības daļas projek-
tā plānotās kopējās izmaksas 94 117 
euro, no kurām ERAF līdzfi nansējums 
85% apmērā, pašvaldības līdzfi nansē-
jums 10% apmērā un Latvijas valsts 
budžeta fi nansējums 5% apmērā. 

Projekta vadošais partneris ir Bied-
rība “Eiro reģons “Ezeru zeme””, savu-
kārt kopā ar Daugavpils novadu pro-
jektā kā partneri piedalās Daugavpils 
pilsēta, Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes 
novads un Ilūkstes novads no Latvijas 
puses, kā arī Zarasu, Utenas, Moletai 
un Anīkšču rajoni no Lietuvas. 

Projektā ieplānots šādas aktivitātes 
- mobilās vienības specializētais trans-
ports ar iebūvētu aprīkojumu, mobilās 
vienības aprīkojums, spectērpi, darba 
rīki, līdzekļi, darba telpu aprīkojums 
un projekta kopīgās aktivitātes - ap-
mācības mobilās vienības personālam, 
pieredzes apmaiņa, kvalifi kācijas pa-
augstināšana, “Senioru Universitātes” 
aktivitātes un administratīvie izdevu-
mi. 

 Olga Smane

Daugavpils novads tika pārstāvēts Dievmātes svētku procesijā Aglonā
Vissvētākās Jaunavas Marijas 

Debesīs uzņemšanas svētki 11.-
15.augustā ir gada lielākie katoļu 
svētki, kas Aglonā - starptautiskas 
nozīmes svētvietā Latvijā - pulcē 
tūkstošiem katoļu un citu konfesi-
ju ticīgo gan no Latvijas, gan citām 
valstīm.

15. augustā Aglonas svētkos pie-
dalījās valsts augstākās amatper-
sonas - Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, premjerministrs Māris Ku-
činskis (ZZS) un Saeimas priekšsē-
dētāja Ināra Mūrniece (NA). Parla-
menta spīkere arī piedalījās Svēto 
Rakstu lasījumos dievkalpojuma 
laikā.

Svētajā Misē Aglonas bazilikas 
sakrālajā laukumā Svētā Krēsla 
apustuliskais nuncijs Baltijas val-

stīs Pedro Lopess Kintana aicināja 
pārdomāt savu dzīvi un tās apstāk-
ļus - “Mūsu esībai ir jēga tad, ja no 
tās neizslēdz pārdabisko. Mēs ti-
cam, ka šīs zemes dzīve ir orientē-
ta uz mūžīgo dzīvi. Marijas debesīs 
uzņemšana mums atgādina to, kāds 
ir mūsu liktenis”. Viņš norādīja, ka 
Jaunava Marija ir paraugs, kuram 
sekot, un aicināja ticīgos lūgt, lai 
viņu dvēseles būtu līdzīgas viņas 
dvēselei. 

Pēc svētku galvenās Svētās Mi-
ses euharistiskajā procesijā pieda-
lījās arī Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska un 
novada d omes deputāte Janīna Kur-
sīte.  

Olga Smane
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Pagājuši jau 7 gadi, kopš Daugavpils novads ir iedibinājis tradīciju katru 
septembri rīkot Daugavpils novada dienas. Katru gadu tās izskan ar krāšņo 
Novada dienu gadatirgu. Iepriekšējos gados cildinājām astoņus pagastus no 
lielās pagastu saimes, šogad turpināsim izcelt nākamos piecus – Laucesi, Salie-
nu, Skrudalienu, Tabori un Vecsalienu. Šajā avīzē sniegsim lasītājiem iespēju 

iepazīties ar šo pagastu vēsturi, cilvēkiem un notikumiem caur pagastā strādā-
jošo cilvēku veidotiem aprakstiem. Savukārt, ikviens Novada dienu gadatirgus 
apmeklētājs varēs aplūkot pagastus tuvplānā, vērojot viņu sagatavotos kultū-
ras priekšnesumus un skatot fotoizstādi. Uz tikšanos 17.septembrī, Daugavpils 
novada dienās 2016! 

LAUCESAS PAGASTS

Laucesas pagasts atrodas Augšzemes 
augstienes Skrundalienas paugurainē. 
Administratīvais centrs - Mirnija; citas 
lielākās apdzīvotās vietas – Laucesa, 
Otrie Peski. Laucesas pagasts robe-
žojas ar Daugavpils pilsētu, Tabores, 
Skrudalienas, Demenes, Medumu un 
Kalkūnes pagastiem.

Laucesas pagasts izveidots 1864.
gadā no Kalkūnes pagasta četrām mui-
žām: Kalkūnes, Didrihšteinas, Medu-
ma, Klopmansrodes, no 12 pusmuižām 
un četrām apdzīvotām vietām. 

1925. gadā šo Kalkūnes pagastu pār-
dēvēja par Laucesas pagastu. 1935. 
gads ir atzīmēts kā pagasta attīstības 
gads - tika uzcelti veikali, skolas, dzī-
vokļi skolotājiem un internātskolas. 
1945. gadā Ilūkstes apriņķa Laucesas 
pagastā izveidotas Kalkūnes, Lauce-
sas,  Maija un Maltas ciema padomes. 
1953. gadā Laucesas pagastu dēvē-
ja par Maltas pagastu, jau vēlāk par 
Skrudalienas pagastu. Tikai 1977. 
gadā tas tika reģistrēts ar Laucesas 
pagasta nosaukumu un šodienas pa-
gasta teritorijas robežām.

Laucesas pagasta lepnums un kul-
tūrvēsturiskais mantojums ir Laucesas 
katoļu draudze. Katoļu baznīca Lauce-
sē ir viena no vecākajām Zemgales baz-
nīcām, kuru 1665. gadā apkalpoja je-
zuīti no Ilūkstes. 1797. gadā šeit uzcēla 

jaunu, lielu koka baznīcu ar septiņiem 
altāriem. 1918.g. baznīca nodega neno-
dzēstas sveces dēļ. 1921. - 1923. gadā 
prāvests Antons Bomblovskis uzcēla 
koka baznīcu romāņu stilā, kas tika 
veltīta Sv. Pētera un Pāvila godam. 
Centrālo altāri 1988. gadā izgatavoja 
galdnieks Mihails Medvedjevs. Baznī-
cas centrālā glezna “Apustuļi Pēteris 
un Pāvils”  tapusi 20. gadsimta pirma-
jā ceturksnī un iegādāta Varšavā.

Baznīcas kapos ir apglabāti vairā-
ki prāvesti, kā arī Daugavpils apriņ-
ķa politiskais darbinieks A. Šviksts. 
1919.-1920. gadā par Latvijas neatka-
rību kritušajiem poļu leģiona kareiv-
jiem izveidoti Brāļu kapi.

Laucesas pagastā vel saglabājusies  
Volodinas vecticībnieku kopiena – vie-
na no senākajām Baltijā, tās pirmsā-
kumi meklējami  1630. gadā. Volodinas 
vecticībnieku lūgšanas nams vairākas 
reizes dedzis. 19. gadsimta vidū valdī-
ba to slēdza, taču dievkalpojumi Volo-
dinā notiek joprojām. 

Par savdabīgu vecticībnieku kapu 
pieminekļu muzeju var uzskatīt Vo-
lodinas kapsētu. Tā atrodas Mirnija 
ciemā. Atbilstoši dokumentētajai ko-
pienas senatnei, šī kapsēta pastāv vai-
rāk nekā trīssimt gadus. Tāpēc šeit ir 
vērojama visa Latgales vectīcībnieku 
akmens kapu pieminekļu evolūcija 

- no vienkāršām kaļķakmens plāk-
snēm, skaistām, masīvām stēlām līdz 
grezniem divmetrīgiem pulēta granīta 
krustiem. Volodinā atrodas arī visse-
nākais (1803.g.) līdz šim zināmais pie-
mineklis - krusts.

Laucesas pagastā ir saglabājusies 
Laucesas muižas kungu māja (1854.-
1900.) jeb Didrihšteinas muiža, kuras 
īpašniece bija Viktorija Plātere - Zī-
berga. Kungu māja ir sarkano ķieģeļu 
celtne ar neogotisku torni vienā malā. 
Šajā muižā laika periodā no 1935.-
1999. darbojās Laukežu, vēlāk -Lauce-
sas pamatskola.

Laucesas pagastā ir ļoti skaisti un 
veci dižkoki – spēka un vīrišķības sim-
boli – ozoli, kā arī apskates vērtas lie-
pas ar apkārtmēru 3.7m Didrihšteinas 
muižas tuvumā. Pagasta lielākā upe – 
Laucesa (29km) ar pietekām Kumpota, 
Jāņupīte un Zeļonka, Gļinovka. Lauce-
sas upe ietiek Daugavā (Grīva).

Pagasts bagāts ar plašiem augļu 
dārziem, plaši atpazīstama ir Medriķu 
zemnieku saimniecība “Sēlija” ar ābo-
liem, sulu, vīniem un  kalvadosu.

Iedzīvotāju pamatnodarbošanās 
veids ir lauksaimniecība. Pilsētnie-
kiem garšo gurķi un tomāti, ko ražo 
A.Kandrovska-Kudrjavska (ZS “Gun-
degas”), G.Semjonovas (ZS ”Aizsili”) 
biškopības produkti un citi lauku labu-
mi. Daudzus pagastā izaudzētus pro-
duktus var atrast pilsētas tirgus, t.sk. 
zemnieku ražotās produkcijas vakara 
tirdziņā. Pagasta teritorijā aktīvi un 
ražīgi strādā tādi uzņēmumi kā SIA 
“Baltikovo”, ZS “Laucesas betons”,  SIA 
“LBM”, SIA “NEIRO”, ZS “Ābeles”, ZS 
“Liepkalni”,  ZS “Strautmaļi”,  ZS ”Vil-
niši”, ZS “Tālskati” u.c. Pēdējos gados 
strauji attīstās SIA “Green-Pik LAT” 
– viens no inovatīviem uzņēmumiem, 
kas nodarbojas ar biogumusa un aug-
snes maisījumu ražošanu.

Laucesas pagastā darbojas Laucesas 
kultūras nams, Mirnija ciema bibliotē-
ka, Sabiedriskais centrs “Laucesa” un 
Laucesas pagasta bibliotēka. Laucesas 
pagastā darbojas trīs pašdarbības ko-
lektīvi: divi vokālie ansambļi “Prieks” 
un “Harmonija”, bērnu deju grupa 
“D&D”, sporta sekcija un futbola ko-
manda “LauTab”. Kopš 2004. gada 
pagastā tiek organizēta erudītu spēle 
“Kas? Kur? Kad?” starp Daugavpils 
novada pagastu komandām.

2016. gada 1. septembrī savu darbu 
atsāks kapitāli izremontēta Laucesas 
pamatskola, kura izveidota divu citu-
novada skolu (Birznieku un Tabores) 
reorganizācijas procesā. Skolēnus gai-
da atjaunotie mācību kabineti un arī 
daudz jaunu skolas biedru un skolotā-
ju.

 Laucesas pagasta iedzīvotājiem sa-
vus pakalpojumus sniedz divi veikali  
pagasta ciemos un divi autoveikali. 
Tūristus un pagasta viesus priecē at-
pūtas parks un kafejnīca viesu māja 
“Pie vecā kalēja”, kur  pakalpojumus 
sniedz SIA “Baltijas tūrisma serviss”, 
atpūtas bāze “Ezerkalns” Dervanišķu 
ezera krastā un samēra jauna Pur-
landes dabas taka. Takas izveide sā-
kās pirms sešiem gadiem ap vienu no 
pagasta vecākajiem dižozoliem. Taka 
vijas gar koptu gobu audzi un šķērso 
4 tiltiņus pāri gravai un strautam. Kā 
vēsta leģenda, šajā vietā kādreiz esot 
atradies grāfa Engelharta medību na-
miņš.

Pagasta jaunieši aktīvi piedalās paš-
māju un novada piedāvātajās aktivi-
tātēs – salidojumos, semināros, rado-
šajās darbnīcās, pieredzes apmaiņas 
braucienos. Mūsu jaunieši guvuši tei-
camas panākumus sportā - svarbumbu 
celšanā, biatlonā un novusā.

 Viktorija Kvetkovska

SALIENAS PAGASTS

Salienas pagasts atrodas dabas par-
ka “Daugavas loki” teritorijā, tā lielā-
kās apdzīvotās vietas ir Saliena, Faļ-
topi, Lielborne, Šlapaki, Jaunborne un 
Ritāni.

1897. gadā Salonājas muiža veica 
apvienošanos ar apkārtējām muižām 
– Lielbornes, Červonkas, Sīķeles-Ro-

zališku, Joehaninas, Heronomovas un 
Šlapaku, un izveidoja Solonajas pagas-
tu. Pirmais pagasta vecākais – Andrejs 
Jansons. Pēc muižu apvienošanās daļa 
Jaunbornes pagasta bija Kaplavas 
pagasta teritorija un pievienota Sa-
lonājas pagastam 1919. gada beigās. 
1920.gada rudenī tika dibināta pirmā 

pagasta pašvaldība, kura darbojās Sa-
lonājas muižas dzīvojamajā ēkā.

Salienas pagastā darbojās Salienas 
piensaimnieku biedrības pienotava, 
12. Ilūkstes aizsargu pulka nams, 
Latviešu lauksaimnieku biedrība, Sa-
lonajas krājaizdevumu sabiedrība, Sa-
lonajas brīvprātīgo ugunsdzēsēju bied-
rība. Funkcionēja trīs skolas – Salienas 
valsts pamatskola, Lielbornes 1.pakā-
pes pamatskola un Salienas 1.pakāpes 
pamatskola (Červonkas pilī).

Pagastā darbojās Sīķeles evaņģē-
liskā luterāņu draudzes baznīca, Sa-
lienas pareizticīgo draudzes baznīca, 
Jaunbornes katoļu draudzes baznīca 
un Ostrovas vecticībnieku lūgšanu 
nams.

Pēc padomju varas ienākšanas Lat-
vijā 1944. gadā, savu darbību uzsāka 
Salienas pagasta izpildkomiteja. Pa-
gasta teritorijā bija 4 ciema padomes – 
Salienas, Jaunbornes, Lazdukalna un 
Červonkas (kopš 1945.gada - Vecsalie-
nas pagasta teritorija).

1949. gadā Salienas pagasta teritori-
jā dibinājās kolhozi “Vesna”, “Iskra” un 
“Strana sovetov.” No 1975. gada Salie-
nas ciema padomes teritorijā darbojās  
kolhozs “Iskra””. Kopš 1991. līdz 1995.
gadam Salienas pagasta teritorijā dar-
bojās paju sabiedrība “Saliena.”

2009. gadā par Salienas pagasta 
pārvaldes vadītāju ievēlēts Rišards 
Jermaļonoks. Pagasts aktīvi iesaistās 
Eiropas Savienības struktūrfondu fi -
nansētajos projektos. Par to līdzekļiem 
veikta kultūras nama jumta un 1.stāva 
apkures sistēmas rekonstrukcija, kā 
arī pagrabstāva pārbūve par brīvā lai-
ka norišu centru. 2013. gadā realizēts 
vērienīgs projekts “Salienas pagasta 
katlu mājas rekonstrukcija.”

Salienas pagasts lepojas ar saviem 
nozīmīgākajiem arhitektūras piemi-
nekļiem - Jaunbornes Sv.Krusta ka-
toļu baznīcu ar ērģelēm, Jaunbornes 
krucifi ksu un  K.Griguļa piemiņas ak-
meni.

Mazā un vienkāršā Jaunbornes 
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Sv.Krusta katoļu baznīca uzcelta 1859.
gadā pēc poļu muižnieka Juliusa Si-
vicka gribas, 1890. gadā pārbūvēta un 
1921. gadā atjaunota. Baznīcas ieeju 
rotā uzraksts poļu valodā “Dievs ir 
mūsu patvērums un stiprums.” Baznī-
cā ir trīs altāri - lielajā altārī Pestītāja 
krusts, labajā pusē Dievmātes pastāvī-
gā palīga altāris ar Dievmātes un Sv. 
Jāzepa gleznām, kreisajā  pusē  Jēzus 
Sirds altāris ar Jēzus Sirds un Sv. Ni-
kolaja gleznām. Jaubornes baznīcā at-
rodas ap 1900. gadu būvētās Lietuvas 
meistara ērģeles ar astoņiem reģist-
riem, kuras atjaunotas 1975.gadā. Ēr-

ģeļu prospekts ir Valsts nozīmes māks-
las piemineklis.

Jaunbornē redzama uz liela akmens 
celta ķieģeļu kapela. Būtībā kapela ir 
mūra stabs ar nišu, kurā atrodas Jau-
navas Marijas glezna koka  rāmī.  Par 
šīs kapelas būvēšanu ir šāds nostāsts: 
“Kādam zemniekam 1907. gadā dienas 
laikā uzbruka ļaundari, lai to noslep-
kavotu. Tam laimējās izbēgt. Ļaunda-
ri, lielā niknumā, metās to gūstīt. Zem-
nieks, bēgot nespēkā pakrita pie lielā 
akmens, un, zinādams, ka ļaundari 
to tūlīt panāks, sāka skaitīt lūgšanu 
“Tavā patvērumā”. Ļaundari zemnie-

ku neievēroja un paskrēja garām, jo 
savu acu priekšā it kā arvienu redzēja  
skrejošo zemnieku. Zemnieks, patei-
cībā par izglābšanos no drošas nāves, 
uzcēla Dievmātei šo kapelu.”

1994. gada oktobrī Salienas pagasta 
nozīmīgo vietu skaits papildinājās vēl 
ar vienu objektu. Poguļankas  upītes 
krastā tika uzstādīts piemiņas akmens 
rakstniekam un ornitologam Kārlim 
Grigulim. Slavenais rakstnieks dzimis 
1884. gadā zemnieka ģimenē Lielbor-
nes pagasta “Stumpuros”. Bērnībā 
Kārlis ganīja lopus, ieklausījās putnu 
balsīs, izzināja dabas valodu un palika 

uzticīgs tai visu dzīvi, arī dzīvojot tāla-
jā Sibīrijā, pēc tam atgriežoties Latvijā. 

Arī pašlaik Salienas pagastā turpi-
nās aktīva dzīve. Galvenā iedzīvotāju 
nodarbošanās ir lauksaimniecība, pa-
gastā ir 8 zemnieku un 46 bioloģiskās 
saimniecības.

Viena no pagasta “rozīnītēm” ir 2011.
gadā izveidotais senioru vokālais an-
samblis “Melodija”, kura sastāvā dar-
bojas sešas sabiedriski aktīvas senio-
res. Ansamblis aktīvi piedalās pagasta 
dzīvē un novada pasākumos.

Jāzeps Valters 

SKRUDALIENAS PAGASTS

Skrudalienas pagasts atrodas nova-
da Augšzemes daļā, Baltkrievijas pie-
robežā. Skrudalienas pagasts izveidots 
1889. gadā, apvienojot 7 muižu pagas-
tus. 1945. gadā pagastā izveidoja Ada-
movas, Skrudalienas un Tabores cie-
ma padomes, taču pagastu 1949. gadā 
likvidēja. 1965. gadā Skrudalienas 
ciema padomei pievienoja  daļu Silenes 
ciema padomes, bet 1977. gadā daļu 
teritorijas pievienoja Laucesas ciema 
padomei. 1990. gadā Skrudalienas cie-
ma padomi reorganizēja par pagastu. 
2009. gadā Skrudalienas pagastu kā 
administratīvo teritoriju iekļāva Dau-
gavpils novadā. Skrudalienas pagasts 
robežojas ar mūsu novada Tabores, 
Vecsalienas, Salienas, Demenes un 
Laucesas pagastiem, kā arī Baltkrie-
vijas Vitebskas apgabala Braslavas 

rajonu. 
Šodien pagastā dzīvo 1360 iedzīvotā-

ji. Lielākās apdzīvotās vietas ir Silene, 
Skrudaliena, Bruņene un Šengeida. 
Skrudalienas pagasta centrs atrodas 
Silenes ciemā, no kura Daugavpils pil-
sēta ir 24 km attālumā.

Silenes ciems (agrāk Borovka) jau 19. 
gadsimta vidū bija nozīmīgs satiksmes 
centrs un ceļinieku atpūtas vieta.1925. 
gadā Borovkai tika piešķirts apdzīvo-
tas vietas (ciema) statuss. 1932. gadā 
Borovka tika pārdēvēta par Sileni. Si-
lenes ciemā 2016. gadā dzīvo 650 iedzī-
votāji.

Kopēja zem mežiem esoša platība ir 
3813 ha, jeb 38% no pagasta teritorijas 
kopplatības. Lauksaimniecībā izman-
tojama zeme sastāda 4266 ha jeb 43% 
no pagasta kopplatības. Pagasta teri-

torijas centrālajā daļā atrodas Šengei-
das ezers, kuru Čuriškas upe vieno ar 
pagasta dienviddaļas plašo hidrosistē-
mu: Smiļģina, Radina, Sila, Glušonki, 
Abiteļu, Rudzīšu, Valņaņišku, Beļaņu, 
Riču, Bruņu ezeri. Daži ezeri veido 
pagasta ūdens robežu ar Baltkrieviju: 
Riču ezers, Sitas ezers, Beļaņu ezers. 

Pagasta teritorijā ietilpst īpaši aiz-
sargājamā dabas teritorija – dabas 
parks „Silene” un Ilgas liegums. Da-
bas parkā „Silene” ir konstatētas  4734 
augu un dzīvnieku sugas, no tām – 101 
suga Latvijā ir īpaši aizsargājamā, 27 
sugas ir aizsargājamas Eiropas Savie-
nībā, 71 suga ir ierakstīta Latvijas Sar-
kanajā grāmatā, bet 38 sugas Latvijā 
ir unikālas, jo pagaidām atrodamas 
tikai Silenes dabas parkā.

Mūsu pagasta lielākās  pagasta zem-
nieku saimniecības ir „Egles”, „Gaiša”, 
Šuriks”, „Saules 1”, „Grīvas”, “Graši”, 
“Nomales”. Darbojas uzņēmumi - vei-
kali: SIA “Elvi”, SIA ”Jums S”, IU „Ma-
rianna”, SIA “Gaiša”, atpūtas māja 
„Kalnu pūpoli”, atpūtas parks „Silene”, 
SIA “TEKS” atpūtas bāze “Jantarna-
ja” un iestādes - Silenes pamatskola, 
Skrudalienas bibliotēka, Silenes biblio-
tēka, Skrudalienas pagasta bāriņtiesa, 
Valsts robežsardzes Silenes robežap-
sardzības nodaļa, Silenes robežkontro-
les punkts, Silenes muitas kontroles 
punkts, Daugavpils universitātes mā-
cību bāze „Ilgas”,  uzņēmums SIA „AD 
Biogāzes stacija” un Lidijas Volkovas 
ārsta internista prakse.

Tradicionāli pavasarī pagastā tiek 
rīkotas Atvadas no ziemas (Masļeņi-
ca). Maijā svinam Mātes dienu. Viena 
no jaunākajām tradīcijām ir dziesmu 

saiets  „Šūpojamies dziesmās”, kurš 
kļuvis par vērienīgu pasākumu, un 
šogad notika jau astoto reizi. Iecienīta 
kļuvusi Ģimeņu diena. Miķeļdienā tiek 
godināti pagasta lauku cilvēki, kuri no-
darbojas ar lauksaimniecību. Ilggadīgs 
tradicionālais pasākums ir mūsu piln-
gadīgo jauniešu sveikšana 18. novem-
bra svētkos. Mēs vēlamies, lai jaunieši 
atceras savu pagastu, kur dzīvo mīļie 
un tuvie cilvēki, draugi, radi un atrod 
savu vietu šeit, Latvijā. Gadu noslēdz 
pasākums „Ziemassvētku vakarēšana” 
pieaugušajiem un  Jaungada bērnu 
rīts. Visus pasākumus aktīvi organizē 
Silenes Kultūras nams, Silenes bib-
liotēka, Silenes pamatskolas kolek-
tīvs, sieviešu klubs “Silenīte”, kā arī 
sporta un jaunatnes lietu speciāliste.
Kultūras namā aktīvi darbojas ama-
tiermākslas kolektīvi: sieviešu vokālais 
ansamblis “Līgaviņas”( vadītāja Rozāli-
ja Almakajeva) un jauniešu deju kolek-
tīvs “Tornado” (vadītāja A.Mihailova). 
Mūsu kolektīvi ir pazīstami ne tikai 
Daugavpils novadā, bet arī starptau-
tiskā mērogā, startējot konkursos. 

Uz mūsu pagasta ģerboņa un karoga  
ir atveidots taurenis, kurš simbolizē 
mūsu iedzīvotāju kultūras  daudzveidī-
bu, kā arī dabas krāšņumu. 

Mēs  novēlām  sava pagasta iedzī-
votājiem un viesiem stipru veselību, 
domu un ieceru piepildīšanos, laimi 
un saticību, būt aktīviem, atsaucīgiem, 
vērstiem uz pozitīvo darbību, jo labestī-
ba padara pasauli labāku, bet ļaunums 
dara pāri pašam cilvēkam. 

Betija Ivanova, Valentīna Marenkova

TABORES PAGASTS
Tabores  pagasts atrodas Daugavpils 

novada centrālajā daļā,  ziemeļu pusē 
pagasts robežojas ar Daugavas upi, 
kura stiepjas pagasta teritorijā 19 km 
garumā un atdala Sēliju no Latgales. 
Pagasta teritorijas daļa 530 ha platī-
bā iekļaujas dabas parkā “ Daugavas 
loki” ar gleznainām Daugavas krastu 
ainām.

Tabores pagasts tika izveidots 1950.
gadā. Līdz šim laikam tas bija Skrud-
alienas pagasts, kurš nodibināts 1889.
gadā, apvienojot tanī 7 pagastus – Bru-
ņas, Taboras, Jaunsalienas, Elernes, 
Lasenbergas un Māres.

1954. gadā Tabores ciema padomei 
pievieno Adamovas ciema padomi. 
Pagasta saimnieciskā dzīve normālās 
sliedēs ievirzījās sākot ar 1922.gadu, 
kad ievēlēja pirmo pagasta padomi un 

pagasttiesu.
Pirmā skola pagastā pastāvējusi 

pie pareizticīgo draudzes. 1936.gadā 
Skrudalienā uzceļ jaunu skolu. 1922.
gadā pagastā vēl darbojās Brīvzemnie-
ku, Jaunsudrabu un Raiņa skolas.

Pagasta centrs ir Tabores ciemā, kur 
dzīvo 300 iedzīvotāji. Šobrīd pagastā 
ir deklarēti 900 iedzīvotāji. Tabores 
pagasta lielākie ciemi un apdzīvotas 
vietas – Tabore, Sadnieki, Cibuļovka, 
Lasenberga, Savišķi.

Pagastā ir 50 zemnieku saimniecības 
un 354 piemājas saimniecības. Iedzī-
votāju pamatnodarbošanās zemkopība 
un lopkopība. No dabas resusiem pa-
gastā ir māls, grants, smiltis un kūdra. 
Elernes grants atradnes ir vienas no 
lielākajām Latvijā.

Neskatoties uz to, ka Tabores pa-
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VECSALIENAS PAGASTS
das Salienas (Tartaku) pareizticīgo 
baznīca, kas ir viena no vecākajām  
savā apkārtnē. Pirmā koka baznīca 
Salienas muižas zemē tika uzbūvēta 
1760. gadā. Laikam ritot, tās koka 
konstrukcijas kļuva nedrošas, tāpēc 
1859. gadā, saskaņā ar eparhijas rī-
kojumu, baznīcu slēdza un tā tika 
izjaukta. Tajā pašā gadā, pateicoties 
Salienas muižas īpašnieka Nīmana 
piešķirtajiem līdzekļiem, pie Tarta-
kas kapiem tika uzbūvēta un  iesvē-
tīta jauna koka baznīca, kura ieguva 
sv. Nikolaja brīnumdarītāja nosau-
kumu. Jaunās baznīcas celtniecība 
izmaksāja 6000 rubļu. 1895. gada 27. 
augustā baznīcu svinīgi iesvētīja un 
tā ieguvu sv. Jāņa Kristītāja nosau-
kumu. 

Vecsalienas pagasta iedzīvotāju gal-
venais nodarbošanās veids ir lopkopī-
ba, mazāk zemkopība un graudkopī-
ba.  Lielākās zemnieku saimniecības 
ir “Tartaks-9 “ un “Zeitiški-3”, kas no-
darbojas ar piensaimniecību. Pagastā 

darbojas 10 zemnieku saimniecības 
un 35 bioloģiskās saimniecības. SIA 
“Suns&Vējš” nodarbojas ar graudko-
pību un gaļas liellopiem. Vecsalienas 
pagastā ražīgi strādā gaļas pārstrādes 
uzņēmums SIA “Dubiki” un kokap-
strādes uzņēmums SIA “Vels 2”.

Pagasta sabiedriskās dzīves neatņe-
mama sastāvdaļa ir nevalstiskās or-
ganizācijas: mednieku biedrība “Cau-
na” un biedrība “Červonka”.

Červonkas muižas Ceremoniju zāle 
ir populāra laulību reģistrēšanas vie-
ta novadā, kāzinieki labprāt izmanto 
iespēju uzkāpt pils tornī, veidot skais-
tas fotosesijas plašajā pils parkā un 
atpūsties parkā esošajās nojumītēs.

Vecsalienas pagasts lepojas ar drau-
dzīgajiem, laipnajiem un strādīgajiem 
cilvēkiem. 

Svetlana KursīteVecsalienas pagasts izveidots 1945.
gadā, atdaloties no Salienas pagasta 
Červonkas un Lazdukalna teritori-
jām. Červonkas (Vecsalienas) muižas 
pils celta 1870. gadā neogotikas sti-

lā  un izvietota 19.gs. veidotā parka 
ieskāvumā. 1921. gadā Vecsalienas 
muižas pilī tika izveidota Salienas 
valsts pamatskola. 

Vecsalienas pagasta teritorijā atro-

Aicinām iesaistīties Latgales patriotisko dziesmu koncerta repertuāra atlasē

2017. gada 20. maijā Daugavpils 
novada Višķu pagasta estrādē notiks 
Latgales mākslas svētki  “Krāsas ka-
rogā”, kurā, izmantojot tehnoloģiju 
iespējas un dažādos svētku dalībnie-
ku talantus, kopējā vēstījumā tiks 
apvienotas dziesmas, dejas un vizuā-
lās izpausmes veidi. Svētkos piedalī-
sies ne tikai kori, vokālie ansambļi, 

folkloras kopas, tautas deju kolektīvi, 
bet iesaistīsies arī mākslinieki.

Svētku  kulminācija būs patriotisko 
dziesmu koncerts “Krāsas karogā”, 
kurā aicinām kopā izdziedāt dzies-
mas, kas liek sajust – jā, es mīlu savu 
tēvu zemi, savu Latgali, savu Latviju. 
Mums katram ir dziesma, kas šķiet 
vispatriotiskākā, tāpēc repertuāra 

atlasē var iesaistīties ikviens inte-
resents Atliek vien atvērt interneta 
vietni un nobalsot par aptaujā iekļau-
tajām dziesmām. Turklāt tiek piedā-
vāta iespēja ierakstīt arī savu mīļāko 
latgaliešu patriotisko dziesmu, ja tā 
vēl nav iekļuvusi sarakstā. Aptauja 
atrodama mājas lapā www.daugav-
pilsnovads.lv, kreisajā pusē baneris 
“Dziesmu aptauja “Krāsas karogā””. 

Latgales mākslas svētki notiek 
Latgales kongresa simtgades svinī-
bu ietvaros ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda  mērķprogrammas “LATVIJAI 

– 100” fi nansiālu   atbalstu.
Pasākuma mērķis ir stiprināt Lat-

gales sabiedrības piederības sajūtu 
Latvijai un nodrošināt Vispārējo lat-
viešu Dziesmu un deju svētku tradī-
cijas nepārtrauktības procesu.

Pasākumu rīko Daugavpils novada 
dome sadarbībā ar Latvijas Republi-
kas Kultūras ministriju  un Latgales 
novadu pašvaldībām.

Ināra Mukāne
Kultūras pārval des vadītāja

gasta teritorija nav liela un maz ap-
dzīvota, tajā atrodas vairāki kultūras 
un daudzi saimnieciski objekti, ar ku-
riem pagasta iedzīvotāji ļoti lepojas un 
uzskata, ka tie var būt interesanti arī 
tūristiem.

Tabores ciemā atrodas Barona En-
gelharda muiža, kura, Engelhardu 
ģimenei piederējusi vairāk nekā 300 
gadu. Blakus muižai tika iestādīts 
skaists parks, kurā daudzi koki sagla-
bājušies līdz pat šodiendienai. Koku 
mūžu apstiprina bildes no barona ar-
hīva, kas uzņemtas 1930.gadā. Blakus 
alejai aug ozols, kura mūžs ir 267 gadu. 
Saglabājās arī blakus muižai uzceltās 
akmens saimniecības ēkas. Pēdējais 
muižas īpašnieks bijis Adams Aleksan-
ders Franzs barons Engelharts. 1946.
gadā muižā bija renovēta un tajā pašā 
gadā septembrī no Liellašu muižas uz 
bijušo Engelhartu muižu tika pārcel-
ta Tabores sešgadīgo skola. Līdz 2016. 
gada septembrim tur atradās Tabores 
pamatskola. Ēka ir vietējās nozīmes 
kultūras piemineklis. Ilgus gadus sko-
la bija pagasta izglītības, kultūras, jau-
niešu un sporta centrs. 

Elernes Romas katoļu baznīca, celta 
1650. gadā. Tā ir Valsts nozīmes kul-
tūras piemineklis. 2015.gadā baznīca 

nosvinēja savus 365 gadus. Baznīcu 
uzcēla Heinriha Timena vadībā. Līdz 
1761.gadam tā kalpojusi kā luterāņu 
draudze, jo tā laika Murovkā pie koka 
katoļu baznīcas dzīvoja pārsvarā lute-
rāņu ticības pārstāvji, bet Elernē pie 
luterāņu baznīcas – pārsvarā katoļi. 
Kad Elernes muiža nonāca katoļticīga 
muižnieka īpašumā, tas luterāņu ticī-
gajiem nodeva Murovkas (Sīķeles) ka-
toļu koka baznīcu, bet katoļticīgajiem 
– Elernes luterāņu mūra baznīcu. Ta-
gadējā Elernes katoļu baznīca uzcelta 
gotu stilā ar vienu torni, kuram smai-
le uzbūvēta 1911.gadā. Lielais altāris 
celts 1878.gadā Svētā Jura godam. Pie 
ieejas torņa telpā, kreisajā pusē nišā 
ir Jaunavas Marijas statuja. Grīdā ir 
akmensplāte, kuras apakšpusē iekalts 
kontrakta teksts par baznīcas apmai-
ņu ar luterāņticīgajiem. Baznīcas tornī 
ir divi 20 un 12 pudu smagi zvani, kas 
iegādāti 1927.gadā.

Braucot pa ceļu Daugavpils-Kaplava, 
var  vērot skaistus dabas skatus dabas 
parkā “Daugavas loki”. Parks tika dibi-
nāts 1990.gadā, lai saglabātu unikālus 
dabas un kultūrvēsturiskus objektus. 
Zinātniekus pārsteidz  un sajūsmina 
lielais reto un aizsargājamo augu un 
dzīvnieku sugu skaits Augšdaugavā, 

bet īpaši dabas parka “Daugavas loki” 
teritorijā. Tas izskaidrojams ar dabas 
apstākļu īpatnībām un savdabīgo mik-
roklimatu. Makšķernieku loms 10- 20 
kg smagi sami šodien Daugavā nav 
retums, bet gadās noķert arī 50 kg sa-
mus.

Pagasta teritorijā atrodas arī Lasen-
bergas muižas ēka, kas celta 1881.gadā 
neobaroka stilā. Uz šo brīdi muiža ir 
sliktā stāvoklī un prasa pamatīgus ie-
guldījumus tās restaurācijā.

Mūsdienu Tabores pagastam ir re-
dzama aktīva attīstība – atjaunoti un 
renovēti pagasta teritorijā esošie ceļi, 
ierīkots apgaismojums un renovēts 
asfalta segums Tabores ciema Oktob-
ra ielā. Tabores ciema centrā ir uz-
celts jauns multifunkcionālais sporta 
laukums un uzcelta jauna brīvdabas 
estrāde. Uzlabota ūdens kvalitāte un 
radīta iespēja pieslēgties pie ūdens un 
kanalizācijas Tabores ciemā.

Pagasta teritorijā darbojas uzņēmēji, 
kas pazīstami ārpus novada robežām 
- SIA “Mežvidi”, kas nodarbojas ar sa-
biedrisko ēdināšanu un daudznozaru 
lauksaimniecību; SIA “NIKOM” , kas 
ražo PVC logus un durvis; Liliānas 
Žondas piemājas saimniecībā jau vai-
rākus gadus audzē zemenes, dekora-

tīvo koku un krūmu stādus. Pagasta 
teritorijā darbojas sertifi cēta kautuve 
SIA “Barritus”, koku durvju un logu 
ražotne SIA “Saimnieks D”, mēbeļu ra-
žotne SIA “Skaistme”, kopš 2015.gada 
ir aitu audzētava, darbojas skaists vie-
su nams “Stārķi”, medu ražo piemājas 
saimniecībā “Lapseņi”. Lielākās zem-
nieku saimniecības ir  “Katļi”, “Gobi-
ņi”, “Līdumnieki”, “Zirnīši”.

Mēs ļoti lepojamies ar pagasta iedzī-
votājiem, zemniekiem, uzņēmējiem, 
jauniešiem un bērniem! Šobrīd pagas-
ta pārvaldes darbu vada Vija Pļaskota 
un viņas lielākais sapnis ir, lai katrā 
ciemā ir sakārtota infrastruktūra – uz-
labota ūdenssaimniecība, sakārtoti pa-
gasta ceļi, ierīkots ielu apgaismojums, 
sakārtots dzīvojamais fonds, izveidotas 
atpūtas vietas un radītas jaunas darba 
vietas, pieaug dzimstība, ir skaisti kul-
tūras un sporta pasākumi, iedzīvotāji 
aktīvi piedalās pagasta dzīvē.  Ticam, 
ka kopīgiem spēkiem mēs spēsim to 
panākt!

 Irīna  Jazvica, Maruta Kuzmina un 
Ilga Ķipļuka
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Novada skolēni piedzīvoja kultūru dažādību starptautiskajā 
jauniešu apmaiņas programmas nometnē Vācijā

Daugavpils novada jauniešiem 
laika posmā no 25. jūlija līdz 2. au-
gustam bija iespēja piedalīties starp-
tautiskajā jauniešu apmaiņas prog-
rammas nometnē Vācijā, Kropelinā, 
kura notika noslēgtā Sadarbības no-
domu protokola ietvaros starp Dau-
gavpils novada domi un Vācijas Re-
publikas Internacionālās Savienības  
e.V  Ziemeļu nodaļu.

Jauniešu apmaiņa sadarbības ie-
tvaros notiek jau vairākus gadus, 
taču pirmo reizi tā bija gan starptau-
tiska, gan arī ļoti interkulturāla, jo 
mūsu 6 novada skolēni iepazinās ne 
tikai ar vācu, bet arī ar citu valstu 
jauniešiem no Gvinejas, Indijas, So-
mālijas un Afganistānas.

Nometnes laikā bija iespēja iepazī-
ties ar vācu kultūru, vēsturi, tradīci-
jām, uzzināt daudz jauna par jaunie-
šu līdzdarbības iespējām un jauniešu 
klubu darbību. Tika apmeklētas dau-
dzas vācu pilsētas (Rostoka, Bad-Do-
berana, Štralzunde  u.c.), kas ļāva uz-
zināt vairāk par arhitektūru, vēsturi 
un sadzīvi. Štralzundē, jūras muzejā 
visi iepazinās ar Baltijas jūras vēs-
turi, uzzināja daudz interesantu un 
neparastu faktu par jūras augu un 
iemītnieku daudzveidību. Violeta 
no Silenes pamatskolas atzina, ka 
neaizmirstami skaisti mirkļi bija iz-
justi, apmeklējot vācu kūrortpilsētu 
Warnemundi, kura ver vaļā savus jū-
ras vārtus visai plašajai pasaulei.

Bad-Doberanā jaunieši apmeklēja  
jauniešu centru, kur centra darbinie-
ki un vietējie jaunieši pastāstīja par 
jauniešu aktivitātēm, pasākumiem, 
līdzdarbības iespējām sabiedriskajā 
dzīvē. Kopīgi tika izspēlētas interkul-
turālās spēles un noslēgumā notika 
cienāšanās ar garšīgu ēdienu – kus-
kusu ar dārzeņiem. 

Jauniešiem nometnes programmā  
bija paredzētas vairākas sporta akti-
vitātes, no kurām daudzas tika izmē-
ģinātas pirmo reizi.

Gistrovā visiem tika piedāvāta ie-
spēja apgūt prasmi braukt ar kanoe 
laivām pa skaisto Inselsee ezeru, kur 
meiteņu komandai izdevās notvert 
pareizo ritmu un uzvarēt pārējos! 
Sportisko aktivitāšu sarakstā bija 
arī braukšana bobsleja trasē, kur ar 
sajūsmas pilniem saucieniem jaunie-

ši  pirmo reizi izmēģināja un apguva 
prasmi braukt vasaras bobsleja trasē.

Tematisko vakaru laikā varēja ie-
pazīt Gvinejas, Indijas, Somālijas un 
Afganistānas jauniešu kultūru  un 
tradīcijas. Mūsu novada jaunieši ar 
lepnumu prezentēja Latviju, pastās-
tot par nozīmīgākajām tradīcijām, 
kultūras vērtībām un jauniešu līdz-
darbības iespējām tradīciju saglabā-
šanā. Cienastam  sagatavotās saldās 
biezpiena bumbiņas tik ļoti iegaršojās 
citu valstu jauniešiem, ka šo gardo 
našķi mūsu jauniešiem bija palūgts 
sagatavot arī noslēguma pasākumā.

Nometnes laikā bija daudz pārstei-
guma mirkļu: savu žongliera talantu 
atklāja somāliete Fatima, bet Bailo 
no Gvinejas visus pārsteidza ar repa 
priekšnesumu. Programmas ietvaros 
plānotie pasākumi deva skolēniem ie-
spēju nepārtraukti un aktīvi komuni-
cēt. Tā bija arī lieliska iespēja praksē 
nostiprināt savas svešvalodas zināša-
nas. Edgars no Zemgales vidusskolas: 
“Mēs uzreiz sākām aktīvi kontaktē-
ties, jo bija ļoti draudzīga atmosfēra  
un jutos ļoti droši. Katra diena bija 
piesātināta ar dažādām aizraujošām 
aktivitātēm un notikumiem, tādēļ 
ar nepacietību gaidīju katru nākamo 
dienu”.

Neskatoties uz to, ka laika aps-
tākļi īpaši nelutināja, tomēr kopīgi 
pavadītais laiks nodrošināja lielisku 
noskaņojumu. Noslēguma pasākumā 
vislabāk varēja novērot to, ka visi 
jaunieši, neatkarīgi no rases un kul-
tūras, var rast kopīgu valodu,  nodar-
bošanos un intereses, ko apliecināja 
kopīgā muzicēšana, dejas, sports 
un izrādītā draudzība un sapratne 
vienam pret otru. Izvērtējot nomet-
nē gūto, var atzīt, ka interkulturālā 
integrēšanās notika ļoti veiksmīgi. 
Visiem dalībniekiem atmiņā paliks 
ne tikai lieliski pavadītais laiks, bet 
arī jauniegūtie draugi. Bez šaubām, 
brauciena laikā gūtie kontakti tiks 
uzturēti arī pēc atgriešanās mājās.

Ella Balaško 
Daugavpis novada skolēnu grupas 

vadītāja
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Pašvaldībā darbu uzsākuši divi jauni speciālisti
Kā norāda Marina, darba pienā-

kumi ir plaši - jāplāno un jākoordinē 
pagastu bibliotēku darbs, jāorganizē 
sadarbība ar novada skolām un citām 
pašvaldības iestādēm, jānodrošina grā-
matu komplektēšana un sadale, kā arī 
jāsniedz metodiska un praktiska palī-
dzība pagastu bibliotēkām. Tuvākais 
apjomīgais darbs ir gatavošanās ok-
tobrī paredzētajai pagastu bibliotēku 
akreditācijai.

Marina sevi raksturo kā precīzu, 
punktuālu un ļoti atbildīgu. Viņai 
patīk lasīt grāmatas, jo, kā pati norā-
da – bibliotekāram ir jābūt zinošam. 
“Bibliotēka vairs nav tikai grāmatu 
izsniegšanas un saņemšanas vieta, tā 
ir daudz plašāka un modernāka - te ir 
ne tikai brīvpieeja internetam, bet arī 
tiek organizēti dažādi interesanti pa-
sākumi un izstādes,” tā Marina Bara-
novska.

Tāpat darba gaitas Daugavpils no-
vada domē nupat uzsācis Artūrs Kār-
kliņš, kurš uz nepilnu slodzi strādā 
Dabas resursu nodaļā par ezeru ap-
saimniekošanas speciālistu. Šis amats 
ir jauns, tāpēc Artūram jāķeras klāt 
pie pamatiem – pirmkārt, viņa pienā-
kumos ir apzināt ezerus, kas atrodas 

novadā, nodrošināt pašvaldības valdī-
jumā esošo ezeru resursu apsaimnie-
košanu, izsniegt zvejniecības licences, 
kā arī iesaistīties zivju resursu aizsar-
dzības un papildināšanas pasākumos.

“Joprojām ir grūti atbildēt, cik būs 
šādu apsaimniekojamo ezeru. Tomēr 
ir skaidrs, ka tas nesīs ieguldījumu 
ne tikai pašvaldībai, bet arī pašiem 
ezeriem. Licenzētās zvejniecības izvei-
došana paredz arī gādāšanu par zivju 
resursiem,” atzīmē jaunais speciālists.

Artūram ir Daugavpils Universitātes 
dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā. 
Šobrīd viņš turpina studijas dokto-
rantūrā, akvakultūras specializācijā. 
Paralēli darbam novadā, uz nepilnu 
darba slodzi darbojas Daugavpils Uni-
versitātē kā zinātniskais asistents, ir 
plaša pieredze dažādos starpvalstu 
projektos. Viņš sevi raksturo kā entu-
ziastu, kuram jau kopš bērnības ļoti 
interesējusi daba. Lai gan Artūrs ir 
valmierietis, kopš pērnā gada viņa ģi-
mene, kurā aug četras atvases, par sa-
vām mājām sauc Līksnas pagastu.

 Elza Timšāne

Tā kā Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes ilggadējā speciāliste Helē-
na Firsova devusies pensijā, par Dau-
gavpils novada centrālās bibliotēkas 
dienesta galveno speciālisti bibliotēku 
jautājumos kļuvusi Marina Baranovs-
ka. Marina Baranovska ir absolvējusi 
Latvijas Universitāti un ieguvusi ba-
kalaura grādu bibliotēkzinātnē un in-
formācijā.

Marina nāk no Dagdas, kur uzreiz 

pēc vidusskolas absolvēšanas uzsāka 
darba gaitas Dagdas novada tautas 
bibliotēkā. Marinas sapnis bija dzīvot 
un strādāt Daugavpils pusē, ko viņa 
pirms trim gadiem īstenoja, kļūstot par 
Latgales Centrālās bibliotēkas fi liāles 
Pārdaugavas bibliotēkas vadītāju. Tie-
coties pēc jauniem izaicinājumiem un 
izaugsmes iespējām, Marina pieteica 
savu kandidatūru izsludinātajai va-
kancei Daugavpils novadā.

Arhitektu plenērs “Mantojuma tektonika” Raiņa mājā Berķenelē

tīts, ka Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes mērķis ir attīstīt Berķene-
les pusmuižās kompleksu, restaurējot 
klēts un staļļa ēkas, kas kalpotu mūs-
dienu kultūras un mākslas procesiem. 
Ieceres īstenošanai nepieciešams 
apjomīgs izpētes un sagatavošanās 
process, kas ietver sevī dažādu sfē-
ru un līmeņu stratēģiskās attīstības 
plānošanu. Viens no nozīmīgākajiem 
elementiem ir pārdomāts konkrētās 
vides – pusmuižas kompleksa – arhi-
tektoniski dizainiskais risinājums.

Jau pirmās plenēra dienas diskusi-
ju laikā tika sniegti dažādi ieteikumi 
tālākai objekta kultūrvēsturiskajai 
un arhitektoniski mākslinieciska-
jai izpētei, vēlāk arhitekti izstrādās 
un  iesniegs individuālus slēdzienus 
par Berķeneles teritorijas un objektu 

stratēģiskās attīstības prioritātēm un 
praktiskajiem risinājumiem.

Projekta “Arhitektu plenērs “Man-
tojuma tektonika” rezultātā tapa arī 
arhitekta Kristapa Vestmaņa māks-
las objekts “Domātava”, kurš tika iz-
stādīts Berķeneles dārzā. “Domātava” 
ir oriģināls arhitektonisks mākslas 
darbs, kurš simbolizē Raiņa daudz-
šķautņaino personību un viņa dzejas 
neizsīkstošo ietekmi mūsdienu cilvē-
ka radošajā darbībā.

Plenēru fi nansēja Daugavpils nova-
da Kultūras pārvalde un Valsts kul-
tūrkapitāla fonda mērķprogramma 
”Latvijas Valsts mežu atbalsts kultū-
ras programmām reģionos”. 
 

Lilita Novicka

No  5. līdz 7. augustam Raiņa mājā 
Berķenelē notika arhitektu plenērs 
“Mantojuma tektonika”. Plenēra mēr-
ķis ir, piesaistot arhitektu koman-
das profesionālo un radošo atbalstu, 
saņemt visoptimālākos risinājumus 
valsts vēstures pieminekļa “Dzejnie-
ka Raiņa dzīvesvieta Berķenelē” sa-
glabāšanai un aizsardzībai. Plenērā 
piedalījās arhitekti Jānis Dripe, Lai-
monis Šmits, Inguna Kokina, Kris-
taps Vestmanis un Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
eksperts Rihards Pētersons. 

Plenēra laikā dalībnieki tika ie-
pazīstināti ar  Daugavpils novada 
pašvaldības iecerēm Berķeneles pus-

muižas kompleksa attīstībai, kuras 
prezentēja Daugavpils novada Kultū-
ras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne 
un Kultūras mantojuma daļas vadītā-
ja Brigita Madelāne. Savukārt, Raiņa 
un Aspazijas mājas vadītāja, pētniece 
Gaida Jablovska, dalījās pieredzē par 
Raiņa dzīves vietu atjaunošanu Jē-
kabpils novadā, Preiļu novadā, Jūr-
malā un Rīgā.

Lai apzinātu Berķeneles pusmuižas 
kompleksa apbūves raksturu un man-
tojuma vērtības, eksperti tika lūgti 
izteikt savu viedokli par šīs vietas 
praktiskās saglabāšanas metodēm, ie-
spējamo vietas attīstību un izmanto-
šanu. Plenēra dalībniekiem tika stās-
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Spītējot lietum, maļinovieši atzīmēja pagasta svētkus 

komandas. Pēc aizvadītām vairākām 
spraigām spēlēm, trešo vietu ieguva 
Kalupes komanda. Ļoti ilga un sīva 
cīņa notika par pirmo vietu – beigās 
tomēr uzvaras vārtus guva Biķernie-
ku pagasta jaunieši, atstājot Līksnas 
“Rembo girls” otrajā vietā. Uzvarētāji 
saņēma diplomus un saldas balvas. 
Paldies SIA “Bumbumba” komandai 
par lielisku aktīvu atpūtu un Biķer-
nieku, Kalupes, Līksnas un Maļinovas 
jauniešiem par dalību turnīrā.

Pēc burbuļfutbola turnīra sporta ak-
tivitātes Maļinovā nerimās, jo visas 
dienas garumā notika dažādas sacen-
sības individuālajos sporta veidos, kur 
tika pārbaudīta dalībnieku veiklība, 
precizitāte, spēks un  fi ziskā sagata-
votība,  piemēram, šautriņu mešanā, 
diska mešanā, soda sitienos pa futbola 
vārtiem utt. Visiem dalībniekiem pal-
dies par dalību, uzvarētājiem tika pa-
sniegtas piemiņas medaļas.

Neskatoties uz mainīgajiem laika 
apstākļiem, visi aktīvi piedalījās pie-
dāvātajā svētku programmā. Valda 
Grebeža radošajā darbnīcā tapa svilp-
aunieki un interesantas fotogrāfi jas 

piedāvātajos fotostūrīšos. Bērni uz-
jautrinājās ar apgleznotajām sejiņām. 
Garas rindas veidojās pie ūdensbumbu 
atrakcijām. Šļakatām šķīstot, ar sajūs-
mu bērni lēkāja piepūšamajās atrak-
cijās, vizinājās ar zirgu un poniju. Lai 
sasildītos, viesi tika cienāti ar karstu 
kāpostu zupu. 

Svinīgo svētku koncertu ar apsveiku-
ma uzrunu atklāja Maļinovas pagasta 
pārvaldes vadītājs Arkādijs Karņickis 
un Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāja Janīna Jalinska. Pagasta ie-
dzīvotāji un viesi ļoti sirsnīgi uzņēma 
koncerta dalībnieku uzstāšanos. Pēc 
koncerta, par spīti lietum, notika za-
ļumballe. 

Paldies Daugavpils novada domei, 
Maļinovas pagasta pārvaldei par fi -
nansējumu un atbalstu svētku rīkoša-
nā. Paldies visiem svētku dalībniekiem 
un viesiem.

Uz tikšanos Maļinovā nākamgad!

Elvīra Kokina
Maļinovas pagasta bibliotēkas 

vadītāja

6. augustā Maļinovā notika pagasta 
svētki, kas iesākās ar sporta aktivitā-
tēm. Jaunieši spēlēja burbuļfutbolu, ko 
rīkoja SIA “Bumbumba”. Vispirms jau-
niešiem tika dota iespēja stundas laikā 
izmēģināt ekipējumu, lai labāk sagata-
votos burbuļfutbola turnīram, kurā va-

rēja baudīt drošas grūstīšanās priekus. 
Futbola turnīram pieteicās Kalupes 
pagasta jauniešu komanda “Varavīk-
sne”, Līksnas pagasta jauniešu ko-
manda “Rembo girls”, Biķernieku pa-
gasta jauniešu komanda “Biķernieki” 
un divas Maļinovas pagasta jauniešu 

Ambeļu pagasta svētki aizritēja ģimeniskā gaisotnē
Neskatoties uz nedaudz lietainajiem 

laika apstākļiem, Ambeļu pagasta 
svētku pasākumi notika kā plānots un 
tika kupli apmeklēti, jo šogad tika svi-
nēti jau 10. gadu pēc kārtas.

6. augusta pēcpusdienā Tradīciju 
mājas “Ambeļu skreine” apkārtnē uz 
radošām darbnīcām, sporta aktivitā-
tēm un izklaidi pulcējās liels apmek-
lētāju skaits. Organizatorus priecēja  
fakts, ka lietainais laiks nenobaidīja 
ambeliešu ģimenes un viņi čakli iz-
mantoja visas piedāvātās iespējas. 

Bērni ar sajūsmu ķēra prieka tau-
riņus piepūšamajās atrakcijās, kas, 
pateicoties siltajam lietutiņam, ļāva 
izbaudīt arī ūdenspriekus. Visu paau-
džu pārstāvji naski apmeklēja visas ra-
došās darbnīcas, kur  varēja izmēģināt 
loka šaušanu pie Vara Vilcāna no Va-
boles pagasta, izgatavot smaržīgu ziep-
ju gabaliņu pie Elīnas Smirnovas no 
Aglonas un radīt nevīstošus ābolus no 
gāzbetona pie meistara Valda Grebeža 
no Višķu amatnieku ciema. Paralēli 

darbnīcām varēja parādīt savu veik-
lību dažādās sportiskās aktivitātēs, 
kuras bija sagatavojis pagasta sporta 
organizators Raimonds Rajeckis.

Pēc trīs stundu aktīvas darbošanās 
visi tika aicināti pie svētku zupas kat-
la, kurā īpašu zupu pagatavoja med-
nieku kolektīva “Ambeļi” dalībnieki.

Vakarā ambelieši ar ģimenēm un 
draugiem pulcējās Ambeļu kultūras 
namā uz svētku koncertu “Atmiņu 
mežģīnes”. Koncerta režisore Ingrīda 
Skutele caur prezentāciju un stāstī-
jumu atgādināja par Ambeļu pagasta 
svētku pirmsākumiem un to, kā tie 
attīstījušies un pārveidojušies laika 
gaitā. Koncerta norisi palīdzēja vadīt  
Nataļja Ivanova un Edvards Putāns. 

Ar svētku uzrunu uzstājās Ambeļu 
pagasta pārvaldes vadītājs Sandris 
Kusiņš, kurš pateicās pagasta iedzīvo-
tājiem par ikdienas darbu un palīdzī-
bu svētku rīkošanā, kā arī aicināja arī 
turpmāk būt kopā un palikt Ambeļos. 
Turpinot tradīciju, šajos svētkos tika 
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muzikanti Jānis un Andris Ambeļos ir 
ļoti iemīļoti. 

7. augustā ambelieši piedalījās 
Sv.Misē Sv.Jura Romas katoļu baznīcā 
un kapusvētkos Ambeļu kapsētā.

Jāatzīmē arī koncerta kvalitatīvā ap-
skaņošana un gaismu izmantojums, kā 
arī kapusvētku norises apskaņošana, 
kuru katros svētkos nodrošina Ambeļu 
KN skaņu un gaismu operators Alek-
sandrs Borkovskis, kā arī ilggadēja 
sadarbība ar Katrīnu Zarāni svētku vi-
zuālās identitātes veidošanā. Pateicība 
par svētku iemūžināšanu fotogrāfi jās 
pienākas Jutai Valainei, Jurim Putā-
nam un citiem fotogrāfi em. 

Priecājamies, ka Ambeļu svētkus iz-

baudīja liels skaits Daugavpils novada 
iedzīvotāju, kā arī viņu radi un viesi no 
Vācijas, Lielbritānijas un pat Ameri-
kas. 

Paldies visiem, kas ar savu darbu 
un klātbūtni tradicionāli padarīja šos 
svētkus par sirsnīgāko un ģimeniskāko  
Ambeļu pagasta pasākumu.

Pateicamies par atbalstu un svētku 
fi nansējumu Ambeļu pagasta pārval-
dei un Daugavpils novada domei.

 Ingrīda Skutele
Ambeļu kultūras nama vadītāja

pasniegta pateicība un simboliska 
dāvaniņa par mūzikas instrumentu 
un sadzīves priekšmetu dāvinājumu 
Ambeļu KN un “Ambeļu skreinei” 
Antonam Jurgelānam ar dzīvesbiedri 
Anitu. Pateicību par pagasta svētku 
rašanās ideju un ilggadēju organizēša-
nu Sandris Kusiņš izteica arī Ambeļu 
KN vadītājai Ingrīdai Skutelei. Sir-
snīgi sveicieni un laba vēlējumus 10. 
Ambeļu pagasta svētkos skanēja arī no 
Daugavpils novada domes priekšsēdē-
tājas Janīnas Jalinskas, kura kopā ar 
pārējiem skatītājiem baudīja svētku 
koncertu. 

Mijoties prezentācijām un priekš-
nesumiem, uz skatuves varēja redzēt 

Ambeļu KN kolektīvus “O.K.DANCE” 
(vad. Oksana Kitajeva) un “Romaška” 
(vad. Aleksandrs Borkovskis), solisti 
Karīnu Mogišu un vakara pārsteigu-
mu – jaunu ģimenes duetu - Regīnu 
un Edgaru Antānus. Savus priekš-
nesumus svētkos dāvāja arī Nīcgales 
pagasta tautas nama līnijdeju grupa 
“Rodeo meitenes” (vad. Rudīte Brūve-
re), Pelēču KN vokālais ansamblis “Ie-
dvesma” (vad. Guna Sileniece) un deju 
grupa “Viss kārtībā”. Īpašu enerģijas 
lādiņu ar jokiem un ugunīgām dejām 
sniedza radošā apvienība “MASKA” 
no Jēkabpils. Arī jubilejas svētkos par 
mūziku ballē līdz rīta gaismai tradicio-
nāli rūpējās grupa “Foršs laiks”, kuras 

Demenes pagasta svētkus svinēja trīs dienas
Šogad Demenes pagasta svētki tika 

svinēti trīs dienas. Svētku tēma bija 
“Ieskaties un ieklausies Demenes pa-
gastā”. Svētku laikā pagasta iedzīvo-
tājiem un ciemiņiem tika piedāvātas 
daudzveidīgas aktivitātes, ļaujot ielū-
koties Demenes pagasta dabā, cilvē-
kos, objektos un ieklausīties pagasta 
skaņās.

Svētki sākās 5. augustā, kad notika 
koncerts, veltīts Demenes kultūras 
nama vokālā ansambļa „Aizturi elpu!” 
10 gadu jubilejai. Koncerts bija ļoti 
sirsnīgs, uzstājās jubilāri un viesi no 
pieciem Daugavpils novada pagastiem. 
Apsveikuma uzrunas teica Demenes 
pagasta pārvaldes vadītāja Valentī-
na Gadzāne, Demenes Romas katoļu 
draudzes pārstāvji, Daugavpils nova-
da pašvaldības izpilddirektore Vanda 
Kezika, Daugavpils novada Kultūras 
centra direktore Inta Uškāne, novada 
domes deputāts Valērijs Hrapāns un 
Silenes Romas katoļu draudzes pār-
stāvji. Pēc koncerta un apsveikumiem 
visi klātesošie izgāja laukumā pie De-
menes kultūras nama un kopīgi debe-
sīs palaida 10 laternas. 

6. augustā Demenes pagasta svētkus 
svinēja visas dienas garumā. No rīta 
Antons Barkovskis organizēja sporta 
sacensības petankā un citas precizitā-
tes un veiklības sacensības. Tad notika 
Demenes pagasta pārvaldes komunālā 
dienesta tehnikas parāde.

Darbojās arī vietējo mājražotāju tir-
dziņš. Tatjana Veļičko, Tatjana Platko-

va un Vanda Utāne tirgoja dažādu gar-
šu sierus, Tatjana Pļiska - medu, Olga 
Zaķe gatavoja šašliku, Špaku ģimene 
piedāvāja kūpinātas zivis. 

Pasākuma dalībniekiem tika piedā-
vātas arī dažādas radošās darbnīcas un 
aktivitātes. Stefanija Semjonova vadīja 
darbnīcu no šenila kociņiem, Tatjana 
Lukjanska apgleznoja sejiņas, Viktori-
ja Kiseļova zīmēja ar hennu, Kristīne 
Lukjanska kopē ar bērniem zīmēja ar 
pirkstiņkrāsām, Marija Romanovska 
nodarbojās ar bērniem „Bērnu stūrī-
tī”, kur mazuļiem un viņu vecākiem 
piedāvāja dažādas sacensības. Elīna 
Baranovska vadīja foto orientēšanas 
sacensības „Vai tu pazīsti Demeni?”, 
kurā uzvarēja Aleksandrs Lukjanovs 
ar māti Svetlanu. Vladislavs Šmeišs 
piedāvāja sacensties baļķa celšanā, rie-
pu mešanā u.c. Svētku dalībnieki varē-
ja apskatīties 4 fotoizstādes: „Ieskaties 
Demenes pagasta dabā”, „VA „Aizturi 
elpu!” 10 gadu melodija”, „No Zemgales 
stacijas līdz Zemgales Romas katoļu 
baznīcai”, „Mani labie darbi”. 

Īpašu atmosfēru un svētku noskaņu 
radīja Ilūkstes novada kultūras centra 
pūtēju orķestra „Sēlija” (vad. D. Ķīsis) 
uzstāšanās, kas saviļņoja visu sirdis.

Pirmo reizi šogad pagasta svētkos 
piedalījās mednieku kolektīvs „Deme-
ne”, kas prezentēja sava kolektīva dar-
bību ar trofeju un fotogrāfi ju izstādi un 
garšīgu cienastu – zupu un šašliku.

Biedrības “Briģenes ezers” locekļi 
Briģenes ezerā pasākuma dalībniekus 
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un viesus vizināja ar motorlaivu un ka-
tamarāniem.

Notika arī svētku koncerts, kurā ar 
skaistām un skanīgām dziesmām uz-
stājās vietējie kolektīvi un Daugavpils 
ukraiņu kultūrizglītības biedrība „Mri-
ja” (vad. N.Stahovska). Koncerta laikā 
tika godināti arī vairāki pagasta iedzī-
votāji. 

Pateicība par ieguldīto darbu lauku 
attīstības veicināšanā Demenes pagas-
tā, sekmīgu jauno tehnoloģiju ievieša-
nu un apguvi, par augsto profesionālo 
prasmi tika pasniegta Tatjanai Platko-
vai un Jeļenai Elksniņai.

Pateicība par ilggadēju, godprātīgu 
un profesionālu darbu un nozīmīgu 
ieguldījumu pagasta attīstībā tika pa-
sniegta Olgai Švecovai, Zojai Pasteje-
vai un Olgai Zaķei. 

Audžubērnu ģimenes - Olga un Ge-
nādijs Sizovi un Olga Aleksandrova – 
saņēma pateicību par aktīvu darbību 
Demenes pagasta pārvaldes sabiedris-
kās un kultūras dzīves attīstībā, au-
džubērnu audzināšanā.

Daudzbērnu ģimene - Nadežda un 
Eduards Rižiji – saņēma pateicību par 
aktīvu darbību Demenes pagasta pār-
valdes sabiedriskās un kultūras dzīves 
attīstībā, bērnu audzināšanā.

Pateicība par aktīvu darbību Deme-
nes pagasta pārvaldes sabiedriskās un 
kultūras dzīves attīstībā tika pasniegta 
Elīnai Baranovskai, Margaritai Kosti-
govai, Stefanijai Semjonovai, Tatjanai 
Lukjanskai. 

Svētku turpinājumā visus klāteso-
šos gaidīja aktivitātes no zemessar-
dzes 34. Artilērijas bataljona pārstāv-
jiem, burbuļfutbols, svētku cienasts 
– „Demenes” putra - no mūsu saim-
niecēm -  S.Barkovskas, J.Ukstiņas un 
S.Lazdovskas un mūzikalais atvadu 
sveiciens no Vjačeslava Savčenko.  

7. augustā Demenes Romas katoļu 
baznīcā notika aizlūgums par nākotni. 
Dievkalpojuma laikā priesteris Vja-
česlavs Rosļaks lūdzās par Demenes 
pagastu, par cilvēkiem, kas dzīvo un 
strādā pagastā. Dievkalpojumā pieda-
lījās arī Demenes kultūras nama vo-
kālais ansamblis “Aizturi elpu!” (vad. 
Ņ.Šukste).

Pasākuma rīkotāji pateicas par at-
balstu Daugavpils novada domei, 
Demenes pagasta pārvaldei, SAC 
„Paspārne”, Demenes pagasta komu-
nālajam dienestam, biedrībai “Bri-
ģenes ezers”, mednieku kolektīvam 
„Demene”, Zemgales vidusskolai, De-
menes pagasta bibliotēkai u.c. Paldies 
Demenes pagasta darbiniekiem un 
brīvprātīgajiem palīgiem, kas sagata-
voja svētku norises vietas un realizēja 
ieplānotos pasākumus, pateicamies 
priesterim V.Rosļakam par novadīto 
Svēto Misi, paldies pasākuma dalībnie-
kiem par dalību, māksliniekiem – par 
uzstāšanos!

Olga Zaikovska
Demenes KN direktore

Daugavpils novada jaunieši ir lepni būt novadā

Daugavpils novada izzināšanai, tāpēc 
dažādi aktivitāšu punkti tika nosaukti 
par godu interesantākajiem Daugavpils 
novada vietvārdiem. Jau reģistrācijas 
teltī tika lemts dalībnieku liktenis par 
to, kurā komandā viņi startēs, jo spor-
ta spēles notika jauktās komandās, kas 
deva iespēju jauniešiem doties mājup ar 
vismaz 5 jauniem draugiem.

Pasākuma atklāšanā ar savu uzrunu 
sveica Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāja Janīna  Jalinska, kas pauda 
savu pozitīvo attieksmi pret jau tradi-
cionālo pasākumu, kas katru gadu spēj 
pulcēt tik kuplu pasākuma dalībnieku 
pulku. Tālāk sekoja liktenīgā iepazīša-
nās ar jaunajiem komandas biedriem, kā 
arī komandas nosaukuma izdomāšana.

Kopumā jaunieši startēja sešās sporta 
disciplīnās: Kauja par Kļockām, Ēģip-
tes Mameluki, Kucinu trase, Ģeniālais 
aplauziens no Krivošejevas, Aščuku Ba-
raviki un Parīzes Ribaki. Tāpat kā pun-
ktu nosaukumi, arī sporta spēles tika 
nosauktas par godu Daugavpils novada 
interesantākajiem vietvārdiem. 

Vakara priekšnesumos, kur katrs pa-

gasts demonstrēja kādu leģendu vai reā-
lu notikumu par pagasta rašanos, trium-
fēja Sventes pagasts, kas apbūra žūriju 
ar mini Egļu kalna skatu torni, otrajā 
vietā ierindojās Višķu pagasts, bet treša-
jā vietā Naujenes pagasta jaunieši. Viena 
no sporta aktivitātēm, Aščuku Baraviki, 
deva iespēju jauniešiem palīdzēt savam 
jaunatnes lietu atbildīgajam iegūt skatī-
tāju simpātiju, kura balsošanas rezultātā 
tika piešķirta Viktoram Andruškevičam 
(Naujenes pagasts). Taču kopvērtējumā 
3.vietu ieņēma Sventes pagasts, 2.vietā 
palika Skrudalienas pagasts, bet uzva-
ru izcīnīja Naujenes pagasta jauniešu 
komanda, kas savā īpašumā saņēma ne 
tikai kausu, bet arī ceļojošo karogu. 

Pasākuma organizatori pateicas at-
pūtas vietai “Višķezers” par sirsnīgo uz-
ņemšanu, Višķu pagasta pārvaldei par 
tehnisko nodrošinājumu, Daugavpils 
novada domei, Tatjanai Dmitrijevai par 
medicīnisko palīdzību, kā arī pasākuma 
atbalstītājiem – sponsoriem. 

Santa Matisāne
Jaunatnes lietu speciāliste

No 27.-28.augustam atpūtas vietā 
“Višķezers” norisinājās septītais Dau-
gavpils novada jaunatnes salidojums ar 
saukli “Lepns būt novadā!”. Kopumā pa-
sākumā piedalījās 15 Daugavpils novada 
pagasti, kā arī viesi no Rēzeknes novada 

Feimaņu pagasta, kopskaitā tie ir vairāk 
nekā 130 salidojuma dalībnieki.

Jau no paša rīta laika apstākļi bija ie-
priecinoši un salidojuma dalībnieki sāka 
ierasties, lai iekārtotu telšu pilsētiņu. 
Jaunatnes salidojums 2016 tika veltīts 
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Klātesot Satiksmes ministram, atklāts atjaunotais ceļa posms 
pie Lietuvas robežas Medumos

sēdētāja Janīna Jalinska norādīja, ka 
pašvaldība vienmēr ir cīnījusies par 
diviem ceļiem, kas ved uz Lietuvas un 
Baltkrievijas robežu. Domes vadība 
cer, ka darbi neapstāsies un tiks re-
konstruēts arī atlikušais ceļa posms. 

Jāatzīmē, ka Medumu ceļa izbūves 
laikā iedzīvotājiem nācās saskarties ar 
būtiskām neērtībām, jo šis ceļa posms 
nav apbraucams. Virzienā uz kaimiņ-
valsti, nācās stāvēt pie sešiem luksofo-
riem, tāpat neērtības radīja izdangātie 
ceļi un lielie dubļi, kas radās siltās zie-
mas dēļ. Medumu pagasta pārvaldes 
vadītājs Nikolajs Poltavecs gan atzīst, 
ka ar projektu ir ļoti apmierināts, prie-
cē skaistās pieturas, modernās gājēju 
ietves un apgaismojums.

Kā komentēja Satiksmes ministrs 
Uldis Augulis, pateicoties Eiropas 
Savienības fondu līdzfi nansējumam, 
situācija uz valsts galvenajiem autoce-

ļiem pamazām uzlabojas, tomēr darā-
mā vēl ir ļoti daudz. “Kā liecina prog-
nozes, šī plānošanas periodā ceļiem 
pieejamie līdzekļi tiks apgūti jau 2018.
gadā, un mums ir jādomā kā turpināt 
uzturēt visvairāk noslogotos autoceļus 
ļoti labā kvalitātē, un arī nodrošināt 
iedzīvotāju mobilitāti visos Latvijas 
reģionos bez Eiropas Savienības fi nan-
sējuma,” tā U.Augulis. “Šobrīd ceļu 
renovāciju gaida puse no visiem valsts 
ceļiem. Lai to izdarītu, ir nepieciešami 
4,5 miljardi eiro. Tāpēc esmu nodibinā-
jis satiksmes ekspertu grupa, kas risi-
nās jautājumu, kā mēs ar šo problēmu 
varam tikt galā. Ekspertu sagatavotie 
priekšlikumi par ilgtspējīgu fi nansēju-
mu Latvijas ceļiem tuvākajā laikā tiks 
prezentēti valdībā.”

 Elza Timšāne

Olga Smane

Satiksmes ministrs Uldis Augulis 
kopā ar būvniekiem, Daugavpils no-
vada domes un VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” vadību, svinīgi pārgriežot lentīti, 
atklāja rekonstruēto ceļa posmu uz 
valsts galvenā autoceļa A13 posmā 
no Medumiem līdz Lietuvas robežai 
(156,4.-163,05. km).

Būvdarbus posmā no Medumiem 
līdz Lietuvas robežai SIA Binders uz-
sāka pērn un šogad tos turpināja pēc 
tehnoloģiskā pārtraukuma. Projekta 
ietvaros izbūvēts jauns ceļš iepriekš 
nokalpojušās šosejas vietā. Posma 
rekonstrukcijas izmaksas ir 13,5 mil-
joni eiro, ko līdzfi nansēja Kohēzijas 
fonds (KF).

Projekta ietvaros sakārtoti ceļu pie-
slēgumi un apgaismojums Medumu 
centrā. Veikti ievērojami zemes darbi: 
četros posmos liela apjoma atkūdroša-
na un apjomīgi ierakuma un uzbēruma 

darbi, izlīdzināts ceļa garenprofi ls, kas 
līdz šim bija ļoti nevienmērīgs. Atjau-
notas arī sabiedriskā transporta pie-
turvietas. Nākamajā būvdarbu sezonā  
plānots atjaunot autoceļa posmu no ta-
gad rekonstruētā posma līdz Daugav-
pils pilsētas robežai. 

“Tehniskais stāvoklis rādīja, ka šis 
posms ir viens no sliktākajiem visā val-
stī,” tā VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes 
priekšsēdētājs Jānis Lange.” Paldies 
Eiropas Savienības līdzfi nansējumam, 
kas ļāva mums šo ceļa posmu sakārtot. 
Šis ceļš ir Latvijas vizītkarte – vairs 
nav jākratās pa risām un bedrēm, jo 
ceļš ir sakārtots un drošs. Šobrīd jau 
ir izstrādāts tehniskais projekts nāka-
majam ceļa posmam līdz Daugavpilij, 
nākamnedēļ tiks izsludināta iepirku-
ma procedūru un nākamajā gadā tiks 
uzsākti būvniecības darbi. 

Daugavpils novada domes priekš-

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā iekļauta Slutišķu sādža
15. jūnijā stājās spēkā Kultūras ministrijas rī-

kojums par Slutišķu sādžas (Naujenes pagasts) kā 
valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa iekļaušanu 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. 

Slutišķu vecticībnieku sādžas apbūve saglabāja-
ma kā vecticībnieku un latgaļu līdzāspastāvēšanas 
un mijiedarbības paraugs, kurā caur dzīvesveida 
īpatnībām atspoguļojas Latgales slāvu ieceļotāju 
tautas sadzīves un kultūras tradīcijas. Tās sagla-
bājamās vērtības ir zemes gabalu dalījums, apbū-
ves izvietojums zemes gabalā, vēsturiskā apbūve, 
vēsturisko ēku arhitektūra un materiālu lietojums, 
būvamatniecības tradīcijas, ēku apdare, tai skaitā 
dekoratīvo kokgriezumu izpildījums. Vienā no Slu-
tišķu sādžas sētām iekārtota Naujenes novadpēt-
niecības muzeja ekspozīcija. Muzejs plāno atjaunot 
vēl vienu pašvaldības īpašumā esošu sētu.

Atgādinām, ka aprīlī Daugavpils novada paš-
valdībā norisinājās sarunas ar Slutišku sādžas ie-
dzīvotājiem par tās iekļaušanu valsts aizsargāja-
mo kultūras pieminekļu sarakstā. Sarunas laikā 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspek-
cijas pārstāvji informēja par pieminekļa statusa 
nozīmi, apgrūtinājumiem un iespējām, savukārt 
maijā Daugavpils novada Kultūras pārvalde rīkoja 
plenēru, lai diskutētu par Slutišku sādžas praktis-
kās saglabāšanas metodēm, teritorijas attīstību un 
tās izmantošanu zinātniskos, izglītības un atpūtas 
nolūkos. Slutišķu sādžā septembra nedēļas otrajā 
nogalē notiks arī Eiropas kultūras mantojuma die-
nu pasākums.

Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Olga Kuzmina 
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Skrudalienas pagasta jaunieši īsteno projektu 
“Radoši jaunieši dzimtajai Latvijai!” 

koka suvenīri, no kuriem viens tiks iz-
vēlēts kā makets Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai paredzētu 
dāvanu izgatavošanai. Šādus suvenī-
rus turpmāk jaunieši izgatavos, lai 
par godprātīgu darbu  Latvijas dzim-
šanas dienā apsveiktu pagasta iedzī-
votājus. Protams, koka suvenīri tiks 
izgatavoti arī citiem svētkiem, taču 
galvenā ideja ir cienīgi sagatavoties  
Latvijas simtgadei. 
Vienlaicīgi ar darbu darbnīcā, jau-
nieši pēta arī Skrudalienas pagasta 
vēsturiskās vietas, kurām ir sakars 
ar Latvijas dibināšanu un citiem tās 
vēstures faktiem. Visi izpētītie fak-
tui tiks iemūžināti fotogrāfi jās, kas 
jau kā tradīcija Latvijas dzimšanas 
dienas priekšvakarā tiks izvietotas 

Skrudalienas pagasta Kultūras na-
ma mazajā zālē.
Pateicoties projektam, jaunieši, kas 
dzīvo pierobežā un pēc nacionāla sa-
stāva pārstāv dažādas tautības, spē-
cinās savu piederības sajūtu Latvijas 
valstij, kā arī pilnveidos brīvā laika 
pavadīšanas iespējas Skrudalienas 
pagastā.
Jaunieši izsaka lielu pateicību Dau-
gavpils novada domei un Skrudalie-
nas pagasta pārvaldei par sniegto 
atbalstu ideju īstenošanā, par iespēju 
pilnveidot savas zināšanas un rado-
šas prasmes, kā arī iesaistīties sava 
pagasta attīstībā. 

Inese Gasparoviča

Jauniešu telpa Lociku ciemā ir veiksmīgi atklāta 

Kopš šī gada pavasara Naujenes pa-
gasta Lociku ciemā tiek īstenots pro-
jekts „Jauniešu lietderīgā brīvā laika 
pavadīšanas iespēju paplašināšana 
Daugavpils novadā”, kura ietvaros 
Lociku ciema jauniešiem tiek radītas 
jaunas lietderīgas brīvā laika pava-

pašu izveidotā foto stūrītī. 
Jaunatklātā jauniešu telpa strā-

dās katru pirmdienu un trešdienu 
no plkst. 16.00 līdz 20.00. Jau šobrīd 
ciema aktīvākie jaunieši velta laiku 
turpmāko aktivitāšu plānošanai. Va-
ram atklāt, ka par prioritāti noteikti 
kļūs sporta un informatīvie pasāku-
mi.

Lielu paldies sakām pasākuma vie-
siem no Daugavpils novada domes 
- jaunatnes lietu speciālistei Santai 
Matisānei un jaunatnes projektu 
koordinatorei Milānai Ločai, kā arī 
jauniešiem no Višķu, Maļinovas un 
Līksnas pagasta par vislabākajiem 
novēlējumiem un noderīgām dāva-
nām. 

Projekts tiek īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes poli-
tikas valsts programmas 2016.gadam 
valsts budžeta fi nansējuma ietvaros.

Anastasija Smoļakova
Naujenes jaunatnes un sporta centra 

jaunatnes lietu speciāliste

dīšanas iespējas. 4. augustā norisi-
nājās šī projekta galvenais notikums 
– tika atklāta Naujenes jaunatnes un 
sporta centra jauniešu telpa.

Jauniešu telpas atklāšana aizsā-
kās ar svinīgo uzrunu un sarkanās 
lentītes pārgriešanu, kas tika uz-
ticēta Naujenes pagasta pārvaldes 

vadītājai Inārai Miglānei un Nauje-
nes jaunatnes un sporta centra jau-
natnes lietu speciālistei Anastasijai 
Smoļakovai. Par pasākuma galveno 
daļu parūpējās paši jaunieši, sarū-
pējot saviem vienaudžiem atjautības 
un veiklības uzdevumus, kā arī iespē-
ju sajust svinīgo pasākuma gaisotni 

Kā jebkuram Latvijas iedzīvotājam, 
arī Skrudalienas pagasta jauniešiem 
šogad radās iespēja piedalīties Latvi-
jas simtgades svinību sagatavošanā. 
Pateicoties Daugavpils novada domes 
izsludinātā projektu konkursa “Uz-
labosim savu ikdienu!” atbalstam, 
mūsu jaunieši pilnā sparā īsteno pro-
jektu “Radoši jaunieši dzimtajai Lat-
vijai!” ar kopējo fi nansējumu 699,25 
eiro apmērā.
Projekta mērķis - ar radošu pieeju 
stiprināt Skrudalienas pagasta jau-
niešu nacionālo identitāti, apzinot 
sevi par būtisku Latvijas valsts sa-
biedrības daļu, vienlaicīgi apgūstot 
jaunas prasmes jauniešu lietderīgai 
brīvā laika pavadīšanas dažādošanai 

un pilnveidei.
Jau no 1. jūnija jaunieši aktīvi darbo-
jas, lai izpildītu projektā izvirzītos uz-
devumus un galarezultātā veiksmīgi 
sasniegtu nosprausto mērķi. Kopīgā 
sapulcē tika sastādīts turpmākā dar-
ba plāns, sadalīti pienākumi, izru-
nāti visi priekšlikumi un idejas par 
gaidāmajām projekta aktivitātēm. 
Uz doto brīdi jaunieši jau ir iegādā-
jušies visu nepieciešamo inventāru, 
proti, darba galdus, darba rīkus un 
materiālus. Līdz 30. septembrim tiks 
organizētas meistarklases “Brīnumi 
no koka”, kuru laikā jaunieši apgūs 
meistarību darbā ar koku. Projekta 
noslēgumā plašākai sabiedrībai būs 
prezentēti jauniešu darbi – 5 dažādi 
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Novada pārstāvji pārsteidza rīdziniekus ar neparastiem produktiem 

no Višķu pagasta, dabīgām Skrudalie-
nas pagastā darinātām ziepēm un bišu 
vaska svecēm. Ar jauniem produktiem 
rīdziniekus iepazīstināja arī Lauceses 
vīna darītava “Sēlijas dārzi” – sulu dzē-
rieniem, kalvadosu un ābolu degvīnu. 
Pirmo reizi šajā pasākumā piedalījās 
aldaris Lauris Pabērzs no Skrudalienas 
pagasta, kuru par kvalitatīvo produktu 
ar izteiksmīgu garšas buķeti slavēja 
alus cienītāji. Novads tika pārstāvēts 
arīdzan ar ķiploku produktu mājražo-
tājiem no Kalupes, vietējo Daugavpils 
novada amatnieku gatavotiem suvenī-
riem, Līksnā darinātajām mīkstajām 
rotaļlietām no dabīgiem materiāliem, 
mājas alu no Skrudalienas pagasta, kā 
arī vietējo izpildītāju mūzikas diskiem 
un literatūru latgaļu valodā. Neizpali-

ka arī tūrisma popularizēšana, apmek-
lētāji tika aicināti izbaudīt tūrisma un 
atpūtas piedāvājumu Daugavpils no-
vadā. 

Kā atzīst mūsu novada pārstāvji, pa-
sākuma apmeklētāju interese bija ļoti 
liela. Daudzi rīdzinieki taujāja par ie-
spējām iegādāties Daugavpils novada 
ražojumus Rīgā.   

Dalība Daugavpils novada uzņēmē-
jiem un amatniekiem bija par brīvu –  
to sedza Latgales plānošanas reģions, 
apmaksājot tirdzniecības vietu, un 
Daugavpils novada dome, nodrošinot 
bezmaksas transportu un aprīkojumu.

Jāzeps Krukovskis
Attīstības nodaļas 

projektu koordinators
Iveta Maļina Tabūne

13. augustā,  Rīgas pilsētas 815. 
gadadienas svinību ietvaros, Jēkaba 
laukumā norisinājās “Latgales diena 
Rīgā”, ko jau trešo gadu pēc kārtas 
rīkoja Latgales plānošanas reģions. 
Tradicionāli šis pasākums popularizē 
Latgales kultūru, valodu, amatu pras-
mes un Latgales kulināro mantojumu. 
Arī šogad Daugavpils novads tika plaši 
pārstāvēts. 

Spītējot stiprajām lietavām, pasā-
kums netika atcelts un pulcēja lielu 
skaitu ārvalstu tūristu un vietējo ap-
meklētāju, kas ar sajūsmu baudīja 
krāšņo kultūras programmu, iesaistī-
jās meistardarbnīcās, aktīvi iepirkās 
gadatirgū un sildījās ar tradicionāla-

jiem latgaļu ēdieniem un zāļu tējām. 
Autentisku noskaņu radīja pasākumā 
dominējošais latgaļu dialekts – gan 
skatuves runā, gan dziesmās. 

Daugavpils novadu šogad pārstāvēja 
8 amatnieki un mājražotāji, kā arī Viš-
ķu amatnieku ciems. Kā katru gadu, 
arī šogad Daugavpils novads pārstei-
dza apmeklētājus ar neparastiem māj-
ražotāju produktiem. Šogad tie bija ka-
lupiešu ražotie ķiploku ziednešu pesto, 
kas izpelnījās gan vietējo apmeklētāju, 
gan ārvalstu tūristu uzmanību. 

Pasākumā Daugavpils novads dižo-
jās ar savu kuplo bioloģisko saimniecī-
bu un biškopju skaitu, apliecinot to ar 
bioloģiskajiem biškopības produktiem 

Labklājības ministrs J.Reirs “Lēmums par “Kalkūnu” slēgšanu nav galīgs” 
Līdz šim pieņemtais lēmums par 

Kalkūnu slēgšanu nav galīgs, pēc 
viesošanās valsts sociālās aprūpes 
centra “Latgale” fi liālē “Kalkūni” 
norādīja labklājības ministrs Jānis 
Reirs (V). Reirs norādīja, ka tiks turpi-
nāta sāktā “Kalkūnu” slēgšanas izvēr-
tēšana, kas sākta vēl maijā. “Kamēr 
izvērtēšana nav noslēgta, nevaru pazi-
ņot savu lēmumu. Vienīgais - lēmums 
par “Kalkūnu” slēgšanu nav galīgs,” 
skaidroja Reirs.

Politiķis norādīja, ka atbildīgajām 
amatpersonām sacījis, ka ir nepiecie-
šams kopējs darbs, lai būtu pārliecība - 
ja “Kalkūni” netiks slēgti, katra bērna 
stāvoklim jāuzlabojas. “Šodien man tā-
das pārliecības nav, es nevaru paraks-
tīt atceļošu rīkojumu, jo tādā gadījumā 
mēs pasakām, ka Daugavpils bērniem, 
kas ir šajā centrā, nav Eiropas naudas. 
Es šādu situāciju pieļaut negribu,” sa-
cīja politiķis, turpinot, ka aicinājis vi-
sas iesaistītās puses turpināt darbu, 
lai izveidotu plānu, kas ļauj veikt dein-
stitucionalizāciju, ieviešot sabiedrībā 
balstītus pakalpojumus.

Reirs uzsvēra, ka “Kalkūnu” slēgša-
nas mērķis nebija vienkārši pārvietot 
centra klientus uz citām vietām. “Tika 
dots solījums, ka neviens cilvēks ne-
tiks pārvietots no Latgales reģiona. 
Taču ir otrs aspekts - te ir arī 18 cilvēki 
no Rīgas. Ir jāvērtē, darīsim to līdz ok-
tobrim,” solīja ministrs.

Vienlaikus Reirs atklāja, ka Lab-

klājības ministrija ir nomainījusi ko-
mandu, kas koordinē deinstituciona-
lizācijas procesus. Tas esot darīts, jo 
“bija kļūdas no pašas ministrijas pu-
ses”. “Šis projekts ir ļoti nozīmīgs un 
liels. Ministrija pieļāva savas kļūdas, 
to darīja arī plānošanas reģioni, paš-
valdības un sociālās aprūpes centri,” 
atzina Reirs. Reirs atkārtoti uzsvēra, 
ka lēmums saistībā ar centra slēgšanu 
tiks pieņemts tikai pēc izvērtējuma un 
skaidra plāna izstrādes.

Tiesībsargs Juris Jansons solīja se-
kot līdzi tam, lai deinstitucionalizācija 
notiktu pēc būtības, tādējādi ikvienam 
nodrošinot iespēju dzīvot sabiedrībā, 
vienlaikus spriežot par to, kā to nodro-
šināt smagi slimām personām.

“Pašvaldībām ir jārūpējas par saviem 
iedzīvotājiem, bet valstij ir jānodroši-
na, lai politikas tiktu ievērotas. Mums 
vienreiz jābeidz domāt par jebkāda vei-
da institūcijām, mums ir jādomā par 
jebkāda veida mūsdienīgiem sociāliem 
pakalpojumiem, kur personas arī ar 
smagu garīgu atpalicību tiek iesaistī-
tas sabiedrības dzīvē,” sacīja Jansons.

Tiesībsargs piekrita labklājības mi-
nistram, ka priekšlikums slēgt šāda 
tipa institūcijas izriet no starptautis-
kajām saistībām, kurām Latvija pie-
vienojusies. Tomēr viņš uzsvēra, ka 
šim procesam ir jābūt līdzsvarotam un 
pārdomātam.

Jau vēstīts, ka fi liāli “Kalkūni” plā-
nots slēgt 2019. gadā, jo, pēc LM do-

mām, tās ēkas ir novecojušas un to 
drošai izmantošanai būtu nepieciešami 
lieli ieguldījumi.

Savukārt Daugavpils novada dome 
lūgusi labklājības ministru atcelt rīko-
jumu par “Kalkūnu” darbības izbeig-
šanu, pilnveidojot un paplašinot tās 
sniegto pakalpojumu klāstu. Pašval-
dības vadība prognozē, ka piemeklēt 
audžuģimenes tik smagā stāvoklī eso-
šiem, gulošiem bērniem, kādi patlaban 
uzturas “Kalkūnos”, varētu būt ļoti 
grūti, jo visi šie 60 bērni ir ļoti slimi un 
viņiem nav vecāku.

Pašvaldībā arī norāda, ka centrā jau 
ir veikta logu nomaiņa un citi uz ener-
goresursu taupību vērsti pasākumi, 
tādēļ iestāde varētu iztikt arī bez ie-
priekš plānotā trīs miljonus eiro vērtā 
Eiropas Savienības fondu līdzfi nansētā 
ēkas siltināšanas projekta.

Ministrija piekrīt, ka, attīstot jaunus 
sociālos pakalpojumus, pašvaldībām 
ir iespēja izmantot “Kalkūnos” esošo 
infrastruktūru, kā arī Eiropas Savienī-
bas (ES) fi nansiālo atbalstu. Pielāgojot 
telpas un, ja nepieciešams, ES fi nan-
sētā projekta laikā sniedzot nepiecie-
šamo atbalstu darbinieku prasmju un 
zināšanu papildināšanai, pašvaldībām 
būs iespēja radīt cilvēku īpašajām va-
jadzībām vairāk piemērotus pakalpo-
jumus, nekā to iespējams izdarīt paš-
laik.

Lai rastu iespējami efektīvāko risi-
nājumu sociālo pakalpojumu attīstī-
šanai, lemjot arī par fi liāles “Kalkūni” 
nākotni, LM ir paudusi apņemšanos 
strādāt ciešā sadarbībā ar iesaistīta-
jām pašvaldībām.

Avots: LETA
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Lauku šarms, cilvēku uzņēmība un ģimenes vērtības konkursā 
“Saimnieks 2016”

Šovasar Daugavpils novadā tika iz-
sludināts lauku attīstības konkurss 
“Saimnieks 2016” ar mērķi noteikt la-
bāko ieguldījumu Daugavpils novada 
lauku attīstībā un lauksaimniecībā. 
Jūlija sākumā konkursa vērtēšanas 
komisija veica konkursa dalībnieku 
apmeklējumu un izvērtēšanu klātie-
nē, savukārt līdz 12. augustam apko-
poja rezultātus, katrā grupā izvirzot 
trīs laureātus tādās nominācijās kā 
“gada lauku saimniecība”, “bioloģis-
kā lauku saimniecība”, ģimene lauku 
sētā” un “jaunais veiksmīgais zem-
nieks”. Laureāti tiks paziņoti un ap-
balvoti šī gada 14. oktobrī, tikmēr pie-
dāvājam nelielu ieskatu konkursam 
pieteiktajās saimniecībās. 

Zemnieku saimniecībā “Gaismiņas” 
saimnieko Žanis Kukulis, saimnie-
cības pamatnozare ir graudkopība. 
Žanis ir jaunais zemnieks, kas uzsā-
cis savu darbību vien šī gada martā. 
Kopā tiek apsaimniekoti 250 ha ze-
mes. Saimniecības laukos pārsvarā 
tiek audzēti kvieši, mieži un rapsis. 
Saimnieks ir padomājis arī par teh-
nisko pusi, tādēļ iegādājies graudu 
un kartupeļu novākšanas kombainus, 
3 traktorus un arklu. Jaunā zemnie-
ka plānos ir iegādāties arī sējmašīnu 
un diskus. Vērtēšanas komisija ļoti 
atzinīgi novērtēja Žaņa uzņēmību un 
saimniekošanas metodes. 

Zemnieku saimniecības “Manturi” 
īpašniece ir Ināra Sadikova. Saim-
niecība dibināta 1992. gadā. Tās pa-
matnozare ir aitkopība, pielietojot 
bioloģiskās saimniekošanas metodes. 
Ināra ar dzīvesbiedru Baģiru ap-
saimnieko 107 ha  lauksaimniecības 
zemes un brangu  “Latvijas tumšgal-
ves” šķirnes aitu ganāmpulku. Gadā 
gaļai tiek realizēti aptuveni 100 jēri. 
Spēku un iedvesmu darbam saim-
nieki atgūst sakoptā vidē un omulīgā 
pirtī, kur labprāt atpūšas arī draugi. 
Zemnieku saimniecībā “Manturi” tra-
dicionāli tiek rīkoti  dzimtas saieti un  
atceres dienas, pulcējot plašu radu 
pulku. 

Viena no Nīcgales pagasta lielāka-
jām lauku saimniecībām ir Ilmāra 
Skuķa zemnieku saimniecība „Ūsiņi”. 
Saimniecība dibināta 1995. gadā. Uz-
sākot saimniekošanu, tika apstrādāti 
70 ha zemes, pašlaik tie jau ir 400 ha, 
galvenā saimniecības pamatnozare ir 
graudkopība. Lai iegūtu lielāku atdevi 
no lauksaimniecības zemes un izman-
tojamā zeme neapplūstu, zemnieku 
saimniecības īpašnieks veic meliorā-
cijas grāvju tīrīšanu. Zemes kvalitatī-
vai apstrādei iegādāta tehnika – trīs 
traktori un kombains New HOLAND. 
Saimniecībā veiksmīgi tiek īstenoti 
ES struktūrfondi - Istenoti trīs mo-
dernizācijas  projekti, kuru realizāci-
jas rezultātā iegādāta jauna tehnika 
un uzstādīta graudu kalte. 

“Ūsiņi” ir ģimenes uzņēmums, kurā 
lielāko daļu darbu veic īpašnieks un 
dēls, kurš apgūst lauksaimniecības 
mehāniķa profesiju Malnavas koledžā 
ar sapni turpināt tēva iesākto. 

Savukārt Višķu un Kalupes lau-
kos vairāk kā 1000 ha zemes platī-
bā saimnieko SIA “Agraris” vadītājs 
Aleksandrs Harlamovs. Uzņēmums 

dibināts 2000. gadā. Tiek audzēti 
ziemas un vasaras kvieši, mieži, rap-
sis, lauka pupas un griķi. Gadā tiek 
realizēti vairāk kā 6 tūkstoši tonnu 
labības. Aktīvi tiek realizēti LAD pro-
jekti, piesaistot ES līdzfi nansējumu - 
uzstādīta graudu pirmapstrādes līni-
ja un graudu uzglabāšanas bunkuri. 
Kopš 2014. gada, absolvējot Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes lauk-
saimniecības fakultāti, uzņēmumā 
strādā Alekandrs Harlamovs  dēls 
Aleksandrs. 

Akciju sabiedrība “Latgales bekons” 
Višķu pagastā izveidota uz cūkkopī-
bas kompleksa «Lukna» bāzes, kas 
tika nodota ekspluatācijā 1976.gadā. 
Šogad aprit 40 gadi, kopš cūkkopī-
bas komplekss nodrošina Daugavpils 
novadu un tuvumā esošos Latvijas 
reģionus ar augstākās kvalitātes 
cūkgaļu. AS valdes priekšsēdētāja ir 
Anna Tenisa. Cūkkopības komplekss 
sastāv no deviņiem cūku uzturēšanas 
korpusiem, kas izvietoti uz 9,2 hektā-
ru lielas zemes platības. Augstas kva-
litātes cūkgaļu un tās izteikti labās 
īpašības tiek nodrošinātas, pateico-
ties spējai apvienot tradicionālās un 
modernās cūkkopības metodes. 

Zemnieku saimniecības “Bumbieri” 
īpašnieks ir Jurijs Kostjuķevičs, kas 
nodarbojas ar biškopību. Saimnieki 
balstās uz bioloģiskās saimniekoša-
nas principiem. Saimniecībā ir ap 75 
bišu stropiem. Bez bitēm, saimnie-
kiem ir arī dārzs, kur viņi nodarbojas 
ar gurķu un tomātu audzēšanu. Tu-
vākajos plānos ietilpst tehnikas iegā-
de ravēšanai un kultivēšanai, pieka-
bes iegāde, vaska kausētavas, medus 
sviedes un veco stropu nomaiņa uz 
jauniem. 

Zemnieku saimniecībā “Lāčplēši” 
Līksnas pagastā saimnieko Agnese 
Sitnika. Saimniecība specializējas 
biškopībā un aitkopībā. Dravā ir 30 
bišu saimes un aitu ganāmpulkā – 
110 aitu mātes ar jēriem. Kopš 2002. 
gada saimniecība sertifi cēta kā biolo-
ģiskā. Saimnieki aktīvi piedalās ES 
struktūrfondu realizācijā – iegādāts 
aitkopības inventārs, izveidota me-
dus telpa, kas pilnībā aprīkota. 2013. 
gadā piedzīvota veiksme Republikas 
konkursā “Sējējs” un iegūta veicināša-
nas balva nominācijā “Ģimene lauku 
sētā”. Katru gadu Agnese rīko mācību 
seminārus un praktiskās nodarbības 
novada biškopjiem. Kopš 2015. gada 
saimniecību aktīvi apmeklē tūristi, jo 
tā ietverta TAKAS tūrisma piedāvā-
juma maršrutā “Pie seno amatu meis-
tariem”. Bišu dravā ir iespēja vērot 
bišu čaklo rosīšanos, degustēt ziedu 
medu un biškopības produktus. 

Piemājas saimniecība “Saltanata” 
dibināta 2004. gadā. Saimniekošanas 
sākumā tika iestādītas vairāku šķir-
ņu ābeles, viena no tām – Saltanata. 
Saimnieki stāsta, ka tieši šī šķirne iz-
cēlusies ar izskatu un garšas kvalitā-
ti. Vēlāk tika iestādīti arī saldie ķirši 
un bumbieri. 2006. gadā saimniecība 
tika papildināta ar rudens avenēm un 
plūmju stādiem. 2007.gadā projekta 
ietvaros tika iestādītas 660 vasaras 
šķirnes ābeles 1 ha platībā. Savukārt 
2010.gadā tika iestādītas rudens ave-



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s2016.gada 1.septembrisw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v16

nes. Katru gadu saimniecība tiek pa-
pildināta ar jaunām šķirnēm – ābolu 
un bumbieru stādiem. Saimnieki aiz-
rāvušies ar austrumu stādu audzēša-
nu – kizilu, zīdkoku, aprikozēm, vīno-
gām un riekstkokiem. Aveņu platību 
plānots palielināt līdz 3 ha.

Zemnieku saimniecību “Vītiņi” 
1996.gadā dibināja Leopolds Belins-
kis un Antoņina Belinska. Pašlaik  
saimniecības kopplatība ir 36,5 ha. 
Saimniecībā ir 6 slaucamas govis, 7 
buļļi un 7 jaunlopi. Kopš pašiem saim-
niecības pirmsākumiem tika iegādā-
ta dažāda tehnika: traktori, graudu 
vākšanas kombains, ir izbūvētas bū-
vētas 5 garāžas, govju slaucamā zāle 
aprīkota ar moderniem slaucamajiem 
aparātiem un atdzesēšanas iekār-
tām. No 2004. gada realizēti divi ES 
fi nansēti projekti - iegādāta vakuuma 
slaukšanas iekārta un izbūvēts ūdens 
ņemšanas dziļurbums. Leopolds un 
Antoņina paši savām rokām un spē-
kiem ir izbūvējuši modernās garāžas, 
kūtis, kā arī liels darbs ieguldīts teri-
torijas labiekārtošanā. 

Tabores pagastā kopš 2002. gada 
atrodas Lilijanas Žondas piemājas 
saimniecība, kurā tiek audzēti deko-
ratīvie stādi un ogas. Ideja par stādu 
audzētavu radās Lilijanas vīram Ja-
roslavam, kurš pēc izglītības ir deko-
ratīvo augu audzēšanas speciālists un 
lielu uzmanību velta apkārtnes ap-
zaļumošanai. Lilijanas un Jaroslava 
saimniecībā ir ap 200 augu sugas, pie-
mēram, Kanādas egles ir vairāk par 
12 sugām. Ja kāds no stādu pircējiem 
prasa padomu, ko un kur labāk stā-
dīt, Lilijana un Jaroslavs uzzīmē lau-
kumu, izplāno apzaļumošanas shēmu 
un piedāvā savdabību mateku, parā-
dot, kā tas izskatīsies dabā. Saimnie-
cības teritorijā ir lielas siltumnīcas 
ar kopējo platību 280 m2, tur augus 
pavairo ar spraudeņiem, potē, jo šim 
darbam ļoti svarīgs ir mikroklimats. 
Saimniekot palīdz dēli un meitas. 

Zemnieku saimniecības „Gunde-
gas-1” atrodas Laucesas pagastā, dibi-
nāta 2006. gadā. Tiek apsaimniekoti 
10 ha zemes, siltumnīcās tiek audzēti 
gardie tomāti, gurķi un zaļumi. Kā 
tas viss garšo, var nodegustēt ikviens 
no pilsētas iedzīvotājiem, jo produkci-
ja tiek aktīvi pārdota Daugavpils cen-
trāltirgū. 

Piemājas saimniecība „Vasiļova-1” 
savas mājas teritorijas sakopšanā un 
uzturēšanā darbojas nu jau trīs Kolu-
žu ģimenes paaudzes. Saimniecības 
platība ir neliela – tikai 4 ha, bet arī 
nelielā platībā var daudz ko izaudzēt 
– laukos aug 9 šķirņu kartupeļi, 16 
šķirņu vīnogas, 50 šķirņu skujeņi - 
tūjas, klājkadiķi, egles, 10 šķirņu hor-
tenzijas, 12 veidu dažādu šķirņu ēda-
mo ogu. Ģimene cenšas izkopt savu 
nelielo zemes gabaliņu tā, lai būtu 
prieks ne tikai pašiem, bet arī citiem. 

Zemnieku saimniecība “Ainava” di-
bināta 1995. gadā. Tās kopējā platība 
ir 1142 ha, kas tiek apstrādāti Maļi-
novas un Višķu pagastos. Tiek au-
dzēti ziemas un vasaras kvieši, rap-
sis, griķi un pupas. Kopš 2006. gada 
augkopībā tiek izmantota bezaršanas 
tehnoloģija. 

Zemnieku   saimniecība  “Oši’’  re-
ģistrēta   1990. gadā un tajā saimnie-
ko  Pāvels  un  Broņislava  Belkovski.  

1996. gadā  ģimene  atgriezās  vectē-
va  īpašumā  Ambeļos ‘’Pļavu   mā-
jās”. Belkovsku  ģimene ir Latvijas un 
savas ģimenes patrioti,  kas saglabā-
juši vecmammu izšūtās sedziņas un 
galdautus, kā goda vietā tur pirmās 
Latvijas Valsts karogu.

Saimniecība “Enkuri” dibināta 
1994. gadā. Īpašnieki ir Iveta un 
Antons Kurtiši. Saimniecībā tiek ap-
strādāti pāri 100 ha zemes un tās pa-
matnozare ir piena lopkopība. Saim-
niecībā ir vidēji ap 50 liellopi un 30 
slaucamas govis. Viss, kas saimniecī-
bā ir iegādāts, ir pirkts pašu spēkiem. 
Saimnieka Antona hobijs ir griešana 
no koka un akmens kalšana. Visiem 
pārējiem novada lauksaimniekiem 
Iveta un Antons novēl panākumus, 
turpinot kopt un attīstīt savas saim-
niecības. 

Saimniecībā “Osinovka” saimnie-
ko Dmitrija Petrova ģimene – sieva, 
meita, pats Dmitrijs, viņa vecāki un 
tēva tante Vera Fiļmanoviča, kurai 
ir 102 gadi. Saimniecība “Osinovka” 
dibināta 2002. gadā. 2008.gadā tēvs 
Konstantīns Petrovs uzdāvināja savu 
saimniecību dēlam Dmitrijam. Dmit-
rijs iesāka saimniekot ar 7 zemes 
vienībām ar kopējo platību 72,21 ha, 
tagad tiek apsaimniekoti jau 185 ha. 
Saimniecība nodarbojas ar graudau-
gu, rapšu, zirņu audzēšanu, kā arī 
audzē zālājus sēklām. Saimnieki no-
darbojas ar zemkopību jau otrajā pa-
audzē. 

Laukos apkārtējās vides kopšanai 
ir īpaša nozīme, savas mājas un sētas 
piederība ir ļoti svarīga, turklāt katru 
gadu ir jāizveido kaut kas jauns un 
interesants, jo vienmēr taču gribas 
pārsteigt ne tikai sevi, bet arī kaimi-
ņus. Izbraucot visas 27 konkursam 
pieteiktās saimniecības, vērtēšanas 
komisija atzina, ka katra lauku sēta 
esot izcēlusies ar kaut ko īpašu – sim-
boliski ģimenei nozīmīgām ēkām, vi-
des un arhitektoniskajiem objektiem, 
bišu dravām, ūdenstilpnēm ar atpū-
tas vietām, tāpat novērtētas apkārtē-
jās ainavas un atrastas veiksmīgākās 
skatu vietas, kas iekārtotas dabas un 
klusuma baudīšanai.

Interesanti bija vērtēt un apciemot 
ģimenes lauku sētā, kas domā par 
pēctecību, kuru mājās ir jūtams īsts 
latviešu lauku šarms un rozīnīte. Sa-
vukārt viens no nosacījumiem dalībai 
konkursa nominācijā “jaunais veik-
smīgais zemnieks” bija saimniekoša-
na ne vairāk kā trīs gadus, un dalībai 
varēja pieteikties tie zemnieki, kuru 
darbība saistīta ar lauksaimniecisko 
ražošanu, kas pamatojas ne tikai uz 
labas lauksaimniecības prakses nosa-
cījumu ievērošanu, bet arī apkārtējās 
vides sakārtošanu.

Sīvākā konkurence izvērsās gada 
lauku saimniecību grupā, jo tajā pie-
teikumu skaits bija viskuplākais. Pē-
dējā vērtēšanas komisijas sēdē sprai-
gas diskusijas notika praktiski par 
katru nominantu. Pēc 10 baļļu vērtē-
šanas sistēmas tika dota atzīme no-
vada saimniecībām un saimniekiem, 
īpašu vērību veltot to saimniekošanas 
metodēm, apkārtējās vides sakopša-
nai u.c. kritērijiem.

 Olga Smane
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Jana un Dmitrijs Hadakovi: Sportistu panākumi ir ilgu gadu treniņu rezultāts 

Jana un Dmitrijs Hadakovi ir vieglat-
lētikas treneri Daugavpils novada spor-
ta skolā. Viņu paspārnē ir vairāk kā 20 
sporta skolas audzēkņi, kas nodarbojas 
vieglatlētikas sekcijā. Abi absolvējuši 
Daugavpils Universitāti un ieguvuši 
sporta pedagogu diplomus. Dmitrijs ir 
dzimis Baltkrievijā, piecu gadu vecumā 
kopā ar ģimeni pārcēlies uz Latviju, sa-
vukārt Jana ir dzimusi Daugavpilī, līdz 
studiju gadiem mācījusies Medumu vi-
dusskolā. 

Kādā vecumā sākāt nodarboties ar 
sportu?

Dmitrijs: Ar vieglatlētiku sāku no-
darboties, kad man bija 12 gadi. Un līdz 
pat šim laikam turpinu darīt to, kas 
man patīk. Tagad esmu treneris, jo pro-
fesionāli ar vieglatlētiku beidzu nodar-
boties, kad man bija 27 gadi. Tātad 15 
gadu garumā biju aktīvs sportists. Tre-
nēju kopš Universitātes 2. kursa, tātad 
arī jau 15 gadus. 

Jana: Viss sākās skolā. Kā tagad, arī 
toreiz, starp skolām bieži notika sacen-
sības. Tolaik sporta skola atradās Ilūk-
stē. Braucām uz sacensībām, un tur 
mani pamanīja treneris. Ar vieglatlēti-
ku sāku nodarboties 13 gados. Braucot 
uz kopīgām sacensībām, iepazināmies 
ar Dmitriju. Profesionālā līmenī ar 
vieglatlētiku nodarbojos tikai līdz 19 
gadiem, jo 20 gados apprecējos, pēc tam 
piedzima bērns. 

Dmitrijs: Jā, man tas posms sanāca 
garāks, jo es praktiski no 17 gadiem 100 
un 200 metru distancē neesmu nevie-
nam piekāpies – vienmēr biju uz goda 
pjedestāla. Līdz pat 27 gadiem esmu bi-
jis Latvijas izlases sastāvā gan Latvijas, 
gan Eiropas čempionātos. Studiju gados 
man bija tas gods uzstāties Pasaules 
universiādē Pekinā starp augstskolu 
studentiem. Augstāk gan nav sanācis 
tikt. Tas bija saistīts ar gūto traumu, 
kas bija samērā nopietna, lai netur-
pinātu tālāk aktīvi sportot. Kaut gan 
jau biju izpildījis visus normatīvus, lai 
startētu Eiropas čempionātā Japānā. 
Līdz tam veselu mēnesi atrados Dienvi-
dāfrikā un trenējos. Pa šiem 15 gadiem 
Eiropu esmu izbraukājis.  

Jana: Ne vienu vien reizi arī es biju 
Latvijas čempione vieglatlētikā, taču 
uzstāties tik augstā līmenī kā Dmitri-
jam, man nav gadījies. 

Kas mudināja nodarboties tieši 
ar vieglatlētiku? 

Dnitrijs: Līdz vieglatlētikai trīs ga-
dus nodarbojos ar karatē pie daudziem 
pazīstamā trenera Aleksandra Komara. 
Tajā laikā mani pamanīja vieglatlētikas 
treneris Sergejs Petrakovs. Pēc pāris 
mēnešu treniņiem aizbraucu uz skolē-
nu spartakiādi un ieguvu pirmo vietu. 
Tās bija manas pirmās sacensības, pēc 
kurām uzvarētāja gars mani mudināja 
trenēties arī tālāk. Man patika vinnēt. 

Jana: Es mācījos lauku skolā, un ie-
spējas nopietni nodarboties ar sportu 
nebija tik lielas. Mums bija labs trene-
ris, kas mēģināja mūs ieinteresēt. Pat 
vienkāršs piedāvājums aizbraukt pa-
trenēties uz pilsētu mums jau nozīmē-
ja daudz. Tas likās tik interesanti. Mēs 
bijām paliela grupa, 30 cilvēki. Sports 
mūs aizrāva. Bet pēc pāris gadiem no šīs 
lielās grupas nopietni trenēties palika 
vien pāris cilvēki. Man tas bija intere-
santi. Gāju trenēties nevis kompānijas 
pēc vai citu iemeslu vadīta, es to darīju 
priekš sevis. Tā bija iespēja izbraukt no 
laukiem uz pilsētu, ieraudzīt citu dzīves 
līmeni. Mēs ar Dmitriju, var teikt, caur 
treniņiem atradām viens otru un tagad 
dzīve bez sporta nav iedomājama. 

Vai atceraties savus pirmos tre-
nerus un ko tieši viņi jums ir devu-
ši?

Dnitrijs: Treneris, protams, ir ļoti 
svarīgs cilvēks katra sportista personī-
bas izaugsmē. Mums ar Janu bija kopīgi 
treneri – Sergejs un Svetlana Petrakovi. 
Viņi mums ir daudz devuši gan sagata-
votības, gan pašanalīzes un pašvērtēju-
ma ziņā. Īpaši noderīgi treneru padomi 
ir, mācoties augstskolā – tad, kad tu vēl 
esi jauns un īsti nezini, kā trenēt. Šajā 
dzīves posmā ļoti svarīgs ir atbalsts un 
līdzās būšana. 

Jana: Kaut kuros brīžos tas noteikti 
ir arī morālais atbalsts. 

Dmitrijs: Jo esot jaunam trenerim, 
ir ļoti grūti, it īpaši darbā ar maziem 
bērniem. Tieši tad trenera un pedagoga 
atbalsts ir ļoti svarīgs. 

Dmitrijs: Petrakovu pāris savulaik 
absolvēja Maskavas Centrālās fiziskās 
kultūras institūtu, kur iegūtajām zinā-
šanām bija ārkārtīgi liela vērtība. No 
viņiem mums tiešām bija ko mācīties, 
arī saņemt atbildes uz interesējošiem 
jautājumiem. Bet vēlāk, kad jau iegūta 
zināma pieredze, tu pats analizē savas 
kļūdas un sāc iet savu ceļu. 

Jūs esat treneri ar stāžu. Pastās-
tiet, kā viss sākās. 

Dmitrijs: Jāsaka, ka pirmos 5-6 ga-
dus es tikai mācījos pamatus. Jo tikai 
teorijas ir daudz par maz. Nevar atnākt 
pēc augstskolas un visu mācēt. Manu-
prāt, jāpaiet ne mazāk kā 5 gadiem, lai 
iekrātu pieredzi. 

Jana: Tā tas ir jebkurā darbā. Vaja-
dzīga pieredze. Nevar uzreiz kļūt par 
labu speciālistu, treneri. Mēs arī šobrīd 
nevaram nosaukt sevi par profesionā-
ļiem. Uzskatām, ka vēl daudz jāmācās. 

Dmitrijs: Daudz informācijas sme-
ļamies grāmatās, internetā, pastāvīgi 
jautājam pieredzes bagātākajiem tre-
neriem. Jo viss plūst un mainās – infor-
mācijas un materiāla dažādība. Mainās 
metodes, darba specifika. Dažreiz viena 
soļa vietā jāsper divi un viss ir jāpaspēj. 
Arī treniņi kļūst savādāki. 

Jana: Ne viss arī vienmēr izdodas, ir 
jāprot analizēt, labot kļūdas. Nevar būt 
tā – izlasi grāmatu un visus jautājumus 
atrisini. Tas prasa laiku. Vienmēr nā-
kas salīdzināt un izvērtēt. Arī bērni ir 
atšķirīgi, katram ir jāatrod pieeja. Tre-
neris ir kā juvelieris, kurš ne vienmēr 
var paredzēt sava darba rezultātu. Tiek 
izvirzīti mērķi un uzdevumi, kurus ne 
vienmēr sanāk īstenot kā ieplānots. 

Kādas ir jūsu stiprās puses un 
kādas īpašības jums palīdz treneru 
darbā? 

Dmitrijs: Kā jau laikam visiem spor-
tistiem - tā ir mērķtiecība, gribasspēks 
un prasme būt elastīgam. Skatīties uz 
problēmu no dažādām pusēm. Nevar 
tā vienvirzienā pateikt – jā, tikai tā ir 
pareizi. 

Jana: Jāprot analizēt, izdarīt seci-
nājumus, pieiet katrai situācijai no da-
žādām pusēm, jābūt vairākiem skatu-
punktiem un pieejām. Protams, jābūt 
izturīgam un neatlaidīgam. Un ļoti sva-
rīgi ir prast argumentēt savu viedokli. 
Ar bērniem savādāk strādāt nav iespē-
jams. Arī motivēt. 

Kā motivēt skolēnus nodarboties 
ar vieglatlētiku? 

Dmitrijs: Tieši vieglatlētikā bērnam 
ir jāprot pasniegt, paskaidrot, kādēļ vi-
ņam tas jādara. Ne katrs bērns 12 – 13 
gados, nerunājot jau par vēl jaunākiem 
sportistiem, kas nāk pie mums trenē-
ties, to sapratīs. Svarīgi man, kā trene-
rim, nospraust mērķi. Katram trenerim 
tās metodes ir savādākas. Dažreiz var 
dot konkrētus uzdevumus, dažreiz spē-
les formā pasniegt. 

Jana: Ļoti svarīgi tieši agrīnajā stadi-
jā likt skolēnam saprast, kas ir svarīgi. 
Daudzi ļoti šauri domā, ka vieglatlēti-
ka, tā ir tikai skriešana. Katrs treniņš 
jākonstruē tā, lai tas būtu daudzfunk-
cionāls – gan paskriet, gan pavingrot, 
gan uzspēlēt. Ja tas tiks pasniegts sau-
si, vienpusēji, tad arī no bērniem neko 
nevarēs sagaidīt. Monotoni treniņi, tas 
nav tas, ar ko ieinteresēt. Nav arī viegli 
uzreiz saprast, kādu virzienu dot bēr-
nam. 

Dmitrijs: Ja bērns atnāk spēlēt fut-
bolu, tad viņš spēlēs futbolu, ja basket-
bolu, tad basketbolu, bet vieglatlētikā 
viss nav tik viennozīmīgi. Ne velti saka, 
ka vieglatlētika ir visu veidu sporta ka-
raliene. Tas ir arī viens no masveidīgā-
kajiem sporta veidiem. 

Jūs biežāk trenējat kopā, tandē-
mā? 

Jana: Viennozīmīgi jā. Kopīgi tiek 
apspriesti mērķi un uzdevumi. Dmitrijs 
izsaka savu viedokli, es – savu, bet vien-
mēr gala rezultātā nonākam pie viena 
kopsaucēja. Iesākumā varam būt dažā-
dās domās konkrētā jautājumā, taču, iz-
runājot to, vienalga nonākam pie kopī-
ga risinājuma. Tāpēc strādāt tandēmā 
nav nemaz tik vienkārši. Ja mēs viens 
otram nemācētu piekāpties un uzklau-
sīt, nekas nesanāktu. Laika gaitā tiek 
izmēģināti vairāki varianti, kas viens 
otru papildina. 

Dmitrijs: Treniņu plāns tiek ap-
spriests kopīgi. Bet skolēni tiek dalīti 
pa grupām. Esam divi kardināli atšķirī-
gi cilvēki. Reti kad uz vienu jautājumu 
atbildam vienādi. Parasti mums notiek 
spraigas diskusijas un pat strīdi. Bet 
pēc tam viss tiek sakārtots un top kon-
krēts treniņu plāns. 

Jana: Mums grupās ir bērni no 8 līdz 
18 gadiem. Protams, nav tā, ka mazākie 
bērni trenējas ar lielajiem. Katram ir 
savs darba grafiks. 

Pastāstiet, lūdzu, par savu spor-
tistu spilgtākajiem sasniegumiem. 
Kādi tie bijuši?

Dmitrijs: Sāksim ar mazākajiem. 

Tas ir mūsu dēls Edvīns Hadakovs, kas 
ir daudzkārtējais Latvijas čempions 80 
m/b skrējienā vieglatlētikā. Olga Ignat-
jeva, kas ieguva 3. vietu un 2.vietu trīs-
soļlēkšanā Latvijas čempionātā vieglat-
lētikā, Darja Stepanova, kas divu gadu 
laikā veica lielu progresu, augstlēkšanā 
no 20. vietas pakāpjoties uz 6. vietu 
Latvijas čempionātā. Man, kā trenerim, 
par to ļoti liels gandarījums un arī viņai 
prieks par rezultātu. 

Jana: Vēlos teikt, ka šajā vecumā, 
12 – 14 gadi, sportistu vidū valda ļoti 
sīva konkurence. Latvijas mērogā kon-
krētā disciplīnā līdz 100 sportistiem 
pat, ja tiekam 1. desmitniekā, tas ir 
augsts rezultāts. Savukārt jauniešu 
grupā jāatzīmē Marina Andrejeva, kas 
arī ir daudzkārtēja Latvijas čempione 
trīssoļlēkšanā, Latvijas izlases sastāvā 
startēja Baltijas valstu sacensībās un 
ieguva 1.vietu trīssoļlēkšanā. Vairāk kā 
2 gadu garumā gatavojāmies Eiropas 
jauniešu čempionātam, un tāllēkšanā 
līdz normatīvam viņai pietrūka 4 cm. 
Šajā grupā gribas atzīmēt Arni Lociku 
un Mārīti Rimicāni, Dmitriju Jefimovu, 
kurš šogad Latvijas čempionātā vieglat-
lētikā 400 metru barjerskrējienā ieguva 
3. vietu. 

Dmitrijs: Tagad bērnus nav nemaz 
tik viegli ieinteresēt nodarboties ar 
sportu. Viņi ir diezgan pasīvi. Iespē-
jams tas saistīts ar moderno tehnoloģiju 
ienākšanu dzīvē. Manā vecumā tā nebi-
ja. Bērniem saku, ka dzīvoju nākotnē, 
jo par to, ka kādreiz varēsim telefonā 
skatīties filmas, varējām tikai sapņot 
vai redzēt filmās. Taču, ja bērnam ir 
perspektīvas, ja palīdz vecāki, tad var 
ieinteresēt. Ļoti daudz perspektīvu bēr-
nu pazaudējām tādēļ, ka nebija šis at-
balsts no vecākiem. Tiek uzskatīts, ka 
Daugavpils novadā nav talantīgu bēr-
nu. Kaut gan es, kā treneris un sporta 
skolotājs, redzu, ka to gan novadā, gan 
pilsētā ir ļoti daudz. Bērniem vien rei-
zēm pietrūkst šī gribasspēka un vecāku 
atbalsta. 

Jana: Piemēram, redzi bērnu no ma-
las, pienāc, piedāvā trenēties, un tu jau 
jūti, būs turpinājums vai nē. Ir bērnam 
dzirkstele acīs vai nav. Taču nākamais 
etaps ir darbs ar vecākiem. 

Tie bērni, kas trenējas pie mums, iet 
uz to mērķtiecīgi un, protams, sākuma 
etapā viņiem ir palīdzējuši vecāki. Tre-
niņi notiek visā novadā – Višķu stadio-
nā, stadionā pie pilsētas 13. vidusskolas 
u.c. Tiem sportistiem, kas jau ir parādī-
juši teicamus rezultātus, novada sporta 
skola sedz ceļa izdevumus braukšanai 
uz treniņiem. Nereti sanāk ieguldīt arī 
savus līdzekļus, lai atvestu un aizvestu 
bērnu uz treniņu. Ja vien pilsētas tu-
vumā būtu kāda manēža, kur varētu 
atbraukt un trenēties, kaut vai Locikos 
vai Randenē, tas būtu liels atspaids un 
atbalsts no novada pašvaldības puses. 

Dmitrijs: Kad būs atbisltoša sporta 
bāze, būs arī rezultāts, nekad otrādi. Jo 
trenēties sporta zālē, kur ir koka grīda, 
var tikai iesācēji, bet tā nav treniņu vie-
ta sporta meistariem un sporta meista-
ra kandidātiem. Tiem nepieciešami pa-
visam citi apstākļi. Lielākajās Latvijas 
pilsētās tam pievērš lielāku vērību nekā 
pie mums Latgalē. Tāpēc nav jābrīnās, 
kad neredzam pienācīgu atdevi un re-
zultātu. Tam nav vajadzīgās platfor-
mas. 

Sportā ir jāprot dozēt slodzi. Vai 
Jums tas izdodas? Kā nepārcen-
sties?  

Dmitrijs: Viss atkarīgs no katra spor-
tista fiziskajām spējām. Ja ņemam par 
piemēru divus tāllēcējus, tad viņi katrs 
atsevišķi ir indivīds. Ja redzam, ka tre-
niņa laikā bērns nogurst, protams, ma-
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Vasaras sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
notiek jau 20 gadus

Daugavpils un Ilūkstes novada spor-
ta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām šogad pulcēja 277 dalībniekus no 
sociālajām aprūpes iestādēm un pa-
gastiem. Sporta svētki pērn izpalika 
Ilūkstes stadiona remontdarbu dēļ, 
tāpēc spēļu dalībniekiem bija divkāršs 
prieks par satikšanos. Zīmīgi, ka šogad 
sporta spēles atzīmē 20 gadu jubileju, 
kopš tās sāka rīkot Daugavpils invalī-
du biedrība. 

Sporta spēļu atklāšanas parādē no-
vadniekus sveica Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska 
un Ilūkstes novada domes priekšsēdē-
tājs Stefans Rāzna, kuri novēlēja da-
lībniekiem sportisku garu un veiksmi 
sacensībās. Daugavpils rajona invalī-
du biedrības vadītāja Leontīne Tama-
ne novadu un Sociālo dienestu vadībai 
pasniedza biedrības biedru izgatavotos 
rokdarbus un Pateicības par sniegto 
atbalstu šī pasākuma organizēšanā. 

“Cilvēki ar īpašām vajadzībām ļoti 
gaida šo pasākumu. Faktiski, viņiem 
ir iespēja satikties tikai divreiz gadā 
– Jaungada pasākumā un Vasaras 
sporta spēlēs. Viņiem tas sniedz iespē-
ju izrunāties, apmainīties pieredzēm 
– gan par veselību, zālēm un citām sa-
dzīviskām lietām.  Te ir iespēja arī ne-
formāli aprunāties ar domes vadību un 
sociālajiem darbiniekiem. Nav jābrauc, 

jāgaida rindā – te droši var nākt klāt 
un uzdot interesējošos jautājumus,” tā 
Leontīne Tamane par sociālo funkciju, 
ko pilda vasaras sporta spēles.  

Cilvēki ar īpašām vajadzībām lab-
prāt izmēģināja savu veiksmi vairākos 
sporta veidos. Spēļu noslēgumā labākie 
dalībnieki saņēma piemiņas kausus 
un medaļas.  Šautriņu mešanā pirmo 
vietu dāmu un kungu konkurencē ie-
guva Raisa Ziļa (Biķiernieki) un Pjotrs 
Ribakovs (Laucese), riņķu mešanā 
mērķī labākā bija Aina Kalale (Svente) 
un Juris Fjodorovs (Ilūkste). Braukša-
nā ar invalīdu ratiņiem – Gaļina Pole 
(Pilskalne)  un Igors Millers (Višķu 
SAC), roku cīņās – Valentīna Veinber-
ga (Bebrene) un Vjačeslavs Stankevi-
čs (Kalkūni), tenisa bumbas mešana 
mērķī – Česlava Žuka (Demene) un 
Gunārs Vitkovskis (Bebrene), lidojošo 
šķīvīšu mešana – Antoņina Komarova 
(Maļinova) un Jānis Štālbegs (Kalupe), 
boulingā – Ināra Kampāne (Vabole) un 
Aleksandrs Grigorjevs (Kalkūni), bas-
ketbola metieni grozā – Antoņina Ko-
marova (Maļinova) un Pjotrs Ribakovs 
(Laucese). Kāršu spēlē sekmīgākās 
bija Zoja Surkova (Eglaine) un Antoņi-
na Millere (Eglaine). 

Elza Timšāne

zinām slodzi. Tas, kurš fi ziski stiprāks, 
tas var trenēties ilgāk. 

Jana: Te liels faktors ir bērna anato-
miskās un fi zioloģiskās īpašības. Mēs 
nevaram vienlaicīgi trenēt 20-25 cilvē-
kus, jo ir vajadzīga individuāla pieeja. 
Lai dozētu šo slodzi, tev ir jāredz un 
jājūt, pastāvīgi jāmēra pulss, jāvēro, kā 
sportists jūtas. Ik pēc 10-15 minūtēm 
katra treniņa laikā tev par to ir jājautā. 
Vēl ļoti svarīga ir saruna un saskarsme, 
dialogs. Arī noteikta zināšanu bagāža, 
kas nāk līdzi. 

Dmitrijs: Te noder zināšanas, ko esi 
ieguvis augstskolā. Labi jāpārzina bio-
loģija, cilvēka fi zioloģija, bioķīmija, bio-
mehānika…Ja tu esi izvēlējies sporta 
fakultāti, tad tev ar to jārēķinās. 

Jana: Svarīgi ir just katru bērnu. Ja 
tu redzi, ka bērnam ir slikti, bet tev no 
tā ne silts, ne auksts, tad tu neesi trene-
ris. Ja bērnam treniņa laikā paliek slik-
ti, es varu to pārtraukt vai pārcelt uz ci-
tu laiku, vai arī meklēt alternatīvu. Tās 

ir tādas nianses un tomēr bērns netiek 
raidīts mājās, mēs turpinām trenēties, 
tikai savādāk. 

Kā noskaņojat audzēkņus pirms 
sacensībām? Ir kāds konkrēts pa-
ņēmiens, metode? 

Jana: Nav kopīgas pieejas visiem, 
katram – individuāli. Jo vēlreiz atkār-
tošos – bērni ir dažādi. Ar kādu ir vai-
rāk jākomunicē, kādam pirms starta ir 
strikti jāpasaka, kas viņam ir jāizdara, 
uz ko jāiet. Ar citu vajag ļoti maigi, sa-
protoši aprunāties, pat ilgākā laika 
posmā, ne tikai pirms paša starta. Kā-
du varbūt arī samīļot, apskaut. Ar citu 
vispār labāk nerunāt, jo ir tādi, kuriem 
tas nepatīk, viņi koncentrējas, kaut kā 
īpaši noskaņojas, piemēram, klausās 
mūziku. 

Ja sanāk kāda kļūme vai neveiks-
me sacensību laikā. Kā rīkojaties 
šādā situācijā?  

Dmitrijs: Te ir tāpat kā ar noskaņo-
šanos sacensībām. Cik dažādi un indivi-

duāli ir cilvēki, tik dažādas arī pieejas.
Jana: Jebkurā gadījumā iekšēji tas ir 

stress un pārdzīvojums gan sportistam, 
gan trenerim. Protams, tu pārdzīvo kat-
ru situāciju, taču galvenais ir neparādīt 
savus pārdzīvojumus. 

Dmitrijs: Te nedrīkst lauzt robežu, 
nedrīkst pārāk emocionāli reaģēt, arī 
te jājūt, jābūt ārkārtīgi mierīgam. To 
panākt un iemācīties ir ļoti grūti. Uz 
maziem bērniem nedrīkst pacelt balsi, 
nekādā gadījumā. Vienmēr ir jāmeklē 
un jāredz gaišo pusi. Pat sporta meista-
ram nedrīkst norādīt, ka kaut kas nav 
izdevies, kur nu vēl mazam bērnam. 
Var palielīt, iedrošināt, ka viss izdosies 
citu reizi, ka var izdarīt labāk. 

Jana: Jebkurā disciplīnā sacensību 
laikā tiek dotas vairākas iespējas. Ja 
nesanāk pirmajā, otrajā reizē, visu šo 
mēģinājumu laikā treneris piedzīvo lie-
lu saspringtību. Protams, ir jāmāk sevi 
savaldīt, noturēt līdzsvaru. Bērnus ir 
jāprogrammē tikai uz pozitīvo. Arī do-

mām ir spēks. Ja bērnam neizdodas, 
mēs cenšamies teikt, ka tas nav vis-
lielākais zaudējums dzīvē, vēl priekšā 
ir daudz jaunu startu. Es uzskatu, ka 
treneris ir otrais vecāks. Ja bērns neju-
tīs, ka uz trenera pleca var nolikt galvu 
un viņam paļauties, nekas tālāk nebūs. 
Svarīgi ir pat treniņa laikā veltīt uzma-
nību sarunai par tēmām, kas neskar 
sportu. Tās dažkārt ir skolēnu sakrātās 
problēmas mājās, ģimenē, skolā, kuras 
mēs arī izrunājam. Ir svarīgi atnākt uz 
treniņu, sasēsties aplī un vienkārši pa-
runāt. Šī saikne ir nesaraujama. Šī uz-
ticība ir jānopelna, tas ir smags darbs, 
noteikti jābūt sava darba patriotiem. 
Mēs ar Dmitriju vairs nevaram dzīvot 
bez sporta un saviem audzēkņiem. 

Ar treneriem sarunājās Olga Smane 
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I Z S O L E S

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2016. gada 13. septembrī plkst. 
9.00 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība „Burtnieki” ar kadastra 
apzīmējumu 4472 009 0102   0.66 ha 
platībā, kas atrodas Medumu pagasts, 
Daugavpils novads. Objekta sākotnējā 
cena –  EUR 600.00.

2016. gada 13. septembrī plkst. 
9.30 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
dzīvokļa īpašums Nr. 93, Meža iela 4, 
Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils 
novads, ar kadastra numuru 4474 900 
1593. Objekta sākotnējā cena –  EUR   
1200.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016. 
gada 9. septembrim plkst. 15.00 Dau-
gavpils novada domē 12.,19. kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, ie-
priekš samaksājot reģistrācijas maksu 
EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% ap-
mērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 
sākumcenas.

2016. gada 13. septembrī plkst. 
10.00 Daugavpils novada domē, maza-
jā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība (starpgabals) 
„Griezītes 1”  ar kadastra apzīmēju-
mu 4498 005 0307    0.1836 ha platī-
bā, Līksnas pagasts, Daugavpils no-
vads. Objekta sākotnējā cena –  EUR   
505,00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 

2016. gada 20. septembrī plkst. 
9.00 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
dzīvokļa īpašums Nr. 1, Jaunā iela 3, 
Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 
novads, ar kadastra numuru 4462 900 
0060. Objekta sākotnējā cena –  EUR 
950

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016. 
gada 16. septembrim plkst. 15.00 . 
Daugavpils novada domē,  Rīgas ielā 
2, Daugavpilī  12. kabinetā (darbdie-
nās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), ie-
priekš samaksājot reģistrācijas maksu 
euro 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi)  
un nodrošinājumu 10% apmērā no iz-
solāmā nekustamā īpašuma sākumce-
nas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 
domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  

Tālr. uzziņām:   65476827, 29412676.

mantas atsavināšanas likuma 4. pan-
ta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš 
paziņojuma publicēšanas Latvijas Re-
publikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” Daugavpils novada domē,  
Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12., 19. ka-
binetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 15.00), iepriekš samaksājot re-
ģistrācijas maksu euro 14.00 (četrpad-
smit euro 00 centi)  un nodrošinājumu 
10% apmērā no izsolāmā nekustamā 
īpašuma sākumcenas.

Vasaras skola 2016
Lai veicinātu sociālo darbinieku 

profesionalitāti, sociālā darba profe-
sijas pārstāvju personības attīstību 
un izaugsmi, Labklājības ministrija 
no 24. līdz 26. jūlijam Lubānas nova-
da atpūtas  bāzē “Ezernieki” rīkoja 
semināru sociālajiem darbiniekiem 
Vasaras skola 2016 „Es izzinu sevi, 
lai palīdzētu citiem”. Vairāk kā 50 so-
ciālā darba speciālisti piedalījās pa-
sākumā, tai skaitā bija arī Daugav-
pils novada 5 sociālās darbinieces. 

Nodarbību saturu vadīja profesore 
Lidija Šiļņeva, kas lika pamatus so-
ciālajam darbam Latvijā. Katra die-

na, katrs rīts un vakars bija citāds, 
piepildīts ar teorētiskajām atziņām, 
jaunām praktiskām iemaņām, sevis 
izzināšanas metodēm. Zināšanas ir 
nepieciešamas, lai stiprināt pašiem 
sevi, lai varētu palīdzēt dienesta 
klientiem. Profesore mēģināja bagā-
tināt mūs iekšēji un ārēji, mācot me-
ditācijas metodi, ko izmanto daudzas 
amatpersonas, pildot savus pienāku-
mus.

Savukārt no 4. līdz 5. augustam 
Labklājības ministrija un biedrība 
„Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu 
vadītāju apvienība” organizēja asa-

Valsts un pašvaldības 
pakalpojumus var saņemt tuvāk 

dzīvesvietai

Daugavpils novada Valsts un pašval-
dības vienotais klientu apkalpošanas 
centrs (VPVKAC) Višķu pagasta Špo-
ģos iedzīvotājiem durvis vēris jau kopš 
2015.gada 1.oktobra, un novada iedzī-
votāji labprāt izmanto priekšrocību 
pašvaldības un valsts pakalpojumus 
saņemt vienkopus.

Kopš VPVKAC atvēršanas Špoģos, 
Daugavpils novada iedzīvotāji visbie-
žāk izmantojuši Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) pakalpojumus. Pārsvarā 
iedzīvotāji vēlas iesniegt vai izņemt 
elektroniskās nodokļu grāmatiņas no 
darbavietas. Tāpat iedzīvotāji izman-
tojuši iespēju saņemt konsultāciju par 
VID elektronisko deklarēšanās sistē-
mu (EDS),  centra speciālists ir palī-
dzējis aizpildīt gada ienākumu dekla-
rācijas. Iedzīvotāji interesējušies arī 
par iespēju noformēt bezdarbnieka sta-
tusu, kā arī skaidrojuši prognozējamo 
pensijas apmēru.  Vecāka gada gājuma 
klienti ir lūguši palīdzību internetban-
kas lietošanā. 

Vietējie iedzīvotāji atzinīgi novērtē 
pašvaldības iniciatīvu būtiski pilnvei-
dot valsts un pašvaldības pakalpoju-
mu saņemšanas kārtību, kas atvieglo 
ikdienas dzīvi gan iedzīvotājiem, gan 
lauksaimniekiem, gan uzņēmējiem, 
saskaroties ar nepieciešamību saņemt 

kādu no valsts vai pašvaldības pakal-
pojumiem. 

Novada pašvaldība vēlreiz atgādi-
na fi ziskām un juridiskām personām 
(neatkarīgi no dzīves vietas un saim-
nieciskās darbības veikšanas terito-
rijas), ka, dodoties uz vienoto klientu 
apkalpošanas centru (Skolas iela 17, 
Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov., 
LV-5481), līdzi jāņem personu aplie-
cinošs dokuments - pase vai personas 
apliecība (eID). Ja plāno izmantot 
elektroniskos pakalpojumus, līdzi jā-
ņem personas apliecība (eID), kurā ir 
aktivizēts e-paraksts, taču atsevišķu 
e-pakalpojumu saņemšanai pietiks 
ar internetbankas pieejas kodiem.
Ja plāno pieteikt pakalpojumus klātie-
nē, tad atkarībā no pakalpojuma spe-
cifi kas var būt nepieciešami papildu 
dokumenti. Tāpēc iesakām vispirms 
iepazīties ar izvēlētā pakalpojuma ap-
rakstu, kurš pieejams valsts un paš-
valdību pakalpojumu vienotajā portālā 
www.latvija.lv.

Pakalpojumu centrā klients var sa-
ņemt informāciju par Nodarbinātības 
valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, 
Pilsonības un migrācijas lietu pārval-
des, Valsts darba inspekcijas, Valsts 
ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras, Valsts ze-
mes dienesta un Lauku atbalsts die-
nesta   e-pakalpojumiem un palīdzību 
e-pakalpojumu lietošanā, kā arī infor-
māciju par valsts iestāžu tuvāko reģio-
nālo struktūrvienību. 

ras skolu Sociālo dienestu vadītājiem 
„Palīdzēt citiem varu tikai apzinoties 
sevi”. Uzsvars tika likts uz supervī-
zijas saņemšanu, kurā tika izskatīti 
ļoti būtiski jautājumi: savu resursu 
un iedvesmas avotu apzināšanās, 
iespējamo šķēršļu novēršana ceļā uz 
konkrētu profesionālo mērķi. Tika 
izspēlētas lomu spēles, fi ziskās akti-
vitātes, kas izpaudās caur deju. Tas 
viss kopumā turpmāk veicinās pār-
maiņu injicēšanu, lai atjaunotu sa-
vus garīgos un emocionālos resursus 
savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Labklājības ministrija pozitīvi vērtē 

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagasts

Skromans Donats  (1934.g.)
Antonova Vera (1941.g.)

Višņevska Natālija (1975.g.)
Višņevskis Aivars (1967.g.)

Biķernieku  pagastā
Cipļakovs Andrejs (1977.g.)
Ivanova Tatjana (1965.g.)

Demenes pagastā
Osipovs Jevgeņijs(1951.g.)
Paškevičs Jānis (1949.g.)

Dubnas pagastā 
Skreivere Anastasija (1931.g.)

Kalkūnes pagastā 
Dedkova Česlava (1948.g.)

Stepančuks Andrejs (1934.g.)
Korkins Vasīlijs (1962.g.)

Kalupes pagastā
Gaspiroviča Ludmila (1955.g.)

Laucesas pagastā 
Roļika Stefānija Marija (1936.g.)

Maļinovas pagastā
Kokiņš Pēteris (1929.g.)

Grigorjevs Dimitrijs (1981.g.)

Medumu pagastā
Ciršs Pēteris (1934.g.)

Maizītis Edgars (1937.g.)
Naujenes pagastā

Teivāns Broņislavs (1931.g.)
Zeļenkovs Boriss (1953.g)
Grecka Valērija (1952.g.)
Gaidele Monika (1928.g.)

Pudāns Staņislavs (1939.g.)
Skrudalienas pagastā

Patrikejeva Jeļena (1947.g.)

Tabores pagastā
Cimčonoka Janīna (1939.g.)
Vencele Jefrosinija (1934.g.)

Vaboles pagastā 
Lazdāns Alberts (1959.g.)

Višķu pagastā
Fjodorova Jevdokija (1926.g.)

Smans Jānis (1947.g.)

atsaucību, kas liecina, ka profesionā-
ļi ir ieinteresēti radoši un interaktīvi 
pilnveidoties, papildināt savas profe-
sionālās kompetences un personiskās 
kvalitātes ar jaunām zināšanām un 
metodēm sociālajā darbā un saskar-
smē. LM plāno arī turpmāk atbalstīt 
sociālā darba profesijas pārstāvju 
personības attīstību un izaugsmi.
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A P S V E I C A M

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

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Sveicam  jaunlaulātos! 
• Annu Kusiņu un Oļegu Pimenovu
• Oksanu Budžeraku un Ivanu Trofi movu
• Natāliju Romanovu un Jevgeņiju Borisovu
• Lauru Ezi un Edgaru Mokreņuku
• Viktoriju Derjuginu un Oļegu Kņazevu
• Jūliju Gusevu un Denisu Artemjevu
• Irinu Ringīti un Mārtiņu Jakobsonu
• Ilonu Rinču un Konstantīnu Sokolovu
• Arnitu Gruntmani un Andreju Plotņikovu
• Katerīnu Filimonovu un Sergeju Sidorovu
• Regīnu Stankeviču un Ēriku Juneli
• Janu Miļeviču un Dmitriju Jacenko
• Diānu Lazdāni un Metjū Deividu Vullardu
• Ritu Eižvertiņu un Juriju Grabļuku
• Oksanu Sproģi un Aleksandru Konstantinovu
• Nadeždu Fjodorovu un Pāvelu Eigimu
• Ludmilu Jevsejevu un Genadiju Ribakovu
• Svetlanu Kupču un Ivanu Kuļešovu
• Jeļenu Bruni un Denisu Račejevu 
• Jeļenu Pudovkinu un Sergeju Sergejevu
• Aniko Babošu un Artūru Osipovu
• Kristīni Petrovu un Konstantīnu Amosovu
• Olgu Čapuli un Maksimu Ivaņecu
• Diānu Rubeni un Artūru Vilmani
• Irinu Lini un Juriju Gridasovu
• Jeļenu Belovu un Jevgēniju Spiridonovu
• Viktoriju Zvirbuli un Jāni Višķeru
• Anastasiju Gorkinu un Juriju Zaičenko 

Novadā dzimuši
Kalupes pagastā

Martins Masičs (10.augustā)
Laucesas pagastā

Daniels Gerbis (3.augustā)
Maļinovas pagastā 

Patriks Šeršņovs (22.jūlijā)
Medumu pagastā 

Ieva Šustova (12.augustā)
Naujenes pagastā

Aleksandrs Sukonkins (17.jūlijā)
Sofja Petroviča (23.jūlijā)
Daniels Diklabs(26.jūlijā)

Poļina Gubčenko (3.augustā)
Skrudalienas pagastā 

Damirs Miļevičs (10.augustā)
Višķu pagastā 

Krista Kursīte (6.augustā) 

Augusta jautājumi konkursā “Mans novads Latvijā” 
1) No kura gada un cik reižu ir noticis latgaliešu mūzikas festi-

vāls “Muzykys skrytuļs” (konkrētas atbildes dažu teikumu veidā). 
2) Kādas ir trīs vecākās ēkas Līksnas pagastā un kāda ir šo ēku 

vēsture? (neliels pētījums A4 lpp apjomā). 
3) Kur atrodas izcilā novadnieka, Daugavpils latviešu biedrības 

dibinātāja, viena no iekoptākās saimniecības Latvijā īpašnieka 
Krišjāņa Kalniņa (1857 – 1923) kapavieta un kas ir rakstīts uz ka-
pa pieminekļa? (vietas nosaukums un kapa pieminekļa teksts). 

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

Dzejas dienas Berķenelē
Tuvojoties Raiņa dzimšanas dienai, 

Raiņa māja Berķenelē gatavojas Dze-
jas dienām. Literārie pasākumi notiks 
9. septembrī plkst.13.00. Šajā dienā 
Raiņa mājas apmeklētāji redzēs teātra 
studijas “Berķeneles kamolītis” iestu-
dējumu “Spoki” (pēc J.Jaunsudrabiņa 
stāsta motīviem). Jaunais uzvedums 
tapis radošā semināra laikā, kurš tra-
dicionāli jau desmito vasaru notiek 
Raiņa mājā Berķenelē. Paralēli teāt-
ra iestudēšanai jaunākos dalībniekus 
māksliniece - animatore Dace Liepa un 
topošā režisore Polīna Vitkovska iepa-
zīstināja ar animācijas fi lmu tapšanas 
noslēpumiem. Bērni radīja animācijas 
īsfi lmas pēc Raiņa dzejoļu motīviem, 
kuras būs iespēja noskatīties Dzejas 
dienu laikā. 

Raiņa mājas Berķenelē Dzejas dienu 
neiztrūkstošais pasākums ir arī ska-
tuves runas konkurss “Zelta sietiņš”, 
kurš šogad notiks 15. septembrī. Šajā 
dienā konkursa dalībnieki lasīs dzeju, 
saņems pateicības rakstus, grāmatu 
dāvinājums un noskatīsies uzvedumu 
“Prieki visās gadskārtās”.

Raiņa māja gaida savus apmeklē-
tājus arī visa gada garumā. Aicinām 
skolēnus un skolotājus pieteikties eks-
kursijām, kas šogad tiks papildinātas 
ar jaunu programmu “Saule un zēns”. 
Ekskursijas stāstījumā galvenā dar-
bība notiek ekspozīcijā “Bērnistaba”. 
Jaunajā ekspozīcijā ir savienoti gan 
senatnes, gan mūsdienu elementi: 
senlaicīgs galds pārtapis par interaktī-
vu darba virsmu, ar roku tamborētās 
lampas abažūrs kustas kā diskobum-
ba, brīnumskapī var ieraudzīt antīkus 
priekšmetus un citas muzeja apmeklē-
tajiem interesantas un oriģinālas lie-
tas. ”Bērnistabā” apmeklētāji uzzinās 
par Pliekšānu ģimenes dzīvi, kad Jānis 
bija 6–15 gadus vecs, par ko sapņoja 
topošais dzejnieks, kādas grāmatas la-
sīja un kāpēc “saule” kļuva par Raiņa 
iemīļotāko dzejas tēlu. 

Skolēnu grupas pieteikties Dzejas 
dienu pasākumam 9. septembrī ai-
cinām līdz 5. septembrim pa tālruni 
29272200.

Raiņa māja Berķenelē

Tuvojoties 18.novembrim, Daugav-
pils novada dome vēlas apzināt un īpa-
ši sumināt tos cilvēkus, kuri ir pelnījuši 
atzinību par ieguldījumu novada attīs-
tībā, pašvaldības un valsts pārvaldes 
darbā, veselības aizsardzībā, kultūrā, 
izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uz-
ņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā 
darbā.  

Līdz š.g. 15.oktobrim aicinām izvirzīt 
pretendentus, kuri ir cienīgi tikt ap-
balvoti ar Atzinības rakstu vai balvu 
„Gada cilvēks”. Pilna informācija par 
pretendentu pieteikšanas kārtību atro-
dama nolikumā par Daugavpils novada 
domes apbalvojumiem. Nolikums pie-

Lai jaunajā mācību gadā pietiek pacietības, 
radošu panākumu, neizsīkstošas enerģijas 

un veiksmes visiem izglītības iestādēs 
strādājošiem pedagogiem, darbiniekiem un 

skolēniem!

Daugavpils novada dome

Līdz 15.oktobrim piesaki kandidātu 
novada domes apbalvojumiem 

ejams mājas lapā www.daugavpilsno-
vads.lv un pagastu pārvaldēs. Tiesības 
pieteikt kandidātus ir Daugavpils no-
vada domes deputātiem, iedzīvotājiem 
(ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas), 
iestāžu un kapitālsabiedrību vadītā-
jiem, reģistrētām nevalstiskajām orga-
nizācijām un profesionālajām asociāci-
jām. Pieteikumus adresēt Daugavpils 
novada domes Apbalvošanas komisijai, 
iesniedzot papīra veidā Daugavpils no-
vada domes personāla daļā (28.kab., 
Rīgas iela 2, Daugavpils) un elektro-
niski uz e-pastu jolita.zubcova@dnd.lv. 
Uzziņām - t.65476834.


