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Dzejas dienās prezentēja dzejnieku "darba ražu" 
No 11.līdz 12.septembrim Daugavpilī un Daugavpils novadā 

tradicionāli norisinājās Dzejas dienas. Svētku programma bija 
ļoti interesanta un piesātināta, tāpēc katrs Dzejas dienu apmek-
lētājs varēja atrast sev tīkamāko pasākumu.

Dzejas dienu atklāšanā Raiņa mājā Berķenelē tika prezentēts 
jaunais Daugavpils un Daugavpils novada dzejas krājums, kā arī 
sveikti visi dzejnieki, kas piedalījās dzejas almanaha tapšanā. 

Viena no dzejoļu krājuma redaktorēm Linda Kilevica atzina, ka 
tieši Dzejas dienas sniedz lielu iedvesmu visiem dzejniekiem, tā-
pēc rudens ir ražīgs arī dzejas jomā. L.Kilevica atzinīgi novērtēja 
visu dzejoļu autoru ieguldīto darbu, un izteica pateicību otrai krā-
juma redaktorei Fainai Osinai par veiksmīgo sadarbību, kā arī 
Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada domei par atbalstu.

Pēc  dzejas krājuma prezentācijas visus klātesošos priecēja te-
ātra studija „Berķeneles kamolītis”, kas aktiera Ivara Brakovska 
vadībā bija iestudējusi improvizāciju par Imanta Ziedoņa dar-
bu „Pasaka par pogu”. Studijas „Berķeneles kamolītis” vadītājs 
I.Brakovskis atzina, ka ir patiess prieks strādāt ar jaunajiem ta-
lantiem, kuri vēlas mācīties un apgūt aktiera profesijas noslēpu-
mus. 

Dzejas dienu ietvaros ikviens interesents varēja piedalīties arī 
Jekaterinas Radkevičas izstādes „Apvienojums” atklāšanā. 

Svētku turpinājumā norisinājās ikgadējais skatuves runas 
konkurss „Zelta sietiņš”. Šī gada konkurss bija pulcējis kopumā 
vairāk kā 40 dalībniekus trijās vecuma grupās. Vecuma grupā 
no 2.-4.klasei par uzvarētāju kļuva Viesītes vidusskolas skolnieks 
Gustavs Šēnbergs, no 5.-9.klasei – Aknīstes vidusskolas skolnie-
ce Alise Mažeika, savukārt, starp vecākajiem konkursantiem no 
10.līdz 12.klasei par laureātu kļuva Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
audzēkne Jana Juste.

Viena no konkursa laureātēm J. Juste uzsvēra, ka ikgadējās 
Dzejas dienas ir ļoti saistošs pasākums, kas mudina jauniešus 
vairāk lasīt un interesēties par dzeju. Jana pauda prieku par 
negaidīto uzvaru konkursā un pastāstīja, ka latviešu dzejnieku 
darbus sākusi iepazīt jau bērnībā.

Konkursa žūrija, kuras sastāvā bija Daugavpils teātra aktieri 
Inese Ivulāne-Mežale, Ivars Brakovskis un Māris Kortietis, kā arī 
žurnāliste un dzejniece Linda Kilevica, Daugavpils novada kultū-
ras centra direktore Inta Uškāne un Daugavpils novada domes 
Izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķe Jolanta Urbāne, 
uzvarētāju nominēja tikai pēc ļoti spraigas diskusijas, atzīstot, ka 
šogad ir bijis ļoti grūti izcelt vienu dalībnieku, piebilstot, ka visi 
konkursanti ir pelnījuši atzinību. 

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs, aktieris Māris Korsietis, vel-
tīja pateicības vārdus visiem dalībniekiem un sniedza arī dažus 
vērtīgus ieteikumus.

Šī gada Dzejas dienās visiem dzejniekiem tika dāvināts arī 
smeķīgs siers, tāpēc svētku organizatori saka lielu paldies Edga-
ram un Mārai Ivbuļiem no Z/S «Ceļtekas» un Robertam Jonānam 
no Z/S «Stārķi”, kā arī sieru meistarei Valentīnai  Sarkanei.

Dzejas krājuma redaktores Linda Kilevica un Faina Osina prezentē dzejas almanahu

Studijas „Berķeneles kamolītis” improvizācija par Imanta Ziedoņa darbu 
„Pasaka par pogu”

Konkursa „Zelta sietiņš” laureāti (no kreisās: Alise Mažeika, Gustavs Šēnbergs, Jana Juste)



    Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”

    Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

    Tirāža – 11 000 eks.,bezmaksas avīze, iznāk vienu reizi mēnesī

    Iespiests: SIA „Latgales druka”, Baznīcas iela 28, Rēzekne

    Reģistrācijas apliecības Nr. M 001334 

Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes 
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv 
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.

Paldies visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā!
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DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes lēmumi

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

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

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

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

14.00-18.00
Arvīds Kucins
07.10. Demenes pagasta pārvalde 14.00-16.00
28.10. Dubnas pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aļona Annišineca
14.10. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
21.10. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
07.10. Špoģu vidusskola  15.00-18.00
21.10. Biķernieku pagasta pārvalde  16.00-18.00
Andrejs Bruns
07.10. Tabores pagasta pārvalde 09.00-12.00
14.10. Demenes pagasta Kumbuļu ciems 09.00-12.00
Jevgeņijs Gridasovs
09.10. Vaboles pagasta pārvalde 18.00-20.00
30.10. Demenes pagasta pārvalde 18.00-20.00
Valērijs Hrapāns
10.10. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-16.00
24.10. Demenes pagasta pārvalde 14.00-16.00
Roberts Jonāns
02.10. Sventes pagasta pārvalde 09.00-11.00
23.10. Sventes pagasta pārvalde 09.00-11.00
Viktors Kalāns
07.10. Salienas pagasta pārvalde 13.00-16.00
21.10. Skrudalienas pagasta pārvalde 13.00-16.00
28.10. Laucesas pagasta pārvalde 13.00-16.00
Edgars Kucins

09.10. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centrs, Kraujas c., Daugavas iela 34 15.00-18.00

23.10. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centrs, Kraujas c., Daugavas iela 34 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte
08.10. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
15.10. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns
14.10. Demenes pagasta pārvalde 09.30-11.00
21.10. Naujenes pagasta Sociālās palīdzības un 

sociālo pakalpojumu centrs, Vecstropi 16.30-18.00

Anita Miltiņa
08.10. Sēlijas 25, 212.kab., LLKC telpas 13.00-17.00
22.10. Sēlijas 25, 212.kab., LLKC telpas 13.00-17.00
Aivars Rasčevskis
07.10. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
21.10. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
08.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00
25.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.10. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.00

2013.gada 29.augusta sēdē pieņemti 52 
lēmumi:

• Apstiprināja novada konkursa tūrisma 
pakalpojuma sniedzējiem „Veiksmīgākais jaunais 
tūrisma produkts 2013” nolikumu un nozīmēja tā 
vērtēšanas komisiju.

• Ievēlēja par Daugavpils novada vēlēšanu 
komisijas locekļiem: Jāni Brišku, Inesi Kļučinsku, 
Ingrīdu Litiņu, Ināru Natarovu, Vitu Rūtiņu, Ivaru 
Smanu un Pēteri Voveru.

• Apstiprināja Sventes pagasta teritorijā sil-
tumenerģijas tarifu (bez PVN) Ls 39,20, jeb, EUR 
55,78 par 1 MWh.

• Atbalstīja projekta „Estrādes celtniecība un 
teritorijas labiekārtošana Tabores pagasta Tabores 
ciema parka teritorijā” iesniegšanu Eiropas Savie-
nības atklātā projektu iesniegumu konkursā ar pro-
jekta kopējo fi nansējumu Ls 19976.93. 

• Atbalstīja biedrības „Sieviešu klubs „Sile-
nīte”” projekta „Sieviešu kluba „Silenīte” materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana” iesniegšanu Latvijas 
kopienu iniciatīvu fondā ar projekta kopējo fi nansē-
jumu LVL 1 055,12.

• Nolēma palielināt SIA „GRĪVAS POLIKLĪ-
NIKA” pamatkapitālu par summu Ls 40000, ap-
stiprinot pamatkapitāla kopējo summu Ls 259968, 
pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un sta-
tūtus jaunā redakcijā.

• Nolēma mainīt novada pašvaldības izglītī-
bas iestādes nosaukumu no „Medumu vidusskola” 
uz „Medumu pamatskola”.

• Nolēma pieslēgt novada pašvaldības dzīvok-
li Nr.10 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  Kalkūnes 
iela 18, Kalkūni, Kalkūnes pagastā centralizētās 
siltumapgādes sistēmai.

• Atbalstīja novada pašvaldības līdzfi nan-
sējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un piešķīra līdz-
fi nansējumu: Ls 20934.48 – mājas Nr.6, Meža iela, 
Krauja, Naujenes pagastā, Ls 22526.35 – mājas 
Nr.18, Kalkūnes iela, Kalkūni, Kalkūnes pagastā, 
Ls 21067.80 - mājas Nr.37, Rēzeknes iela, Maļinova, 
Maļinovas pagastā, dzīvokļu īpašniekiem.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus: Alauda un Gateris, Dubnas pagastā, Ag-
lonas iela 51, Višķi un „Lauciņu mājas”, Maskovs-
kaja, Višķu pagastā, „57”, Atpūta, Sventes pagastā.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašu-
ma Gateris, Dubnas pagastā izsoles noteikumus.

• Piekrita pārņemt valstij piederošo zemes 
vienību „Ļuliški” Višķu pagastā novada pašvaldības 

īpašumā.
• Piešķīra no novada domes līdzekļiem nepa-

redzētiem gadījumiem pašvaldības aģentūrai „Viš-
ķi” Ls 2532 dzīvokļa Nr.20, „2”, Višķu tehnikums, 
Višķu pagastā remontam un Skrudalienas pagasta 
pārvaldei Ls 910 Skrudalienas pamatskolas dienas 
tipa ūdens atdzelžošanas stacijas izbūves tehniskā 
projekta izstrādei.

• Piešķīra Višķu pagasta pārvaldei Ls 345.32 
no nekustamā īpašuma „Ziedlapiņas” atsavināša-
nas rezultātā gūtajiem līdzekļiem.

• Atļāva atsavināt pašvaldības aģentūras 
„Višķi” valdījumā esošo transportlīdzekli traktoru 
MTZ-80, pārdodot par brīvu cenu.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu Ls 
20000 kurināmā iegādei 2013./2014.gada apkures 
sezonas uzsākšanai pašvaldības aģentūrā „Višķi”, 
LVL 19151,41 vieglās pasažieru automašīnas ie-
gādei un traktoru iegādei Medumu pagastā - LVL 
25 391 un Skrudalienas pagastā - LVL 38 618.

2013.gada 12.septembra sēdē pieņemti 89 
lēmumi:

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Par ne-
kustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ie-
robežojuma zemei piemērošanu Daugavpils novada 
pašvaldībā”, kuri stāsies spēkā 01.01.2014..

• Apstiprināja Medumu pamatskolas noliku-
mu.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu Ls 
861388.49 projekta „Daugavpils novada pašvaldī-
bas ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbī-
bas attīstības sekmēšana” fi nansēšanai un pārņemt 
no Ambeļu, Kalkūnes, Līksnas,  Naujenes,  Sven-
tes,  Tabores un Višķu pagastu pārvalžu bilancēm 
novada domes bilancē šajā projektā iesaistīto paš-
valdības ceļu un ielu tehnisko projektu izstrādes  
izmaksas.

• Nolēma pārņemt no Biķernieku, Kalupes,  
Medumu,  Naujenes,  Salienas,  Vaboles,  Demenes 
un Višķu pagastu pārvalžu valdījuma novada do-
mes valdījumā projektā „Daugavpils novada izglītī-
bas iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības 
pakalpojuma pieejamības paaugstināšana” iesais-
tīto nekustamo īpašumu un no pagastu pārvalžu 
bilancēm novada domes bilancē - izglītības iestāžu 
tehnisko projektu izstrādes  izmaksas.

• Nolēma iedalīt līdzekļus no novadam plā-
notajiem Valsts autoceļu fonda līdzekļiem  šādām 
pagastu pārvaldēm: Līksnas pagasta pārvaldei Ls 
11750 pagasta ceļa „Mežciems-Ļūbaste” periodiskai 
uzturēšanai, Salienas pagasta pārvaldei Ls 1479 

pagasta ceļa ”Deģļi-Āres” robežu uzmērīšanai, Sa-
lienas pagasta pārvaldei  Ls 2263 caurtekas izbūvei 
pagasta ceļā „Faļtopi-Dūjuņi-Kaudzīši-Blaumaņi”, 
Sventes pagasta pārvaldei Ls 2759 tehniskā projek-
ta izstrādei pagasta ceļam „Bangas-Rožlauki”.

• Noteica novada pašvaldībai piederošo dzī-
vojamo telpu īres maksu dzīvojamā mājā Rēzeknes 
iela 37, Maļinova,  Maļinovas pagastā 0,30 Ls/m2 
mēnesī no 01.11.2013. līdz 01.03.2015..

• Noteica mēneša darba algas Daugavpils 
novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direkto-
ram J.Skrindam, Naujenes Mūzikas un mākslas 
skolas direktoram S.Kačānam un Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolas direktoram A.Repinam.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos 
īpašumus: „79”, Červonka, Vecsalienas pagastā, 
„Tabore 22”, Tabores pagastā, Aglonas iela 51, Višķi 
un „Lauciņu mājas”, Maskovskaja, Višķu pagastā, 
„Krasnoglinka 1”, Laucesas pagastā un Vecpils iela 
5-15, Naujene, Naujenes pagastā. 

• Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo 
īpašumu 18.novembra iela 426, Vecstropi, Nauje-
nes pagastā un apstiprināja izsoles noteikumus. 

• Nolēma komandēt novada domes priekš-
sēdētāju J.Jalinsku, viņas vietnieku A.Kucinu, de-
putātus: A.Annišinecu, J.Gridasovu, V.Hrapānu, 
R.Jonānu, V.Kalānu, E.Kucinu, J.Kursīti, 
J.Livčānu, A.Miltiņu, A.Rasčevski, A.Sibircevu, 
A.Studeņņikovu un novada pašvaldības izpilddi-
rektorei V.Keziku pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Lomžas rajona pašvaldību Polijā no 23.09.2013. līdz 
26.09.2013.. 

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

 Latgales tematisko ciemu dalībnieki 
smēlās pieredzi Polijā

Rolands Gradkovskis 
aģentūras "TAKA" direktors 

No 9. līdz 13. septembrim Daugavpils novada paš-
valdības aģentūra TAKA pēc Latgales plānošanas 
reģiona pasūtījuma organizēja vienu no trim plāno-
tajiem pieredzes apmaiņas braucieniem pa dažādu 
reģionu tematiskajiem ciemiem. Šoreiz brauciens 
notika uz Poliju, kur svarīgākās apskates vietas bija 
Mozuru burāšanas skola, Muižnieku tematiskais 
ciems un Aukstuma un siera ciems. Projekta ofi ciā-
lais nosaukums ir „Pieredzes apmaiņas braucienu 
organizēšana” projekta Nr. LLIV-306 „Tematiskā 
biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu 
iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu re-
ģionos, akronīms Tematiskie ciemi” ietvaros  ID.Nr. 
LPR/2013/8/TV/ERAF.

Mozuru burāšanas skola ir interesants tūrisma 
objekts, kas ir ieguvis lielu popularitāti. Latgales 
tematisko ciemu dalībniekiem šīs skolas apmeklē-
jums bija ļoti noderīgs, jo šādu atpūtas, sporta vai 
tūrisma veidu lielas iespējas attīstīt pie mums, ņe-
mot vērā lielo ezeru skaitu. 

Nākošajā dienā grupa apmeklēja Muižnieku cie-
mu, kur, kā jau daudzos tematiskajos ciemos, gal-
venā vērtība ir cilvēks, kas spēj pārdod savu pro-
duktu. Lai iedrošināt iespējamos tematisko ciemu 
biznesa interesentus, jāsaka, ka šādu piedāvājumu 
iespējams realizēt daudzās Latgales saimniecībās. 
Tā ir vienkārša lauku saimniecība ar 15 ha zemes, 

ģipša fi gūriņu krāsošana u.tml. Ciemiņiem tiek pie-
dāvātas arī garšīgas pusdienas. Ekskursijas un ak-
tivitātes lielākoties ir paredzētas skolēnu grupām, 
bet pēc saimnieka vārdiem, netrūkst arī pieaugušo 
eskursantu, it sevišķi vasaras sezonā. 

Aukstuma un siera ciems parādīja to, kā var uz-
sākt biznesu bez lieliem ieguldījumiem, turklāt 
tādu, kas nes labumu gan apmeklētājiem, gan 
saimniekiem. Aukstuma un siera ciems ir kooperā-
cija, kur viens saimnieks, kas pats nav piena ražo-
tājs, uzpērk pienu no zemniekiem, mājas apstākļos 
ražo dažādus piena produktus, lielākoties sierus un 
labprāt ražošanas procesu izrāda ekskursantiem. 
Notiek degustācijas, un sieru ir iespējams arī iegā-
dāties. Šajā pašā ciemā cits uzņēmējs blakus mājā 
piedāvā pusdienas un vēl kāds - naktsmītnes ar ēdi-
nāšanu. Šis ir labs kooperācijas piemērs, kas pierā-
da, ka līdzīgu ciemu var izveidot arī mūsu novadā. 

Visiem, kuriem ir interese attīstīt šādu biznesu, 
Daugavpils novada pašvaldības aģentūra TAKA ir 
gatava sniegt informatīvo atbalstu. 

aptuveni 15 govīm, kur pa-
ralēli savai pamatdarbībai 
saimnieki piedāvā vairākas 
aktivitātes. Savā vecajā 
mājā saimnieki ir iekārto-
juši nelielu privātkolekciju 
ar senām mantām, kuru 
apskates laikā tiek piedā-
vāts arī  interesants stās-
tījums. Saimnieks Tomažs 
Pacs ar savu dzīvesbiedri 
Barbaru visus pasākumus 
vada muižnieku tērpos, 
kas stāstam piedod savu 
senatnīguma kolorītu. Tiek 
piedāvātas arī dažādas ak-
tivitātes – šaušana ar loku, 
cīņa ar maisiem uz baļķa, 
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Silenē veiksmīgi īstenots projekts 
„Skrudalienas pagasta Sila ezera 

krasta labiekārtošana”

Sila ezera krasta labiekārtošana” ietvaros veiktos būvdarbus. Projekts īstenots 
sadarbībā ar Skrudalienas pagasta pārvaldi Eiropas Savienības Eiropas Ziv-
saimniecības fonda (EZF) pasākuma «Teritoriju attīstības stratēģiju īstenoša-
na» ietvaros. 

Projekta ietvaros biedrība labiekārtoja vienu no Skrudalienas pagasta tūris-
ma un atpūtas vietām – Sila ezera krastu, kur tika renovēta laivu piestātne, 
ierīkots ērts gājēju celiņš, kā arī no ūdenszālēm iztīrīts ezera krasts.Sila ezera 
krasts pēc labiekārtošanas darbiem kļuvis pievilcīgāks, kā rezultātā piesaistīs 
atpūtniekus un tūristus, sekmējot dažādu tūrisma pakalpojumu attīstību. Pa 
ierīkoto celiņu apmekētājiem tagad ir iespēja ērti nokļūt līdz ezera krastam, bet 
renovēto piestātni var izmantot ne tikai laivu nolaišanai ūdenī, bet arī patīka-
mām pastaigām, izbaudot neatkārtojamo Silenes apkārtni. Sakārtotā atpūtas 
vieta Sila ezera krastā nodrošinās arī kvalitatīvu novada sporta un atpūtas 
pasākumu organizēšanu.

Projektā paredzētos darbus veica SIA „Borg” saskaņā ar 2013.gada 11.febru-
ārī noslēgto būvdarbu līgumu.

90% projekta izdevumu tika fi nansēti no Eiropas Savienības Eiropas Ziv-
saimniecības fonda (EZF), 10%  Daugavpils novada pašvaldības fi nansējums. 
Projekta kopējas izmaksas sastādīja LVL 19999,41. 

2013.gada augustā 
biedrība „Silenes sta-
riņi” pieņēma projekta 
„Skrudalienas pagasta 

Atklāts projekts 
„Mēs palīdzēsim  tev!”

Šī gada 9. septembrī 
biedrība „Silenes stariņi” 
organizēja projekta „Mēs 
palīdzēsim tev!” pirmā 
posma prezentāciju un at-
klāšanas svētkus. Projekts tika realizēts Borisa un Ināras Teterevu fonda iz-
sludinātās programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros, ar Daugavpils novada 
domes līdzdalību. 

Projekta pirmā posma ietvaros tika sagatavota koriģējošās nodarbības telpa, 
tika izdarīti telpas uzlabošanas darbi - starpsienu un jauno durvju uzstādī-
šana. Telpā tika izvietots speciāls stājas uzlabošanas, plakanās pēdas profi -
lakses, skoliozes profi lakses, koordinācijas attīstīšanas un līdzsvara vingrinā-
jumu aprīkojums, kuru skolotāji un vecāki varēs izmantot pirmsskolas bērnu 
un sākumskolas skolēnu veselības uzlabošanai. Telpas sakārtošanā un svētku 
noformēšanā brīvprātīgi iesaistījās biedrības locekļi un vecāki.

Koriģējošās nodarbības atklāšanas svētki sākās ar projekta prezentāciju, 
kurā piedalījās skolotāji, skolēnu vecāki un viesi: Novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska, Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša, galvenā speciāliste 
metodiķe Janita Zarakovska, Daugavpils novada deputāts Valērijs Hrapāns un 
Skrudalienas pagasta pārvaldes projektu speciāliste Inese Gasparoviča. Pro-
jekta vadītāja Sofi ja Mole pastāstīja par projekta gaitu un aktivitātēm, iepa-
zīstināja vecākus ar koriģējošās nodarbības telpas izmantošanas noteikumiem, 
atbildēja uz vecāku jautājumiem, pateicās brīvprātīgajiem par darbu. 

Pēc tam zālē tika uzaicināti pirmskolas un sākumskolas bērni uz bērnu rītu, 
kuru sagatavoja Jeļena Ovčiņnikova. Bērni, kopā ar pasaku varoņiem – zāķī-
šiem, lapsām un pūci, izdomāja jaunās telpas nosaukumu – „Jāņtārpiņš” un 
meklēja brīnumu atslēgas, pildot pūces uzdotos uzdevumus.

Pēc veiksmīgas uzdevumu risināšanas, visi kopā svinīgi pārgrieza lentīti, un 
koriģējošās nodarbības telpa tika atklāta. Bērni ar lielu sajūsmu iepazinās ar 
jauno aprīkojumu, bet vecāki ieinteresējās, kad sāksies nodarbības.

 Apstiprina Daugavpils novada 
Centrālās bibliotēkas dienesta dalību 
projektā „Latviešu oriģinālliteratūra 

un autori bibliotēkās”
Ir atbalstīts Daugavpils novada Centrālās bibliotēkas dienesta iesniegtais 

projekts Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
izsludinātajā projektu konkursā “Latviešu oriģinālliteratūra un autori biblio-
tēkās”. Projekta mērķis ir sekmēt vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izde-
vumu pieejamību publiskajās bibliotēkās, veicināt latviešu rakstnieku un lasī-
tāju intelektuālo mijiedarbību, sniegt iespēju satikt savu lasītāju, sarunāties, 
gūt iedvesmu jaunu darbu radīšanai. Projektu fi nansēja Valsts Kultūrkapitāla 
fonds. Novada pagastu bibliotēkās būs pieejamas grāmatas no piešķirtajām di-
vām oriģinālliteratūras kolekcijām. Tās papildinās pagastu bibliotēku krāju-
mus ar patiesi labiem un augstvērtīgiem izdevumiem. Pagastu bibliotēkām būs 
iespēja savā starpā veikt nepieciešamo grāmatu  un citu izdevumu apmaiņu. 
Jau septembra beigās novada pagastu bibliotēkās būs pieejamas grāmatas no 
kolekcijām.

Biķernieku pagasta pārvalde īsteno 
ūdenssaimniecības attīstības projektu

2013. gada 01.jūlijā Biķernieku pagasta pārvalde noslēdza līgumu ar Cen-
trālo fi nanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpils novada Biķernieku pagasta Biķernieku ciemā”, (vienošanās Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/140/003) īstenošanu.

Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „In-
frastruktūra  un pakalpojumi” 3.4. prioritātes  „Kvalitatīvas vides dzīvei un  
ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide”  3.4.1.1. ak-
tivitātes „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība  apdzīvotās  vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Ir apstiprināts projekts par 
psihosociālā atbalsta un palīdzības 

sniegšanu 

Ludmila Dijokiene
biedrības vadītāja

2013. gada augustā tika saņemts apstiprinājums projektam „Psihosociālā 
atbalsta un palīdzības sniegšana Daugavpils un Daugavpils novada 
skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem un ģimenēm ar bērniem” 
(līguma Nr. 2012.EEZ/PP/1/MIC/098/016). 2 . septembrī ir uzsākta projekta 
realizācija.

Projekta mērķis - sniegt psiholoģisku palīdzību ģimenēm, skolotājiem 
un sociālajiem darbiniekiem dzīves kvalitātes uzlabošanā, sekmēt sociālās 
atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē. 

Projekts tiks realizēts Daugavpilī un būs orientēts uz Daugavpils un 
Daugavpils novada iedzīvotājiem, sociālās atstumtības riskam 
pakļautām ģimenēm, ģimenēm ar bērniem, skolotājiem un 
sociālajiem darbiniekiem.

Projekta laikā tiks organizēti: 
• semināri – treningi skolotājiem un sociālajiem darbiniekiem, 
kuri saņems praktiskus padomus, kā, strādājot saspringtā gaisotnē, 
izvairīties no stresa un dzīvot harmonijā; 
• praktiskie s emināri vecākiem, kuru laikā viņi iegūs psiholoģisko 
stabilitāti, kas ir pamats veiksmīgai integrācijai sabiedrībā un 
labvēlīgām attiecībām ģimenē;
• individuālās konsultācijas visiem iesaistītajiem dalībniekiem;
• u.c. aktivitātes. 

Izmantojot psiholoģiskus paņēmienus un pašpalīdzības tehnikas, vismaz 
192 cilvēki saņems praktiskus ieteikumus, kā pārvarēt grūtības un saskatīt 
sevī potenciālu, un iegūt spēku uzlabot dzīves kvalitāti kopumā.

Projektu īsteno biedrība „Psiholoģisko konsultāciju centrs „INTENCE”” 
sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās 
izglītības pārvaldi, Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldi, 
Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldi un Daugavpils novada domes 
Sociālo dienestu.

Finansējuma avots: Eiropas Ekonomikas zonas fi nanšu instrumenta 
2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogramma „NVO 
projektu programma”. Projektu fi nansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un 
Norvēģija.

Projekta budžets: projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 14 155,10 
(EUR 20 140,89), t.sk., publiskais fi nansējums 89,63% - Ls 12 686,59 (EUR 
18 051,39), biedrības līdzfi nansējums 10,37% - Ls 1 468,51 (EUR 2 089,50).

Projekta īstenošana jāveic līdz 2014. gada septembrim.
Šī publikācija ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas fi nanšu instrumenta un Latvijas 
valsts fi nansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Psiholoģisko 
konsultāciju centrs „INTENCE””.

Jaunieši novadā iepazīst ielu vingrošanu
Sākot no jūlija Naujenes pagasta Ceļinieku ciemā valdīja liela rosība, jo, pa-

teicoties projektam „Ielu vingrošana – jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīša-
nas iespēju pilnveidošana Daugavpils novadā”, ko īstenoja Naujenes jaunatnes 
iniciatīvas un sporta centrs sadarbībā ar novada domi, Naujenes pagasta Ce-
ļinieku ciemā tika atklāts ielu vingrošanas laukums. 

Vislielākā rosība valdīja ceturtdienās, kad kopā ar biedrības „Ielu vingroša-
na” aktīvajiem jauniešiem tika organizētas ielu vingrošanas nodarbības pagas-
ta jauniešiem un citiem interesentiem. Nodarbībās piedalījās ap 25-30 jaunieši, 
kuriem bija iespēja uzzināt gan kā pareizi veikt iesildīšanos pirms treniņiem, 
gan arī izmēģināt savus spēkus dažādu vingrošanas elementu izpildē. Lai ie-
gūtās zināšanas jaunieši nostiprinātu, tad galvenais nosacījums bija apgūto 
vingrošanas elementu nostiprināšana un treniņi visas nedēļas garumā. 

Lai arī citi jaunieši zinātu, kā ir jāveic iesildīšanās pirms treniņiem, tika iz-
veidoti apraksti vairākiem iesildīšanās vingrinājumiem, kā arī klāt pievienotas 
fotogrāfi jas, parādot, kā to darīt. Šī informācija tiks apkopota un izveidots pla-
kāts, kas tiks izvietots pie vingrošanas laukuma.

Jauniešu uzcītību un ieinteresētību apliecina arī tas, ka 2 jaunieši, kas uz-
sāka treniņus kopā ar biedrības „Ielu vingrošana” pārstāvjiem, tagad aktīvi 
piedalās dažādos biedrības pasākumos un arī paraugdemonstrējumos, parādot, 
ka paša iniciatīva un aktīvi treniņi ir panākumu atslēga. 

Jaunieši arī turpmāk ir gatavi popularizēt ielu vingrošanas kustību gan no-
vadā, gan pilsētā, piedaloties jauniešu pasākumos un rādot paraugdemonstrē-
jumus, tādējādi rosinot jauniešus pievērsties lietderīga un veselīga dzīves veida 
aktivitātēm. 

Projekts tiek īstenots Jaunatnes valsts programmas 2013. gadam fi nansēju-
ma ietvaros.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 11.jūlijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saisto-
šie noteikumi Nr.14(protokols Nr.20., 1.&, lēmums Nr.675)
Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” maksas pakal-
pojumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma 17.panta 
ceturto daļu un likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. pun-
ktu  

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības aģentū-
ras „TAKA” (turpmāk - Aģentūra) maksas pakalpojumu izcenojumus Dau-
gavpils novada administratīvajā teritorijā .

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra iekasē skaidrā 
vai bezskaidrā veidā ar kredītiestāžu starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra 
var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to 
saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnie-
ciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.

4. Daugavpils novada pašvaldības iestādēm, atbilstoši apstiprināta-
jam pasākumu un nodarbību plānam gadam, mēnesim un nedēļai, netiek 
piemērota maksa par  nekustamā īpašuma „Estrāde” estrādes un sporta 
stadiona izmantošanu. Viduslatgales Profesionālajai vidusskolai Višķu iz-
glītības programmas īstenošanas vietā nekustamā īpašuma „Estrāde” es-
trādes un sporta stadiona izmantošana mācību procesa nodrošināšanai bez 
atlīdzības. Pensionāriem, politiski represētajām personām, Černobiļas avā-
rijas seku likvidācijas dalībniekiem un invalīdiem atlaide – 50%.

5. Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu maksa tiek apstiprināta 
bez pievienotās vērtības nodokļa likmes saskaņā ar pielikumu. Galīgajā pa-
kalpojuma maksas aprēķinā var būt piemērota normatīvajos aktos noteiktā 
pievienotās vērtības nodokļa likme gadījumā, ja Aģentūra kļūs par pievie-
notās vērtības nodokļa maksātāju.

6. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas Daugavpils nova-

da pašvaldības bezmaksas izdevumā „ Daugavpils novada vēstis”.
Pielikums
Daugavpils novada domes 2013. gada 11.jūlija saistošajiem noteikumiem 
Nr.14  (protokols Nr.20., 1.&, lēmums Nr.675)
Daugavpils novada  pašvaldības aģentūras „TAKA” maksas pakal-
pojumu  cenrādis 

Nr.p.
k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Vienas 
vienības 

cena (LVL)
1. Nekustamā īpašuma “Estrāde” , Viš-

ķu pagasts, Daugavpils novads,  visa 
sporta stadiona izmantošana ar in-
ventāru bez ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 30

2. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona izmantošana vieglatlēti-
kas sacensībām (ar skrejceļu, visiem 
vieglatlētikas sektoriem ar inventāru) 
bez ģērbtuvēm un dušām 

1 diena 100

3. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona viena vieglatlētikas sektora 
izmantošana vieglatlētikas mācību 
treniņu nodarbībām (bez skrejceļa) ar 
inventāru bez ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 5

4. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Viš-
ķu pagasts, Daugavpils novads,  spor-
ta stadiona viena celiņa izmantošana 
bez ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 5

5. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Viš-
ķu pagasts, Daugavpils novads,  spor-
ta stadiona centrālā futbola laukuma 
izmantošana sacensībām (ar ģērbtu-
vēm un dušām)

viena spēle 50

6. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona centrālā futbola laukuma iz-
mantošana treniņiem (bez ģērbtuvēm 
un dušām)

1 stunda 12

7. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Viš-
ķu pagasts, Daugavpils novads,  spor-
ta stadiona viena skrejceļa vai viena 
sektora izmantošana treniņnodarbī-
bām bez ģērbtuvēm un dušām vienam 
cilvēkam 

1 stunda 1

8. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, 
Višķu pagasts, Daugavpils novads,  
sporta stadiona viena volejbola, bas-
ketbola laukuma izmantošana bez 
ģērbtuvēm un dušām

3 stundas 5

9. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  ģērbtuv-
ju  un dušu izmantošana

vienā reizē 
no 1 cilvēka

1

10. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  estrādes  
ar skatītāju sēdvietām izmantošana, 
nelielu pasākumu rīkošanai (līdz 200 
cilvēku) 

1 stunda 50 +10 
par katru 
nākamo 
stundu

11. Mūzikas aparatūras izmantošana es-
trādes apskaņošanai 

1 stunda 200 +10 
par katru 
nākamo 
stundu

12. Kemperu stāvvietas izmantošana ne-
kustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads, teritorijā

1 diennakts 10

13. Vieglo automašīnu stāvvietas izman-
tošana nekustamā īpašuma “Estrā-
de”, Višķu pagasts, Daugavpils no-
vads, teritorijā

1 diennakts 1

14. Vienas telts vietas izmantošana ne-
kustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads, teritorijā

1 diennakts 2

15 Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  estrādes  
ar skatītāju sēdvietām un stadiona 
izmantošanu (bez dalībnieku skaita 
ierobežošanas)

sestdiena, 
svētdiena 
(2 dienas)

600

16. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  estrādes  
ar skatītāju sēdvietām un stadiona 
izmantošanu (bez dalībnieku skaita 
ierobežošanas)

1 svētku 
diena, 

sestdiena vai 
svētdiena

400

17. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  estrādes  
ar skatītāju sēdvietām un stadiona 
izmantošanu (bez dalībnieku skaita 
ierobežošanas)

1 diena 
(izņemot 
sestdienu 

vai 
svētdienu)

200

18. Koncerti, festivāli, balles nekustamā 
īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 
Daugavpils novads,  estrādē bez apa-
ratūras 

1 diennakts 200

19. Suvenīru realizēšana uzcenojums 30%
20. Ekskursijas bez transporta 1 stunda 5
21. Maršruta plānošana 1 stunda 5

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 11.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 
„TAKA” maksas pakalpojumi” 

1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūras „TAKA” sniegtos maksas 
pakalpojumus  Daugavpils novada administratī-
vajā teritorijā .  
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas 
Republikas Publisko aģentūru likuma 17. panta 
ceturto daļu, likuma „ Par pašvaldībām” 43.pan-
ta pirmās daļas 13.punktu.

2. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē paš-
valdības budžetu. Lai nodrošinātu to izpildi nav 
nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt 
jaunas darba vietas.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Ar saistošajos noteikumos nav noteikta 
mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo 
noteikumu projekta tiesiskais regulējums. 
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums 
attiecināms un skar visus iedzīvotājus un 
juridiskās personas, kas izmantos Daugavpils 
novada pašvaldības aģentūras „TAKA” 
pakalpojumus.

4. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Administratīvo pārkāpumu lietas par 
saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
noteiktajā kārtībā. Lēmumu administratīvo 
pārkāpumu lietā pieņem Daugavpils novada 
domes Administratīvā komisija.
Sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par 
Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 
„TAKA” sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā 
arī par šo saistošo noteikumu neievērošanu 
adresējami Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektoram.

5.Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā 
notikušas konsultācijas ar Daugavpils novada 
domes Finanšu pārvaldi, Kultūras pārvaldi, 
Sporta nodaļu, Pašvaldības īpašuma nodaļu, 
Attīstības nodaļu un Višķu pagasta pārvaldes 
vadītāju. Saistošo noteikumu projekts izskatīts 
Daugavpils novada domes fi nanšu komitejā. 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.dnd.lv.

2013.gada 26.septembrī
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 Noslēgušies konkursa „Mana dzīves vide” vērtēšanas komisijas izbraukumi 
Olga Davidova
sabiedrisko attiecību speciāliste

Augusta sākumā novadā tika izsludināts kon-
kurss „Mana dzīves vide Daugavpils novadā”. Kon-
kurss tika organizēts ar mērķi veicināt novada ie-
dzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību sev 
piederošo īpašumu sakopšanā. Pieteikumu iesnieg-
šanas laikā savas  pieteikumus konkursam iesūtīja 
privātpersonas, pagastu pārvaldes un lauku attīstī-
bas konsultanti. Pavisam tika saņemti 32 šādi pie-
teikumi, kuros dažādām nominācijām pieteiktas in-
dividuālās mājas, lauku sētas, daudzdzīvokļu māju 
vecākie un pārvaldnieki, pašvaldības iestādes, lau-
ku ciemi un uzņēmējdarbības veicēji. Vislielākais 
pieteikumu skaits saņemts no Naujenes pagasta, 
pārēji - no Demenes, Laucesas, Skrudalienas, Vec-
salienas, Medumiem, Maļinovas, Sventes, Līksnas 
un Višķiem.  

Vislielākais dalībnieku skaits pieteikts nominā-
cijā „Sakoptākā individuālā māja” un „Sakoptākā 
lauku sēta”. Tāpat iesūtīti pieteikumi nominācijās 
„Pievilcīgākais tūrisma  piedāvājums”, „Sakop-
tākais ciems”, ”Sakoptāka iestāde”, „Sakoptākā 
daudzdzīvokļu māja”, „Labākais  daudzdzīvokļu 
mājas vecākais”, „Labākais  daudzdzīvokļu mājas 
pārvaldnieks”, „Sakoptākā koka mantojuma māja/
sēta”, ”Tradīcijas un kultūras mantojums lauku  
sētā”, ”Sakoptākais ražošanas uzņēmums” un „Sa-
koptāka  kafejnīca”. 

3. un 4.septembrī konkursa vērtēšanas komisija 
organizēja izbraukumus pie konkursa dalībnie-
kiem. Vērtēšanas procesā uzmanība tika pievērsta 
saimniecības tēlam, sākot no ceļa rādītāja un iz-
pļautā grāvja, līdz pagalmā lepni paceltam karogam 
un krāšņam puķu dārzam. Īpaša uzmanība tika pie-
vēsta kultūrvēsturisko elementu saglabāšanai, kā 
arī  jaunām, neparastām idejām, atradumiem un 
risinājumiem. 

Tagad nedaudz iepazīsimies ar konkursa dalīb-
niekiem: 

Laucesas pagasta „Kalnavotos 1” saimnieko Jeļe-
na Sokolova. Zeme ir mantota no senčiem. Tagad 
visu brīvo laiku saimniece, kas pēc profesijas ir ār-
ste, pavada, bagātinot dārzu ar krāšņiem ziediem 
un košumkrūmiem. „Skaistas mājas ir saimnieku 
nopelns”, tā Jeļena. 

Laucesas pagasta „Tauriņos” saimnieko Klavdija 
un Viktors Bruni. Piemājas saimniecībā ir 3 poni-
ji, 3 govis un pārējie mājas dzīvnieki, kas atrodas 
saimnieces pārziņā. Visā teritorijā ir sastādīti deko-
ratīvie koki, krūmi, ziedi, iekārtots bērnu laukums, 
labiekārtots dīķis, uzcelts tiltiņš. Saimniece pati 
sien sieru, atzīstot, ka pieprasījums ir gana liels. 

Demenes pagasta „Babītēs” saimnieko Ņina un 
Antons Baļuji. Īpašums ir atjaunots un sakopts pēc 
ugunsgrēka. Saimnieki ir čakli un neatlaidīgi, savā 
lauku mājā pavada lielāko laika daļu, saimniekoša-
nā palīdz arī dēls. Mājas saimnieks lepojas ar sa-
vām siltumnīcām, kurās aug lielie sarkanie pipari 
un milzīgie tomāti. 

Diāna un Eduards Mikulāni saimnieko Medumu 
pagasta „Priežmaļos”. Diāna ir Medumu pagasta 
tautas nama vadītāja. Savā vasaras mājā saimniece 
veido dažādas ziedu kompozīcijas. Pateicoties Edu-
arda pūlēm, nesen uzbūvēta mājas nojume. Stādu, 
ziedu un košumkrūmu dobes papildina gaumīgi 
veidotās koka fi gūras, grozos pie mājas saaugušas 
vēlīnās zemenes. 

Olga Kotoviča saimnieko Medumu pagasta „Ro-
zēs”, kopj skaistu pasaku varoņu dārzu dārzu ar 
koka un akmens elementiem. No ceļmalās savāk-
tiem akmeņiem tiek veidotas puķu domes, žogs un 
pat pils, kas krāšņi uzslieta dārza stūrī. 

No Skrudalienas pagasta konkursā piedalās no-
minācijas „Sakoptākā individuālā māja” dalībniece 
Emīlija Dudeviča un nominācijā „Labākais mājas 
pārvaldnieks” - Nikolajs Koroļkovs. 

Skrudalienas pamatskola startējusi nominācijā 
„Sakoptākā iestāde”. 2013.gadā skolā veikti vērienī-
gi remontdarbi - renovētas skolas sanitārās telpas, 
elektroinstalācijas daļa. Skolas teritorija labiekār-
tota, pateicoties Sorosa fonda Latvijā un biedrības 
„Dzidrā straume” atbalstam. Ir noslēdzies biedrības 
„Tērcīte” projekts, kura rezultātā skolas teritorijā 
uzstādīts bērnu rotaļu komplekss.

No Vecsalienas pagasta konkursā tiek pārstāvēta 
arī Červonkas pils muiža ar parku, kas ir lielākais 
pagasta iedzīvotāju lepnums. 

Sventes pagasta „Mežsētās”, kas ir bijusī Sventes 
mežsaimniecības ēka, saimnieko Dace Lapkovska. 
Savukārt, lauku sētā „Zaķīši” saimnieko Genriks 
Vanaģelis, saglabājot savā sētā koka mantojuma 
elementus. Pagalma un teritorijas noformējumā iz-
mantoti laukakmeņi, izgriezumi no koka un košum-

krūmi.
Īpašumā „Augstrozes” saim-

nieko Eduards un Inese Anaņko. 
Eduards ir pats uzbūvējis pirti, 
arī vairākas mājas mēbeles un 
mājas apdare ir Eduarda roku 
darbs. Saimnieki atzīst, ka darba 
ir daudz, taču saimniecībā palīdz 
abas meitas un darbs iet raiti. 

Nominācijā „Sakoptākā iestā-
de” pieteikta arī Sventes vidus-
skola. Skolas teritorijā ir skaisti 
sastādītas samtenes, pie skolas 
ierīkots bērnu atpūtas laukums. 

Līksnas pagasta Ribaku ciemā 
„Zvejnieku mājās” saimnieko Ed-
gars Barkovskis. Māja atrodas 
gleznainā Daugavas krastā. Bla-
kus vecajai mājai būvējas Edgara 
māsas dēls. Tiek saglabāta lauku 
sētas vēsturiskā apbūve, šķūnī 
apskatāma seno amata rīku un 
citu senlietu izstāde. Mājās ir 
saglabājies tēva darinātais ma-
sīvais koka galds. Notiek radu 
saieti. 

Nominācijā „Sakoptākā iestā-
de” piedalās arī Līksnas ciems 
ar skaisto Muižas parku un SIA 
„Gančevski” nominācijā „Sakop-
tākā kafejnīca”. 

Naujenes pagasta „Teivānos - 1” 
saimnieko divu paaudžu sievietes 
- Regīna un Alita. Mājas saimnie-
ce, rūpējoties par savu īpašumu, 
veicina ciema koptēla veidošanu. 
Saimnieču neatlaidība, radošas 
idejas, vēlme izmēģināt kaut ko 
jaunu un vienkārši darbošanās 
„ar zemi” priecē garāmgājēju un 
braucēju acis un apliecina pārē-
jiem to, ka „ja grib, tad var”. 

Zemnieku saimniecībā „Birz-
kalne” saimnieko Silvija Baļčūne. 
Tā ir pavisam jauna saimniecība, 
dibināta 2013.gadā. saimniece, 
piesaistot ELFLA līdzekļus pro-
jektā „Atbalsts jaunajiem lauk-
saimniekiem” par savu darbības 
jomu izvēlējās gaļas liellopu au-
dzēšanu. Uz doto brīdi saimniecī-
bā ir 26 Herefordas šķirnes gaļas 
liellopi. Apsaimnieko 25 hektārus 
zemes, lopbarības sagādei iegā-
dāts jauns traktors un uzbūvēta 
nojume lopiem.

Naujenes pagasta „Pavilijas” 
saimnieki ir Lilija un Oļegs Be-
lousi. Lauku sēta ir pazīstama 
garāmbraucējiem un tempera-

8 pārvaldnieks Andrejs Repins. Ievēlēts par mājas 
vecāko 2008.gadā. A. Repins ir iedrošinājis dzīvok-
ļu īpašniekus veikt energoefektivitātes pasākumus. 
Pašlaik notiek būvdarbi. 

Maļinovas pagasta pārvalde tika pieteikta nomi-
nācijā „Sakoptākā iestāde”. No Maļinovas pagasta 
konkursam tikai pieteikta arī Jāņa Prokopoviča 
lauku sēta Strodu ciemā un Vitolda Orbidāna lau-
ku sēta Oborunu ciemā. Vitolds saimnieko 30.gados 
uzceltajās tēva mājās, rūpīgi glabā senču atstā-
to mantojumu. Pats savām rokām restaurē vecās 
saimniecības ēkas. Sēta ir savdabīgs etnogrāfi skais 
muzejs. Nominācijai „Sakoptākā individuālā māja” 
pieteikta Anatolija Golovko mednieku tematikai 
veltītā māja. 

Višķu amatnieku ciems un atpūtas bāze „Vīrog-
na” pieteikta nominācijā „Pievilcīgākais tūrisma 
piedāvājums”. 

Višķu amatnieku ciems viesiem ļauj izzināt Viš-
ķu vēsturi, apmeklēt keramikas un klūgu pīšanas 
darbnīcas, piedalīties amatnieku meistarklasēs un 
ieklausīties kokles skaņās Višķu baznīcā, kā arī 
nodegustēt vietējos produktus - sieru un alu. Višķu 
amatnieku ciems piedāvā arī plašu amatnieku un 
rokdarbnieču izstrādājumu klāstu, kas var būt lie-
liskas dāvanas un suvenīri. Savukārt atpūtas bāze 
„Vīrogna” piedāvā izbaudīt Latgales dabas valdzi-
nājumu un pavadīt jaukus mirkļus rāmā Vīragnas 
ezera krastā. 

Kā pastāstīja konkursa ierosinātāja, Pašvaldības 
īpašuma nodaļas vadītāja Vasilisa Pudovkina, labā-
kie konkursa dalībnieki tiks apbalvoti Daugavpils 
novada zemnieku svētkos, kas notiks oktobrī. 

mentīgajiem un izskatīgajiem zirgiem aplokos pie 
ceļa. Lilija un Oļegs kopā ar mammu un pārējiem 
ģimenes locekļiem saimnieko. Dzīvojamā māja ar 
saimniecības ēkām veiksmīgi apvienojas ar apkārt 
tām izvietotajām karietēm. Staltie zirgi ir neatņe-
mama šīs mājas sastāvdaļa jau vairākus gadus. 
Saimniecība piedāvā zirgu izjāde, kā arī vizināša-
nos karietēs. 

Nominācijā „Sakoptākā iestāde” piedalās Nauje-
nes pamatskola. Skolā ir jūtams patriotisms pret 
savu valsti un pagastu. Skolas pirmajā stāvā ierī-
kots Latvijas stūrītis, savukārt otrajā stāvā skais-
tajos stendos tiek pastāstīts par piemiņas dienām 
Latvijā. 

„Kristīnes gatvē” Naujenes pagasta Buļu ciemā 
saimnieko Kristīne Bašķavičute - Suseja ar vīru. 
Saimnieki rūpējas par sava īpašuma saglabāšanu, 
vizuālā kopskata uzlabošanu un jaunu labiekārto-
juma elementu ieviešanu. Saimniecībā ir labiekār-
tota ūdens tilpne, tikko atjaunota pirts un mazās 
arhitektūras formas. Atpūtas vietas, stādījumi un 
palīgēku izvietojums ir veidots kā viens vesels. 

Uzreiz divās nominācijās - „Labākais daudzdzī-
vokļu mājas vecākais” un „Sakoptākā daudzdzīvok-
ļu māja” pieteikta Naujenes pagasta Lociku ciema 
māja Vienības ielā 7 un tās pārvaldniece Tatjana 
Kosolapkina. Par mājas vecāko Tatjana ievēlēta 
2009.gadā. Sadarbojoties ar NPS, ir panākusi mā-
jas vizuālā kopskata uzlabošanu, pastāvīgi cenšas 
celt dzīvokļu īpašnieku atbalstu, izlieto uzkrājuma 
fondu mājas tehniskā stāvokļa uzlabošanai, t.sk. 
siltumnoturības pasākumu veikšanai. 

No Naujenes pagasta konkursam tika pieteikts 
arī Lociku ciema daudzdzīvokļu mājas Vienības ielā 

Maļinovas pagasta krāšņā puķu dobe

Sventes pagasta lauku sēta „Zaķīši”

Konkursa vērtēšanas komisija Līksnas Muižas parkā
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 Novada dienas „Veram vaļā amatu lādi” 
21.septembrī ar plašu gadatirgu noslēdzās Daugavpils novada 

dienas - „Veram vaļā amatu lādi”, to ietvaros norisinājās arī pir-
mais Latgales amatnieku festivāls, pulcēdams amatu meistarus 
un mājražotājus no vairākiem Latvijas tematiskajiem ciemiem. 

Vietējie Daugavpils novada ražotāji, kā arī tirgotāji un amatu 
meistari no citiem Latvijas novadiem pārsteidza apmeklētājus 
ar daudzveidīgo produkciju - augļiem, dārzeņiem, sieru, medu, 
maizi, dziju, stādiem, rokdarbiem, rotām, izstrādājumiem no 
koka, māla, dažāda veida un formas pinumiem, ārstnieciskajām 
tējām, kokvilnas un lina izstrādājumiem.  Ikvienam apmeklē-
tājam bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, iesaistīties 
dažādās sporta aktivitātēs, garākās bizes pīšanā, vizināties pie-
mājas saimniecības „Pāvlilijas” zirgu karietē, apskatīt Džeinas 
Saulītes fotogrāfiju izstādi „Daugavpils novads no putna lidoju-
ma”, kā arī nogaršot Lauku gardumu ielas ēdienus. 

Lauku gardumu ielā cienāja ar zupām, pankūkām, zirņiem, 
lauku speķi, sautētiem kāpostiem, ozolzīļu kafiju. Savukārt, 
šefpavāri un pagastu pārstāvji šo dažādo gardumu degustētā-
jiem un izgaršotājiem savus ēdienus pasniedza kreatīvi un ar 
izdomu, dekorējot galdus un arī paši sevi atbilstoši gadatirgus 
stilam un tematikai. 

Ar dziesmām un dejām gadatirgu ieskandināja Rožupes kul-
tūras nama folkloras kopa „Rūžupis veiri”, grupa „Patrioti.
lg”, Daugavpils novada Kultūras centra Tautas deju ansamblis 
„Līksme”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Līksme”, Rēzeknes 
zaļo pakalnu koris un grupa „Bez PVN”. Apsveikuma vārdus 
novadniekiem teica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska, Latgales plānošanas reģiona attīstības pado-
mes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, kā arī svētku īpašais cie-
miņš - Krievijas Federācijas Maskavas apgabala Zarajskas ra-
jona administrācijas vietniece ekonomikas jautājumos Tatjana 
Rambam. 

Novada dienu gadatirgus noslēgumā tika labots pasaules re-
kords svarbumbu celšanā veterāniem - to paveica sporta meis-
tars svarbumbu celšanā Vladislavs Petrovs no Naujenes pagas-
ta.

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska 
ikvienam Daugavpils novada tirgotājam pasniedza Pateicības 
rakstu par ikdienas darbu, atbalstu un piedalīšanos Novada 
dienu norisēs. Bez sirsnīga „paldies” nepalika arī Novada maz-
pulcēni, lauku attīstības konsultanti  un pagastu pārvaldes, kas 
papildināja gadatirgu ar savām gardajām ēdienu virtuvēm. 

Sirsnīgs un liels paldies visiem Novada dienu rīkotājiem un 
atbalstītājiem. Uz tikšanos nākamgad - Daugavpils novada die-
nās 2014! 

Novada dienu ietvaros notika pirmais Latgales amatnieku festivāls

Džeinas Saulītes fotoizstāde „Daugavpils novads no putna lidojuma”

Visas dienas garumā apmeklētāji varēja baudīt kultūras programmu

Svētku uzruna (no kreisās: A. Adamovičs, J. Jalinska, T. Rambam)

Daugavpils novada mazpulcēni no Kalupes, Naujenes, Špoģiem un Salienas)

Pircējiem bija iespēja nodegustēt tirgotāju piedāvāto produkciju
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noslēgušās ar vērienīgu gadatirgu

Tirgotāji pārsteidza pircējus ar plašo produkcijas klāstu

Novada dienu gadatirgus norisinājās visas Rīgas ielas garumā Z/S „Gundegas” piedāvājumā: tomāti un gurķi

Salienas pagasta krāšņās ziedu kompozīcijas Lauku labumi un vitamīni

Mājas kūpinājumi

Grupa „Patrioti.lg” Rēzeknes zaļo pakalnu koris

Svarbumbu cēlājs Vladislavs Petrovs uzstāda jaunu pasaules rekordu Jaunums - klinšu siena
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 Naujenes Novadpētniecības muzejs – vieta, kur satiekas laikmeti

Naujenes Novadpētniecības muzeja ēkas rekons-
trukcija tika uzsākta 2012. gadā. Tās ietvaros tika 
veikta muzeja galvenās ēkas rekonstrukcija, auto-
nomās centralizētās apkures izveidošana galvenās 
ēkas apkurei, katlu mājas ierīkošana esošajā saim-
niecības ēkā, apkures katla uzstādīšana, iekšējās 
apkures sistēmas ierīkošana, logu un ārdurvju no-
maiņa, jumta rekonstrukcija un ēkas fasādes silti-
nāšana.

Naujenes Novadpētniecības muzeja vārds jau 
kopš 1996.gada ir saistīts ar talantīgajām māksli-

niecēm - Valentīnu un Ģertrūdi Zeilēm. Tēlnieces 
Valentīnas Zeiles mākslas galerija Naujenes Novad-
pētniecības muzejā darbojas jau kopš 2007. gada, 
taču gleznotājas Ģertrūdes Zeiles personālizstāde 
šeit tiek atklāta pirmo reizi. Izmantojot dzimtas ar-
hīva materiālus ir izveidots arī autobiogrāfi sks foto 
stāsts par mākslinieču dzimtajām mājām un talan-
tu, kas mantots no paaudzes paaudzē.

Ikviens muzeja apmeklētājs varēs aplūkot arī 
Daugavpils novada vēstures ekspozīciju, ko veido 
19.gs. otrās puses un 20. gs. oriģinālie sadzīves un 

sakrālie priekšmeti. Te būs apskatāmas gan vecti-
cībnieku ikonas, gan katoļu svētbildes, lūgšanu grā-
matas, Silenes katoļu draudzes prāvesta Vjačeslava 
Rosļaka ornāti un sadzīves interjera priekšmeti, 
kas ilustrē iepriekšējo gadsimtu vēstures procesus, 
notikumus un personības. Virtuālā izstāde „Laik-
mets. Darbs. Personība.” demonstrēs izcilu personī-
bu ieguldījumu Daugavpils novada dzīvē.

Naujenes Novadpētniecības muzejs ir vieta, kur 
apmeklētāji varēs ne tikai aplūkot ekspozīcijas, bet 
arī piedalīties dažādās aktivitātēs – apaļo tepiķīšu 
tamborēšanā, tējas maisiņu izšūšanā, klūgu pīšanā 
un darboties māla darbnīcā, kā arī pielikt savu roku 
Ginesa rekorda sasniegšanā, papildinot 2011. gadā 
aizsākto Lielo Augšdaugavas musturdeķi.

Muzeja direktore Evita Kusiņa-Koļesņikova pau-
da gandarījumu par paveikto darbu, uzsverot, ka 
pats vērtīgākais ieguvums ir prieks, kas redzams 
apmeklētāju acīs, viņiem ienākot atjaunotajās mu-
zeja telpās.

 Radošo darbnīcu telpā būs aplūkojama arī Tautas 
lietišķās mākslas studijas „Pūpoli” pinumu izstāde 
un Kalupes pansionātā tamborēto tepiķīšu izstāde.

Daugavpils novada domes Kultūras pārvaldes 
Kultūrvēsturiskā mantojuma daļas vadītāja Van-
da Baulina aicināja Daugavpils novada un visas 
Latvijas iedzīvotājus būt vērīgākiem un vairāk 
cienīt savu vēsturi, savu pagastu un savas mājas. 
V.Baulina uzsvēra, ka ir ļoti būtiski nepalikt vien-
aldzīgam pret savu dzimto pusi un kopt kultūras 
mantojumu. 

 Nīcgales dievnama skaistie un raženie 150 gadi 
7. - 8.septembrī tika svinēta Nīcgales Dievmātes 

dzimšanas Romas katoļu baznīcas 150 gadadiena. 
Caur gadsimtiem baltais Nīcgales dievnams Dau-

gavas krastā „Buiviešu” ciemā kā garīgā dominante 
dod ticības spēku un Dieva svētību daudzām nīcga-
liešu paaudzēm. Šogad, kā minēts rakstos, aprit 150 
gadi, kopš iesvētīta Nīcgales katoļu draudzes baznīca. 
Tās tornī iemūrēts gada skaitlis 1861. Dievnamu cēlis 
muižnieks Henriks Plāters Zībergs un veltījis Jauna-
vas Marijas dzimšanas godam.

Šogad, pateicoties draudzes prāvesta, draudzes lo-
cekļu un pagasta iedzīvotāju atbalstam, tika atjaunots 
baznīcas fasādes krāsojums. Priestera Fēliksa Šneve-
ļa kalpošanas laikā baznīcai tika nokrāsots jumts, bet 
trešajā gadā, pateicoties aktīvai jaunās ērģelnieces 
darbībai, draudzē tiek nodibināts bērnu un jauniešu 
koris. 

Kora dalībnieki par Nīcgales baznīcu ir teikuši 
skaistus vārdus: „Iegājuši baznīcā, mēs jūtamies kā 
citā pasaulē. Mēs esam prom no ikdienas rūpēm un 
varam pabūt kopā ar Dievu. Mums liels prieks, ka 
mūs, kora dziedātājus, vieno dziesma un ticība.”

Pirmajā baznīcas svētku dienā dievkalpojumu no-
turēja draudzē kalpojušie priesteri - Juris Zarāns, 
Česlavs Mikšto un Fēlikss Šnevels. Otrajā dienā Svēto 
Misi vadīja tagadējais prāvests Jānis Smirnovs. Dzies-
mā un ticībā Nīcgales dievnama svētkos ar garīgās 
mūzikas koncertiem iepriecināja Daugavpils novada 
jauktais koris „Latgale” (vad. Anita Zarāne) un Kalu-
pes katoļu draudzes bērnu un jauniešu koris „Gloria” 

(vad. Zigrīda Rusiņa).  
7.septembrī notika svētku agape, kurā nīcgalieši un 

priesteri kopā ar katehēti Sanitu Jaunošāni un no-
vadpētnieci, Nīcgales tautas bibliotēkas vadītāju Rutu 
Bogdanovu, dalījās ar saviem atmiņu stāstiem par 
baznīcu no sendienām uz šodienu. Paldies tika teikts 
priesteriem, kas draudzē kalpojuši pēdējos 20 gadus 
(Č. Mikšto, F. Šneveļam, A. Kursītim un J. Smirno-
vam). 

Šo gadu laikā par tradicionālām baznīcā ir kļuvu-
šas bērnu un pieaugušo katehēzes, Vissvētākā Sakra-
menta adorācijas, svētceļojumi, arī pirmās un pēdējās 
skolas dienas Svētās Mises. 

Nīcgalieši pateicīgi, ka jau 210 gadus ir iespēja lūgt 
un slavēt Dievu savā dzimtajā ciemā. Ļaudis atceras, 
piemin un godā  dievnama būvētājus, uzturētājus gan 
visus priesterus, kas kalpojuši draudzē un stiprinājuši 
ticībā un vairojuši garīgumu plašā apkaimē.

Pateicības vārdus draudzes prāvestam Jānim Smir-
novam teica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska, Nīcgales pagasta pārvaldes vadītājs 
Pēteris Stikāns, kā arī katehēte Sanita Jaunošāne.  

Ļoti lūdzam visus labās gribas cilvēkus iespēju ro-
bežās fi nansiāli atbalstīt Nīcgales Romas katoļu baz-
nīcas remontus:

Rekvizīti ziedojumiem (ar norādi Nīcga-
les baznīcas remontam): Līksnas Vissvētās Jēzus 
Sirds Romas katoļu draudze Reģ.Nr.90000595486 
N r . L V 3 1 U N L A 0 0 5 0 0 0 5 1 3 5 5 7 0
SEB banka kods UNLALV2X  

 No dzirnām līdz karašai - Amatu diena Vaboles pagastā
17.septembrī Daugavpils novada dienu ietvaros Skrindu dzimtas muzejā un Vabo-

les pagasta kultūras namā norisinājās Tradicionālo amatu dienu „Maiziet’ muna bo-
guoteiba”. Kā vēsta nosaukums, amatu dienu tika veltīta maizei – tās nozīmei mūsu 
ikdienā, senču tradīcijām un maizes cepšanas veidiem.

Skrindu dzimtas muzeja saimniece Anna Lazdāne visiem sanākušajiem pastāstīja 
par maizes rašanās vēsturi, kā arī par to, kā mainījušās cepšanas tradīcijas no lai-
kiem, kad graudi tika berzti uz akmens, līdz mūsdienām, kad tehnoloģiju attīstība 
ļauj cept dažnedažādas šķirnes maizes: baltmaizi, saldskābmaizi, rupjmaizi, smalk-
maizītes, sēklu maizes, karašas u.c.

Papildus aizraujošajam stāstījumam, svētku apmeklētāji varēja noskatīties, pēc 
muzeja pasūtījuma veidoto, fi lmu par maizes tapšanu „Maizes ceļš”, kā arī nobaudīt 
dažādus maizes veidus.  

Skrindu dzimtas muzeja apmeklētāji labprāt dalījās savās  bērnības atmiņās par 
to, kā viņu mammas vai vecmammas cepušas maizīti, kāda viņuprāt ir pati gardākā 
maizīte, kā arī pārrunāja dažādus ticējumus un tradīcijas, kas saistītas ar maizi. 

Vaboles kultūras namā bija atvērta seno darbarīku izstāde, kurā ikviens intere-
sants varēja aplūkot un aptaustīt visus rīkus un traukus, kas senatnē tika izman-
toti maizes gatavošanai, sākot no pļautuvēm un spriguļiem, ko izmantoja graudu 
novākšanā, līdz pat abrai, kurā jauca un raudzēja mīklu, un lizei, ar kuras palīdzību 
gatavos kukulīšus iecēla krāsns mutē.

Tradicionālo amatu dienā bija iespējams iemēģināt roku graudu malšanā Vaboles 
dzirnavās, kā arī klausīties etnogrāfi skā ansambļa „Vabaļis” dziesmās. Diena noslē-
dzās ar Vaboles pagasta pīrāgu un kūku cepēju satikšanos un dižošanos. Saimnieces 
bija godam centušās, tāpēc kūkas bija cita par citu gardākas. Apmeklētāji varēja ne 
tikai pamieloties, bet arī apgūt kādu saimnieču gudrību un bagātināt pieredzi. 
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1.Latgales senioru čempionāts vieglatlētikā noticis Višķu stadionā
14. septembrī rekonstruētajā Daugavpils nova-

da Višķu stadionā notika1. Latgales senioru čem-
pionāts vieglatlētikā, kurā piedalījās 82 dalībnieki 
no 10 pašvaldību veterānu komandām un viesi no 
Lietuvas.   

Jau vairākus gadus ar ieceres īstenošanu rīkot 
Latgales senioru čempionātu vieglatlētikā nodar-
bojās Daugavpils vieglatlētikas veterānu sekcijas 
vadītājs, višķānietis Vladimirs Dribincevs, un, pa-
teicoties Latvijas sporta veterānu savienības, Dau-
gavpils novada un pilsētas domes atbalstam, Vladi-
mira Dribinceva sapnis ir peipildījies.  

Atklāšanas parādē dalībniekus sveica Daugav-
pils pilsētas domes priekšsēdētāja  vietnieks Jānis 
Dukšinski, Višķu pagasta  pārvaldes vadītājs Jā-
nis Proms un Latvijas sporta veterānu savienības 
valdes locekle Mārīte Vilcāne. Atklāšanas parādē 
dalībniekiem muzikālu sveicienu sniedza Višķu pa-
gasta  folkloras un deju  grupa „Magones”, iesaistot 
kopīgā dejā arī čempionāta dalībniekus.     

Latgales senioru čempionāta sacensības notika 
divās vecuma grupās un 10 disciplīnās  sievietēm, 
1. grupa no 30 līdz 54 gadiem un 2. grupa no 55 
gadiem  un vecākas. Vīriešiem 1.grupa no 35 līdz 
59 gadiem un 2. grupā kungi no 60 gadiem un ve-
cāki. Sacensību uzvarētājus noteica pēc starptau-
tiskajām  koefi cientu punktu tabulām. 2013. gada  
čempionāta  zelta  medaļas atsevišķās disciplīnās 
dāmām izcīnīja: skriešanā 100 m distancē Dace 
Faituša no Jūrmalas un Valentīna Maklakova no 
Daugavpils; 400 m distancē Ludmila Nefedova-Vol-
kova no Daugavpils un Marīte Kozlovska no Rēzek-
nes; 800 m distancē Kristīna Markoviča Daugavpils 
novada un Marīte Kozlovska no Rēzeknes; 3000 m 

skrējienā Kristīna Markoviča no Daugavpils nova-
da un Ludmila Tokareva no Daugavpils; 3 km soļo-
šanā Aiva Jakubovska no Jēkabpils un Vera Grin-
berte no Daugavpils; tāllēkšanā un augstlēkšanā 
Laila Petersone no Tukuma un Varvara Jefi mova 
no  Daugavpils novada; lodes  grūšanā Nellija Spri-
dzāne no Viļānu novada un Anfi sa Ziļa no Daugav-
pils; šķēpa un diska  mešanā Nellija Spridzāne no 
Viļānu  novada un Anna Ivbule no Līvāniem. 

Vīriešu konkurencē Latgales senioru čempionā-
ta balvas izcīnīja:  100 skrējienā Aigars Skrēbelis 
no Rēzeknes un Vladimirs Poļakovs no Līvāniem; 
400 m distancē Andrejs Bondarevs no Līvāniem un 
Feoktists Pušņakovs no Preiļiem, 800 m distancē 
Jevģēnijs Pupkus un Antons Karkins no Daugav-
pils; 5000 m distancē Aivars Strods no Viļāniem 
un Vladimirs Jermaļonoks no Daugavpils novada; 
5 km soļošanā Aigars Salenieks no Preiļiem un 
Gunārs Rubenis no Gulbenes;  tāllēkšanā Aigars 
Skrebelis no Rēzeknes un Viktors Zarnickis no Jē-
kabpils; augstlēkšanā Aleksejs Šļapakovs no Viļā-
niem un Vladimirs Poļakovs no Līvāniem; ar  jaunu 
Republikas veterānu rekordu 1,62 m vīriešiem 60 
+ gadi lodes grūšanā uzvaru guva Jānis Masāns no 
Līvāniem un Jurijs Kopasovs no Daugavpils nova-
da; šķēpa mešanā Ivars Dundurs no Jēkabpils un 
Stanislavs Stašulāns no Daugavpils novada, diska 
mešanā Jānis Masāns no Līvāniem un Aleksandrs 
Stepanovs no Daugavpils. Čempionāta uzvarētāji 
apbalvoti ar  medaļām un diplomiem. 

Apkopojot rezultātus, pirmo vietu un lielo čempio-
nāta piemiņas kausu ar 221 punktiem izcīnīja Dau-
gavpils pilsētas veterāni, 2.vietu ar 217 punktiem 
un piemiņas kausu izcīnīja Līvānu novada sportis-

ti un 3.  vietu arī ar 217 punktiem, bet mazāku 1. 
vietu skaitu - Daugavpils novada sportisti. Olimpis-
kajā sešiniekā- Viļānu novads, Rēzeknes pilsēta un 
Preiļu novads. 

Dalībnieki pateicās Daugavpils novadam par laip-
no uzņemšanu un sporta  bāzes teicamu sagatavo-
šanu sacensībām, izsakot priekšlikumu turpināt 
Latgales senioru čempionāta tradīciju arī turpmā-
kajos gados. 

Medumietis Ēriks Gusevs 
izcīna godalgu starptautiskajās vieglatlētikas sacensībās

Jānis Skrinda
Daugavpils novada 
Bērnu un jauniešu sporta skolas direktors

 Septembra pirmajās dienās Varšavā (Polija) notika VIII 
Starptautiskās Bērnu Vieglatlētikas Spēles, kurās piedalī-
jās 2000.-2002.gadā dzimušie vieglatlēti. Sacensībās startēja 
8 valstu komandas - (Polija, Ungārija, Ukraina, Slovākija, 
Čehija, Lietuva, Igaunija un Latvija). Lai tiktu Latvijas izla-
ses sastāvā, bija nepieciešams izcīnīt uzvaru kādā no distan-
cēm vieglatlētikas sacensībās „Valmieras spēles”. Gribētāju 
braukt uz Poliju bija daudz. Ļoti sīvā konkurencē ar labā-
kajiem Latvijas skrējējiem tas izdevās novada sporta skolas 
audzēknim Ērikam Gusevam, kurš triumfēja 300m distancē 
un izcīnīja ceļazīmi uz Varšavu.

Arī Varšavā Ēriks startēja godam un savā disciplīnā izcīnī-
ja 3.vietu, zaudējot tikai poļu un ungāru vieglatlētiem. Līdz-
šinējā jaunā sportista karjerā tas ir lielākais panākums, kas 
noteikti stimulēs trenēties vēl nopietnāk. Neaizsniedzama 
nebija arī uzvara, bet, kā atbraucot mājās, atzina Ēriks, sa-
censībās ļoti pietrūcis treneru Janas un Dmitrija Hadakovu 
padoma, kuri dažādu apstākļu dēļ nevarēja būt sacensībās 
kopā ar viņu. Attēlā: Latvijas komanda, Ēriks Gusevs pirmajā rindā 6. no kreisās.

Projekta ietvaros Daugavpils novadā noslēdzās mobilās mammogrāfi jas 
izmeklējumi

Īstenojot Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pār-
robežu sadarbības 2007.-2013.gadam projektu 
„Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profi lakses 
agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu at-
tīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobe-
žā” (LLB-1-090), 2012. gada oktobrī un 2013.gada 
maijā, jūnijā un jūlijā Daugavpils novadā izbrau-
kumos devās mobilais mammogrāfs (īpaši aprīkots 
autobuss), ar mērķi atvieglot Daugavpils novada 
pacientēm iespēju saņemt augstvērtīgu bezmaksas 
mammogrāfi jas izmeklējumu dzīves vietas tuvumā. 
Tas ir aprīkots ar mammogrāfi jas iekārtu, pacien-
tēm nodrošinot izmeklējuma rezultātu saņemšanu 
turpat uz vietas. 

Krūts vēzis ir izplatītākā sieviešu onkoloģiskā sli-
mība un galvenais pusmūža sieviešu priekšlaicīgas 
nāves iemesls. Projekta valstīs mirstības koefi cients 

identifi cēto pacientu vidū ir aptuveni 31%. Lai gan 
diagnožu koefi cients ir līdzīgs citām ES valstīm, 
mirstības koefi cients projekta valstīs ir daudz aug-
stāks.

Mammogrāfi ja ir krūts audu rentgenoloģiska 
izmeklēšana ar zemas intensitātes rentgenstaro-
jumu, kas palīdz konstatēt novirzes no normas un 
patoloģijas un savlaicīgi vērsties pēc palīdzības pie 
speciālistiem. Veikt mammogrāfi ju tiek aicinātas 
visas sievietes, izņemot vienīgi tās, kuras ir jaunā-
kas par 18 gadiem un kuras pēdējo divu gadu laikā 
jau ir veikušas minētos izmeklējumus. 

No Daugavpils novadā izmeklētajām 1229 sievie-
tēm, 127 sievietēm tika atklāta patoloģija: lokāla 
fi broze – 49 sievietēm (4,25%), difūza fi broze – 1 
sievietei (0,09%), fi broadenoma – 28 sievietēm (2,43 
%), cistas – 24 sievietes (2,08%), palielināti paduses 
limfmezgli – 14 sievietēm (1,21%) un vēzis tika kon-
statēts 11 sievietēm (0,95%). Veicot mobilā mam-
mogrāfa izbraukumus Daugavpils novadā, tika 
konstatēts, ka uz izmeklējumiem ierodas sievietes, 
kas pēdējo reizi uz izmeklējumiem ir bijušas pirms 
pieciem gadiem vai pat senāk. 

Sievietes tiek aicinātas vienu reizi 2 gados veikt 
krūts veselības pārbaudi – mammogrāfi ju, lai au-
dzēju varētu diagnosticēt pēc iespējas agrīnākā 

stadijā un, gadījumā, ja tiek konstatēta pataloģija, 
nekavējoties uzsākt ārstēšanu. Aicinām sievietes 
izmantot uzaicinājuma vēstules, ko izsūta Nacionā-
lais veselības dienests, ar mērķi nodrošināt sievie-
tēm bezmaksas krūts veselības pārbaudi. Uzaicinā-
juma vēstules uz krūts vēža skrīningu ir derīgas 2 
gadus, taču iesakām veikt izmeklējumu dažu mē-
nešu laikā no uzaicinājuma vēstules saņemšanas 
dienas. 

Projekta „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, 
profi lakses agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pa-
sākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrie-
vijas pierobežā” mērķis ir uzlabot pieeju veselības 
aprūpes pakalpojumiem un krasi samazināt krūts 
vēža slimnieku mirstības koefi cientu.

Kopējais projekta budžets sastāda 1 653 186,75 
Eiro (1 161 866,10 Ls), no kuriem 90% t.i. 1 487 868 
Eiro (1 045 679,50 Ls) tiek fi nansēti no Eiropas 
Savienības. Projekta partneru līdzfi nansējums ir 
165 318,70 Eiro (116 186,62 Ls). 
Daugavpils reģionālās slimnīcas projekta 
budžets sastāda 537 393, 15 Eiro (377 682,05 
Ls), no kuriem EKPI fi nansējums 483 653, 84 
Eiro (339 913,84 Ls), slimnīcas fi nansējums 
53 739, 32 Eiro (37 768,21 Ls).

Inese Matisāne
projekta vadītāja
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Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

 Daugavpils novada jaunieši realizē projektu 
„Brīvprātīgais darbs kā nodarbinātības veicinātājs”

No 2013. gada 4. septembra līdz 12. septembrim 
Daugavpils novadā tika īstenota programmas „Jau-
natnes darbībā” apstiprinātā starptautiskā jaunie-
šu apmaiņa projekta „Volunteering – employment 
generator” („Brīvprātīgais darbs kā nodarbinātības 
veicinātājs”) (Nr. LV-31-E21-2013-R1) ietvaros. Tā 
mērķis bija apzināt brīvprātīgā darba iespējas no-
darbinātības veicināšanā un jauniešu konkurētspē-
jas paaugstināšanā darba tirgū, ņemot vērā projek-
ta dalībvalstu Latvijas, Serbijas, Azerbaidžānas, 
Horvātijas un Maķedonijas personīgo pieredzi.

Šis projekts ir turpinājums pagājušajā gadā Ser-
bijā notikušajai starptautiskajai apmaiņai, kur 5 
dalībvalstu (Latvija, Serbija, Maķedonija, Horvātija 
un Azerbaidžāna) jaunieši piedalījās projekta „Vo-
lunteer into work” („Brīvprātīgais darbā”) ietvaros. 
Projekta dalībnieki bija gandarīti par paveikto un 
projekta noslēgumā izteica vēlēšanos turpināt ie-
sākto tematu, tāpēc Kalupes pagasta jauniešu ko-
piena, kas bija šī projekta dalībnieki no Latvijas, 
sadarbībā ar Daugavpils novada domi iesniedza 
projektu „Volunteeting – employment generator” 
(„Brīvprātīgais darbs kā nodarbinātības veicinā-
tājs”), kas tika apstiprināts. Šoreiz projektā tika 
diskutēts par brīvprātīgā darba nozīmi un iespējām, 
pētot katras valsts labos piemērus.

Daugavpils novada jaunieši kopā ar 25 jaunie-
šiem no pārējām dalībvalstīm 9 dienu laikā iepa-
zina programmu „Jaunatne darbībā”, piedalījās 
diskusijās par brīvprātīgā darba lomu jauniešu 
konkurētspējas palielināšanā, iepazinās ar Kalupes 

un Višķu pagasta jauniešu darbu, apmeklēja Preiļu 
leļļu muzeju, Podnieku darbnīcu, Aglonas maizes 
muzeju un tikās ar Daugavpils novada domes vadī-
bu. Papildus tam katru vakaru dalībnieki prezentēs 
savas valstis un to kultūras, veicinot starpkultūru 
dialogu un kaldinot plānus turpmākajai sadarbībai.

Tiekoties ar Daugavpils novada domes vadību, 
jaunieši izteica lielu pateicību par atbalstu, kā arī 
dalījās pozitīvajos iespaidos par Daugavpils novadu 
un Latviju kopumā, īpaši atzīmējot dabas krāšņu-
mu un cilvēku atsaucību. Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska uzteica jauniešus 
par viņu iniciatīvu un entuziasmu, kā arī pauda 
prieku par Kalupes pagasta jauniešu uzņēmību.

Projekta teorētiskās daļas vadītāja Līga Liepiņa, 
kura līdz šim ir realizējusi vairākus projektus jau-

niešiem atzina, ka, pateicoties šim projektam, bija 
iespējams salīdzināt brīvprātīgā darba pieredzi 
Latvijā un citās valstīs. 

Kalupes pagasta jaunatnes lietu speciāliste Ilze 
Raščevska, kura koordinēja projekta praktisko 
daļu, pauda cerību, ka nākotnē darba devēji vairāk 
novērtēs jauniešu pieredzi brīvprātīgajā darbā. 

Salīdzinot pieredzi projektā iesaistītajās valstīs, 
iespējams secināt, ka brīvprātīgais darbs pakāpe-
niski kļūst aizvien populārāks jauniešu vidū. Ma-
ķedonijas delegācijas līderis Dragans Markoskis 
(Dragan Markoski) pastāstīja par brīvprātīgā dar-
ba pieredzi Maķedonijā, uzsverot, ka viņa dzimta-
jā valstī jaunieši lielākoties iesaistās brīvprātīgajā 
darbā mazpilsētās, kur nav tik lielas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas kā galvaspilsētā.

 Vaboles jaunieši aicina piedalīties projekta 
„ReLight – liec gaismai uzaust tumsā” aktivitātēs

Sākot no 1. augusta  līdz  22. novembrim  Vaboles 
pagasta  jauniešu biedrība „Ļepetņīks”  īsteno prog-
rammas „Jaunatne darbībā” apstiprināto jauniešu 
iniciatīvu projektu „ReLight – liec gaismai uzaust 
tumsā” ( Nr. LV-12-E153-2013-R2).  Projekta mēr-
ķis ir veicināt Daugavpils novada jauniešu rado-
šuma un uzņēmīguma garu caur pasākuma  „Re-
Light” aktivitātēm. 

Šī projekta ideja ir veiksmīgs turpinājums pagā-
jušā gadā īstenotajam  nakts festivālam „ReLight”, 
kas tapa pateicoties Daugavpils novada projektu 
konkursam „Uzlabosim savu ikdienu”.  

Šajā gadā Daugavpils novada jaunieši tiek aicinā-
ti piedalīties šādās ReLight aktivitātēs: 5 aktivitāšu 
aplis, pudeļburku darbnīca, gaismas saspēles un 
gaismas cilvēka uzvedumu iestudējumos. ReLight 
lielajā noslēguma pasākumā, kas notiks  novembra 
sākumā, apmeklētājiem tiks parādīti iepriekšminē-
to aktivitāšu rezultāti, līdz ar to pasākums būs gana 
košs, iedvesmojošs un nakts laternām bagātāks, uz-

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA” rīko konkursu
 „Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2013”

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA” 
lai veicinātu Daugavpils novada tūrisma produktu 
atpazīstamību un popularizētu veiksmīgākos jau-
nos tūrisma produktus, rīko konkursu „Veiksmīgā-
kais jaunais tūrisma produkts 2013” 

Konkursa mērķis:
- Veicināt Daugavpils novada tūrisma produktu 

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

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

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

Tūrisma produkts:
- konkursā var pieteikt tādu tūrisma produktu, 

kurš ieviests tirgū sākot no 2012.gada.

- konkursā var pieteikt ideju par tūrisma produk-
tu, kurš pagaidām nav ieviests Daugavpils novadā, 
bet to ir iespējams ieviest un tā realizācija palielinās 
tūrismu plūsmu, un/vai radīs jaunas darba vietas, 
palielinās novada atpazīstamību. Pieteiktais tūris-
ma produkts ir maz pazīstams, inovatīvs, interesi 
raisošs.

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

konkursa dalībnieks - jebkura (fi ziska vai juridiska) 
Latvijā reģistrēta persona, kura radījusi tūrisma 
produktu Daugavpils novadā vai ieteikusi ideju par 
attiecīgo tūrisma produktu Daugavpils novadā, kā 
arī sekmējusi tā attīstību un atbilst šādiem nosacī-
jumiem:

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

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

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

- jebkura fi ziska persona.
Konkursa tūrisma produktu kategorijas un 

nominācijas
Konkurss tiek organizēts 2 (divās) tūrisma pro-

duktu kategorijās:
- pēdējo gadu laikā realizētais jaunais tūris-

ma produkts (no 01.2012.)
- inovatīva ideja jaunam tūrisma produktam.

Pieteikumu var iesniegt no 2013.gada 5. sep-
tembra līdz 2013.gada 15.oktobrim plkst.12:00 
TAKA birojā, Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5400, 
darba laikā no plkst. 8:00 līdz plkst.16.30, iesnie-
dzot personīgi, sūtot pa pastu, vai elektroniski 
taka@dnd.lv  Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 
norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termi-
ņam.

burot pasakainu āra atmosfēru.
ReLight projekta aktivitātēm var sekot līdzi izvei-

dotajā mājas lapā http://www.draugiem.lv/relight/, 
kurā varēs iepazīties ar pasākuma programmu un 
laikiem, komentāriem, dalībnieku atsauksmēm, 
emocijām, kā arī uzzināt,  kā top ReLight lielais 
noslēguma pasākums. 

Šis projekts tiek fi nansēts ar Eiropas Komisijas 
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uz-
skatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietoju-
mu.

 Mūžībā aizgājuši
Demenes pagasts

Jodisejs Kapustins (1948.g.)
Česlavs Beinarovičs (1930.g.)

Jeļena Bohane (1984.g.)
Dubnas pagastā

Staņislavs Ivbuls (1911.g.)
Kalkūnes pagastā

Georgijs Morozovs (1942.g.)
Kalupes pagastā

Glikerija Kolosovska (1924.g.)
Vanaga Antoņina(1923.g.)

Zofi ja Skrinda (1931.g.)

Līksnas pagastā
Lucija Pintāne (1928.g.)

Naujenes pagastā
Monika Ručevska (1925.g.)

Vladislavs Stupeņš (1934.g.)
Pēteris Teivāns (1948.g.)

Liudmila Bobrova (1948.g.)
Nīcgales pagastā

Ivans Medvedevs (1951.g.)
Salienas pagastā

Aleksandra Mihejeva (1937.g.)
Skrudalienas pagastā

Astignejs Vorobjovs (1944.g.)

Sventes pagastā
Ivans Karklinskis (1941.g.)

Tabores pagastā
Mihails Vaņkovs (1965.g.)
Jevdokija Vociša (1932.g.)

Višķu pagastā
Vladislavs Boldiševičs (1946.g.)
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 Marija Šaršūne: „Skolai ir jābūt vietai, kur vēlas atgriezties!”

Nesen ir sācies jaunais mācību gads, kad visi 
skolēni atsāk savas skolas gaitas, bet tie, kuri sko-
lu jau ir absolvējuši, šajā laikā vienmēr atceras 
savas mīļākās skolotājas un klases audzinātājas. 
Viena no skolotājām ar lielo burtu ir Špoģu vidus-
skolas sporta skolotāja Marija Šarsūne – dāma 
labākajos gados, kura piedalās veterānu sporta 
spēlēs un vada senioru deju kolektīvu „Magones”. 

Ar Šarsūnes kundzi tiekamies pirmajā skolas 
dienā viņas darbavietā – Špoģu vidusskolā. Kā 
jau kolektīva „Magones” vadītājai pieklājas, vi-
ņas kabinetā magones ir redzamas ir visur – uz 
galdauta, vāzē, uz aizkariem, apsveikuma kar-
tiņām, un pat saldumu traukā paslēpušās kon-
fektes „Sarkanā magone”. Neskaitāmie kausi un 
medaļas, kas sarindojušies skolotājas plauktos, 
liecina gan par skolēnu, gan pašas Šaršūnes kun-
dzes sasniegumiem. 

Jūsu pirmie soļi vieglatlētikā tika sperti 
Gailīšu pamatskolā Preiļu rajonā, tāpēc gri-
bētos jautāt, kas Jūs pamudināja pievērsties 
tieši šim sporta veidam?

Vispār es skolas laikā nodarbojos ar dažādiem 
sporta veidiem – kur vajadzēja, tur arī gāju un 
piedalījos, tomēr vieglatlētikā bija labāki sasnie-
gumi, nekā pārējos sporta veidos. Papildus viegl-
atlētikai es spēlēju arī basketbolu un slēpoju.

Kādi vēl sporta veidi Jums šķita saistoši?
Basketbols un volejbols, tur bija nepieciešamas 

auguma priekšrocības, bet es neesmu gara augu-
ma. Kaut gan skolas komandās es spēlēju.

Kādi bija panākumi šajos sporta veidos?
Mūsu skolas komanda vienmēr bija Preiļu rajo-

na komandu priekšgalā. 
Kas Jūs pamudināja paralēli vieglatlēti-

kai izvēlēties skolotājas profesiju?
Skolas laikā bija tāda pionieru organizācija un 

vecāko klašu skolēniem vajadzēja strādāt ar jau-
nākajiem. Es mācījos Aglonas internātskolā un 
ļoti bieži bija jāpalīdz skolotājiem ar mazākajiem 
skolēniem. Nācās viņus gan apģērbt, gan palīdzēt 
ar rakstu darbiem un citiem priekšmetiem. Tiku 
nozīmēta par jaunāko pionieru vadītāju vienā no 
klasēm. Šķiet, ka no tā laika arī aizgāja šī vēlme 
un doma – būt par skolotāju. Pēc skolas mūs 5 
meitenes aizsūtīja uz Rīgu, kur mēs mācījāmies 
pionieru vadītāju skolā. Tā arī tas skolotājas 
darbs ievirzījās. 

Sākumā strādājāt ar pavisam maziem sko-
lēniem?

Skolas laikā strādāju ar 4.klases, reizēm 5.kla-
ses audzēkņiem. Spilgti atceros gadījumu, kad 
vajadzēja vadīt atklāto nodarbību, sabrauca visi 
rajona skolēni un skatījās, ko mēs darīsim. Bija 
obligāts nosacījums – veicināt bērnu iztēli. Es la-
sīju viņiem pasakas, un tad pēc šīs pasakas vi-
ņiem bija jāzīmē, ko viņi klausoties bija iztēloju-
šies. Vispār man patika ar mazajiem strādāt.

Tagad Jums ir lielāka pedagoģiskā piere-
dze, varbūt varat izvērtēt, ar kādiem skolē-
niem ir vieglāk strādāt – lielākajiem vai ma-
zākajiem?

Kā kurā situācijā. Vieglāk ir strādāt ar tiem 
bērniem, kuri paši izrāda interesi, neatkarīgi no 
vecuma. Tā kā es vairāk esmu saistīta ar spor-
tu, redzu, ka bērnu interese aug tad, kad parādās 
pirmie rezultāti. Ir interesanti vērot, kā rezultā-
ti mainās un uzlabojās. Reizēm es audzēkņiem 
rādu, kādi bija viņu rezultāti jaunākajās klasēs, 
un, kādi ir tagad, lai viņi var salīdzināt. Strādājot 
ar mazākajiem skolēniem, ļoti daudz jākustās arī 
pašam. Mazie atdarina skolotāju, tāpēc visi vin-
grinājumi jāizpilda kopā ar viņiem. Ļoti daudz 
spēka jāiegulda darbojoties arī ar vidēja vecuma 
skolniekiem, jākustās kopā ar viņiem. Strādāt ar 
vidusskolēniem ir mazliet vieglāk no fi ziskā as-
pekta, viņi ir patstāvīgāki. Skolotājs reizēm var 
vierīgāk pavērot no malas. Ar mazajiem visu lai-
ku jāiet kopsolī. 

Jūs minējāt, ka, parādoties pirmajiem pa-
nākumiem, skolēniem rodas lielāka motivā-
cija darboties. Bet kā Jūs viņus motivējat 
līdz šiem panākumiem?

Motivēju paskaidrojot, ka vajag apgūt dažādus 
sporta veidus, ka dzīvē tas noderēs. Pirmkārt, lai 
būtu labāka veselība, lai bērni paši būtu stiprāki 
un izveicīgāki. Otrkārt, es vienmēr mudinu bēr-
nus darboties tajās jomās, kurās viņiem ir dotī-
bas. Un nav būtiski, kas tā ir par jomu, jo vienam 
labāk padodas mūzika, otram – sports, trešam 
– zīmēšana utt. Pārējiem stāstu, ka ir jāuztur fi -
ziskā slodze, lai būtu veselība, un, lai neslimotu. 
Tajās klasēs, kurās gada beigās ir jākārto noteik-
ti sporta normatīvi, tā jau ir pietiekoši spēcīga 
motivācija, un bērni cenšas vairāk. Nevaru teikt, 
ka tagad bērni negribētu nodarboties ar sportu, 
bet, salīdzinot ar laiku pirms gadiem desmit, div-
desmit, motivācija ir mazāka. Bet vēlme nopelnīt 
labu atzīmi gan ir visiem. 

Ar ko atšķirās mūsdienu skolēni no tiem, 
ar kuriem Jūs strādājāt pirms gadiem div-
desmit?

Varbūt agrāk bērni aktīvāk nāca uz sporta zāli, 
piemēram, starpbrīžos. Īpaši aktīvi bija pēdējās – 
izlaiduma klases skolēni, kuri centās maksimāli 
piepildīt pēdējo gadu skolā. Tagad es tik bieži sko-
lēnus sporta zālē neredzu. Iespējas ir kādas citas 
intereses, un arī dators paņem daudz laika. Ag-
rāk mums skolā bija tāda grupa zēnu, kuri vien-
mēr pēc strādāšanas ar datoru skrēja uz sporta 
zāli spēlēt bumbu.  Jaunieši agrāk vairāk rūpējās 
par savu veselību. 

Jūs esat bijusi arī klases audzinātāja vai-
rākām klasēm, pastāstiet vairāk par šo pie-
redzi!

Man ir bijušas sešas izlaiduma klases, un par 
visām varu teikt tikai labus vārdus. Pati pirmā 
beidza skolu 1978.gadā. Otrā izlaiduma klase bija 
1981.gadā, pārējos izlaidumus tik precīzi vairs 
neatceros. Šķiet, ka bija arī 1990.gadā. Visas ir 
bijušas labas klases, un man ir liels prieks, ka 
visi dzīvē ir labi iekārtojušies. Vienmēr, kad viņi 
ir šajā pusē, atnāk ciemos, neaizmirst. Viens otrs 
no maniem audzēkņiem dzīvē ir ticis ļoti tālu, 
piemēram, vēstnieks Alberts Sarkanis (Latvijas 
vēstnieks Čehijā. Int.piez.) ir no manas klases. 
Padomju laikā mani bijušie skolēni bija komjau-
natnes sekretāri. Bija arī daudzi labi sportisti. No 
pēdējās klases, kuri pavisam nesen beidza skolu, 
daudzi ir beiguši augstskolas un iekārtojušies dzī-
vē.

Pastāstiet, lūdzu, par tiem saviem audzēk-
ņiem, kuri ir sasnieguši ļoti labus rezultātus 
sportā?

No pēdējiem gadiem noteikti jāmin Laura Or-
lovska. Labus sasniegumus augstlēgšanā ir parā-
dījis mans skolnieks Andris Ruskuls. Manā pir-
majā audzināmajā klasē bija Anita Gaidele, kura 
tika iekļauta republikas izlasē krosā. Šie ir paši 
aktīvākie no maniem audzēkņiem, bet labus sa-
sniegumus ir parādījuši daudzi.

Vai Jūs sekojat līdzi savu skolēnu sasnie-
gumiem?

Jā, tagad izmantoju interneta sniegtās iespējas. 
Paskatos, palasu. Ja ilgāk pasēžu un pameklēju, 
tad var atrast dažādu informāciju. Protams, pie-
kamies arī klātienē. Jāsaka gan, kamēr bija absol-
ventu salidojumi, brauca ciemos biežāk, tagad sa-
lidojumi būs tikai ik pēc 5 gadiem, nākamais būs 
2015.gadā, tāpēc laikam tagad tiksimies retāk. 
Šogad manai pirmajai izlaiduma klasei apritēs 35 
gadi kopš skolas absolvēšanas, ļoti gribējām, bet 
arī neizdevās noorganizēt kopīgu tikšanos, jo pa-

šiem gadiem visi ir izklīduši kur nu kurais.
Manuprāt, ļoti daudziem interesē viens 

jautājums – kas Jums dod spēku un enerģiju 
tik aktīvi darboties dažādās jomās?

Es nezinu, laikam tas ir iekšējais dzinulis. Kad 
vajag, tad jāiet. Mēs tā bijām audzināti, ka ir jā-
iet un jādara arī tad, ja kādreiz ir grūti un neko 
negribas. Bet tādi brīži, kad negribās neko darīt, 
gadās ļoti reti.

Ko Jūs sakāt tad, ja pretī Jums sēž gados 
jauns cilvēks, kurš saka, ka viņam ir grūti, 
nav spēka un neko negribas darīt?

Tādi jaunieši patiešām reizēm gadās, taču tad 
es mēģinu risināt situāciju ar humoru. Mēģinu 
aplinkus paskaidrot, kāpēc tomēr ir jāceļas un 
jādara. Savas emocijas īpaši neizrādu un mēģinu 
atrast katram individuālu pieeju. 

Kā Jums radās ideja nodibināt deju kolek-
tīvu?

Tas deju kolektīvs sākumā bija gandrīz nele-
gāls. Sākumā tas vairāk bija folkloras žanrs, dar-
bojās Antonijas Stirānes vadībā. Mūs uzaicināja 
piedalīties Latvijas senioru festivālu, kur ļoti ie-
patikās tas, kā uzstājās un dejoja dāmas no citiem 
kolektīviem. Sākām domāt un runāt par to, ka arī 
mēs vēlētos darīt, ko tamlīdzīgu. Kādu laiku vēl 
dziedājām folkloras žanrā, bet tad pamazām ie-
mācījās pāris dejas un sākām. Tad Stirānes kun-
dze aizgāja prom, bet dāmas jau bija pieradušas 
pie mūsu nodarbībām, viņām bija iepaticies tas, 
ka mēs regulāri varam sanākt kopā, aprunāties 
un arī izkustēties. Tāpēc dāmas lūdza man, lai es 
uzņemot kolektīva vadību. Ar direktora (Špoģu 
vidusskolas direktors Jānis Belkovskis. Int.piez.) 
palīdzību izpētījām internetā, kas nepieciešams, 
lai iestātos Latvijas Senioru deju apvienībā un da-
būtu deju soļus, jo bez pieteikšanās dejot nedrīkst 
– tas skaitās nelegāli. Iestājāmies un tad es brau-
cu uz semināriem un kursiem, pamazām mācījā-
mies, un tagad jau mūsu repertuārā ir ap 50 dažā-
das dejas. Dejojam tās, kuras mums labāk patīk, 
bet jāzina visas, jo tad, kad notiek deju kolektīvu 
sadancis, ir jādejo līdzi arī citiem kolektīviem. Pa-
gājušajā gadā Latgales senioru deju kolektīvu sa-
dancis notika pie mums – Špoģu vidusskolā. 

Kāds ir Jūsu kolektīva dalībnieču vidējais 
vecums?

Vispār mūsu nolikā ir teikts, ka pie mums var 
dejot, sākot no 50 gadu vecuma. Jaunākus it kā 
nedrīkstam ņemt, jo esam senioru deju kolektīvs. 
Taču mūsu kolektīvā ir divas dāmas, kas ir maz-
liet jaunākas. Šogad Latvija tika uzņemt Eiropas 
sencionu deju kolektīvu asociācijā, un, lai iekļūtu 
šajā asociācijā, jābūt zināmiem sasniegumiem un 
pieredzei savā valstī. Piemēram, Horvātija šogad 
vēlējās iestāties asociācijā, bet netika uzņemta, jo 
kolektīvs tika nodibināts šajā pašā gadā. Mums ir 
savi noteikumi, kuri ir diezgan stingri – nedrīkst 
nodot savas dejas citiem, drīkst dejot tikai tās 
kompozīcijas, kuras vadītājs ir apguvis kursos. 

 Vai „Magones” jau no paša sākuma ir ti-
kai dāmu kolektīvs, vai arī Jūs uzņemat arī 
kungus?

Mēs esam aicinājušas vīriešus, bet redz, ka viņi 
nenāk. Laikam baidās. Vīriešiem šajā vecumā ir 
vairāk veselības problēmu, nekā sievietēm. Vai-
rākos kolektīvos ir pa vienam, diviem vīriešiem, 
tad jau dejot ir interesantāk, arī dāmas uzreiz sa-
sparojas. 

Ko Jūs teiktu, lai mūsdienu bērnus un jau-
niešus pamudinātu vairāk nodarboties ar fi -
ziskām aktivitatēm?

Es teiktu, ka tas jādara, lai cilvēks pats justos 
labāk, būtu mundrāks. Visiem nav jābūt čempio-
niem un profesionālie sportistiem, bet katram 
ir jārūpējas par savu veselību. Ne tikai bērniem 
un jauniešiem, arī pieaugušajiem. Ir cilvēki, kas 
strādā fi zisku darbu un atrunājas, ka viņiem nav 
nepieciešama vingrošana, bet tas ir maldīgs uz-
skats. Viņiem ir jāizvingrina tās muskuļu grupas, 
kuras viņi nenoslogo savā darbā. 

Kāds būtu Jūsu novēlējums visiem skolotā-
jiem šajā mācību gadā?

Skolotājiem novēlu izturību un pacietību, un ai-
cinu strādāt tā, lai skola būtu vieta, kur bērni vē-
lētos atgriezties. Lai nav tā, ka pēc absolvēšanas, 
bērni atcerētos skolu ar sliktām atmiņām. Kat-
ram skolotājam novēlu, lai viņa audzēkņi atceras 
un novērtē viņu ieguldīto darbu!

Ar M.Šaršūni sarunājās Marta Kive-Ostrovska
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APSVEICAM

IZSOLES

JAUTĀJUMS PAŠVALDĪBAI

 Sveicam  jaunlaulātos!
• Olgu Treščinsku un Jevgeņiju Rakeli
• Irinu Zaicevu un Vjačeslavu Puišu
• Kristīni Meinarti un Juri Kampānu
• Ināru Dzedzeli un Alekseju Kļimecu
• Viktoriju Terentjevu un Vladimiru Sopņevu
• Annu Mariju Bitenieci un Edgaru Vanagu
• Allu Dzirko un Arturu Eisānu
• Ivetu Lazdāni un Masaratu Dinu
• Diānu Romanovsku un Dmitriju Novicki
• Jeļenu Padunovu un Denisu Aleksejevu
• Svetlanu Petruseviču un Sergeju Jermakovu
• Antoņinu Galiginu un Ivanu Širokovu
• Emīliju Ūdrei un Dmitriju Ivanovu
• Jūliju Aļohinu un Igoru Dubāni
• Jeļenu Gavrilovu un Oļegu Violinu
• Oksanu Vasiļjevu un Jevgeņiju Pozdiševu
• Jūliju Žukovsku un Maksimu Dmitrijevu
• Tatjanu Petkuni un Staņislavu  Babri
• Oļesju Ņikitinu un Viktoru Beinaru
• Irēnu Adamoviču un Alekseju Karmadonovu
• Aiju Umbraško un Jevģēniju Klopovu
• Tatjanu Korņevu un Alekseju Tukānu

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

audzināšanā !

Atskats uz Daugavpils novada dalību izstādē 
„Riga Food 2013”

No 5. līdz 7.septem-
brim Latvijas uzņēmu-
mi tikās starptautiskajā 
pārtikas izstādē „Riga 
Food 2013”, kas norisi-
nājās Starptautiskajā 
izstāžu centrā Ķīpsalā, 
Rīgā.

Pateicoties Latgales 
plānošanas reģionam 
un aktīvam pašvaldību 
darbam, savus novadus 
pārstāvēja un dažādu 
produkciju piedāvāja 18 
dalībnieki no Latgales, 
starp tiem arī 3 mājra-
žotāji no Daugavpils no-
vada.

Latgales reģionu pār-
stāvēja mājražotāji, no 
kuriem daudzi apmek-
lētājiem jau bija zināmi. 
Latgales novadu mājra-
žotāji izveidoja atraktīvu 
un kolorītu Latgales re-
ģiona stendu. To lieliski 
papildināja arī Daugav-
pils novads ar veselīgām 
sulām, dažādiem biško-
pības produktiem, kā arī 
kaltētiem augļiem un 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu 
Nr.2 „7.km dzīvojamā māja Nr.1”, Kalkūnes pagas-
tā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4460 900 0501. 
Izsoles sākumcena: Ls 700, nodrošinājums Ls 70, re-
ģistrācijas maksa Ls 10. Izsole notiks Privatizā-
cijas aģentūras telpās 2013.gada 15.novembrī 
plkst.12.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa 
iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles 
noteikumos noteiktajā kārtībā. Iepazīties ar izsoles 
noteikumiem var Privatizācijas aģentūras mājas 
lapā www.pa.gov.lv. Iesniegt pieteikumu dalībai  
izsolē var līdz 2013.gada 29.oktobrim plkst.16.00 
Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, 
darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma mak-
sas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomak-
sa līdz 5 gadiem. Informācija par apskates laiku pa 
tālr.67021348. 

Novadā dzimuši
Kalupes pagastā

Izabella Kukle (28.augustā)
Naujenes pagastā

Evelīna Ņikitina(23.augustā)
Iļja Daņilovs (23.augustā)
Artis Uļjans (6.septembrī)

Timurs Kokins (06.septembrī)
Jegors Zils (09.septembrī)

Vecsalienas pagastā
Darjana Mihejeva (06.septembrī) ogām. Apmeklētāju interese bija liela. Mūsu mājražotāji saņēma sadarbības 

piedāvājumus, iepazīstināja ar savu produkciju patērētājus, kā arī veiksmīgi 
realizēja to izstādē – gadatirgū. Vienlaikus izstādē mājražotājiem bija iespēja 
dalīties pieredzē, smelties iedvesmu un gūt jaunas idejas interesantu produk-
tu izveidei.

Daugavpils novada mājražotāji izstādē varēja piedalīties bez maksas, pa-
teicoties Zemkopības ministrijas atbalstam. Daugavpils novada dome nepie-
ciešamības gadījumā nodrošināja bezmaksas transportu. 

Daugavpils novada dome paraksta nodomu 
protokolu ar Zarajskas municipālo rajonu

No 19. līdz 22.septembrim Daugavpils novadā 
viesojās Krievijas Federācijas Maskavas apgabala 
Zarajskas municipālā rajona delegācija. 

Ofi ciālās vizītes ietvaros tika parakstīts nodomu 
protokols starp Daugavpils novadu un Zarajskas 
municipālo rajonu. Nodomu protokola mērķis ir 
nostiprināt draudzīgās saites un attīstīt sadarbību 
pašvaldību jomā, kā arī ekonomikas, izglītības, kul-
tūras, sociālās aizsardzības, tūrisma un vides aiz-
sardzības sfērā.

Tikšanās laikā tika prezentēts Daugavpils novads 
– tā būtiskākie resursi, realizētie projekti, iedzīvo-
tāju sastāvs u.c. jautājumi. Zarajskas municipālā 
rajona administrācijas vadītāja vietniece ekonomis-
kajos jautājumos Tatjana Rambam sniedza ieska-
tu tajos jautājumos, kas ir īpaši būtiski sadarbības 
partneriem. 

Zarajskas municipālā rajona delegācija Daugav-
pils novadā pavadīja vairākas dienas, kuru laikā ie-
pazinās ar Daugavpils novada domes nodaļu darbu, 
apmeklēja Silenes pamatskolu, atpūtas parku „Sile-
ne” u.c., kā arī  Daugavpils novada dienu gadatirgu 
un Latgales amatnieku festivālu.

Zarajskas municipālā rajona administrācijas 
vadītāja vietniece T.Rambam atzina, ka viņu pār-
steidza Daugavpils novada zemnieku aktivitāte un 
kuplais gadatirgus dalībnieku skaits. Sadarbības 

partneri uzsvēra, ka brauciens sniedzis plašas pie-
redzes apmaiņas iespējas, un, ka ir vairāki aspekti, 
kuros ir vērts mācīties no Daugavpils novada, īpaši 
ņemot vērā to, ka abiem sadarbības partneriem ir 
daudz kopīgu jautājumu, piemēram, izglītības sfē-
rā, kā arī komunālo pakalpojumu, medicīnas un in-
frastruktūras jomā.  

„Kad mēs saņēmām ielūgumu no Daugavpils no-
vada domes, sākotnēji domājām, ka Latvija un Mas-
kavas apgabals ir ļoti tālu viens no otra, taču, tieko-
ties klātienē, sapratām, ka patiesībā mums ir daudz 
kas kopīgs – gan problēmas,  gan ceļi, pa kuriem 
mēs virzāmies uz risinājumu, tāpēc man ir ļoti patī-
kami šodien atrasties jūsu novadā”, tā T.Rambam. 

Kā apgalvo Zarajskas municipālā rajona pārstāv-
ji, viņi sava apmeklējuma laikā konstatējuši – Dau-
gavpils novada domes deputātu prioritāte ir iedzī-
votāji un viņu intereses. Par vienu no vizītes laikā 
pārspriestajām turpmākās sadarbības iespējām var 
minēt skolēnu un skolotāju delegāciju pieredzes ap-
maiņu, kā arī sadarbību tūrisma jomā.  

 Vizītes noslēgumā Zarajskas municipālā rajona 
delegācija apmeklēja Krievijas Federācijas ģene-
rālkonsulātu un Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centru, kā arī apsolīja, ka drīz vien sekos aicinājums 
Daugavpils novada domes pārstāvjiem doties atbil-
des vizītē. 

Atbild Lietu pārvaldes Juridiskās daļas juriskon-
sults Andris Slesars 

Par doto ēku tika noslēgts pirkuma līgums. Pir-
cējs - juridiskā persona, līdz šim brīdim nav izpil-
dījusi savas saistības. Neskatoties uz to, pašvaldī-
ba 2011.gadā par saviem līdzekļiem ir veikusi se-
kojošus drošības pasākumus - ēkas pirmajā stāvā 
logiem tika uzlikti režģi un noslēgtas visas ieejas 
durvis. Par mājas tālāko nākotni atbild tās īpaš-
nieks, kura rīcību novada pašvaldība ietekmēt vai  
kontrolēt nav tiesīga. 

 Kad ir paredzēts nojaukt neapdzīvoto māju 
Lociku ciemā? Kā īpašumā atrodas ēka? 


