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 Aktīvākie „Meža un dārza dienu” dalībnieki apbalvoti ar Pateicībām
26.jūnijā uz „Meža un dārza dienu 2014” noslēguma pasākumu dalībniekus 

un viesus aicināja Līksnas pagasts. Meža un dārza dienu aktivitātes norisinājās 
no 14.aprīļa līdz 25.maijam, aicinot novadniekus, zemes un meža īpašniekus, 
dārzniekus, uzņēmējus, māju saimniekus, pašvaldības darbiniekus, skolēnus, 
jauniešus un citus dabas draugus piedalīties novada administratīvās teritorijas 
apzaļumošanā, labiekārtošanā, zaļo zonu ierīkošanā, kultūrvēsturisko objektu 
sakopšanā, meža apsaimniekošanā un atjaunošanā un informatīvi izglītojošo 
pasākumu organizēšanā. 

Visa meža un dārza dienu mēneša garumā Daugavpils novada pagastu pār-
valdes, skolas un iestādes iesūtīja informāciju un fotogrāfi jas par paveiktajiem 
darbiem. Izvērtējot pagastu iesniegto informāciju, 11. un 13. jūnijā konkursa 
„Meža un dārza dienas 2014” ietvaros notika Rīcības komisijas locekļu izbrau-
kumi pa aktīvākajiem pagastiem. 

Noslēguma pasākumā tika sumināti tie pagasti, skolas un cilvēki, kas izdarī-
juši vislielāko un skaistāko darbu „Meža un dārza dienu ietvaros”. Pasākuma 
gaitā tika pasniegtas sekojošas Daugavpils novada domes Pateicības: 

1.Špoģu vidusskolas kolektīvam 
„Par meža un dārza stādīšanu un informatīvi izglītojošu pasākumu organizē-

šanu „Meža un dārza dienu 2014” ietvaros”
2.Kalupes pamatskolas kolektīvam 
 „Par meža un dārza stādīšanu, ornitoloģisko pētījumu veikšanu un informa-

tīvi izglītojošu pasākumu organizēšanu „Meža un dārza dienu 2014” ietvaros
3. sventes vidusskolas kolektīvam
„Par ziedošākās skolas nosaukuma izveidi un skolas teritorijas apzaļumoša-

nu „Meža un dārza dienu 2014” ietvaros”
4. Naujenes pamatskolas kolektīvam
„Par saimniecisku pieeju un oriģinalitāti skolas teritorijas labiekārtošanā 

„Meža un dārza dienu 2014” ietvaros”
5.sventes pagasta pārvaldei
„Par pagasta teritorijas apzaļumošanu un koku stādīšanu, un pagasta simbo-

likas popularizēšanu „Meža un dārza dienu 2014” ietvaros
6.biedrības „Višķu attīstība” valdes priekšsēdētājam Jānis Vanagam 
„Par veiksmīgu projekta „Višķi uz viļņa” realizāciju un laivu stacijas izbūvi”
7.skrudalienas pagasta pārvaldei 
„Par pludmales teritorijas labiekārtošanu sabiedrības vajadzībām Sila un 

Bruņu ezeru krastos un pagasta simbolikas popularizēšanu „Meža un dārza 
dienu 2014” ietvaros”

8.līksnas pagasta pārvaldei 
„Par oriģinalitāti un radošu pieeju Līksnas muižas parka teritorijas popula-

rizēšanā, inovatīvu pieeju tūristu piesaistē un jaunu objektu izveidi „Meža un 
dārza dienu 2014” ietvaros”

9.Višķu pagasta pārvaldei 
„Par teritorijas apzaļumošanu, sakoptākajiem kapiem un pagasta simbolikas 

popularizēšanu „Meža un dārza dienu 2014” ietvaros”
10.Medumu pagasta pārvaldei 
„Par ciemata teritorijas labiekārtošanu, apzaļumošanu un jaunu atpūtas vie-

tu ierīkošanu „Meža un dārza dienu 2014” ietvaros”
11.Medumu pagasta mājas skolas ielā 13 īpašniekiem Ņinai un Me-

čislavam Koroļiem 
„Par radošu pieeju dīķa un dārza teritorijas labiekārtošanā un apzaļumošanā 

„Meža un dārza dienu 2014” ietvaros”
12.Demenes pagasta pārvaldei 
„Par koku stādīšanas tradīcijas saglabāšanu un attīstīšanu un atpūtas vietas 

izveidi pie Briģenes ezera „Meža un dārza dienu 2014” ietvaros”
 13.Dubnas pagasta pārvadei 
„Par paveikto darbu ciemata teritorijas labiekārtošanā, apzaļumošanā un 

pašvaldības meža apsaimniekošanā, un baznīcu teritorijas sakārtošanā „Meža 
un dārza dienu 2014” ietvaros”

14.Kalupes Vissv. altāra sakramenta romas katoļu baznīcas prāves-
tam antonam aglonietim 

„Par radošu pieeju baznīcas teritorijas ainavas izveidē un apzaļumošanā 
„Meža un dārza dienu 2014” ietvaros”

15.Maļinovas pagasta jauniešu biedrībai „Maļinki” 
„Par aktīvu līdzdalību ciemata teritorijas sakārtošanā un informatīvi izglīto-

jošo pasākumu organizēšanā „Meža un dārza dienu 2014” ietvaros”
16. Naujenes kultūras centra kolektīvam 
„Par aktīvu līdzdalību „Meža un dārza dienu 2014” aktivitātēs, radošu darb-

nīcu un akcijas “Izkrāsosim pavasari” organizēšanu un ģimenes vērtību stipri-
nāšanu”

17. Naujenes pagasta Kraujas ciema iedzīvotājam Jevģēnijam Moro-
zam 

„Par iniciatīvu un ieguldīto darbu Hoftenbergas parka teritorijas sakopšanā 
„Meža un dārza dienu 2014” ietvaros”

18. Projektu vadītājai gunai smelcerei 
“Par veiksmīgu Višķu pagasta Luknas ezera krasta tīrīšanas, nostiprināša-

nas un labiekārtošanas projekta īstenošanu”
Liels paldies visiem par piedalīšanos un savas Latgales sakopšanu. Paldies 

arī Līksnas pagasta pārvaldei par jauko uzņemšanu un noslēguma pasākuma 
organizēšanu. Uz tikšanos nākamgad! Lai apkārtnes sakopšanas talkas mūsu 
Daugavpils novadā ir mazāki un lielāki solīši ceļā uz tīrāko, zaļāko un sakop-
tāko novadu Latgalē! 
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Daugavpils novada domes lēmumi

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

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

DEPUTāTU PiEŅEMŠaNas laiKi

I Z S O L E S

2014.gada 12.jūnija sēdē pieņemti 45 lēmumi:
• Apstiprināja ar 01.08.2014. juridiskām un 

fi ziskām personām Skrudalienas pagasta teritorijā 
ūdensapgādes pakalpojumu tarifu (bez PVN) EUR 
0,94 par 1 m3 patērētā aukstā dzeramā ūdens, 
kanalizācijas pakalpojumu tarifu (bez PVN) EUR 
1,14 par 1 m3 notekūdeņu un noteica pamatlīdzek-
ļu EUR 236429,46 vērtībā nolietojuma 1% normu 
gadā ūdensapgādes pakalpojumu tarifa aprēķinam 
EUR 697 un kanalizācijas  pakalpojumu tarifa ap-
rēķinam EUR 1668.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu EUR 
25773 pasažieru autobusa iegādei pašvaldības 
aģentūrai „Višķi”, EUR 34743,94 pasažieru mikro-
autobusa iegādei Naujenes pagasta pārvaldei un 
EUR 25844 projekta „Estrādes celtniecība un terito-
rijas labiekārtošana Tabores pagasta Tabores ciema 
parka teritorijā” fi nansēšanai.

• Atļāva atsavināt Naujenes pagasta pārval-
des īpašumā esošo autobusu VOLVO B10M, nosa-
kot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē ar leju-
pejošo soli un nosacīto cenu     EUR 3600. 

• Atļāva Sociālo pakalpojumu centram „Pīlā-
dzis” veikt iepirkuma procedūru 7-vietīgas vieglās 
automašīnas iegādei, kas nepieciešama saimniecis-
kajai darbībai un klientu pārvadāšanai.

• Grozīja novada domes 29.08.2013. lēmumu 
Nr.842 „Par projekta iesniegšanu ELFLA pasā-
kumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”, nosakot projekta „Estrādes 
celtniecība un teritorijas labiekārtošana Tabores 

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

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

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

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

14.00-18.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
arvīds Kucins
21.07. Dubnas pagasta pārvalde 14.00-16.00
aļona annišiņeca
14.07. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
21.07. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis belkovskis
07.07. Višķu pagasta pārvalde 14.00-17.00
21.07. salienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
andrejs bruns
01.07. laucesas pagasta sabiedriskais 

centrs, c. laucesa
09.00-12.00

14.07. laucesas pagasta kultūras nams, c. 
Mirnijs

09.00-12.00

Jevgeņijs gridasovs
07.07. Nīcgales pagasta pārvalde 17.00-19.00
28.07. ambeļu pagasta pārvalde 17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
16.07. Vecsalienas pagasta pārvalde 14.00-16.00
30.07. skrudalienas ciema bibliotēka 13.00-16.00
roberts jonāns
01.07. sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
15.07. sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
07.07. raiņa ielā 20, Daugavpils (sia 

„irinkom”)
13.00-16.00

21.07. raiņa ielā 20, Daugavpils (sia 
„irinkom”)

13.00-16.00

Edgars Kucins
08.07. Naujenes jaunatnes centrs, Dauga-

vas ielā 34, c. Krauja
15.00-18.00

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

16.00-18.00

Jānis Kudiņš
07.07. Daugavpils Universitāte, Vienības 

iela 13, 215.a kab
13.00-15.00

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

13.00-15.00

Janīna Kursīte
08.07. sēlijas iela 25,  llKC telpās, 203.kab. 09.00-12.00
Juris livčāns

Deputāta pieņemšanas jūlijā nenotiks
anita Miltiņa
07.07. sēlijas iela 25,  204.kab., llKC 

telpās
09.00 - 
12.00

28.07. sēlijas iela 25,  204.kab., llKC 
telpās

09.00 - 
12.00

aivars rasčevskis
07.07. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
14.07. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
aleksandrs sibircevs
25.07. sventes vidusskola 16.00-18.00
aleksandrs studeņņikovs
28.07. biķernieku pagasta pārvalde 08.30-0 9.30

mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek pārdots ne-
kustamais īpašums Baltmāja, kas sastāv no  zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu  2224 m2  platī-
bā un vienas divstāvu ēkas 387.9 m2 platībā. 

Nekustamais īpašums atrodas skaistā, sakoptā 
Daugavpils novada, Kalkūnes pagasta Randenes 
ciemā, Dārza ielā 55, jauktā apbūves teritorijā, ap-
mēram  0.5 km attālumā no Daugavpils pilsētas 
robežas. Piebraukšana pie objekta ir ērta, piebrau-
camie ceļi labā stāvoklī, asfaltēti. Teritorija apsaim-
niekota, blakus atrodas pārtikas preču veikals, 
sabiedriskais transports. Transporta un gājēju kus-
tība ir mērena, transporta novietošana ērta, brīva. 
Nekustamais īpašums izmantojams dažāda veida 
komercdarbībai - veikala, salona, ofi sa, darbnīcu 
ierīkošanai, kā arī var izmantot kā dzīvojamo pla-
tību. Ir elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, 
siltumapgāde (atslēgta), apsardzes signalizācija. 

Nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā 
bez apgrūtinājumiem.

objekta nosacītā cena jeb sākumcena  EUr 
16820

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģis-
trēties līdz 2014. gada 15. augustam plkst. 15.30 
Daugavpils novada domē, 12., 19. kabinetā (darb-
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas mak-
su EUR 14.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no 
izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Tālruņi uzziņām: Daugavpils novada domē - 
65476739, 65476827, 26357842, 29412676,  Kalkū-
nes pagasta pārvaldē – 654 40828,  65474023

2014.gada 8. jūlijā plkst. 9.00 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils, mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots nekustamais īpašums „Noliktava”, 
Riču iela 23, Silene  Skrudalienas pagasts,  
Daugavpils novads ar kadastra numuru 4486 
005 0631, kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu  0.2983 ha  platībā un 
vienas vienstāvu ēkas      23.7 m2  platībā. Objekts  
atrodas Daugavpils novada Skrudalienas pagasta 
Silenes ciemā apmēram 20 km attālumā no 
Daugavpils. Zemes vienība robežojas ar autoceļu 
(Daugavpils-Skrudaliena- Silene-Baltkrievijas 
robeža), uz zemes vienības esošā apbūve izvietota 
apmēram 40 m attālumā no autoceļa. Ēka projekta 
un būvēta kā noliktavas ēka, kuras funkcija bija 
sašķidrinātās gāzes balonu uzglabāšana. Ēkas 
fi ziskais stāvoklis vērtējams kā labs.  

objekta sākotnējā cena – EUr 900.00 
Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var 

iepazīties un uz atsavināma objekta izsoli var 
reģistrēties  līdz 2014. gada  4. jūlijam  plkst. 
15.30 Daugavpils novada domē, 12., 19 kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot 
reģistrācijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 
10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 
sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums  jāiemaksā 
Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) 
norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22. 

Tālr. uzziņām:  654 76739, 65476827, 26357842, 
29412676 

Skrudalienas pagasta pārvalde:  654 39238, 654 
39430,  26170408, 28652035

2014. gada 19. augustā plkst. 9.00 Daugavpils 
novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 

2014.gada 29.maija sēdē pieņemti 75 lēmumi:
• Apstiprināja novada teritorijas plānojuma 

2012.-2023.gadam galīgo redakciju.
• Atcēla novada domes 10.04.2014. saistošos 

noteikumus Nr.5 „Par Daugavpils novada domes 
2011.gada 28.jūlija saistošo noteikumu Nr.18 „Par 
Daugavpils novada pašvaldības autoceļu uzturē-
šanas klasēm vasaras un ziemas sezonai” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem”.

• Apstiprināja tarifu (ar PVN) par laivu 
nomu Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē 
Višķu pagasta teritorijā  –  1,50 euro/st. vai 7,00 
euro/dienā ar 01.06.2014.

• Piešķīra fi nansējumu Skrudalienas pagas-
ta pārvaldei EUR 5027 Brīvā laika pavadīšanas 
centra ēkas Silenes ciemā ārsta praksei paredzēto 
telpu pielāgošanai un pandusa ierīkošanai. 

• Nolēma dzēst SIA „Atmodas 86” debitoru 
parādu novada pašvaldībai EUR 212137,11 un ap-
rēķināto soda naudu EUR 1878,19, kā arī  nekusta-
mā īpašuma nodokļa parādu EUR 1695,09 un noka-
vējuma nauda EUR 348,51, jo parādnieks izslēgts 
no Uzņēmumu reģistra.

• Nolēma pārņemt novada domes valdījumā 
Laucesas pagasta pārvaldes valdījumā esošo ne-
kustamā īpašuma Miera iela 26, Mirnijs, objektu 
– celiņu projekta „Celiņu izveide Laucesas kultūras 
namam, pirmskolas vecuma bērnu dienas centram 
un Birznieku pamatskolai” īstenošanai.

• Atļāva atsavināt Naujenes pagasta pār-
valdes valdījumā esošo mežaudzi 5,30 ha platībā,  
nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē un 
izsoles sākumcenu EUR 2780.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo 
īpašumu „Noliktava”, Silene, Skrudalienas pagastā, 
un apstiprināja izsoles noteikumus.

• Nolēma pārdod pašvaldības nekustamos 
īpašumus Celtnieks 381, Kalkūnes pagastā, „Bir-
ztalas 2”, Vabole, Vaboles pagastā, Bramaniški, 
Biķernieku pagastā, kā arī zemes vienību Kalupes 
pagastā, dzīvokli Nr.11, Višķu iela 7, Ambeļi, Ambe-
ļu pagastā, dzīvokli Nr.5, Centrāles iela 23, Saliena, 
Salienas pagastā.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašu-
ma Natālija, Maļinovas pagastā izsoles protokolu.

• Atzina par nenotikušu izsoli uz pašvaldības 
nekustamo īpašumu Baltmāja, Kalkūnes pagastā.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā uz 7 dzīvokļiem Demenes pagastā.

• Piešķīra 1 personai Līksnas pagastā vien-
reizējo pabalstu dzīvojamās mājas remontam EUR 
712.

• Pilnvaroja 1 personu piedalīties vides un 
zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasāku-
mos Medumu pagasta teritorijā.

• Anulējas ziņas par deklarēto dzīvesvietu 3 
personām Višķu un Tabores pagastā.

• Pieņēma 46 lēmumus zemes jautājumos. 

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

pagasta Tabores ciema parka teritorijā” kopējo fi -
nansējumu EUR 30072,32, un apstiprināja projekta 
pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi.

• Nolēma pārdod pašvaldības nekustamo 
īpašumu – zemes vienību Kalupes pagastā. 

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpa-
šuma Baltmāja, Kalkūnes pagastā, izsoles noteiku-
mus.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamo īpa-
šumu „Kalves 1”, Kumpiniški, Medumu pagastā, 
Kurmi un Paipaliņas, Maļinovas pagastā, izsoles 
protokolus.

• Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no 1 per-
sonas Naujenes pagastā nekustamā īpašuma no-
dokļa nokavētos maksājumus EUR 33,13  un noka-
vējuma naudu EUR 0,55. 
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s a i s T o Š i E  N o T E i K U M i

2014.gada 10.aprīlī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.7 (protokols Nr.8., 5.&)

grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos 
noteikumos Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugav-
pils novada administratīvajā teritorijā”

Precizēti ar Daugavpils novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu Nr.664 
(protokols Nr.14., 57.&), izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
8.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos 
Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada adminis-
tratīvajā teritorijā” šādus grozījumus :

   1.1. izteikt saistošo noteikumu V. sadaļu šādā redakcijā :
„V. Daudzdzīvokļu māju īpašnieku vai īrnieku pienākumi
15. Daudzdzīvokļu mājas īpašnieki (dzīvokļa īpašnieki) vai dzīvojamās mājas 

pārvaldītājs slēdz līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju.
15.1 Papildus šo saistošo noteikumu 13., 14.punktā noteiktajam, daudzdzī-

vokļu māju īpašnieki vai īrnieki nodrošina pieejamību daudzdzīvokļu māju ie-
dzīvotājiem atkritumu tvertņu laukumiem, kas paredzēti sadzīves atkritumu 
savākšanai, uztur tajos tīrību un kārtību, kā arī tvertņu iztukšošanas dienās 
nodrošina specializētajiem transporta līdzekļiem piekļūšanu tvertnēm saskaņā 
ar atkritumu apsaimniekošanas līgumu.”

         1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 18.1.1 punktu šādā redakcijā :
„18.1.1 Slēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu ar juridiskām un fi zis-

kām personām (īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai īrniekiem).”
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-

gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PasKaiDroJUMa raKsTs
Daugavpils novada domes 2014.gada 10.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „Grozī-
jumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā””

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
8.panta pirmās daļas 3.punktam pašvaldība izdod 
saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu savā administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti atkritu-
mu radītāju un atkritumu apsaimniekotāju tiesības 
un pienākumi.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldī-
bas budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli  pašval-
dības teritorijā

Nav.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Nav. 

6. Informācija par konsultā-
cijām 

Grozījumi saistošajos noteikumos tika apspriesti 
darba grupā. Saistošo noteikumu projekts un pa-
skaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada 
pašvaldības interneta mājas lapā www.dnd.lv

 
2014.gada 15.maijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie no-

teikumi Nr.11 (protokols Nr.11., 2.&)
grozījumi Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos 

noteikumos  Nr. 37 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu 
maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas  Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5.panta  pirmo prim un trešo  daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr. 37 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Dau-
gavpils novada pašvaldībā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Atvieglojumus nodokļa maksātājiem - fi ziskām personām, kurām jautājuma 

par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī, nav nekustamā īpašuma nodok-
ļa parādu, kā arī ar tiem saistītās soda un nokavējuma naudas, kas neveic saim-
niecisko darbību Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un ir 
deklarējušas savu dzīvesvietu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā pie-
mēro par nekustamajiem īpašumiem, kas netiek izmantoti preču ražošanai, darbu 
izpildei, tirdzniecībai, pakalpojumu sniegšanai un cita veida darbībai par atlīdzību, 
izņemot zemes izmantošanu lauksaimniecības produktu ražošanai pašpatēriņam, 
kā arī personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esoša mājokļa izīrēšanai vai izno-
māšanai dzīvošanai.”;

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.1  Pret bāreni vai bez vecāku apgādības palikušo bērnu neattiecas nosacījums 

par dzīves vietas deklarāciju Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā.”;

1.3. papildināt saistošo noteikumu 4. punktu aiz vārdiem „maksājumu parā-
du” ar vārdiem „ , kā arī ar tiem saistītās soda un nokavējuma naudas”;

1.4.  papildināt saistošo noteikumu 1.pielikumu aiz vārdiem „Ar šo apliecinu, 
ka:” ar vārdiem „  gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izska-
tīšanas administratīvā komisija mani nav  administratīvi sodījusi  par pašvaldības 
saistošo noteikumu neievērošanu,”.

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1. jūlijā.

PasKaiDroJUMa raKsTs
Daugavpils novada domes 2014.gada 15.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 

11 „Grozījumi  Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos no-
teikumos Nr. 37 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātā-
jiem Daugavpils novada pašvaldībā””
saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

1. Lai nodrošinātu  bārenim vai bez vecāku aprūpes palikušam bērnam,  ku-
ram pieder nekustamais īpašums, tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanu, neatkarīgi no tā, kur ir  deklarēta bērna dzīvesvieta.

2. Lai izvairītos no gadījumiem, kad neskatoties uz to, ka nodokļu maksātā-
jam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds un persona neievēro Daugavpils novada 
domes saistošo noteikumu un likuma prasības, tai  tomēr saglabājas iespēja  realizēt 
savas tiesības, saņemot atvieglojumu par nekustamā īpašuma nodokli.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka:
1) ka bārenim vai bez vecāku apgādības palikušam bērnam ir tiesības uz ne-

kustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, pat tad, ja bērna dzīves-
vieta nav deklarēta   Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2) nodokļu maksātājs zaudē tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu, gadījumā, ja viņam ir nekustamā īpašuma nodokļa, soda vai nokavējuma 
naudas parāds;
  3) nodokļu maksātājs zaudē tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu, gadījumā, ja gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu 
izskatīšanas administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksātāju par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu.
saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu

Aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli:
-  bārenim vai bez vecāku aprūpes palikušam bērnam,  kuram pieder nekusta-

mais īpašums, bet dzīvesvieta nav deklarēta Daugavpils novada teritorijā, tiks 
nodrošinātas tiesības uz  nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu;

- nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam paredzēta papildus motivācija  ie-
vērot saistošo noteikumu un likuma prasības.
saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Nav. 
saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz administratīvajām procedū-
rām

Nav.
Normatīvie akti saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešā 
daļa.
informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo 
noteikumu projektu 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils no-
vada domes mājas lapā www.dnd.lv, pieejams pagastu pārvaldēs un Daugavpils 
novada domē.

2014.gada 15.maijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.12 (protokols Nr.11., 3.&)

grozījums Daugavpils novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos  
noteikumos Nr. 4 „augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas da-
tubāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites saistošie notei-
kumi”  

Izdoti saskaņā ar Latvij as Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 7.punktu, 43.panta  trešo daļu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 
13.panta trešo, piekto un  sesto daļu un 26.panta trešo daļu, Ministru kabineta 
2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfi skās in-
formācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 79. punktu 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 26.aprīļa  saistošos noteiku-
mus Nr. 4 „Augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas datubāzes izveides, 
uzturēšanas un informācijas aprites saistošie noteikumi” šādu grozījumu un 
izteikt 43.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„43.5. veicot iesniegtā topogrāfi skā uzmērījuma pirmreizējo izvērtēšanu, 
Būvvalde ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā (ja nav motivētu atteiku-
mu) kamerāli izvērtē topogrāfi skās informācijas datu atbilstību Būvnormatīva 
un saistošo noteikumu prasībām, kā arī atbilstību tā rīcībā esošajai, Datubāzē 
jau iepriekš uzkrātajai, topogrāfi skajai informācijai un pārliecinās, vai ir attie-
cīgie saskaņojumi ar visiem uzmērītajā teritorijā esošo Inženierkomunikāciju 
turētājiem. Ja objektu attēlojums iesniegtajā topogrāfi skajā plānā atšķiras no 
Datubāzē esošās informācijas (pārsniedz Būvnormatīvā vai nav uzmērīti un 
attēloti), tiek veikt papildus uzmērīšana un pārbaude, ja nepieciešams  tiek 
pieaicināts cits Mērnieks, lai uzmērījumu pārbaudītu dabā;”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PasKaiDroJUMa raKsTs
Daugavpils novada domes 201 4.gada 15.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 

12 „Grozījums Daugavpils novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos  notei-
kumos Nr. 4 „Augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas datubāzes izvei-
des, uzturēšanas un informācijas aprites saistošie noteikumi””  
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas informācija

1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas 
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 7.punktu, 43.panta  trešo daļu, Ģeo-
telpiskās informācijas likuma 13.panta trešo, piek-
to un  sesto daļu un 26.panta trešo daļu, Ministru 
kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr. 281 
„Augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas 
un tās centrālās datubāzes noteikumi” 79. punktu.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts

Saistošie noteikumi paredz, ka Būvvalde topo-
grāfi skā uzmērījuma pirmreizējo izvērtēšanu, 
atbilstoši Būvnormatīva un saistošo noteikumu 
prasībām, veic ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu 
laikā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs paš-
valdības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības te-
ritorijā

Nav.  

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Nav.

6.Informācija par konsultā-
cijām 

Saistošo noteikumu projekts izskatīts Daugavpils 
novada domes tautsaimniecības  komitejā un ievie-
tots Daugavpils novada pašvaldības interneta mā-
jas lapā www.dnd.lv .
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Ar praktiskām ekskursijām noslēdzās 
Daugavpils novada gidu apmācības

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA”
Šī gada martā tika uzsāktas Daugavpils novada gidu apmācības. Topošie 

gidi no Daugavpils novada pagastiem mācījās un apguva jaunas prasmes, 
kā profesionālāk un interesantāk prezentēt Daugavpils novadu tuviem un 
tāliem ciemiņiem.

Apmācības aptvēra gan teorētisku informāciju par Daugavpils novada 
vēsturi, kultūras pieminekļiem, arhitektūru, kultūru, leģendām, tūrisma 
attīstību, ekskursiju vadītāju pienākumiem, gan arī praktiskus uzdevumus 
un līdzdarbošanos: saskarsmes un komunikācijas treniņi, publiskās runas 
prasmes, grupas veidošanas pamatprincipi.

Apmācībām noslēdzoties, katrs gids novadīja nelielu 20 minūšu ekskursi-
ju pa paša sastādīto maršrutu, vietu vai objektu Daugavpils novadā. Eks-
kursijas notika divās dienās - 21. un 26. maijā. Gidi iejutās gan ekskursanta 
lomā, gan, protams, demonstrēja savas spējas ekskursijas vadīšanā. Tika 
prezentēti visiem jau pazīstami apskates objekti Daugavpils novadā un bija 
arī pārsteigumi - tādi kā izdzīvošanas skola Skrudalienas pagastā, Višķu 
parks, Ambeļu Latgales sēta u.c. interesantas idejas ekskursiju pasniegša-
nas pieejā, kurus var attīstīt un iekļaut turpmākajos tūrisma maršrutos un 
bukletos.

Apmācības uzsāka 25 dalībnieki un absolvēja 23 dalībnieki.

Aizvadīts pirmais tūrisma triatlons 
Daugavpils novadā

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA”
Šogad Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA” tūrisma sezonu 

Daugavpils novadā atklāja ar Tūrisma triatlona pasākumu, kas notika 31. 
maijā Daugavas lokos.

Tūrisma triatlonā tika aicinātas piedalīties ģimenes, draugi, kolēģi un ik-
viens, kuram patīk ceļot un iepazīt arvien jaunas un interesantas vietas 
mūsu skaistajā novadā. Bija nepieciešamas vien velosipēds, vēlēšanās pie-
dalīties un galvenais labs garastāvoklis.

Tūrisma triatlona trase tika iedalīta 3 posmos Daugavas loku teritorijā, 
kurā varēja pārbaudīt ne tikai savu sportisko sagatavotību laivošanā, ri-
teņbraukšanā un skriešanā, bet arī iepazīt tūrisma objektus un iesaistīties 
interaktīvos un atraktīvos uzdevumus, izzinot Daugavpils novada tūrisma 
piedāvājumu.

Medumu parkā veiksmīgi realizēts 
parka labiekārtošanas projekts

19.maijā biedrība „Medumu ezers”, ar būvfirmas SIA „LD Būve” palīdzību, ir 
realizējusi Lauku atbalsta dienesta līdzfinansēto projektu „Zivju kūpinātavas ie-
rīkošana Medumu ezera publiskajā atpūtas zonā” (LAD projekta Nr.13-03-ZL16-
Z401201-000004).

Projekts īstenots Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstī-
bas stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projekta kopējais finansējuma ir 5206.10 EUR, tajā skaitā:
1. publiskais finansējums 4685.49 EUR apmērā (90% no attiecināmajām 

izmaksām);
2. Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 520.61 EUR apmērā 

(10% no attiecināmajām izmaksām).
Projekta realizācijas rezultātā ierīkota metāliska zivju kūpinātava, kura ir ap-

mūrēta ar akmeņiem, uzstādīts koka galds, četri baļķu soli, mangals un atkritu-
mu urna, kas atrodas uz apaļa bruģakmens laukuma ar nelielām apmalēm. 

Uz tikšanos Medumu parkā!

Neiztika, protams, arī bez sacensības gara un dalībnieki aktīvi cīnījās par 
uzvaru.

Rezultātā pirmo vietu komandas startā ieguva Edgars un Evita Miglāni, 
otro vietu izcīnīja Vija un Oļegs Frīdi un trešo vietu ieguva Rūta Krievāne, 
Dāvis Kurmis un Kalvis Krievāns.

Pirmo vietu sieviešu grupā izcīnīja Evita Miglāne, otrā vieta Vija Frīda un 
trešo vietu ieguva Rūta Krievāne.

Pirmo vietu vīriešu grupā izcīnija Edgars Miglāns, otro vietu Oļegs Frīds 
un trešo vietu Kalvis Krievāns.

Tūrisma triatlons ir lieliska iespēja pavadīt dienu ar ģimeni un draugiem 
Daugavpils novadā, apmeklējot un iepazīstot dažādus tūrisma objektus, ie-
gūt vērtīgas balvas, izmantot piedāvātās aktīvās atpūtas iespējas un uzkrāt 
sevī pozitīvas emocijas turpmākajam laikam.

Medumu pagastā sāksies ciema 
ūdenssaimniecības attīstības 

2.kārtas darbi 

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra atklātā konkursa „Būvdarbu izpilde projek-
tam „Daugavpils novada Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības at-
tīstības II kārta” daļai Nr.1 un daļai Nr.2. Sakarā ar atklātā konkursa pretendentu 
sūdzībām Iepirkumu uzraudzības birojam, kuras Iepirkumu uzraudzības birojs ir 
atzinis par nepamatotām, būvdarbu uzsākšana aizkavējās uz 45 dienām. 

Tā nu 2014.gada 16.jūnijā Medumu pagasta pārvalde un būvuzņēmējs SIA 
„MATTHAI” parakstījuši ERAF līdzfinansētā projekta „Daugavpils novada Medu-
mu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta” daļas Nr.1 un 
daļas Nr.2 būvdarbu izpildes līgumus.

Pašā tuvākajā laikā Medumu ciemā sāksies būvdarbi.
Projekta būvdarbu kopējās izmaksas ir 443 157.82 euro, tajā skaitā 366 246.13 

euro attiecināmās izmaksas, no kurām 85% ERAF finansējums un 15% Daugav-
pils novada domes līdzfinansējums.

Projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunu maģistrālo ūdensapgādes tīklu 795m ga-
rumā, rekonstruēt 930m maģistrālo ūdensapgādes tīklu, paplašināt kanalizācijas 
tīklu par 1790m, izbūvēt 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī izbūvēt 605m kana-
lizācijas spiedvadu.

Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, būvdarbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām. 
Ja nu tomēr laika apstākļi nebūs labvēlīgi, labiekārtošanas darbi pēc tehnoloģiskā 
pārtraukuma tiks pārcelti uz 2015.gada pavasari.

Projekta realizācijas rezultātā 95% Medumu ciema iedzīvotāju būs pieejami jau-
ni centrālizētā ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kā arī šiem tīkliem tiks pieslēgta 
Medumu internātpamatskola, kurā par Daugavpils novada domes līdzekļiem tiks 
rekonstruēts lokālais kanalizācijas tīkls. 

Medumu ciema iedzīvotājiem, protams, būs neērtības un iespējams, ka būs ie-
robežota piekļūšana pie saviem īpašumiem, kā arī tiks bojāti mazdārziņi, bet tas 
tikai uz būvdarbu laiku, jo projektā ieplānota gan zalāju, gan mazdārziņu, gan ceļu 
atjaunošana. 

Jāatgādina, ka, pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, izbūvētie ūdens-
apgādes un kanalizācijas tīkli kalpos Medumu ciema iedzīvotājiem ilgus gadus.

Vecsalienas  pagasta pārvalde īsteno 
ūdenssaimniecības attīstības projektu

2014. gada 25. jūnijā  Vecsalienas  pagasta pārvalde parakstīja līgumu ar 
uzņēmumu SIA „Ditton Būve” par ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaim-
niecības attīstība Daugavpils novada Vecsalienas pagasta Červonkas ciemā” 
realizāciju iepirkumā „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada, Vecsa-
lienas pagasta, Červonkas ciemā – ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija un būvniecība, sūkņu stacijas izbūve un attīrīšanas iekārtu re-
konstrukcija”. 2014.gada 03.aprīlī ir sākusies iepirkuma procedūra. Saskaņā 
ar Vecsalienas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas lēmumu no 04.06.2014.
gada SIA „Ditton Būve” ir  atzīts par sekmīgāko pretendentu iepirkumā, kā 
pretendents, kas piedāvājis zemāko cenu. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, būv-
darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām. Jāatgādina, ka, pateicoties Eiropas 
Savienības finansējumam, izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli kal-
pos Vecsalienas ciema iedzīvotājiem ilgus gadus.
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Tiek izsludināts video konkurss 
jauniešiem “Es lepojos ar savu 

pagastu, jo ... ”
Santa Matisāne 
Jaunatnes lietu speciāliste

No 11. jūnija līdz 31. oktobrim tiek izsludināts video konkurss novada jau-
niešiem “Es lepojos ar savu pagastu, jo ...” Tā mērķis ir rosināt Daugavpils 
novada jauniešus izstrādāt video materiālu par katru no Daugavpils nova-
da 19 pagastiem, attīstot jauniešos radošumu, iniciatīvu, kā arī stiprinot 
lokālās piederības apziņu Daugavpils novadam un tā pagastiem. Tajā var 
piedalīties novada jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, iesniedzot savus 
darbus kā individuāli, tā grupā (līdz 4 cilvēkiem).

Iesniegtajiem video materiāliem ir jāatspoguļo, ar ko jauniešu pārstāvē-
tais pagasts var lepoties, būt zīmīgs, piesaistošs un interesants novada un 
visas Latvijas mērogā. Tas var atainot pagasta dabu, esošos apskates ob-
jektus, parādīt, kuri ir tie notikumi, kas “izceļ”  pagastu no pārējiem. Iespē-
jams, ka jaunieši lepojas ar savu tautas deju kolektīvu, basketbola komandu 
vai kādu īpašu personību, kas viņu pagastā ir dzimis, audzis u.tml. Iensieg-
tais video materiāls nedrīkst pārsniegt 5 min.

Tā kā no iesūtītajiem video materiāliem taps īsfilma par Daugavpils nova-
du, atspoguļojot, kā to redz Daugavpils novada jaunieši, lai tā turpmāk kal-
potu kā reprezentatīvais materiāls, tad aicinām visu 19 Daugavpils novada 
pagastu jauniešus aktīvi piedalīties šajā konkursā!

Video materiāls (ierakstīts CD/DVD diskā) kopā ar parakstītu pieteikuma 
anketu (Pielikums Nr.1) ir jāienes Daugavpils novada Kultūras centrā, Do-
beles ielā 30, Daugavpilī (2. stāvā) jaunatnes lietu speciālistei Santai Mati-
sānei, kā arī video materiāls ir jāaugšupielādē vietnē www.failiem.lv, faila 
atrašanās adrese kopā ar pieteikuma anketu ir jānosūta uz e-pastu: santa.
matisane@dnd.lv.

Iesniegtie video materiāli tiks vērtēti, labākajiem tiks pasniegtas balvas.
Konkursa nolikumu skat. pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv 

Mācību gada noslēguma sarīkojums
Mācību gada izskaņā, 30.maijā, Daugavpils novada kultūras centrā noti-

ka „Mācību gada noslēguma sarīkojums”, kurā sveica tos novada skolēnus 
un skolotājus, kuriem šis mācību gads vainagojās ar apliecinājumu iegūta-
jām zināšanām, spējām un radošām izpausmēm.

Ar uzrunu un gandarījumu par mācību gadā gūtajiem panākumiem, pa-
sākumu atklāja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska:  
„Mēs vēlamies pateikt Jums lielu paldies par Jūsu sasniegumiem! Gribas 
pateikties skolotājiem un vecākiem, jo bez viņu palīdzības, neizsīkstošā dar-
ba, enerģijas un sirdsdegsmes tādu rezultātu nebūtu.” 

Šis mācību gads bijis īpaši ražīgs 15 skolām – kopumā tika sumināts 61 
skolēns un 57 skolotāji, par sasniegumiem olimpiādēs, pētniecībā un intere-
šu izglītībā. Skolēni tika sveikti ar Daugavpils novada Izglītības pārvaldes 
pateicības rakstiem un naudas balvām. 

Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša pateicās visām skolām un sko-
lēniem, kas nesa Daugavpils novada vārdu ar sasniegumiem mācībās un in-
terešu izglītībā gan Latvijas mērogā, gan pasaulē: «Mēs esam ļoti lepni par 
to, ka šogad mūsu Zemgales vidusskolas skolniece Elīna Baranovskas Tur-
cijā ir ieguvusi ļoti augstu rezultātu, 2.vietu starptautiskajā vides projektā.” 

Elīnu pētījumam par tīkllapseņu bojājumiem priežu silos iedvesmoja vec-
mammas priežu mežs. Runājot par nākotnes iecerēm, Elīna plāno savu dzīvi 
saistīt ar bioloģiju  un nākotnē plāno kļūt par ārsti.

Viņas skolotāja Jadviga Bobkova, pastāstīja, ka mācību procesā galvenais 
ir attīstīt skolēnos mīlestību pret vidi un visu dzīvo: «Lai ieinteresētu skolē-
nus darboties vides jomā, ir jādodas dabā, kopā ar bērniem ir jāpēta mežus, 
purvus, vidi, kas ir mums viss apkārt. Jo, sēžot kabinetā, šādus rezultātus 
sasniegt nevar.” 

Sventes vidusskolas matemātikas skolotājai Svetlanai Drugoveiko šis gads 
ir bijis īpaši veiksmīgs, trīs viņas skolēni ir guvuši panākumus olimpiādēs 
un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Jautājot par Svetlanas panākumu 
atslēgu, viņa stāsta: „Pats galvenais ir laba sadarbība ar bērniem, saprat-
ne – viņu attieksme pret mani un skolu. Es mēģināju motivēt un ieintere-
sēt bērnus mācīties matemātiku un aicināju būtu radošiem. Skolā mums ir 
tāda matemātikas nedēļa, kad mēs ar kolēģiem veidojam radošās izstādes, 
dažādus pasākumus, un visi bērni ar prieku piedalās. Iespējams tieši tāpēc 
maniem skolēniem ir sasniegumi pētnieciskajā darbā.” 

Novada skolas tika suminātas arī skolu kopvērtējumā, kurā tika izdalītas 
divas nominācijas: mācību olimpiādēs gūtie rezultāti un interešu izglītība 
pamatskolu un vidusskolu grupās.

Pamatskolu konkurencē 1.vietu valsts mācību olimpiāžu rezultātu kop-
vērtējumā un 2.vietu interešu izglītības darbā ieguva Nīcgales pamatskola. 

2.vietu valsts mācību olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā ieguva Tabores 
pamatskola.

1.vietu interešu izglītības darbā ieguva Medumu pamatskola.
3.vietu valsts mācību olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 3. vietu inte-

rešu izglītības darbā ieguva Kalupes pamatskola.
Vidusskolu konkurencē 1.vietu valsts mācību olimpiāžu rezultātu kopvēr-

tējumā un 2. vietu interešu iz-
glītības darbā ieguva Sventes 
vidusskola.

2.vietu valsts mācību olim-
piāžu rezultātu kopvērtējumā 
un 1. vietu interešu izglītības 
darbā - Špoģu vidusskola.

3.vietu valsts mācību olim-
piāžu rezultātu kopvērtējumā 
- Zemgales vidusskola, savu-
kārt 3.vietu interešu izglītī-
bas darbā - Vaboles vidussko-
la.

Pasākumu kuplināja nova-
da skolu pašdarbības kolektī-
vi un talantīgākie skolēni.

Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds 
izsludina projektu konkursu 

programmā 
„Plaukstošu kopienu attīstībai”!

Elita Uzulēna
LKIF projektu un komunikāciju vadītāja

Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonda (LKIF) jau 
ilgus gadus atbalsta biedrības un nodibinājumus, 
kas veic kopienu centru funkcijas Latvijas reģio-
nos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošana; kas īsteno dažādas 
iniciatīvas sociālā atbalsta vai pakalpojumu, ve-
selības veicināšanas un izglītības jomā un kam ir 
stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldī-
bu un/vai vietējiem uzņēmējiem.

Turpinot iesākto, 2014. gada 9. jūnijā LKIF 
izsludina projektu konkursu jaunā programmā 
„Plaukstošu kopienu attīstībai”. Tajā īpaša 
uzmanība būs pievērsta kopienu centru darba ilgtspējas nodrošināšanai un 
sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalstam.

Programmas „Plaukstošu kopienu attīstībai” ietvaros finansējumu var 
saņemt:

- jaunu pakalpojumu iedzīvotājiem ieviešanai;
- sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai; 
- kopienas centra telpu sakārtošanai, 
- mēbeļu un aprīkojuma iegādei, 
- pasākumiem iedzīvotāju izglītības, veselības, un nodarbinātības vei-

cināšanai. 
Projektu pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 29. augustam, 16.00 slēgtā ap-

loksnē personīgi LKIF telpās Kr.Valdemāra ielā 149-507.kab. Rīga, LV-1013. 
vai sūtīt pa pastu (pasta zīmogs 2014. gada 29. augusts), ar norādi Program-
mai „Plaukstošu kopienu attīstībai”.

Plašāku informāciju var iegūt LKIF mājas lapā: www.iniciativa.lv sadaļā 
„Projektu iesniedzējiem”.

Projekta ietvaros Silenes pamatskolā aprīkota koriģējošās vingrošanas telpa

Projekta mērķis tika veiksmīgi sasniegts - iekārtota un aprīkota koriģējo-
šās vingrošanas telpa ar speciālo aprīkojumu, pateicoties skolotāju un vecāku 
sadarbībai, uzlabojās bērnu veselības stāvoklis. Nodarbībās aktīvi iesaistījās 
skolēni no nelabvēlīgām un maznodrošinātām ģimenēm un bērni ar īpašām va-
jadzībām, kuriem vecāki nevar nodrošināt sistemātiskas nodarbības ar speciālo 
aprīkojumu. 

Projekta aktivitātēs tika iesaistīti arī bērni no 3 g.- 4 g. un 5g.- 6g. pirms-
skolas grupām, kā arī 1.-3. klases skolēni. Koriģējošās vingrošanas nodarbības 
deviņu mēnešu laikā organizēja skolotāja Jeļena Ovčiņņikova. Bērni uzlaboja 
stāju, attīstīja koordināciju un līdzsvaru, nodarbojās ar plakanās pēdas un sko-

liozes profilaksi. Skolotāja ar gandarījumu atzīmēja pozitīvu dinamiku bērnu 
slimību profilaksē.

Projekta gaitā tika organizētas 4 praktiskās nodarbības, ar mērķi apmācīt 
vecākus organizēt saviem bērniem papildnodarbības un izmantot aprīkojumu 
pēc projekta pabeigšanas. Vecāki apguva praktiskās iemaņas darbam ar spe-
ciālo aprīkojumu bērnu veselības uzlabošanai. Vecāki arī tika aicināti uz bērnu 
nodarbībām, ar mērķi novērot sava bērna attīstības dinamiku, praktiski apgūt 
nepieciešamās iemaņas un prasmes darbam ar speciālo aprīkojumu. Projekta 
realizācijas rezultātā radusies iespēja ne tikai uzlabot bērnu veselību, bet arī 
visiem kopā lietderīgi pavadīt laiku.

Ļoti svarīgi atzīmēt, ka sasniegtais rezultāts netiks pazaudēts. Jaunajā mā-
cību gadā bērnu nodarbības turpināsies, jo Silenes pamatskolas budžetā ir ie-
kļautas 0,5 slodzes koriģējošās vingrošanas skolotājam. Tas liecina par pro-
jekta ilgtspēju. Biedrības „Silenes stariņi” locekļu kopīgais brīvprātīgais darbs 
apvienoja biedrības kopienu, kas palīdzēs nākotnē savu darbību padarīt intere-
santāku un mazinās atstumtību starp dažādām sabiedrības grupām.

Biedrība „Silenes stariņi”, Borisa 
un Ināras Teterevu fonda izsludi-
nātās programmas „Nāc un dari! 
Tu vari!” ietvaros, veiksmīgi reali-
zēja projektu „Mēs palīdzēsim tev!”. 

Projekta kopējais finansējums - 
EUR 6277,24. Projektu līdzfinansē-
ja Daugavpils novada dome.
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Rubrikā „Iepazīšanās ar deputātu” piedāvājam 
sarunu ar Daugavpils novada domes deputātu Juri 
Livčānu („Daugavpils novada partija”) – novada 
iedzīvotāji uzticēja viņam pildīt deputāta pienāku-
mus jau otro sasaukumu. 

Juris Livčāns ir Sociālo un veselības jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs, Tautsaimniecības ko-
mitejas loceklis, Daugavpils novada pašvaldības 
administratīvās komisijas priekšsēdētājs, Daugav-
pils novada domes dzīvokļu jautājumu komisijas 
loceklis, Daugavpils novada pašvaldības autoceļu 
fonda padomes loceklis, kā arī Daugavpils novada 
pašvaldības siltumapgādes, ūdensapgādes un kana-
lizācijas pakalpojumu tarifu projektu izvērtēšanas 
komisijas loceklis. Juris Livčāns ir arī Mednieku un 
makšķernieku biedrības „Vāverīte” valdes loceklis. 
Viņam ir speciālā augstākā juridiskā izglītība, kuru 
ieguva Minskas milicijas skolā un strādāja krimi-
nālizmeklēšanā, vēlāk, no 1992.gada, pēc pārkva-
lifi kācijas kursu pabeigšanas FIB akadēmijā Bu-
dapeštā, turpināja darbu Latvijas Valsts iekšējās 
drošības struktūras iestādēs. No 2004.gada ir atva-
ļināts pensionārs – pulkvežleitnants.  Ir divu dēlu 
tēvs un audzina mazmeitiņu.

Juris Livčāns ir Daugavpils novada iedzīvotājs 
- naujenietis. Arī darba gaitas viņam ir pagājušas 
Daugavpils rajonā. 

Kādas jomas, jūsuprāt, šobrīd ir aktuālas 
Daugavpils novadā un kurām ir jāvelta lielā-
ka uzmanība?

Vispirms jāsāk ar ceļiem – tas ir viens no prioritā-
rajiem jautājumiem, un sociālā joma – es uzskatu, 
ka pabalstu izmaksāšanas princips neatbilst prasī-
bām – no vienas puses tas ir mazs, kas attiecas uz 
ģimenēm ar bērniem, no otras puses – pārāk liels. 
Šajā gadījumā es domāju par bezdarbniekiem, kuri 
saņem lielu pabalstu un uzreiz to nodzer. Īpašu 
palīdzību vajadzētu sniegt mātēm, kuras audzina 
bērnus, kā arī skolēniem. Šis jautājums ir jāsakār-
to valsts līmenī, un mūsu kandidātiem, kuri startēs 
Saeimas vēlēšanās, uzdosim to risināt. Ja pašvaldī-
bas varētu ieplānot un paredzēt kādus līdzekļus biz-
nesa attīstībai, lai spētu attīstīties konkrētas jomas, 
jauniem speciālistiem būtu vieglāk realizēt savus 
biznesa projektus. Ar laiku, kad bizness jau ir attīs-
tījies, varētu piedāvāt uzņēmējiem izpirkt pašval-
dības daļu un turpināt attīstīties. Tādā veidā mēs 
dotu iespēju cilvēkiem darbspējas vecumā palikt 
šeit un nebraukt prom no valsts. Arī šo problēmu ir 
jārisina valsts līmenī. Arī šī jautājuma risināšanu 
uzdosim Saeimas vēlēšanu kandidātiem.

Jūsuprāt, ir tādas jomas, kurām tiek pievēr-
sta pārāk maza uzmanība?

Praktiski mēs pārskatām visus jautājumus. Lie-
lākā mērā viss ir atkarīgs no budžeta – cik mēs va-
ram naudiņas ielikt, tik arī varam izdarīt. No tā iz-
riet arī izskatāmo un atrisināmo jautājumu skaits. 
Pašvaldība atbalsta gan sporta jomu, gan kultūras 
pasākumus - tie novadā tiek rīkoti ļoti aktīvi. Cen-
šamies iesaistīt Eiropas naudu izglītībai, ceļiem, no-
vada labklājības celšanai. Uzskatu, ka tiek aptver-
tas visas jomas.

Jūs jau otro sasaukumu strādājiet novada 
domē. Vai varat pateikt, kas ir izmainījies, ku-
rās jomās izaugsme ir visvairāk jūtama, salī-
dzinot ar iepriekšējiem periodiem?

priekšsēdētājs, bieži sastopos 
tieši ar problēmām šajā jomā. 
Cilvēki bieži sūdzas par to, ka 
ir izbraukāts dārzs, mežs, lūdz 
pabalstus.

Daudz cilvēku nāk uz pie-
ņemšanu?

Tas ir atkarīgs no vietas, kur 
pieņemu, un no laika perioda. 
Attālākajos pagastos nāk mazāk 
cilvēku, piemēram, Biķerniekos 
vai Salienā, toties Vecstropos 
un Locikos, kur cilvēki dzīvo 
daudzstāvu mājās un ir daudz 
aktīvāki, jo ir vairāk brīvā laika. 
Lauku privātmāju īpašniekus 
vairāk interesē ceļi, to tīrīšana 
ziemas periodā, lai varētu pie-
braukt gan autoveikals, gan cits 
transports.

Vai ir gadījušies tādi jau-
tājumu, kad deputāts nespēj 
palīdzēt?

Tie ir jautājumi, kas saistīti 
ne tikai ar pašvaldību darbu, 
bet arī ar valsts funkcijām. Taču 
mēs nepaliekam vienaldzīgi arī 
šādos gadījumos – rakstam vēs-
tules, palīdzam.

Kādas rakstura īpašības 
palīdz deputāta darbā? 

No rakstura īpašībām atka-
rīgs arī darba stils, ietekmē dar-
ba pienākumu izpildi, termiņu 
ievērošanu. Es tomēr 31 gadu 
esmu nostrādājis sistēmā, kur 
nēsāju uzplečus. Tas disciplinē-

ja, ieaudzināja lielāku atbildību pret darbu, preci-
zitāti.

ar ko Jūs nodarbojaties brīvajā laikā, kad 
nepildāt deputātu pienākumus?

Es dzīvoju laukos. Man ir 10 ha zemes, neliela pa-
līgsaimniecība, un darba pietiek. Uz svētkiem vāru 
alu – cienāju Jāņus un Pēterus.

No jaunības man ir hobijs – medības un zvejoša-
na. Esmu mednieku un makšķernieku biedrības 
„Vāverīte” valdes loceklis. Mēs nodarbojamies ne 
tikai ar medībām un makšķerēšanu. Vēl arī ir no-
slēgts līgums ar „Latvijas Valsts mežiem” – uzkop-
jam meliorācijas grāvjus, lai tie neciestu no bebru 
darbībām, veicam citus darbus.

Šīs nodarbības dod iespēju atrasties svaigajā gai-
sā, asinīs ceļas adrenalīna līmenis – stāvot mastā 
vajag sagaidīt zvēru, arī zivi ir jānoķer. Vēl viens 
labums – neviens netraucē domāt un var daudz ko 
pārdomāt. To es veiksmīgi izmantoju iepriekšējā 
darbā. Ļoti labas idejas nāca galvā, jaunas versijas 
kriminālizmeklēšanā. No otras puses tā ir arī laba 
atpūta.

Ja būtu tāda iespēja, ko Jūs jautātu vai teik-
tu Dievam?

Lūgtu, lai iesūtītu uz Zemītes mieru un taisnīgu-
mu, jo godīgi sakot, taisnīguma praktiski nav. Kā 
piemēru varētu minēt milzīgu daudzumu operatīvo 
subjektu valstī, kuri nodarbojas ar operatīvas dar-
bības organizāciju, sākot ar Satversmes aizsardzī-
bas biroju, KNAB, Drošības policiju, Valsts policiju, 
Pretizlūkošanas dienestu, Finanšu policiju. Kāds 
budžets ir vajadzīgs valstij tam visam! Tas ir ļoti 
dārgs prieks! Pat Vācijā, pirms II Pasaules kara 
1940. gadā, bija mazāk operatīvo struktūrvienību, 
nekā pie mums tagad Latvijā. Taču nauda ir ļoti 
vajadzīga cilvēkiem citās svarīgās jomās – izglītī-
bai, veselībai, biznesa jomas izveidošanai, bet ne 
tikai spiegošanai vienam pret otru.

rubrikā „iepazīšanās ar deputātu” ir arī ne-
nopietnie jautājumi. Ko Jūs paņemtu līdzi uz 
neapdzīvotu salu?

- Sērkociņus. Rokas ir, tāpēc ar visu pārējo tikšu 
galā pats. Tikai bez uguns neiztikt.

Par kādu pārkāpumu Jūs pēdējo reizi sodīja 
Ceļu policija?

Ceļu policijas sodu es savā dzīvē neesmu saņē-
mis nevienu. No vienas puses, varbūt tas saistīts ar 
mana darba specifi ku. Pēdējo reizi mani apturēja 
pārbaudei Rīgas ekipāža, pagājušā gada 16.novem-
brī, kad mēs braucām no svinīgā pasākuma. 

Iepazīšanās ar deputātu
Dzīve iet uz priekšu. Katrā jomā kaut kas ir ie-

likts un panākts. Varbūt vairāk uzmanības vajadzē-
tu pievērst biznesa attīstībai, jo cilvēki aizbrauc vai 
nodzeras. 

Kādas ir galvenās vadlīnijas, domājot par 
nākamā gada budžetu? 

Runāšu par savu lauciņu – par sociālo jomu. Paš-
laik ļoti trūkst vietu veco ļaužu pansionātos, taču 
ir bērni, kuri grib savus vecākus atdot valsts aprū-
pei un ir gatavi par to maksāt. Tāpēc ir jāizskata 
šis jautājums, pašvaldībai būtu jāparedz dzīvojamā 
platība, kur varētu iemitināt vecos cilvēkus un ap-
rūpēt viņus. Šo jautājumu vajadzētu virzīt izskatī-
šanai un ieplānot tam līdzekļus budžetā. Paslaiks 
pastāv problēma, jo no pašvaldības budžeta ļoti liela 
daļa aiziet, izmaksājot GMI (garantētā minimālā ie-
nākumu līmeņa) pabalstu. Būtu labi, atgriezties pie 
valsts dotācijas 50% apmērā, kā tas ir bijis iepriekš.

ar kādu mērķi pirmo reizi kandidējāt uz no-
vada domes deputāta amatu?

Tajā laikā (2009.gadā) veidojās jauns novads un 
es tikko biju aizgājis no sava pamatdarba, taču ap-
zinājos, ka esmu spējīgs strādāt arī turpmāk, tāpēc 
nolēmu kandidēt un izmantojot savas zināšanas un 
enerģiju pašvaldības labā.

Jūs strādājat divās komitejās un četrās ko-
misijās. Kā tās izvēlējāties?

Sociālo sfēru izvēlējos arī tāpēc, ka mana sieva no 
Latvijas neatkarības atjaunošanas laika strādāja 
sociālajā sfērā. Darbu administratīvajā komisijā uz-
sāku tikai otrā sasaukuma laikā, taču tas saistīts ar 
manu profesionālo izglītību.

Kādi jautājumi visbiežāk tiek risināti admi-
nistratīvajā komisijā? Kādi plāni?

Šobrīd biežāk nākas izskatīt protokolus par elek-
trības zādzībām, kad suņi, zirgi, mājas lopi izbradā 
kaimiņu zemi. Ļoti aktuāla vienmēr ir kūlas dedzi-
nāšanas problēma. Šajā komisijā strādāju pusgadu, 
taču jau ir domas, kā pilnveidot komisijas darbu. 
Komisija sāka izbraukt uz vietām – uz pagastiem 
un skolām, lai varētu izskatīt jautājumus objektīvi, 
izvērtējot to no visām pusēm, un pieņemt konkrētus 
lēmumus. Vēl ir doma izveidot novadā pašvaldības 
policiju. Šo ideju atbalsta gan vairāki iedzīvotāji, 
gan pārvalžu vadītāji.

Kā deputāts var palīdzēt risināt cilvēkiem 
svarīgus jautājumus? ar kādām problēmām 
griežas visbiežāk? 

Cilvēki nāk ar konkrētām problēmām deputātu 
pieņemšanas laikos, un mēs palīdzam tās risināt. 
Es, kā Sociālo un veselības jautājumu komitejas 
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Turpinot sarunas ar deputātiem rubrikā „Ie-
pazīšanās ar deputātu”, piedāvājam interviju ar 
Daugavpils novada domes deputāti, daudziem jau 
ilgus gadus labi pazīstamu Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centra Daugavpils nodaļas uz-
ņēmējdarbības konsultanti, zemnieku saimniecības 
„Ziediņi” īpašnieci, sievieti ar aktīvo dzīves pozīciju, 
divu bērnu māti un divu mazbērnu omīti Janīnu 
Kursīti. Viņa tika ievēlēta no „Latgales partijas”, un 
novada domē strādā jau otro sasaukumu. Ieguvusi 
divas augstākās izglītības, mācījusies arī Daugav-
pils universitātē, kur ieguva pedagoga psihologa 
specialitāti.

Politikā Jūs neesat iesācēja. ar kādu mērķi 
balotējāties novada domē?

Jā, Daugavpils novada domē strādāju jau otro sa-
saukumu, un Višķu padomē divus sasaukumus biju 
priekšsēdētāja vietniece. Sapratu, ka varu uzņem-
ties iniciatīvu, jo pēc dabas esmu uzņēmīga. Mans 
mērķis ir sakārtot Višķus, kur dzīvoju jau 30 gadus 
(pati neesmu višķāniete, esmu no Rušonas pagasta 
– atnācu strādāt par dārznieci, apprecējos un tad arī 
paliku). Mana sāpe ir Višķi, Višķu tehnikuma teri-
torija, Špoģi. Uzskatu, ka šī teritorija ir ļoti pievilcī-
ga tūrismam, atpūtai, kultūras pasākumiem. Īpaši 
uztrauc Višķu tehnikuma teritorija – visas ēkas, kas 
ir nolaistā stāvoklī. Un pagājušajā sasaukumā mēs 
esam ļoti daudz cīnījušies, domājuši, un, pateicoties 
arī pārējo atbalstam, ir sakārtota estrāde, stadions, 
pludmale, iekārtoti pāri par 3 km veloceliņu, atvēr-
ta laivu stacija. Esmu gandarīta par to, ka 4 gadu 
laikā Višķi sākuši plaukt. Tālākais mērķis - Višķu 
profesionālā vidusskola. Gribētos kaut kādā veidā 
sakārtot visas ēkas un it īpaši veco korpusu, uz kura 
bāzes varētu veidot tūrisma kompleksu. Būtu vēl 
viena pievilcīga vieta mūsu novadā.

Mērķis? Vairāk strādāt ar jauniešiem. Atgriezt vi-
ņus no ārzemēm, radīt jaunas darbavietas. Mēs ļoti 
daudz runājam par uzņēmējdarbību, rīkojam dažā-
dus seminārus, apmācības, kur stāstam par uzņē-
mējdarbības uzsākšanu, palīdzam ideju izstrādē. 
Ir tādi jaunieši, kuri grib palikt un strādāt laukos 
un ir jaunieši, kuri atgriežas no ārzemēm un uzsāk 
veiksmīgu uzņēmējdarbību laukos.

Kad tikko ienācāt politikā, nebija vilšanās 
sajūtas?

Nē, vilšanās nebija. Deputātam ir jāsaprot, ja 
viņš ir jaunievēlēts, - tā ir liela atbildība iedzīvotāju 
priekšā. Šī komanda man ir jau zināma un ir prieks, 
ka varu strādāt tajā. Domāju, ka var atrisināt jeb-
kuru jautājumu – ir tikai jārunā un visiem kopā 
jādara – gan deputātiem, gan visai izpildvarai. Jau-
najiem deputātiem pirmo gadu ir grūti, un ir rūpīgi 
visā jāiedziļinās. Vieglāk strādāt tiem, kuri ievēlēti 
otrreiz – visa sistēma un funkcijas jau ir izprastas, 
vajag tikai uzņemties lielāku iniciatīvu un strādāt.

Kādas sfēras Daugavpils novadā, Jūsuprāt, 
ir prioritārās?

Izglītība, uzņēmējdarbības veicināšana – pēc ie-
spējas vairāk radīt jaunu darbavietu, jo tas veicinā-
tu arī pagastu kopējo attīstību, gribētos redzēt arī 
pagastu iniciatīvu – un ne tikai kas saistīts ar lauk-
saimniecības sfēru. Vajadzētu vairāk strādāt ar 
jauniešiem, turpināt infrastruktūras sakārtošanu, 
svarīga ir līdzekļu sadale nākošajam plānošanas 
periodam. Ļoti daudz jautājumu – jebkurā sfērā. So-
ciālajā sfērā, piemēram, nepieciešams tāds aprūpes 
centrs, kur mēs spētu sniegt palīdzību veciem ļau-
dīm, kad viņiem ir nepieciešama, piemēram, desmit 
dienu ārsta vai medmāsas uzraudzība, bet mājās 
nav tādu apstākļu – vai nu visi strādā un nevar 
pieskatīt šo slimnieku, vai nu bērni dzīvo tālu un 
nespēj atbraukt un aprūpēt. Mēs jau apmeklējām 
tāda tipa iestādi Baltkrievijā, kurā vecie cilvēki var 
kādu laiku dzīvot, piemēram, ziemā, kur viņus pa-
baro, aprūpē. Viņi maksā, toties tiek siltumā, ir pa-
ēdināti, apmazgāti. Pa vasaru, cilvēks, ja grib, var 
aiziet uz savu māju, un tad viņu pieskata sociālais 
darbinieks, vai var paņemt arī kādu kopēju. Mums 
arī vajadzētu veltīt padziļinātu uzmanību tieši tiem 

veciem ļaudīm, kuri dzīvo laukos.
Par dziļiem laukiem mēs mazāk domājam. Ir 

problēma ar apkuri laukos. Ja lielos ciematos pen-
sionāri tomēr saņem siltumu, ūdeni, tad laukos var 
būt tā, ka sirmgalvjiem nav pat kas atnes krūzi 
ūdens, var būt aizsalusi aka vai durvis, nav tīrīts 
sniegs. Un par tiem mēs ne tik daudz rūpējāmies, 
kā par ciematu iedzīvotājiem, kuri savukārt nāk un 
sūdzas, ka nav tas un tas, piemēram, sniegs nav tī-
rīts pie mājas. 

Kā deputāts, pašvaldība var atbalstīt uzņē-
mējdarbību? 

Pašvaldība daudz ko dara. Daugavpils novada do-
mes mājaslapā ir izveidota nodaļa uzņēmējiem, kur 
viņi var likt reklāmu par to, kas tiek ražots. Tiek 
rīkoti arī semināri. Aģentūra „TAKA” arī palīdz 
tūrisma jomā, daudz reklamē, lai pieaicinātu tūris-
tus, izstrādā vienotu tūrisma maršrutu, kur varēs 
apskatīt dažādus objektus. Mēs varam daudz ar ko 
palīdzēt, bet ja uzņēmējs pats negrib, tad – nekā.

Pateicoties novada domes atbalstam, tiek realizēts 
jauns projekts – pie centrālā lielveikala „Maxima” 
no 18.jūnija visas vasaras garumā, katru trešdienu 
un piektdienu no plkst. 16.00 līdz 22.00, darbojas 
zemnieku vakara tirgdziņš. Tur mūsu uzņēmēji tir-
go Daugavpils novadā saražoto produkciju: gan sie-
rus, gan gaļu, gan dārzeņus, ir zemenes, agrīnie kā-
posti, medus. Pozitīvi ir tas, ka tagad iedzīvotāji var, 
nākot no darba uz mājām, kad jau centrālais tirgus 
ir ciet, nevis steigties uz lielveikaliem un pirkt ārze-
mēs ražotu produkciju, bet iegādāties veselīgu paš-
māju produktu. Un cilvēkiem tagad ir izvēle – var 
pirkt, to, ko grib, nevis to, kas ir pieejams.

Kas piedāvāja šo jauko ideju?
Mūsu novada jaunais zemnieks. Rīgā ir nakts tir-

gus, bet Daugavpilī nav, tāpēc arī radās šāda ideja. 
Daugavpils novada dome un mēs  konsultanti, palī-
dzējam virzīt šo ideju, sakārtot, sapulcējot tirgotgri-
bētājus, uzklausot viņu domas, saskaņojot laikus, 
izgatavojot reklāmu. Uzņēmēji, kuri piedalījās No-
vada dienās, saprata, ka tomēr var nopelnīt naudi-
ņu, un arvien vairāk lauksaimnieki nāk pie mums. 
Ja mēs divas reizes nedēļā regulāri spēsim piesais-
tīt ap desmit tirgotājus ar lauku labumiem, tad jau 
būs jūtams rezultāts.

Pārsvarā deputāti ir vīrieši. Vai Jums, kā 
sievietei, ir smagi strādāt par deputāti?

Domāju, ka sievietei tomēr ir smagāk, jo mēs ne-
varam vakaros tik daudz laika veltīt sēdes materiā-
liem. Tāpēc es piekrītu, ka daudzās valstīs pārsvarā 
deputāti ir vīrieši, jo viņi var tomēr politikai pievērst 
lielāku uzmanību. Kaut gan ja sievietes kaut ko grib 
sasniegt, to arī sasniedz. Sievietes vairāk strādā ar 
jūtām – kas uz sirds, to arī sakām, varbūt citreiz 
to arī nevajadzētu darīt. Vīrieši vairāk apdomā, sa-
stāda plānu un tad piedāvā iniciatīvu – strādā ar 
prātu. Bet kopā veidojas diezgan labs tandēms, jo 
arī vajag, kas mūsu trakās idejas mazliet apslāpē 
un kas vīriešu idejas paceļ saulītē – tas nav slikti.

No kādas ģimenes Jūs nākat? 
No celtnieku ģimenes. Mans tēvs, vectēvs un brā-

lis ir celtnieki. Es arī gribēju par to kļūt un būtu laba 
celtniece, jo es pati visu māju, garāžu un pirti sa-
plānoju pati. Bet paldies manai vecmammai – viņa 
bija ļoti gudra sieviete, tagad pateiktu – uzņēmēja. 
Viņa pat man stāstīja, ka būs tādi laiki, kad viss 
būs, bet nevarēsi nopirkt, un tad viņa pateica „Nē, 
tu nebūsi celtniece, būsi dārzniece un  iesi mācīties 
uz Bulduriem!” Tā es arī izdarīju un nenožēloju, jo 
dārzniecība arī ir savā ziņā celtniecība – es „ceļu” 
dārzus, augļus, ogas…

Kāds ir Jūsu dzīves moto?
Ja man ir kas jādara, tad jādara. Ja gribi dzī-

vot, kaut ko sasniegt, tev ir vienkārši jāstrādā un 
nedrīkst teikt vārdus „nē, es negribu, es nevaru”. 
Jebkurš cilvēks var, tikai viņam jāpārvar savs slin-
kums, neuzņēmība, ja gribi kaut ko sasniegt.

Visvieglāk sēdēt uz soliņa un neko nedarīt, un 
visus apsūdzēt – arī valdību, pašvaldību. Ir pašam 
sevi jāizvērtē, ko viņš pats ir paveicis, ieteicis, lai 
būtu labāk. Katrs cilvēks veido ap sevi noteiktu vidi. 
Ir jāpriecājas par otro cilvēku. Nav jākautrējas strā-
dāt pie citiem. Saskāros ar to, ka daži cilvēki nenāk 
strādāt pie manis kokaudzētavā, uzskatot, ka pie 
manis viņi kalpos. Un ārzemēs viņi nekalpo? Šeit 
arī varētu nopelnīt labu naudu. Cilvēkiem jāmaina 
psiholoģija, domāšana.

Viss jau nāk no ģimenes, tāpēc mums vajag strā-
dāt ar ģimenēm. Ja tur ir veselīga vide, ja vecāki 
un vecvecāki mīl bērnu, tad arī viņš pozītīvi attīs-
tās. Vajadzētu bērnam ļaut visu redzēt, visu just, 
strādāt to, ko dara vecāki un vecvecāki. Viņam jau 
pusgada - gada vecumā ir jātek līdzi uz dārzu, jā-
redz, ka vecāks vai vecvecāks audzē dārzeņus, ogas, 
augļus - visu, ko viņi paši patērē – ekoloģiski tīrus 
un veselīgus. Tagad, kad kļuvu par omīti, kā mani 
sauc mazdēls Ričards, kad ieguvu pedagoga psiho-
loga specialitāti, saprotu, kā vajag audzināt bērnus. 
Savu mazdēlu esmu pieradinājusi pie tā, ka, ejot 
veikalā gar plauktiem, viņš jautā „Omīte, vai tas ir 
veselīgs?”.

Es neesmu slinka – jau no 18 gadiem pagrabs ir 
pilns ar salātiem, kompotiem, ievārījumiem (tos mīl 
vārīt arī vīrs). Man nav slinkums nedēļu vai divas 
nosēdēt pie katliem un salikt pilnu pagrabu ar da-
žādiem salātiem, gurķiem, kompotiem, toties ziemā 

jebkurā laikā es varu aiziet uz pagrabu un paņemt 
to, ko sirds vēlas, nevis veikala plauktos izvēlēties 
neveselīgu pārtiku.

Jums patīk gatavot ēdienus?
Neteikšu, ka patīk – vienkārši tas ir pienākums. 

Piecus gadus es kopā ar vīramāti biju par kāzu 
saimnieci. Un tās garās nedēļas, kad vajadzēja gan 
cepumus cept, gan gaļu šmorēt, ruletes un salātus 
gatavot, gan traukus mazgāt, padarīja savu dar-
bu – mazliet apslāpēja gatavot prieku. Taču ja nāk 
svētki, man ļoti patīk klāt galdu, aizņemties no ci-
tiem salātu receptes un pagatavot tos. Mans fi rmas 
ēdiens ir tīteņi gan kāpostu, gan vīnogu lapās.

Vai Jums ir kāds sapnis?
Man ir sens sapnis – vienu reizi mēnesī apmek-

lēt teātri, jo man ļoti patīk teātra izrādes, taču tas 
nesanāk lielas aizņemtības dēļ. Es strādāju pilsētā, 
darbs beidzas plkst. 17, un man jau gribās uz mā-
jām, un, ja vēl izrāde sākas vēlāk, vienkārši vairs 
nav spēka gaidīt šo izrādi. Varbūt, ja būtu ieprog-
rammēts, ka reizi mēnesī ir jāiet, vai kāds nopirktu 
biļeti un pateiktu, ka tev ir jāiet, tad mana vēlme 
piepildītos. Gribas arī kaut kur ciemos aiziet – pie 
radiem, draugiem, paziņām – pārrunāt tās lietas, 
kuras varētu kopā tālāk virzīt, bet vienkārši nav 
laika.

Vīrs vāra ievārījumus?
Jā, viņam ļoti patīk, jo Jānis ir kāzu saimnieces 

dēls. Viņam arī patīk palīdzēt man cepumus cept, 
vārīt zupas, viņš gatavo ļoti garšīgus sautējumus un 
saldos ēdienus. Mēs ģimenē nedalām darbus, dara 
tas, kas ir mājās (vīrs vairāk ir mājās, nekā es, jo 
es strādāju Daugavpilī, arī domes darbs un citi pie-
nākumi), gatavojam abi. Ja vīrs redz, ka es esmu 
aizņemta, viņš var arī uzkopt māju, pagalmu. Kad 
es atbraucu no darba ap septiņiem – pusseptiņiem, 
mani gaida vakariņas. Ļoti patīkami, ka es ātri ie-
kost un iet strādāt siltumnīcā vai dārzā.

Uzreiz dobē? Kur Jūs smeļaties enerģiju?
Tieši tas, ka es varu droši iebraukt savā sētā, aiz-

vērt vārtus, izlaist sētā savus divus krāšņos suņus, 
kuri apsargā manu kokaudzētavu, un iegremdēties 
ar rokām zemē, kura atņem man to negatīvo ener-
ģiju, ko es uzkrājusi pa dienu, arī dod man spēku 
nākošai dienai. Vēl es uzkrāju enerģiju Aglonas baz-
nīcā, uz kuru es braucu katru svētdienu. Tāpēc man 
ir tas spēks skriet un darboties. 

Kādas aizraušanās padara Jūsu dzīvi krāš-
ņāku ziemā?

Patīk ceļot. Ziemas mēnešos patīk adīt, lasīt grā-
matas – pārsvarā romānus. Adu mazbērniem, kād-
reiz loti daudz adīju sev: kleitas, jakas, džemperus, 
šalles un cepures. Tagad ērtāk nopirkt. Pārējos ga-
dalaikos tikai siltumnīca, puķudobes, zemenes, un 
kokaudzētava. Tā ir atpūta – bez fi ziskā darba es 
vienkārši neizdzīvotu. Intelektuālais darbs ļoti no-
māc cilvēku, bet fi ziskais darbs dot enerģiju.

Mazbērni bieži brauc ciemos?
Katru piektdienu un brīvdienas pavada pie mums.
Kā tam visam pietiek laika? Cik tad Jūs ilgi 

guļat? Ceļam starp darbu un mājām taču arī 
vajag daudz laika!

Man ir tāds grafi ks, ka pēc plkst. 22 man ir no-
teikti jāiet gulēt, pats pēdējais ir jāaizmieg pus vien-
padsmitos. Es tik esmu nogurusi, ka uzreiz arī aiz-
miegu. Bet ceļos es agri, jo no rīta var loti daudz ko 
pārdomāt, varu ļoti daudz ko izdarīt – paspēju veļu 
izmazgāt, māju sakopt. Un man ir noteikti jāguļ as-
toņas stundas.

Mans tēvs arī ļoti agri gāja gulēt un ļoti agri cēlās. 
Laikam arī tāpēc ir tāds dzīves ritms – mūs piera-
dināja agri celties, no rīta obligāti bija jāēd zupa, 
kuru gatavoja tētis. Tētis gatavoja ļoti gardus poļu 
ēdienus, tāpēc man arī ļoti patīk poļu virtuve. Man 
paveicās, ka arī vīram ļoti patīk gatavot.

Ļoti produktīvi izmantoju laiku, kad esmu ceļā. 
Es ļoti daudz varu pārdomāt, saplānot dienu un sa-
kārtot darba jautājumus, sazvanoties.

Vai nebija gadījumi, kad Jūs apturēja un so-
dīja ceļu policija?

Bija viens brīdinājums par ātruma pārsniegšanu. 
Tas notika pirms gada. Taču parasti cenšos ātrumu 
nepārsniegt, jo uzskatu, ka jābūt disciplinētam va-
dītajam.

Vai visi bērnības sapņi ir piepildījušies? Ja 
būtu tāda iespēja, ko Jūs savā dzīvē mainītu? 

Es varēju savā dzīvē daudz ko mainīt, bet, pa-
teicoties sargeņģelim, es to izdarīju un nenožēloju. 
Faktiski, ko esmu gribējusi, to es arī esmu sasnie-
gusi. Nožēloju, ka man ir tikai divi bērni, es iesaku 
tomēr veidot kuplākas ģimenes. Tāpēc novēlu ma-
niem bērniem veidot kuplākas ģimenes – viņiem 
vēl ir laiks un iespējas, un tad ģimeniskā saite ir 
ciešāka. Un gribu vēl mazbērnus – tas ir kaut kas 
unikāls un neiedomājams.

ar ko Jūs lepojaties Daugavpils novadā?
Lepojos ar to, kā novads attīstās, attīstās  mazie 

pagasti, ka tie nav atmesti novārtā – tiek realizēti 
ļoti daudzi projekti. Lepojos ar to, ka mūsu novads 
ir Daugavas caurvīts, ka novadā dzīvo ļoti gudri un 
čakli cilvēki. 

Ģimenē lepojos ar visu.

Iepazīšanās ar deputātu
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Mobilais MaMMogrāfs
sia “Daugavpils reģionālā slimnīca”  2014.gadā ar mobilo mammogrāfu veiks krūts vēža 
profilaktiskās pārbaudes (skrīningu) Daugavpils novadā pēc sekojoša grafika:

Datums                                                  laiks
no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 no plkst.13.00 līdz plkst.16.00

5. jūlijā pie Ambeļu pagasta pārvaldes pie Višķu pagasta pārvaldes                                                                              
12. jūlijā pie Biķernieku pagasta pārvaldes pie Naujenes pagasta pārvaldes
19. jūlijā pie Dubnas pagasta pārvaldes pie Maļinovas pagasta pārvaldes
26. jūlijā pie Nīcgales pagasta pārvaldes pie Līksnas pagasta pārvaldes

2. augustā pie Medumu pagasta pārvaldes pie Sventes pagasta pārvaldes
9. augustā pie Skrudalienas pagasta pārvaldes pie Laucesas pagasta pārvaldes

16. augustā pie Vecsalienas pagasta pārvaldes pie Salienas pagasta pārvaldes
23. augustā pie Kalupes pagasta pārvaldes pie Vaboles pagasta pārvaldes
30. augustā pie Demenes pagasta pārvaldes pie Tabores pagasta pārvaldes

Sievietēm, ierodoties uz mammogrāfiju, obligāti līdzi ir jābūt uzaicinājuma vēstulei 
no Nacionālā veselības dienesta!

Uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma. Valsts skrīninga programmas 
ietvaros, izmeklējums ir bez maksas. Iepriekšējā pierakstīšanās nav nepieciešama.  

Ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu, samaksājot valstī noteikto pacienta iemaksu, ir iespē-
ja veikt mammogrāfiju un plaušu fluorogrāfisko izmeklējumu. 

Izziņas pa tālruni: 26458044 (Janīna).

Višķos atklāta Luknas ezera 
laivu stacija

ģimeni un draugiem, baudīt Luknas ezera skaistumu, kā arī noķert lielo lomu.
Svinīgajā pasākumā piedalījās Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, priekšsē-

dētājas vietnieks Arvīds Kucins, pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, Būvvaldes vadītāja Nansija 
Tamane, kā arī citi, kas ieguldījuši savu artavu stacijas projekta īstenošanā. Višķu pagasta pārvaldes 
vadītājs Jānis Proms uzrunā pateicās ikvienam, uzsverot, ka ilgi lolotais sapnis par laivu staciju, bija 
īstenojams, pateicoties kopīgajam darbam.

Višķu pagasta tuvākie kaimiņi - Maļinovas pagasta iedzīvotāji, kuri piedalījās laivu stacijas atklāša-
nā, uzsvēra, ka tas ir būtisks notikums ne tikai Višķu pagastam, bet arī viņiem, jo Maļinovas pagastā 
nav ezeru, tāpēc viņi labprāt brauks ciemos un izmantos stacijas sniegtās priekšrocības.

Višķu pagasta pārvalde aicina ikvienu paviesoties pagastā, apmeklēt skaistākās vietas un, protams, 
pavizināties ar laivu vai katamarānu Luknas ezerā! 

Laivu stacijas darba laiks:
Otrdien – piektdien no plkst. 16.00 līdz 20.00
Sestdien., svētdien no plkst. 12.00 līdz 20.00
Cenas: 
Laivu noma 1.50 euro/stunda, 7.00 euro/diena. 
Swimbike noma 2.00 euro/stunda. 
Pumpabike noma 2.00 euro/30 min.
Walker noma 2.00 euro/stunda.

3.jūnijā Višķu pagas-
tā tika atklāta jaunā 
laivu stacijas, kuras ie-
cere tika lolota vairāk 
kā 15 gadus. Pateicoties 
Višķu pagasta iedzīvo-
tāju uzņēmībai un akti-
vitātēm, īstenojot bied-
rības „Višķu attīstība” 
(valdes priekšsēdētājs 
Jānis Vanags) projektu 
„Višķi uz viļņa”, kā arī 
novada domes atbals-
tam, pagasta viesiem 
un vietējiem iedzīvotā-
jiem beidzot ir lieliska 
iespēja doties izbraucie-
nos ar laivām un kata-
marāniem, atpūsties ar 

Daugavpils novada 
pagastu 2.Vasaras 

sporta spēlēs uzvarēja 
Skrudalienas komanda

Pēc aizvadītajiem 15 Daugavpils rajona un 3 
novada zemnieku vasaras sporta svētkiem, šogad 
Skrudalienas pagastā Silenē notika Daugavpils no-
vada pagastu 2. vasaras sporta spēles, kurās varēja 
piedalīties ikviens Daugavpils novada iedzīvotājs.   

Atklāšanas parādē uz Silenes pamatskolas kom-
pleksā sporta laukuma bija nostājušies vairāk kā 
250 dalībnieki no 17 pagastiem. Atklāšanas parādē 
dalībniekus sveica novada domes deputāts Alek-
sandrs Sibircevs un sacensību saimniece, Skruda-
lienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova. 
2. Sporta spēļu sacensību karogu pacēla pagājušā 
gada sporta spēļu komandu sacensību godalgoto 
vietu ieguvēji - Demenes, Lauceses un Skrudalienas 
pagastu komandu pārstāvji. Sporta spēļu dalībnie-
kiem un viesiem Sila ezerā paraugdemonstrējumus 
un peldēšanas stilus demonstrēja biedrības „MK” 
jaunie peldētāji. Sporta svētku dalībnieki sadalīja 
33 medaļu komplektus, sacenšoties 7 individuālajos 
un 5 komandu sporta veidos. 

Uzvarētāji individuālajos sporta veidos:
lidojošā šķīvīša mešanā (197 dalībnieki) – 

Darja Petroviča (Biķernieki) un Aleksandrs Mei-
nerts (Līksna). 

Šautriņu mešanā (232 dalībnieki) - Karoli-
na Ščedrova (Maļinova) un Aleksandrs Sibircevs 
(Svente). 

basketbola soda metienos (161 dalībnieks) 
- Jūlija Skridla (Demene) un Jevģēnijs Korotkovs 
(Medumi). 

Jautrajā biatlonā (115 dalībnieki) - Svetlana 
Jefimova (Vecsaliena) un Ainārs Friliņš (Demene). 

ratu vilkšanā (108 dalībnieki) - Kintija Liel-
diena (Ambeļi) un Andris Viļums (Laucese). 

baļķa mešanā (127 dalībnieki) - Kintija Liel-
diena (Ambeļi) un Andris Viļums (Laucese).  

Maisa nešanā (196 dalībnieki) - Kintija Liel-
diena (Ambeļi) un Vadims Verbickis (Laucese). 

Uzvarētaji komandu sporta veidos:
airēšanā ar smailītēm divnieku ekipāžām 

MiX (kopumā piedalījās 35 ekipāžas) distan-
ci visātrāk veica Jekaterina un Deniss Goršen-
tovi no Demenes pagasta, 2.vietā Inese Anaņko un 
Aleksandrs Sibircevs no Sventes pagasta , 3. vietā 
- Ērika Karnicka un Vitālijs Belovs no Maļinovas 
pagasta.

Visas dienas garumā spraigas cīņas notika uz 
pludmales volejbola laukumiem 15 komandu kon-
kurencē, uzvaru izcīnot Vecsalienas pagasta koman-
dai (Ruslans Jefimovs, Vladimirs Jevsejevs, Valdis 
Sproģis, Mārite Kukjane). 2.vietā Salienas pagasta 
komanda (Aleksejs Jermolajevs, Aleksejs Drozdovs, 
Andrejs Borisovs, Tatjana Šeškova). 3.vietā Sventes 
pagasta komanda (Inga Mukāne, Raimonds Mu-
kāns, Jevģēnijs Gridasovs, Stanislavs Pilacis). 

Komandu stafetē uzvaru izcīnīja Skruda-
lienas komanda (Konstantīns Kozlovskis, Sergejs 
Lazdovskis, Jeļena Andvele, Iveta Aļehina). 2.vietā 
Ambeļu pagasts (Anda Vorone, Kintija Lieldiena, 
Matīss Melderis, Raimonds Rajeckis). 3.vietā Sven-
tes pagasts (Inese Anaņko, Inga Mukane, Aleksejs 
Jegorovs, Stanislavs Pilacis).

futbola soda sitienos (kopumā piedalījās 
27 komandas) - 1.vietā Skrudalienas pagasts 
(Oļegs Lapkovskis, Konstantīns Kozlovskis, Serge-
js Lazdovskis). 2.vietā Demenes pagasts (Grigorijs 
Rumjancevs, Aleksandrs Jurkjans, Sergejs Žunda 
). 3.vietā Naujenes pagasts (Aleksandrs Stepanovs, 
Jevģēnijs Ostapko, Konstantīns Ostapko).

Pēc tradīcijas, novada sporta spēļu noslēgumā no-
tika virves vilkšanas sacensības, kurās piedalījās 11 
pagastu spēkavīru komandas. 1.vietā Skrudalienas 
pagasta spēkavīri ( Inna Kondravina, Andrejs Kon-
dravins, Jevģēnijs Kondravins, Sergejs Sivačovs, 
Romans Barinovs, Valērijs Mikutis). 2.vietā Ka-
lupes pagasts (Rita Lielmane, Jānis Teniss, Jānis 
Ivdra, Sergejs Ambrosovs, Normunds Nešpors, Ro-
lands Koržeņevskis). 3.vietā Ambeļu pagasts (Elita 
Mogiša, Dandris Kusiņš, Māris Kusiņš, Jānis Valai-
nis, Aleksandrs Valainis, Artūrs Valainis).

Novada 2. sporta spēļu kopvērtējumā lielo piemi-
ņas kausu un vimpeli ar 27 punktiem izcīnīja sacen-
sību saimnieki - Skrudalienas pagasta komanda. 2. 
vietā pagājušā gada sporta spēļu uzvarētāji - De-
menes pagasts, kurš saņēma arī balvu par lielāko/
kuplāko/ dalībnieku skaitu. 3.vietā Ambeļu pagasta 
komanda ar iegūto 21 punktu. Pagastu kopvērtē-

juma Olimpiskajā sešniekā ierin-
dojās Sventes pagasts (4.vieta ar 
17 punktiem), Lauceses pagasts 
(5.vieta ar 16 punktiem) un Maļi-
novas pagasts (6.vieta ar 16 punk-
tiem, bet mazāku 1. vietu skaitu). 

Sacensību individuālie un ko-
mandu uzvarētāji tika apbalvoti ar 
medaļām, balvām un diplomiem. 
Otro novada pagastu sporta spēļu 
kopvērtējumā godalgoto vietu iegu-
vēji apbalvoti ar piemiņas kausiem 
un vimpeļiem. Dalībnieki pateicās 
novada domei par sporta spēļu sa-
censību organizēšanu un sacensību 
saimniekiem, Skrudalienas pagas-
ta pārvaldei, par teicamu sporta 
bāzes sagatavošanu un viesmīlību.
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 Ināra Ūbele: „Kalupē ne tikai mākoņiem, bet arī cilvēkiem ir „zelta maliņa””
Kalupes pagasts (līdz 1925. gadam Kolupes pagasts) 

izveidots 1866. gadā, to atdalot no Līksnas pagasta. 
Pēc 1935.gada tautas skaitīšanas datiem Kalupē bija 
5008 latvieši, 871 baltkrievs, 88 poļi un 3 lietuvieši. Ie-
dzīvotāju skaits uz 2014.gada 1.janvāri – 1456. 

Kalupes pagasta teritorijā atrodas pamatskola, 
Špoģu mūzikas un mākslas skolas Kalupes mācību 
punkts, divi sociālās aprūpes centri, kuros kopā ir 271 
iemītnieks, pansija „Atvasara”, pasta nodaļa „Kalu-
pe”, policijas iecirknis un trīs tirdzniecības vietas, di-
vas ārstu prakses vietas, ģimenes ārsta un zobārsta, 
kā arī IK “Aptieka Kalupe”. 

Pagastā aktīvi darbojas bērnu un jauniešu dienas 
centrs „Varavīksne”. 

Lielākie pagasta uzņēmēji nodarbojas ar gaļas liel-
lopu audzēšanu un graudkopību, tādi kā z/s „Liepu-
kalns”, z/s „Lazdiņi”, z/s „Ošusala”, z/s „Pļaviņas”, z/s 
„Eglītes”, ar piensaimniecību, gaļas lopu audzēšanu 
un tūrismu - z/s „Egles”, kuru saimnieks ir izveidojis 
arī savu senlietu privātkolekciju, kā arī Z/S „Dravas”, 
kas nodarbojas ar biškopību. Ir arī vairākas SIA – 
„Jaunie Vecozoli” (gaļas liellopu audzēšana, kaņepes), 
SIA „Čiploki” (ķiploku audzēšana), SIA „EKO REB-
BIT” un SIA „KADIKI” (graudkopība). 

Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele 
par savu pagastu zina stāstīt daudz un dikti – gan par 
pagasta vēsturi, gan par iestādēm, gan par pagastā 
attīstīto un sakārtoto lauksaimniecības un uzņēmēj-
darbības nozari. Taču vislabāk viņa pastāsta par savu 
dzīvi un atmiņām, kas palikušas par bērnību, skolas 
laikiem un darba gaitām. 

ar ko sākas katra Jūsu diena? Vai ir kāds kon-
krēts rituāls vai katru dienu kaut kas atšķirīgs? 

Mūsu visu kabinetu durvis pagastmājā ir atvēr-
tas, tiešā nozīmē, šī ir mūsu tradīcija jau ilgus gadus. 
Rīta pusē man kabinetā ir sajūta, ka esmu „dispe-
čerpunktā”. Pulcējamies, lai apspriestu darāmo, plā-
nojam, pārrunājam notikumus, meklējam problēmu 
risinājumu variantus.

No kurienes Jūs nākat? Kur ir Jūsu saknes, 
dzimtene?

Esmu dzimusi šeit, Kalupē, šeit arī augu un mūžu 
nodzīvošu. Laimīgā kārtā esmu iegādājusies un uz-
turu savu māju vietā, kur takas un taciņas ir minis 
mans vecvectēvs un Kalupes muižas muižkungs. Lai-
kam jau tā nav nejaušība... Mani vecāki uz Kalupi 
pārcēlās 1958.gadā, tēvs no Arendoles, māte no Līvā-
niem. Māte strādāja par pavāru, pēc tam par šuvēju, 
tēvs – pēc profesijas šoferis. Stiprākas saites man bija 
ar tēvu, jo nācās kopā pavadīt ilgāku laiku.Viņš man 
bija gan tētis, gan sirdsdraudzene, kurai izkratīt sirdi, 
gan domu un cīņu biedrs. Kad nebija auklītes, man 
nācās kopā ar tēti dzīvoties mašīnas kabīnē. Kalupieši 
teikuši, ka es vispirms iemācījos braukt, pēc tam stai-
gāt. Tāpēc man joprojam patīk tehnika. Esmu izmēģi-
nājusi stūrēt gandrīz visus Padomju laika transporta 
līdzekļus, sākot ar GAZ-51, GAZ-67E, kas ilgus gadus 
bija mūsu ģimenes mašīna, kombainu, kāpurnieku un 
pat autobusu LAZ. Stūrējot LAZu, gan likās, ka Rīgas 
šoseja ir par šauru.

No mātes iemācījos būt pacietīga, godīga, izpildīga, 
precīza, no tēva - prasmi dzīvē saskatīt ko jaunu, to 
apgūt, prasmi komunicēties ar cilvēkiem, jo tēvs vien-
mēr ir bijis aktīvs gan amatierteātra dalībnieks, gan 
makšķernieks, gan mednieks, gan liels anekdošu stās-
tītājs. Savukārt, kopā ar abiem vecākiem ieguvu pras-
mi veidot ģimeni, kopt ģimenes tradīcijas, būt godīgai 
pret sevi un citiem. Vecāki kopā nodzīvoja ilgu mūžu 
- 56 gadus, nosvinot zelta un smaragda kāzu gadadie-
nas. Sagaidot kopā visus saullēktus un saulrietus, pat 
vienā datumā, ar 2 mēnešu starpību, kļuva par mūsu 
ģimenes sargeņģeļiem. 

Kur Jūs mācījāties? Kas no skolas laikiem vis-
spilgtāk palicis atmiņā? 

Mācījos Kalupes pamatskolā, tad Vaboles vidussko-
lā. Pēc vidusskolas absolvēšanas - Jēkabpils lauksaim-
niecības tehnikumā. Ar grāmatvedes diplomu atgrie-
zos Kalupē, taču nevienu dienu neesmu nostrādājusi 
savā iegūtajā profesijā.

Esu pateicīga liktenim, ka man gadījās tiešām vien-
reizēji gudri skolotāji. Tā bija mana pirmā skolotāja 
Jevģēnija Znotiņa. Skolotāja Juzefa Beitāne, kura 5 
gadus bija mūsu klases audzinātāja, kā arī bioloģijas 
un ķīmijas skolotāja, kas bija atbildīga par skolas pa-
rauglauciņu. Līdz ar to, mēs jau no 4.klases tikām mā-
cīti sēt, piķēt, dobes ravēt, plānot dārzu. Ir cilvēki, kuri 
izstaro ap sevi gaismu un labestību - tādiem cilvēkiem 
blakus ejot, pats gaišāks un labestīgāks kļūsti. Tā es 
gribētu pateikt par savu latviešu valodas skolotāju Li-
ģiju Plotku, kura pamatskolā ne tikai ļoti interesanti 
un fundamentāli pasniedza savu priekšmetu, bet bija 
arī pirmā skolotāja, kas mācīja mums dažādām dzīves 
gudrībām. Vēl tagad esmu pateicīga viņai par mūsu 
satikšanu.

Kādi bija Jūsu dzīves lielākie skolotāji?

Ja jau kāds cilvēks ienāk manā dzīvē, tad tam no-
teikti ir nozīme - vienam tāda, citam savādāka, bet 
nozīme ir. Ar dzīvē satiktiem cilvēkiem man ir veicies, 
un katrā no manas dzīves posmiem man ir bijis kāds, 
no kura mācījos. No vidusskolas laikiem - tas ir fi zikas 
skolotājs A.Pudāns, kurš, vadot stundu, neizmantoja 
nevienu frāzi no mācību grāmatas, bet savu domu iz-
teica īsi, kodolīgi un saprotami. Man nepatīk, ja runā 
gari un plaši, pazūd tā doma. Tāpēc interesanti ir kād-
reiz palasīt Egitas Terēzes Jonānes trīsrindītes, pie-
mēram – „Atvērtu sirdi. Lasi kā vēstuli.Un nesaplēs 
vējā.”

Kalupe nav lielpilsēta, te cits citu pazīst, tāpēc jābūt 
vienmēr ar atvērtu sirdi vienam pret otru. 

Kādas bija domas par nākotnes profesiju? 
Kad sapratāt, ko vēlaties darīt? 

Bērnībā mūsu ģimene dzīvoja divdzīvokļu mājā un 
mana kaimiņa, bērnības drauga Aivara mamma strā-
dāja par sekretāri Kalupes ciema izpildkomitejā, man 
viņa likās ļoti interesanta sieviete un es gribēju līdzi-
nāties viņai. Vēlāk man bija sapnis par medicīnu, taču 
dzīvē viss sakārtojas pēc Augstākiem likumiem. Biju 
uzsākusi mācīties organisko ķīmiju, lai varētu strādāt 
Līvānu bioķīmiskajā rūpnīcā, bet tad Kalupes pamat-
skolas direktors J.Vucāns ieradās pie mums mājās un 
pierunāja mani atgriezties Kalupē.

Kāda bija pirmā darba pieredze? Kas bija vis-
grūtākais? Un tagad, kad jau tik daudz gadu ir 
nostrādāts, kādas sajūtas Jūs pavada?

Mana pirmā darba vieta bija Kalupes pamatsko-
la, strādāju par lietvedi, un pusgadu par skolotāju 3. 
klases skolniekiem. Tā man bija iespēja vērot direk-
tora - kā iestādes vadītāja iemaņas. Viņš bija ļoti labs 
psihologs un organizators. Arī pārējās darba iemaņas 
veidojās, strādājot Kalupes pagasta iestādes, gan par 
Kalupes bibliotēkas vadītāju, par direktora vietnieku 
saimnieciskajā daļā Kalupes pansionātā, bet no 1983.
gada līdz 2009.gadam strādāju par sekretāri Kalupes 
pagastā.

Cik gadi ir nostrādāti Kalupes pagastā? Kas 
visspilgtāk palicis atmiņā? Varbūt kādi cilvēki, 
padarītais darbs vai notikums?

Kopumā nostrādāti 35 gadi, no tiem 31 gads pašval-
dībā. Strādājot pašvaldībā, tiešām nav laika garlaiko-
ties. Šeit tu vienmēr esi kustībā. Tas, kas noticis pa 
šiem gadiem, ir grāmatas vērts materiāls par darīto 
darbu, par reformām, par notikumiem, par cilvēkiem, 
par atgadījumiem - gan nopietniem, gan mazāk no-
pietniem, gan komiskiem.

Kādas ir priekšrocības, esot par vadītāju - sie-
vieti? 

Pirmkārt, tā ir sievietes intuīcija, kas vienmēr no-
strādā un palīdz, arī darbos. Otrkārt, mēs, sievietes, 
nekad nepadodamies. Neskatoties uz to, kas notiek 
mūsu dzīvē, mēs nekad nestājamies, līdz iegūstam, ko 
vēlāmies. Treškārt, sieviete vienlaicīgi prot darīt trīs 
lietas, bet vīrietis tikai vienu. Smejas.

Vai esat lielākā ziņā savas valsts vai pagasta 
patriote?

Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze
Vismelnākais rupjmaizes klaips
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debusu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums  
Šīs Laimoņa Vāczemnieka dzejas rindas man asoci-

ējas ar dzimtenes mīlestību.  
Bet kopš brīža, kad man ir mājas un meitas, zinu, ka 

nekur nav tik labi kā Kalupē. Te ne tikai mākoņiem, 
bet arī cilvēkiem ir «zelta maliņa».

ar kādiem jautājumiem uz pagastu nāk iedzī-
votāji? izskan kādas sūdzības, priekšlikumi?

Ar visa veida jautājumiem, kas iedzīvotājiem ir ak-
tuāli. Dažreiz jautājumi nav pat pagasta kompetencē, 
bet ir prieks, ja vari izlīdzēt. Mūsu pagasta iedzīvotāji 
aktīvi iesaistās pagasta dzīvē, pamanot arī nepilnības. 
Dažs var atnākt, var uzzvanīt, var atnākt arī ar kādas 
idejas ieviešanu dzīvē. No sirds pateicos visiem, kas 
palīdz mūsu pagastu darīt vēl skaistāku un ērtāku 
dzīvošanai!

Kādas ir prioritātes Jūsu tagadējā darbā?
Pašlaik prioritāri darbi ir Baltaču kapličas tehnis-

kā projekta izstrāde, pašvaldībai piederošo dzīvojamo 
māju dūmvadu remonti, katlu mājas malkas nolikta-
vas remonts, šķeldas noliktavas jaunu vārtu uzstādī-
šana un ceļu „Plonišķi-Uda” 1,3 km posma remonts. 
Ļoti gribētos uz nākotni atdzīvināt arī pagasta kultū-
ras dzīvi un uzrakstīt saieta nama projektu. 

ar ko Jūs Kalupē lepojaties? 
Mūsu lepnums ir mūsu „Ledushalle” - atklātais ho-

keja laukums ar īstiem bortiem, tribīnēm, apgaismo-
jumu un klāt vēl nākušas ģērbtuves. Lepnums ir arī 
1998.gadā iznākusī „Kalupes izloksnes vārdnīca” II 

sējumos. Tomēr vislielākais lepnums ir mūsu pagasta 
cilvēki. Pēc 2 gadiem mēs svinēsim Kalupes pagasta 
apaļos 150 gadus. Turpināsim 2006.gadā aizsākto tra-
dīciju - kopā pulcēt novadniekus, kas pasaulē nesuši 
Kalupes vārdu.

Nosauciet, lielākos projektus, kas paveikti un 
kas vēl priekšā. 

No realizētajiem projektiem var atzīmē ūdenssaim-
niecības attīstības projektu. Projekts tika īstenots di-
vās kārtās. Projekta „Ūdenssapgādes un kanalizācijas 
sistēmas rekonstrukcija Daugavpils novada kalupes 
pagasta Kalupes ciemā I kārta”, ietvaros tika izbūvēti 
maģistrālie ūdensvadi 3644.8m kopgarumā, ūdens-
vada dzelzsbetona akas – 15 gab., ūdensvada uguns-
dzēsības hidranti – 12.gab. Renovēta dziļurbuma aka 
ar sūkņiem, renovēts ūdens tornis ar ūdens rezervu-
āriem, atjaunota ūdenstorņa elektroapgāde, elektro-
instalācijas. Uzbūvēts žogs apkārt ūdenstornim, lab-
iekārtota teritorija.

Pilnībā rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tas, nomainot notekūdeņu attīrīšanu ar mehānisko ai-
rāciju uz notekūdeņu attīrīšanu ar gaisa pneimatisko 
airāciju. Uzstādītas notekūdeņu bioloģiskās attīrīša-
nas iekārtas BIOM. 

Veikts notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ēkas kosmē-
tiskais remonts, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tu jauna elektroapgāde. Uzbūvēti jauni kanalizācijas 
tīkli 124m garumā, kanalizācijas dzelzsbetona akas. 

Demontējot vecās, par jaunu uzbūvētas un automa-
tizētas notekūdeņu pārsūknēšanas iekārtas. KSS sa-
dzīves kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas sūk-
ņu stacijā ir iebūvēta polietilēna tvertne, kas ierakta 
zemē ar diviem jaudīgiem iegremdējamiem sūkņiem, 
jauni kanalizācijas spiedvadi 7.5m garumā un divas 
kanalizācijas dzelzsbetona akas. II kārtas ietvaros 
veikta biodīķu tīrīšana un teritorijas labiekārtošana. 

Jaunatne 2013.gadā ir īstenojusi projektu „Brīvprā-
tīgais darbs kā nodarbinātības veicinātājs”. Projektā 
iesaistījās jaunieši no Azerbaidžānas, Serbijas, Maķe-
donijas, Horvātijas un Latvijas.

Laika periodā no 12.07.2013. līdz 16.07.2013. Kalu-
pes pagasta bērnu un jauniešu centrā „Varavīksne” 
norisinājās nometne Kalupes jauniešiem „Lai tēvu 
pagalms neaizaug”, kuras laikā piecas dienas „Vara-
vīksne” kūsāt kūsāja no čalām, smiekliem un rosības. 
Nometnes mērķis ir organizēt informatīvas un motivē-
jošas aktivitātes, jauniešu nometnes ietvaros, Kalupes 
pagasta attīstību veicinošu projektu nodrošināšanai. 

Kāds ir Jūsu vaļasprieks, hobiji? Mīļākā grā-
mata?

Katrā dzīves periodā savi - jaunībā tā bija adīša-
na, šūšana, mezglošana, medības un ceļošana. Vēlāk 
- piemājas dārziņa veidošana, patreiz - dzimtas koka 
sastādīšana. Esmu iegādājusies programmu, kurai ir 
plašas iespējas informācijas ziņā, var pievienot visu ie-
spējamo informāciju, fotogrāfi jas, veidot aprakstu, iz-
printēt atsevišķi vajadzīgo atzaru. Viens atzars jau ir 
savākts līdz 9 pakāpei. Arī šo interviju varēs pievienot. 
Patīk motocikli un mašīnas, ātrums un vējš. Sapnis ir 
pavadīt vasaru motocikla “seglos”. Mīļākā grāmata - 
tās joprojām ir Ā.Elksnes dzejas grāmatas. 

Jūsu novēlējums Kalupes iedzīvotājiem! 
Spēt ikdienā lūkoties ar gaišu skatu, redzēt vis-

pirms labo, domāt labas domas, darīt labus darbus, 
vēlēt labu, tad arī darbi veiksies, jo naids šķir, bet la-
bais baro. Vēlu iedzīvotājiem vairāk izpratnes, lai sa-
prastu, ka arī mēs kaut ko tomēr darām.
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 Anna Tenisa: „Mums par savu produkciju nav jākaunas”
Daugavpils novada Višķu pagasta Vīgantu ciemā 

atrodas viens no lielākajiem cūkkopības komplek-
siem, un tajā jau 10 gadus saimnieko Akciju sabied-
rības „Latgales bekons” valdes priekšsēdētāja Anna 
Tenisa. Akciju sabiedrība „Latgales bekons” izvei-
dota uz cūkkopības kompleksa „Lukna” bāzes, kas 
tika nodota ekspluatācijā tālajā 1976.gadā. 2016.
gadā apritēs jau 40 gadi, kopš cūkkopības kom-
plekss nodrošina Daugavpils novadu un tuvumā 
esošos Latvijas reģionus ar augstākās kvalitātes 
cūkgaļu. Eiropas Savienības sertifi cēta kautuve un 
gaļas pārstrādes cehs nodrošina akciju sabiedrības 
tirdzniecības vietas un citus Latvijas tirdzniecības 
tīklus ar augstas kvalitātes cūkgaļu un tās izstrā-
dājumiem. 

Cūkkopības komplekss sastāv no deviņiem cūku 
uzturēšanas korpusiem, kas izvietoti uz 9.2 ha lielas 
zemes platības. Vienlaicīgi cūkkopības komplekss 
uztur aptuveni septiņus tūkstošus dzīvnieku un 
nodrošina pilnu cūku audzēšanas ciklu – no dzim-
šanas līdz realizācijai. Augstas kvalitātes cūkgaļa 
un tās izteiktās labās garšas īpašības tiek nodroši-
nātas, pateicoties A/S spējai apvienot tradicionālo 
un moderno cūkkopību. Audzētie dzīvnieki saņem 
kvalitatīvu barību, kura tiek gatavota uzņēmuma 
barības gatavošanas cehā, izmantojot modernās ie-
kārtas. 

Kā atzīst Anna Tenisa, sabiedrības darba prin-
cipi ir visai vecmodīgi, taču darbojas vēl joprojām 
un savā izpausmē ir pavisam vienkārši. Anna: „Šos 
principus ir grūti nodefi nēt, uzskaitīt. Mēs strādā-
jam vienmērīgi, mēģinām turpināt pastāvēt un at-
tīstīties, nodrošinām saviem darbiniekiem algu un 
maksājam nodokļus. Šie principi ir trīs. Pirmkārt, 
Anna uzsver, ka galvenais ir strādāt no ražotāja 
līdz patērētājam. Anna Tenisa: „Pats labākais un 
neapšaubāmi pats efektīvākais princips ir darīt 
vienu darbu, iepazīt to, iztirzāt un meklēt priekš-
rocības, kā arī paredzēt dažādus jauninājumus un 
jaunus produktus.” Kā otro principu Anna norāda 
tikai kvalitatīvas produkcijas piedāvājumu pircē-
jiem, kas to jau gadu gadiem ir iecienījuši un paliek 
tai uzticīgi. Produkcijas pagatavošanā tiek izman-
totas tikai dabīgās garšvielas – pipari, laura lapas, 
sīpoli, citroni, burkāni, pētersīļi un dilles. Anna Te-
nisa: „Mēs savā produkcijā neizmantojam nekādus 
garšas pastiprinātājus. Tas ir ļoti sarežģīts virziens, 
jo bieži vien tas neatmaksājas, taču mēs pie tā pie-
turamies un saglabājam savas „garšas rozīnītes”.” 
Trešais darbības princips ir piedāvāt patērētājam 
tādu produkciju, ko tu izvēlētos ēst pats. Anna Te-
nisa: „Mēs bieži eksperimentējam un paplašinām 
produkcijas klāstu. Ļoti bieži receptes es atrodu 
dažādos kulinārijas žurnālos. Tad, laikam ejot, jau 

stāv godīga attieksme pret darbiniekiem, uzņēmu-
mā tiek nodarbināti 65 darbinieki. Anna: „Visi ta-
gad saka, ka darbu atrast ir grūti, taču es redzu, 
ka arī kvalitatīvus darbiniekus atrast nemaz nav 
viegli.”  

Anna Tenisa par nākotnes iecerēm un plāniem 
runā droši. Anna Tenisa: „Vidzemes ielā 136A 
mums ir veikals, kurā plānojam drīzumā atvērt arī 
kafejnīcu. Dzīvosim, redzēsim. Tajā mēs plānojam 
piedāvāt un piedāvāsim arī saldēto produkciju – 
pelmeņus. Un sautēto cūkgaļu. Jo sautēta cūkgaļa 
jau vienmēr aiziet uz „urrā”, to var ēst gan ar kartu-
peļiem, gan arī taisīt makaronus „jūrnieku gaumē” 
vai arī vienkārši uzsmērēt uz maizes. Šogad mēs 
plānojam pabeigt nobarošanas kūts rekonstrukcijas 
projektu.”

Uzņēmumā visu laiku liela uzmanība tiek veltīta 
biodrošībai. Tā, piemēram, lai novērstu kompleksā 
audzējamo cūku iespējamos kontaktus ar citiem 
dzīvniekiem, apkārt uzņēmuma teritorijai tika uz-
stādīts vienlaidus pusmetru zemē ierakts skārda 
žogs. Žoga uzstādīšana bija saimniecības pirmais 
realizētais projekts. Anna: „Ap projektiem ir ļoti 
grūti, jo vienmēr jau uz priekšu ir grūti paredzēt. 
Mēs ļoti uzmanīgi attiecamies pret visām naudas 
lietām. Nelienam iekšā kredītsaistībās, jo cūkkopī-
ba jau ir tāda nozare, kas „iet kā pa vilni” – citreiz ir 
labāk un citreiz atkal – sliktāk. To ietekmē graudu 
un gaļas cenas kāpumi un kritumi. Ir jābūt kaut kā-
dai rezervei, kā šos krituma laikus izdzīvot. Un lieli 
projekti vienmēr ir liels risks.” 

Idejas Annas galvā kūsāt kūsā. Anna: „Esam vie-
nu ideju nošpikojuši no Vācijas, tur ir modē tādi 
„party busiņi” – ja jūs esat ieplānojuši lielus svēt-
kus, piemēram, ezera krastā, jūs pasūtat tādu bu-

siņu, kurā ir konkrēti jūsu pasūtīti ēdieni, kuri tiek 
arī piedāvāti. Tādu vēlamies iepirkt arī savām vaja-
dzībām. Tas ļaus arī vairāk pievērsties izbraukuma 
tirdzniecībai, dalībai tirdziņos. Ideju ir tiešām ļoti 
daudz, taču to ģenerēšanai un īstenošanai ir jābūt 
konkrētam cilvēkam, bez tam, svarīgs ir arī fi nan-
siāls atbalsts. Jo sākums jau vienmēr grūts. Nesa-
nāk jau uzreiz gūt peļņu, sākumā ir šī ideja jāattīs-
ta, un tas arī nav mazs laika sprīdis.” 

Šobrīd Latgales bekons saviem klientiem piedāvā 
ļoti plašu cūkgaļas izstrādājumu klāstu – jebkura 
veida atdzesētu cūkgaļu, pusliemeņus, subproduk-
tus, uz grila gatavojamus produktus: grila desi-
ņas, marinētas ribiņas, steiku un šašliku dažādās 
marinādēs. Pusfabrikātus: vairāku veidu kupātus, 
kotletes, pildītos piparus un kāpostu tīteņus, pildī-
tās ruletītes un karbonādes, ruletes ar riekstiņiem, 
medaljonus un nevārītas dažāda veida un pildījumu 
ruletes. Tie piedāvāta arī gatavā cūkgaļas produk-
cija: dažāda veida un pildījuma ruletes, cepeši, vil-
totais zaķis, vairāku veidu ceptie kupāti, pastētes, 
sālīts speķis, galvas siers, aukstā gaļa, kā arī uzko-
das pie alus. 

Viena no pēdējām Annas receptēm un jaunizmē-
ģinājumiem ir rulete ar aprikozēm un sieru, kas, ce-
rams, pavisam drīz būs arī pircēju iemīļota. 

A/S „Latgales bekons” veikalu un tirdzniecības 
vietu adreses Daugavpilī: Grodņas ielā 49, Vidze-
mes ielā 136A, Tartu ielā 15B, Lāčplēša ielā 45, Val-
kas ielā 20, 18.novembra ielā 98, Smilšu ielā 96A un 
Valkas ielā 2S (atjaunotais gaļas paviljons). 

Novēlam A/S „Latgales bekons” kolektīvam iz-
augsmi un dzīvotspēju!

redzam, kurš produkcijas veids „ie-
dzīvojas” un kurš nē. Tā mēs papla-
šināmies un cenšamies piedāvāt 
pircējiem arvien lielāku sortimen-
tu. Agrāk mēs organizējām produk-
cijas degustāciju mūsu veikalos un 
tirdzniecības vietās, taču tagad mēs 
degustējam paši. Taču gala izvēli 
izdara, protams, pats pircējs. Paši 
arī iepērkam savu gaļu un tās iz-
strādājumus, to pērk arī mūsu dar-
binieki. Es citu gaļu nemaz neēdu, 
arī vistu ēdu arvien mazāk. Un vēl, 
cenšamies un strādājam ar vietē-
jiem, Latvijas ražotājiem. Vai tie ir 
pārpircēji vai zemnieki, no kuriem 
iepērkam graudus barošanai, tie ir 
mūsu, vietējie, no Latgales.” Pāri vi-
siem šiem nosauktajiem principiem 

 Daugavpilī atklāts Daugavpils un Ilūkstes novadu zemnieku 
lauksaimnieciskās produkcijas vakara tirdziņš

18.jūnijā Daugavpilī, Dagdas ielā (Kandavas ielas 
galā, blakus Zaļajam tirgum) tika atklāts jaunais 
Ilūkstes un Daugavpils novadu Zemnieku lauk-
saimnieciskās produkcijas vakara tirgus, kas dar-
bosies visas vasaras garumā divas reizes nedēļā - 
katru trešdienu un piektdienu no plkst. 16.00 līdz 
22.00.

Pateicoties Daugavpils novada domes un pilsētas 
atbalstam, kā arī jauno zemnieku iniciatīvai, turp-
māk Daugavpils un Ilūkstes novadu zemnieki un 
mājražotāji bez starpniekiem varēs realizēt pašu 
izaudzēto un saražoto produkciju gala patērētājiem.

Vakara tirgus galvenais mērķis ir ļaut pircējiem, 
kuriem nav iespējas apmeklēt dienas tirgu darba 
laikā, iegādāties vietējo zemnieku un mājražotāju 
produkciju vakarā. Otrkārt, tā būs vieta, kur varēs 
nopirkt dārzeņus lētāk, saņemot atlaidi, iegādājo-
ties lielāku apjomu.

Visas preces tirgos vietējie zemnieki, 
kas ar savu produkciju nevar piedalīties 
dienas tirgū. Zemnieki pārsvarā tirgos 
augļus, ogas, dārzeņus, mājputnu olas, 
mājražotāju produkciju, kūpinājumus 
un amatniecības izstrādājumus. Būs 
iespējama arī vairumtirdzniecība.

Daugavpils un Ilūkstes novada zem-
nieki izsaka lielu pateicību Daugavpils 
pilsētas un novada domēm par sniegto 
atbalstu tirdziņa organizēšanā. 

Daugavpils novada dome aicina pil-
sētas un novada iedzīvotājus iegādāties 
kvalitatīvu produkciju tieši no ražotā-
ja. Uz tikšanos tirdziņā, katru trešdie-
nu un piektdienu, no plkst. 16.00 līdz 
22.00!

 Mūžībā aizgājuši     
ambeļu pagastā

Līvija Goferde (1944.g.)
Andris Skromāns (1989.g.)

biķernieku  pagastā
Igors Semjonovs (2004.g.)
Ivans Ivanovs (1940.g.)

Demenes pagastā
Elvīra Vilcāne (1944.g.)

Fjodors Pavlovs (1948.g.)
Marija Poļakova (1929.g.)
Frants Lopatko (1950.g.)

Emīlija Kondeļevska (1932.g.)
Simeons Tihomirovs (1957.g.)

Kalupes pagastā
Jevdokija Ņikitina (1929.g.)

laucesas pagastā 
Raisa Daņilova (1955.g.)

Broņislava Gasjuļa  (1930.g.)
līksnas pagastā

Ernests Jāzeps Kursišs (1944.g.)
Genovefa Kapača (1925.g.)

Medumu pagastā
Vladislavs Kravcevičs (1934.g.)

Naujenes pagastā
Agafi ja Gerasimova (1920.g.)

Jevgeņijs  Ošmjanskis (1990.g.)
Nadežda Mališeva (1967.g.)

Timofejs Ziļs (1945.g.)
salienas pagastā 

Jevdokija Pivrika (1928.g.)
Eduards Livča (1951.g.)
skrudalienas pagastā
Ivans Volkovs (1940.g.)

Boriss Gubanovs (1952.g.)

sventes pagastā
Monika Bojarune (1932.g.)

Tabores pagastā
Grigorijs Feodorovs (1941.g.)

Višķu pagastā
Romualds  Švarnovičs (1943.g.)

Igors Gurjančiks (1959.g.)

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s w w w . d n d . l v2014.gada 30.jūnijs 11

P E r s o N Ī b a

Kā Jūs pievērsāties kultūras dzīvei?
Esmu beigusi Rēzeknes 1. vidusskolu, un uzreiz 

pēc vidusskolas es izlēmu, ka iešu mācīties uz to-
reizējo Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku teh-
nikumu, specialitātē Kultūras darbu organizators. 
Pēc tehnikuma pabeigšanas atgriezos savā dzimta-
jā pilsētā – Rēzeknē, kur strādāju Rēzeknes pilsē-
tas Kultūras nodaļā. Iestājos Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas Akadēmijā (toreiz vēl nebija Kultūras aka-
dēmijas. Svētku režisora specialitāti varēja mācīties 
tikai Mūzikas akadēmijā). 

1991. gadā Mūzikas Akadēmija sadarbībā ar Dau-
gavpils Universitāti uzņēma eksperimentālu kursu, 
kurā piedāvāja mācīties Latgales kultūras darbi-
niekiem. Vispārējos priekšmetus mēs apguvām 
Daugavpils Universitātē, bet speciālos priekšmetus, 
tādus kā runas kultūra, aktiermeistarība un reži-
ja, apguvām Mūzikas Akadēmijā. Es uzskatu, ka tā 
bija ļoti interesanta pieredze, un šāda veida apmā-
cības būtu jāturpina arī šodien. 1992. gadā mēs ar 
vīru Artūru pārcēlāmies no Rēzeknes uz dzīvi Dau-
gavpilī. Tikām uzaicināti darbā kā jaunie speciālisti 
Daugavpils pilsētas pašvaldībā, kur nostrādājām 
divus gadus. 1994.gadā, rakstot savu diplomdarbu 
Mūzikas Akadēmijā es griezos pie tā laika Dau-
gavpils rajona kultūras nama direktores Jolantas 
Urbānes, kas ļāva manu diplomdarbu izstrādāt 
kultūras namā, kas toreiz bija „Mazo vokālistu kon-
kurss „Cālis””. Kopš tā laika un līdz pat šodienai es 
strādāju Daugavpils novada kultūras centrā – jau 
20 gadus. 

Arī šodien mums ir laba sadarbība ar Daugavpils 
universitāti. Pēdējos gados laikā pie mums iziet 
praksi „Mākslas  menedžmenta” programmas  stu-
denti, kas atsvaidzina mūsu kultūras centra ikdie-
nu ar savu klātbūtni un idejām. Daudzi no viņiem 
veido savus kursa darbus un diplomdarbus sadarbī-
bā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldes struk-
tūrvienībām. Studenti ienes jaunas dvesmas un 
sniedz daudzas jaunas idejas, kā piemēram, labda-
rības akcijas, Ziemassvētku uzvedumi u.c. Studen-
ti kā brīvprātīgie tiek iesaistīti arī dažādu lielāko 
pasākumu realizēšanā, piemēram, Starptautiskajā 
tautas mākslas festivālā „Augšdaugava”.

Kādi pašdarbības kolektīvi ir Daugavpils 
novada kultūras centrā?

Kultūras centrā darbojas septiņi pašdarbības ko-
lektīvi: vissenākie mums ir jauktais koris „Latgale”, 
kas šogad svinēja savu 50 gadu jubileju, un tautas 
deju ansamblis „Līksme”, kas šogad svinēja 45 ga-
dadienu, tad vēl vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Līksme”, kas darbojas piecus gadus, folkloras kopa 
„Dyrbini”, vokālais ansamblis un vokālā studija 
„Stage on”, teātra trupa „Trešais variants” un teātra 
studija „Mode H”, kas ir izveidota 2007.gadā. Teātra 
studija „Mode H” ir īpaša mūsu kultūras centra vie-
nība, kurā darbojas cilvēki ar īpašām vajadzībām. 
Pirmo reizi mēs sapulcējāmies, lai brauktu uz Fran-
ciju – uz adaptētās modes festivālu „Mode H”. Šim 
Francijas festivālam tika iestudēts uzvedums, ar 
kuru mēs pārstāvējām Daugavpils novadu un visu 
Latviju. Ja sākotnēji teātra studija „Mode H” tika 
izveidota vienam konkrētam uzvedumam Franci-
jā, tad  šobrīd šī vienība ir kļuvusi patstāvīga, un 
režisora Viktora Jansona vadībā tiek iestudēti arī 
citi uzvedumi. Viktors Jansons ar šiem cilvēkiem 
darbojas jau 5 gadus. Kopumā teātra studijā „Mode 
H” darbojas 12 cilvēki, un no tiem 7 ir ar īpašām va-
jadzībām. Šie cilvēki ir darboties griboši un aktīvi, 
un tā ir iespēja viņiem izpausties un atbraukt vienu 
reizi nedēļā uz nodarbībām novada kultūras centrā. 
Pēdējais lielākais iestudējums bija „Mazais princis”. 
Man personīgi šie cilvēki māca, ka mūsu sāpes un 
nelaimes ir tikai nieki – šie cilvēki ir tik ļoti gaiši, 
atvērti un mīlestības pilni. 

Kas Jums sagādā vislielāko gandarījumu 
kultūras darbā? 

Kopš 1995.gada es vadu mūsu novada kultūras 
centra teātra trupu „Trešais variants”, un lielāko 
gandarījumu man sagādā tieši izrāžu iestudēšana, 
jo katra izrāde ir teātra trupas „izcakināta”. Sākot 
ar to, ka izrāde ir jāatrod, viņa ir jāiemīl, jāizpēta, 
jāpielāgo aktieriem, un, līdz ar to, šis darbs sanāk 
ļoti komplekss, un tieši tas sagādā lielāko prieku un 
gandarījumu. 

Vai Jūsu mīlestība uz teātri radās, esot par 
režisori vai aktrisi? 

Es neesmu profesionāls teātra režisors. Mana 
specialitāte ir svētku režija, kas tomēr atšķiras no 
teātra režijas. Toreiz 1995.gadā, kad izveidojās te-
ātra trupa “Trešais variants”, Ināra Mukāne iero-
sināja, ka vajadzētu rajona kultūras namā izveidot 
teātra studiju, toreiz Daugavpils rajona Kultūras 
namā nebija nekā saistībā ar amatierteātri, un man 
piedāvāja uzņemties šo pienākumu. Un tā mēs pa-
mazām sākām – apmeklēju kursus, mācījos arī pati. 
Un gadu gaitā tā ir kļuvusi par manu sirdslietu. Uz-
skatu ka režiju (gan teātra, gan svētku) ir jāmācās 
un jāpilnveidojas visu mūžu. Nav tā, ka beidz augst-
skolu un punkts – tu esi iemācījies. Radošajās lietās 
tā nenotiek, viss iet uz priekšu, attīstās tehnoloģi-
jas, mainās cilvēku domāšana. Režisoram ir jāseko 
visam līdzi.

Esmu darbojusies arī kā aktrise. Kad mācījos 
tehnikumā, mēs ļoti daudz spēlējām dažādos bērnu 
pasākumos, Rēzeknē un arī šeit sākumā esmu dar-
bojusies kā aktrise, strādājot veidojām dažādus Zie-
massvētku uzvedumus. Ir bijuši tādi gadījumi, kad 
kaut kas notiek ar kādu no „Trešais variants” aktri-
sēm, man ir nācies „ielekt” dažās pat ļoti sarežģītās 
lomās. Bet vispār nav labi, ja teātra režisors spēlē 
izrādē. Pagājušo gadu man bija viens ļoti negaidīts, 
bet patīkams piedāvājums, kuru es arī izmantoju. 
Daugavpils teātrī man piedāvāja aizvietot aktrisi, 
kas bija dekrēta atvaļinājumā, un spēlēt Zabaļas 
lomu izrādē „Vosorys saulgrīžu burvesteibys”. Tā 
bija lieliska pieredze strādāt kopā ar profesionāliem 
aktieriem un režisoru.

Kāda ir Jūsu mīļākā izrāde, kas ir iestudēta 
ar „Trešo variantu”?

Pirms deviņiem gadiem mēs iestudējām zviedru 
rakstnieces Agnētes Pleijeles lugu „Daži vasaras va-
kari zem saules”, kas ir viena no manām mīļākajām 
izrādēm. Man ļoti patīk arī mūsu viencēliena iestu-
dējums „Roze un kronis”, autors Džons Boingtons 
Prīstlijs (Dž.B.Prīstlijs), kuru mēs esam iestudējuši 
pat divas reizes – pirmo reiz 2000.gadā un atkārtoti 
2009.gadā. Īstenībā katrs iestudējums tiek izlaists 
caur sevi, un uz to brīdi tu saaudz ar viņu. Pagā-
jušajā gadā kopā ar režisoru Viesturu Renci iestu-
dējām Rūdolfa Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos” 
mūsdienu variantā – „Skroderdienas Silmačos. Mil-
lenium”. Tā bija interesanta pieredze, viena pati es 
neuzdrīkstētos, jo esmu diezgan konservatīva, bet 
Viesturs nāca ar jaunām idejām un mums izveido-
jās labs tandēms, manuprāt, iestudējums izdevās. 
Es tiešām varu teikt, ka katra izrāde uz kādu brīdi 
man kļūst ļoti mīļa. 

Kur Jūs smeļaties idejas savām izrādēm?
Režisora darbā es neesmu autoritatīva persona. 

Mums katra izrāde veidojas ļoti dabiski, ļoti daudz 
ideju nāk tieši no pašiem aktieriem. Pirmkārt, ir jā-
atrod materiāls – tas ir pats grūtākais. Jo tas nav 
kā profesionālā teātrī, kurā tu izvēlies materiālu, 
un aktieri jau ir gatavi spēlēt. Mums ir jādomā, vai 
luga der vai neder aktieriem. Mūsu kolektīvā vidēji 
ir 30 gadīgi aktieri, un, ja lugā ir vecāki cilvēki, tad 
mēs to nospēlēt nevaram. Un darbs pie materiāla 
piemeklēšanas ir diezgan sarežģīts, tas sagādāja 
man grūtības arī pie pēdējās lugas izvēles. Bet tad, 
kad materiāls ir atrasts, mēs kopīgi ar aktieriem 
strādājam, un katrs aktieris mēģina atrast savu 
lomu – izlaižot to caur savu prizmu, un tā veidojas 
kopdarbs. Es uzskatu, ka režisors viens pats neko 
nevarētu – ir komanda, kas strādā, un,  režisoram 
sakopojot visas domas, ir jāspēj tās ievirzīt pareiza-
jās sliedēs.

augustā notiks Daugavpils novada amatier-
teātru saiets „spēlējam kopā!”, pastāstiet par 
to?

Daugavpils novadā vienu reizi divos gados tiek 
rīkoti amatierteātru festivāli. Tradīcija aizsākās 
vēl pirms administratīvās teritoriālās reformas. 
Daugavpils rajona laikā mums bija laba sadarbība 
ar Subates pilsētu, kur starptautiski amatierteātra 
festivāli notika trīs reizes pēc kārtas. Tajā uzstājās 
ne tikai vietējās teātra trupas, bet arī kolektīvi no 
Lietuvas – Rokišķiem un Obeļai. Subates festivāli 
mums ir bijuši īpaši nozīmīgi un joprojām ir pali-
kuši atmiņā. Pēc reformas amatierteātra festivā-
lus mēs rīkojam jau Daugavpils novada teritorijā. 
Iepriekšējais festivāls tika rīkots Līksnā, un šoreiz 
tas notiks Višķos, kas kuplinās arī 16.augustā no-
tiekošos pagasta svētkus. Tā kā Višķos nav kultū-
ras nama un skolās šobrīd notiek remonti, izrādes 
tiks rādītas arī  Dubnas un Ambeļu pagastos. Katrā 
vietā būs vismaz viena amatierteātra izrāde, kas 
būs brīvi pieejamas iedzīvotājiem. Festivāla ietva-
ros tiek aicināti visi novada amatierteātri ar saviem 
uzvedumiem, kas ir iestudēti pēdējā gada laikā, 
mēs gaidām ciemos arī vienīgo Daugavpils pilsētas 
amatierteātri – Krievu tautas teātri „Искатель” , kā 
arī amatierteātrus no Ilūkstes novada. Vienlaikus 
tā būs arī amatierteātru skate – katra kolektīva 
sniegumu vērtēs pieaicinātie eksperti, tādejādi ap-
vienojot lietderīgo ar patīkamo.

Es zinu, ka Jūsu ģimene ir ļoti aktīva un mu-
zikāla. Pastāstiet par savu ģimeni.  

Mēs ģimenē esam trīs cilvēki – es, mans vīrs Ar-

tūrs un dēls Matīss. Mans vīrs, kopš es viņu zinu, ir 
mūziķis – pēc  izglītības kordiriģents, bet praktis-
kajā darbā viņš ir mūziķis, komponists, dzejnieks 
un kopumā ļoti radoša personība. Mūsu dēls Matīss 
arī ir ļoti radoša personība, ir pabeidzis bērnu mū-
zikas skolu un pašlaik studē RISEBA audio vizuālo 
mākslu. Mēs ar ģimeni muzicējam kopā kā etnoro-
ka grupā „Laimas muzykanti”, ko vada mans vīrs. 
Pirms pāris gadiem mani puiši izdomāja, ka viņiem 
savā dzīvē vajag kaut kādu „Action”, un tā mēs ie-
saistījāmies televīzijas šovā „Dziedošās ģimenes”, 
kas īstenībā deva ļoti lielu skatuves pieredzi un bija 
reizē arī fi zisko spēku pārbaude mums visiem. 

Kādu instrumentu Jūs spēlējat?
Vairāk ar mūziku nodarbojas mans vīrs un dēls. 

Es dziedu, spēlēju stabules, perkusijas. Esmu arī 
pabeigusi  bērnu mūzikas skolu, kur apguvu akor-
deona spēli, un „Dziedošās ģimenes” pēc 20 gadu 
pārtraukuma lika man atkal paņemt rokās šo ins-
trumentu. Muzikantam, tāpat kā režisoram, ir jāat-
tīstās, jāiet laikam līdzi un jāmeklē ikreiz kaut kas 
jauns. 

Vai Jūs jūtaties brīvi uz skatuves?
Lai cik tas nebūtu dīvaini, es uz skatuves jūtos 

ļoti ērti. Lai gan tas paņem ļoti daudz enerģijas, bet 
tad kad atmet visas domas par darbu un mājām, es 
jūtos labi. Atrodoties uz skatuves, vari aizmirsties 
un justies brīvi. 

Vai Jūs dažādos svētkos muzicējat arī ģime-
nes lokā?

Īstenībā nē, jo gan vīram, gan dēlam profesionā-
lajā darbībā nepārtraukti sanāk atrasties uz ska-
tuves. Pēdējā laikā arī man visos svētkos ir nācies 
atrasties uz skatuves, katru gadu spēlējam Jāņu 
naktī, šogad spēlēsim Rīgā Krastmalā, tāpat arī 
18.novembrī – kas man kā latvietei un Latvijas pil-
sonei ir ļoti svarīgi, un Ziemassvētkos. Ģimenē pa-
rasti lielākā atpūta ir pauze. Mājās man patīk adīt 
un tamborēt, tas palīdz nomierināt nervus. Un lielā-
kais manas dzīves sapnis ir iemācīties aust, jo mana 
vecmāmiņa ir bijusi liela audēja.

Jūs muzicējot esat apceļojuši vai visu pasau-
li. Vai varat padalīties ar iespaidiem?

Visi šie ceļojumi nav bijuši atpūtas braucieni – 
tā ir dalība festivālos, un tas kā jebkurš uznāciens 
uz skatuves nav viegls, tam ir jāgatavojas un tas ir 
darbs. Ar „Laimas muzykantiem” mēs esam apce-
ļojuši visu Eiropu. Pirms 12 gadiem Artūrs kā fol-
kloras speciālists pirmo reizi tika uzaicināts vadīt 
folkloras nodarbības Austrālijā. Austrālijā latviešu 
izcelsmes jauniešiem tiek rīkota vasaras vidusskola, 
kur sabrauc jaunieši no visas Austrālijas un apgūst 
latviskās zinības – Latvijas vēsturi, ģeogrāfi ju. Tie 
ir Latvijas emigrantu pēcteči, kas cenšas uzturēt 
latvietību un latviskās tradīcijas pat vairāk nekā 
mēs – mums liekas, ka mēs visu zinām un mums 
viss ir, lai gan īstenībā tā nav. Viņi cenšas uzturēt 
un „uzfrišināt” savu latvietību. Artūrs Austrālijā ir 
bijis septiņas reizes, arī mēs ar Matīsu pirmo reizi 
bijām 2007.gadā. Es ar jauniešiem tur darbojos te-
ātra mākslā. Šogad mēs esam aicināti uz „Latviešu 
kultūras dienām” kā „Laimas muzykanti”. Tā ir ļoti 
interesanta sajūta, kad, aizbraucot tūkstošiem kilo-
metru tālu no mājām tu vari sazināties latviski un 
uzzināt tik daudz jauna par Latviju un latviešiem.

Kā Jūs saglabājat savu latvisko un latgalisko 
identitāti?

Mēs esam nodibinājuši biedrību „Latgalīšu Et-
nokulturys centrs” un esam realizējuši vienu lielu 
projektu – „Etnisko skaņu laboratorija”, kas tika īs-
tenots pateicoties Eiropas struktūrfondu fi nansēju-
mam. Projekta rezultātā tika iegādāta, profesionāla 
datortehnika, ar kuras palīdzību var apstrādāt ska-
ņas failus. Pirms gadiem trim esam veidojuši folklo-
ras skolu, kas bija Kultūrkapitāla fonda atbalstīts 
projekts. Tika pieaicināti dažādi folkloras meistar-
klašu vadītāji, kas mācīja dažādu instrumentu spē-
li. Tāpat pirms gadiem četriem tika rīkotas meis-
tardarbnīcas „Satiec savu meistaru”, saistībā ar 
kulināro mantojumu, kurā tika iesaistītas Vaboles 
saimnieces, un mēneša garumā tika rīkotas četras 
ēdiena gatavošanas meistarklases, interesentiem 
mācīja, kā gatavot kļockas, cept cepumus „Rozītes” 
u.c. 

Ko Jūs varētu ieteikt vietējiem latviešiem - 
kā uzturēt un kopt latviskās tradīcijas?

Man liekas, ka latviskās tradīcijas un kultūru ir jā-
glabā un jānodod nākamajām paaudzēm –  bērniem 
jāmāca tautasdziesmas. Jo interneta vidē, masu me-
dijos un informācijas gūzmā mēs bieži vien pazūdam, 
pazūd latviskais. Tāpēc ir svarīgi apzināties savu 
latvietību, savu identitāti, un nodot tālāk nākama-
jām paaudzēm. Runājot par Austrāliju, viņiem inte-
resants un īpašs ir tieši viss latgaliskais, kas mums 
dažkārt liekas pats par sevi saprotams. Mums ir jā-
lepojas un arī jauniešiem jāmāca lepoties ar to, ka tu 
esi latvietis, esi latgalietis – ka tev ir sava valoda un 
kultūra. Austrālijā un Amerikā latviešiem nav tiešas 
saskares ar dzimteni, taču jaunieši apzinās un lepo-
jas ar savu piederību tai. Tāpat arī ar latgalisko, tas 
ir „pluss” pie latviskā, ar ko tu vari izcelties, būt īpašs 
un ar ko tu vari lepoties ejot pasaulē. Es ieteiktu ap-
zināties to īpašo, kas mums ir.

 Inta Uškāne: „Teātris ir mana sirdslieta!”
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Novadā dzimuši       
ambeļu pagastā

Sofi ja Beinaroviča (21.maijā)
Dubnas pagastā

Agnese Pronoza (11.jūnijā)
Kalupes pagastā

Kārlis Prigoda (26.maijā)
līksnas pagastā

Normunds Kudiņš (23.maijā )
Medumu pagastā

Milana Guseva (2.jūnijā)
Naujenes pagastā

Darens Melnis (23.maijā )
Sabrina Tureviča  (21.maijā)
Edgars Oļehnovičs (1.jūnijā)
Roberts Mazurs (28.maijā)

Nīcgales pagastā
Paula Simanoviča (30.maijā)

Vecsalienas pagastā 
Karalina Dvorjaņikova (4.jūnijā)

Višķu pagastā 
Jana Panafi dina (7.jūnijā)

sveicam  jaunlaulātos!
• Inesu Ošmjansku un Vitāliju Aņisjko
• Olg u Kravčuni un Vladislavu Cimboreviču
• Aleksandru Višņakovu un Vadimu Puzānu
• Nadeždu Daļecku un Andri Bartkeviču
• Kristīni Vasiļevsku un Alekseju Daņilovu
• Olgu Liepu un Andri Ričiku
• Annu Jaņeviču un Georgiju Sļepčonoku
• Ļubovu Romanovu un Eduardu Kuhaļski
• Tatjanu Ņikitinu un Vladislavu Smanu
• Tatjanu Pavlovu un Juriju Jakovļevu
• Tatjanu Maskaļonoku un Dmitriju Bobiļevu
• Lāsmu Gremzdi un Vladimiru Vorobjovu
• Aleksandru Mihailovsku un Vitāliju Kozirevu

Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,

veselību, pacietību un izturību
bērniņu audzināšanā!

Konkursa nolikums: manizurnali.lv

www.kalkuni.lv      www.facebook.com/kalkuni


