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Pirmo reizi Muzeju naktī durvis vēra Kalkūnes muiža
18. maijā ikgadējā Muzeju nakts pasākuma laikā 

Latvijas muzeji vienojās devīzē “Zaļā krāsa – mežs”, 
tā turpinot Muzeju nakts trīs gadu tematisko ciklu. 
Ciklu veido trīs krāsas un trīs Latvijas dārgumi - 
zilā jūra, zaļais mežs un sarkanais dzintars. Muze-
ju nakts pasākums notika visos Daugavpils novada 
muzejos, un šogad pirmo reizi muzeju nakts ietvaros 
bija dota unikāla iespēja apskatīt Kalkūnes muižas 
ēku. 

Pasākumu Kalkūnes muižā atklāja Maijas Kalni-
ņas čella mūzikas koncerts un Daugavpils vācu bied-
rības „Erfolg” uzstāšanās. Pilī,  kā pirms 100 gadiem, 
atkal ieskanējās vācu melodijas. 

Ar aizkustinošiem priekšnesumiem uzstājās mājas 
saimnieki – Kalkūnes bērnu nama audzēkņi un dar-
binieki. Lielu pateicību sakām vadītājai Skaidrītei 
Kazanovai un viņas kolektīvam, kuri dažu mēnešu 
laikā bija veikuši lielus pils sakārtošanas darbus. 

Vēsturnieku biedrība „CALCUNA” prezentēja 
vēsturiskā materiāla stendus par grāfa fon Etinge-
na dzimtu, Kalkūnes muižas likteni un spilgtākās 
Kalkūnes pagasta teritorijas vēstures lappuses.

Muižas pirmā stāva vairākās telpās varēja apmek-
lēt fotogrāfa Jurija Berdņikova fotogrāfi ju izstādi 
„Kalkūnes skices”, kur bija skatāmi skaistākie pa-
gasta nostūrīši. 

Vienā no muižas tumšākajām cellēm videoprezen-
tācijā varēja iepazīties ar Daugavpils sarkano ķieģe-
ļu arhitektūras šedevriem, kurus savās fotogrāfi jās ir 
iemūžinājis novadpētnieks un fotomākslinieks Māris 
Grunskis un novadpētnieks Jurijs Čertovs. 

Apstaigājot plašās telpas, varēja aplūkot māksli-
nieciskus pārsteigumus, ko bija sagādājuši Špoģu 
mūzikas un mākslas skolas, Kalkūnes mākslas sko-
las mācību punkta un Daugavpils mākslas skolas 
audzēkņi. 

Līdz pat pusnaktij visu muižas ēku piepildīja 
skaistākie 18. un 19.gadsimta mūzikas šedevri. Vi-
sos logos līdz ar tumsas iestāšanos iedegās svecītes, 
kas radīja īpašu atmosfēru. Noslēdzoties svētkiem, 
apmeklētāji pauda cerību, ka pils drīz sagaidīs savu 
restaurāciju, lai varētu vērt durvis jauniem viesiem. 

Ne mazāk interesantas programmas apmeklētā-
jiem bija sarūpējuši Daugavpils novada muzeji. Rai-
ņa mājā Berķenelē Muzeju nakts sākās ar plenēra 
“Puķuzirnis” darbu izsoli. Plenērs notika 2012.gada 
vasarā un tajā piedalījās Daugavpils un Zarasu no-
vada iedzīvotāji, no kuriem trešā daļa bija cilvēki ar 
īpašām vajadzībām. Izsoles mērķis - iegūtos līdzek-
ļus ziedot jauna radošā plenēra organizēšanai. 

Berķenelē būtu ne tikai viens liels 
zvans pie mājas, bet arī daudz mazu 
zvaniņu mājas iekštelpās.

Naujenes Novadpētniecības muze-
ja galvenās aktivitātes noritēja brīvā 
dabā – Daugavas gleznainajā senlejā. 
Apmeklētāji varēja doties pa Mar-
kovas izziņu taku, lai iepazītu retos 
un aizsargājamos augus un vāktu 
veselīgas zāļu tējas. Paši mazākie ap-
meklētāji ar interesi apmeklēja fi lca 
pirkstiņleļļu darbnīcu, lai veidotu ro-
taļlietas. Novakarē, baudot smaržīgu 
zāļu tēju, kas gatavota pēc senajām 
tradīcijām – ogļu patvārī, ikviens  
varēja piedalīties zāļu tējas maisiņu 
izšūšanas darbnīcā un iesaistīties Gi-
nesa rekorda tapšanā, izveidojot savu 
musturdeķa fragmentu.

Savukārt Skrindu dzimtas muzejā 
pasākums sākās ar gleznošanas ple-
nēru, kur aktīvākie dalībnieki zīmēja 
un gleznoja par tēmu „Koki ainavā”, 
kopīgi iekārtoja gleznoto darbu izstā-
di, kura būs skatāma Skrindu dzim-
tas muzejā visu vasaru. 

Mežzinis Jāzeps Vingris apmeklē-
tājiem stāstīja par mežu apsaimnie-
košanu un izmantošanu, par koku 
enerģētiku un to dziedinošo spēku. 
Kokamatnieks Varis Vilcāns stāstīja 
par koka izmantošanas iespējām – kā 
veidot kokgriezumus, suvenīrus, sa-
dzīves, virtuves priekšmetus un dār-
za mēbeles. 

Vakars noslēdzās ar zāļu tējas bau-
dīšanu, mūzikas klausīšanos un gar-
du našķu cepšanu uz ugunskura. 

Pēc darbu izsoles visi dalībnieki devās Berķeneles 
dārzā stādīt liepas, bērzus un eglītes. Pateicoties A/S 
"Latvijas valsts meži" atbalstam, Berķeneles dārzs 
kļuva bagātāks ar kokiem.

Pasākuma laikā tika atklātas arī vairākas jaunas 
izstādes - fotogrāfa Makara Kirikova fotogrāfi jas, 
Raimonda Tūmiņa koka veidojumi un zvaniņu iz-
stāde no 6.skolas direktores Larisas Koževņikovas 
un Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktores Guntas 
Mālnieces privātkolekcijām.  Raiņa māja Berķenelē 
aicina arī turpmāk ciemiņus dāvināt zvaniņus, lai 



    Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”

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

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

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

    Reģistrācijas apliecības Nr. M 001334 

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

Paldies visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā!
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Daugavpils novada domes lēmumi

16.maija sēdē pieņemti 96 lēmumi:  
• Apstiprināja novada pašvaldības 2012.

gada fi nanšu pārskatu.
• Apstiprināja precizēto Daugavpils novada 

attīstības programmu 2012.-2018.gadam.
• Nolēma pilnveidot novada teritorijas plā-

nojuma 2012.-2023.gadam redakciju atbilstoši 
VARAM vēstulē sniegtajiem komentāriem, atce-
ļot iepriekš pieņemtos lēmumus par novada  teri-
torijas plānojuma 2012.-2023.gadam apstiprinā-
šanu.

• Apstiprināja sadzīves atkritumu savākša-
nas tarifu no 01.06.2013. līdz 01.06.2016. Salie-
nas pagasta teritorijā par faktiski izvesto atkritu-
mu daudzumu - Ls 9.38 (bez PVN) par 1 m3.

• Nolēma piedalīties kopā ar Daugavpils 
pilsētas domi biedrības „Latvijai-100” dibināšanā. 

• Atbalstīja novada pašvaldības dalību Na-
cionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, lai veicinātu 
pašvaldības iesaisti iedzīvotāju veselības veicinā-
šanā. 

• Palielināja novada pašvaldības speciālā 
budžeta pašvaldības ceļu fondu par Ls 101065 un 
iedalīja līdzekļus ceļu ārkārtas uzturēšanai 2013.
gadā šādām pagastu pārvaldēm: Demenes - Ls  
5300, Kalkūnes - Ls  3900, Laucesas - Ls 1048, 
Medumu - Ls 4534, Salienas -  Ls 5721, Sventes 
- Ls 2275, Tabores - Ls 3383, Višķu - Ls 230 un 
novada domei - Ls 74674.

• Apstiprināja mācību literatūras iegādei 
paredzēto valsts budžeta līdzekļu Ls 10958 sadali 
novada pašvaldības izglītības iestādēm 2013.ga-
dam.

• Apstiprināja novada pašvaldības tautas  
mākslas kolektīvu vadītāju  darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām 2013.gadam paredzētās valsts budžeta 
mērķdotācijas sadali.

• Nolēma organizēt Naujenes pamatskolas 
telpās divas dienas bērnu nometnes: „Dzirkstelī-
te” no 03.06.2013. līdz 21.06.2013. un „Brīnum-
zeme” no 01.07.2013.  līdz 19.07.2013. un noteica 
vecāku maksu Ls 30 par 15 dienām.

• Piešķīra fi nansējumu no novada domes lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem:  

- Biķernieku pagasta pārvaldei Ls 2820 au-
tobusa SETRA S213UL remontam,

- Kalkūnes pagasta pārvaldei Ls 4240 cau-
ruļvadu TV inspekcijas un hidrodinamiskās 
iekārtas darbu apmaksai, 

- pašvaldības aģentūrai „Višķi” Ls 1595 au-
tobusa VOLVO B10B remontam,

- Līksnas pagasta pārvaldei Ls 4001 izde-
vumu kompensēšanai par plūdu seku likvidē-
šanas darbiem ziemeļu aizsargdambja nostip-
rināšanai dārzkopības kooperatīvajā sabiedrī-
bā „Kooperators”,

- Biķernieku pagasta pārvaldei Ls 3751 
projektu tehniskās dokumentācijas aktuali-
zācijas  apmaksai: ”Biķernieku pamatskolas 
ēkas vienkāršota rekonstrukcija”-  Ls 2420 un 
„Biķernieku pamatskolas ēkas energoefektivi-
tātes paaugstināšana”-Ls 1331.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu:
- Ls 72640,39 projekta „Ūdenssaimniecības 

attīstība Daugavpils novada Kalkūnes pagas-
ta Randenes ciemā” fi nansēšanai,

- Ls 412000 investīcijām pašvaldības īpa-
šumā un valdījumā esošajos infrastruktūras 
objektos, kas nepieciešamas neatliekamai ār-
kārtas seku novēršanai plūdu skartajās teri-
torijās novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.

• Atļāva Nīcgales pagasta pārvaldei uzsākt 
Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sis-
tēmas un katlu mājas rekonstrukcijas tehniskā 
projekta izstrādi un būvniecību.

• Apstiprināja projektu „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Daugavpils novada Kalkūnes pagas-
ta Randenes ciemā”, „Ilgtspējīgs pilsētu un reģio-
nu sadarbības tīkls jaunatnes bezdarba problēmu 
risināšanai”, „Ielu vingrošana – jauniešu lietderī-
ga brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana 
Daugavpils novadā”, „Volunteering – employment 
generator” un  „Ūdens vides aizsardzība un zaļā 
dzīvesveida pasākumu attīstība Latvijas un Krie-
vijas pierobežas reģionos” pamatbudžeta ieņēmu-
mu un izdevumu tāmes.

• Atļāva atsavināt Līksnas pagasta pārval-
des īpašumā esošo autobusu  MERCEDES BENZ 
SPRINTER 308, nosakot atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē ar sākumcenu Ls 800.

• Atļāva atsavināt Demenes pagasta pār-
valdes īpašumā esošo traktortehniku JUMZ 6KL,  

nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē 
ar sākumcenu Ls 710.

• Nolēma iegādāties ēku nekustamo īpašu-
mu ”Slutiški 2”, Slutiški, Naujenes pagastā nova-
da pašvaldības īpašumā par Ls 1800.  

• Nolēma uzdot pašvaldības izpilddirekto-
rei nodrošināt sadzīves un rūpniecisko atkritumu 
izgāztuves „Križi”, kas atrodas Kašatniki, Nauje-
nes pagastā, izpētes darbu uzsākšanu, lai noteik-
tu esošo atkritumu sastāvu, veidu, daudzumu un 
atkritumu sadalīšanās pakāpi. 

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus: „Mednieki”, Kamariški, Medumu pa-
gasts, Žuki, Pērlīte, Demenes pagasts, „11”, Lau-
cesa, Laucesas pagasts un „Sloboda”, Mazsloboda, 
Kalupes pagasts.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpa-
šuma „Sloboda”, Mazsloboda, Kalupes pagasts iz-
soles noteikumus.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamo īpa-
šumu: Ceiruleiši, Irbītes, Dīķmalas, Pumpuriņi, 
Kalupes pagasts un Višķu iela 11, Ambeļi, Ambe-
ļu pagasts izsoles protokolus.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā 10 dzīvokļiem Nīcgales pagastā.

• Atļāva sabiedrībai AS “Automotoprojek-
tai” un SIA “4rally” rīkot Medumu pagastā rallija 
“300 Lakes Rally” Latvijas posmu 10.08.2013. no 
plkst. 14.00 līdz 18.30.

• Atļāva biedrībai „Sporta klubs „BEI-
BUKS””  rīkot 25.un 26.maijā publisku pasākumu 
– Vislatvijas ūdenstūristu saietu „Lielais plosts 
2013” Slutišķos un īpašumā „Vecloki”, kempingā 
„Ozianna”, Naujenes pagastā.

• Piešķīra 18 fi ziskām personām Līksnas, 
Laucesas, Tabores, Sventes un Kalkūnes pagastā 
vienreizēju pabalstu 2013.gada  pavasara plūdu 
radīto bojājumu novēršanai.

• Atteica piešķirt vienai fi ziskai personai 
Līksnas pagastā vienreizēju pabalstu ārkārtas 
situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto bojāju-
mu novēršanai. 
13.maija ārkārtas sēdē pieņemts 1 lēmums:

• Izvirzīja Naujenes pagasta pārvaldes va-
dītājas Ināras Miglānes kandidatūru biedrības 
„Daugavas Savienība” balvas piešķiršanai.
30.maija sēdē pieņemti 102 lēmumi:

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozī-
jumi Daugavpils novada domes 2013.gada 14.feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Daugavpils 
novada pašvaldības budžets 2013.gadam””.

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Dau-
gavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” 
maksas pakalpojumi”, „Par koku ciršanu ārpus 
meža Daugavpils novada administratīvajā teri-
torijā” un „Grozījumi Daugavpils novada domes 
2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.6 
„Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sa-
karā ar bērna piedzimšanu””. Saistošie noteikumi 
pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas stāsies spēkā 
nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

• Apstiprināja noteikumus „Kārtība, kādā 
tiek veikti norēķini ar citām pašvaldības iestā-
dēm, kuras tiks iesaistītas  pašvaldības aģentūras 
„TAKA” darbībā”.

• Apstiprināja ar 01.06.2013. pašvaldības  
aģentūras „TAKA” vidējā termiņa attīstības stra-
tēģiju 2013.-2016. gadam.

• Nolēma lūgt Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministriju griezties Ministru 
kabinetā un pieprasīt saskaņā ar CFLA, LAD un 
VIAA lēmumiem par neattiecināmajām izmak-
sām atzīto Eiropas Savienības fondu līdzfi nan-
sējumu uz kopējo summu LVL 633929.72 segt no 
valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzē-
tiem gadījumiem”.

• Atļāva veikt iepirkuma procedūru Deme-
nes pagasta pārvaldei greidera iegādei, Skruda-
lienas un Medumu pagasta pārvaldei traktora ar 
priekšējo uzkari un sniega tīrīšanas lāpstu iegā-
dei.

• Atļāva Kultūras pārvaldei iesniegt pro-
jektu „Vecticībnieku  un latgaliešu zemkopības  
tradīciju kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāša-

na Slutišķu sādžā” Lauku attīstības programmas 
izsludinātajam konkursam ar projekta kopējo fi -
nansējumu Ls 169 400. 

•  Nolēma pagarināt novada domes 
03.10.2011. sadarbības līgumu ar biedrību „Dau-
gavpils izpletņlēcēju sporta klubs” līdz 10.05.2043.

• Nolēma nodot pagastu pārvaldēm apsaim-
niekošanā un lietošanā pašvaldības nekustamā 
īpašuma objektus, kas tika pārņemti novada do-
mes valdījumā Eiropas Savienības atbalsta lauku 
un zivsaimniecības attīstībai projektu, saistītu ar 
objektu rekonstrukciju, renovāciju, īstenošanai, 
kā arī projektu īstenošanas rezultātā  no jauna 
iegūtos nekustamā īpašuma objektus un kustamo 
mantu, uz projektu uzraudzības laiku - pieciem 
gadiem pēc pēdējā maksājuma saņemšanas un 
noteica, ka pagasta pārvaldes vadītājs ir atbildīgs 
par nekustamā īpašuma un kustamās mantas 
lietošanu un izmantošanu atbilstoši noteiktajam 
mērķim.

• Nolēma nodot no novada domes valdīju-
ma Līksnas pagasta pārvaldes valdījumā „Dzīvo-
jamās mājas Nr.1, 2, 3, 525 km”, Līksnas pagastā, 
neprivatizētos dzīvokļus.

• Nolēma pārņemt no Naujenes pagasta 
pārvaldes valdījuma novada domes valdījumā 
nekustamā īpašuma Skolas iela 1, Naujene, Nau-
jenes pagasts, ēku „Šķūnis” projekta „Naujenes 
novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija” īs-
tenošanai.

• Piešķīra Naujenes pagasta pārvaldei Ls 
1630,81 no dzīvokļa īpašuma  Nr.72, Vienības iela 
1, Lociki, dzīvokļa īpašuma Nr.112, Meža iela 4, 
Krauja, Līksnas pagasta pārvaldei Ls 4806,32 no 
dzīvokļa īpašuma Nr.1, Rēzeknes iela 2 un Skrud-
alienas pagasta pārvaldei Ls 172,52 no nekusta-
mā īpašuma „Aleksejevka” atsavināšanas rezul-
tātā gūtajiem pašvaldības budžetā līdzekļiem.

• Nodeva nekustamā īpašuma Vienības iela 
4, Lociki, Naujenes pagastā, pārvaldīšanas tie-
sības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus: „214”, Ļūbaste 1, Vecmurri, Līksnas 
pagastā, „Dunski 4”, „Dunski 5”, Dunski, Nauje-
nes pagastā un Griezes, Kalupes pagastā.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpa-
šuma Griezes, Kalupes pagastā izsoles noteiku-
mus.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos 
īpašumus: „11”, Laucesa, Laucesas pagastā un 
Žuki, Pērlīte, Demenes pagastā.  

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazī-
ties pašvaldības mājas lapas www.dnd.lv sadaļā 
„Publiskie dokumenti”.

Izmaksātas 
kompensācijas 18 
plūdos cietušajām 

personām
16.maija Daugavpils novada domes sēdē depu-

tāti pieņēma lēmumu par kompensāciju izmaksu 
novada iedzīvotājiem, kuru mājokļi cieta pavasara 
plūdu rezultātā. Pamatojoties uz iedzīvotāju iesnie-
gumiem un Būvvaldes komisijas apsekojumiem un 
slēdzieniem, pabalsti tiks izmaksāti 18 novada iedzī-
votājiem. Kompensējamās summas svārstās no Ls  
261,5 līdz Ls 1 090, kopumā pabalstos tiks izmaksāti 
8117,3 lati. 

Kompensācijas summa tika noteikta pamatojoties 
uz slēdzienu, vai mājoklim nodarīti viegli, vidēji vai 
smagi bojājumi. Par viegli bojātu dzīvojamo telpu (ja 
dzīvojamā telpa applūdusi līdz 1.stāva grīdas līme-
nim) pabalsta apmērs bija paredzēts Ls 5 par kvad-
rātmetru, vidēji bojātai dzīvojamai telpai (ja dzīvoja-
mā telpa applūdusi virs 1.stāva grīdas līmeņa) – Ls 
10 par kvadrātmetru, smagi bojātai dzīvojamai tel-
pai (ja dzīvojamā telpa applūdusi virs 1.stāva grīdas 
līmenim un telpai ir ledus radīti mehāniski bojājumi) 
– Ls 20 par kvadrātmetru. 
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2013.gada Daugavpils novada domes vēlēšanu rezultāti

2013.gada 9. jūlijā plkst. 13.00 Daugavpils no-
vada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils 
mutiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām perso-
nām tiek pārdota zemes vienība ( starpgabals) ar 
kadastra apzīmējumu 4462 001 0130 10.76 ha pla-
tībā, kura atrodas  „Sloboda”, Mazsloboda, Kalupes 
pagasts, Daugavpils novads.  

Objekta sākotnējā cena – Ls 6456.00
Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 
4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazī-
ties ar izsoles noteikumiem un  reģistrēties  izsolei  
mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis”, iepriekš samaksājot re-
ģistrācijas maksu  Ls 10.00 un  nodrošinājumu 10% 
apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumce-
nas. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles no-
teikumiem, apskatīt objektus un  reģistrēties līdz 
2013.gada 5. jūlijam plkst. 15.00  Daugavpils no-
vada domē,  Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā 
Daugavpils novada domes

(reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV-
37TREL9807280440200, Valsts kases kods: 
TRELLV22.  

Tālr. uzziņām: 65476739, 65476827, 26357842, 
29412676.

Līksnas pagasta pārvalde   pārdod  rakstiskā  
izsolē  ar augšupejošu soli  pašvaldībai piedero-
šo kustamo mantu – autobusu MERCEDES BENZ 
SPRINTER 308, izlaiduma gads 2001., nobrau-
kums 319698 km.

Autobusa izsoles  sākumcena Ls 800  (Astoņi  
simti  lati), izsoles solis Ls 50 (Piecdesmit lati).

Nodrošinājums LVL 80 (Astoņdesmit lati 
00 santīmi)  apmērā  jāiemaksā bankas kontā  
Nr.LV53TREL9803590446810 Valsts kase,  SWIFT 
kods: TRELLV22  ar norādi maksājuma uzdevumā 
„Līksnas pagasta pārvaldes izsolāmās kustamās 
mantas - autobusa MERCEDES BENZ SPRINTER 
308  nodrošinājums”, līdz izsoles sākumam.

Izsole notiks 2013.gada 26. jūnijā  plkst.1400 
Līksnas pagasta pārvaldes  telpās Daugavas  ielā 8, 
Līksnā, , Līksnas pagastā  Daugavpils  novadā. 

Piedāvājumi iesniedzami vai sūtāmi pa pastu Līks-
nas pagasta pārvaldei  Daugavas ielā 8 Līksnā Līks-
nas pagastā Daugavpils novadā , LV-5456

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līksnas pa-
gasta pārvaldē , Daugavas ielā 8 , Līksnā, , Līksnas 
pagastā  Daugavpils  novadā.  darbdienās no plkst.900 
līdz 1200 un no 1300 līdz 1600, izsoles noteikumi publi-
cēti pašvaldības mājaslapā internetā www.liksna.lv.  
Tālruņi uzziņām 65475564; 26590341

Izsolāmā manta apskatāma,  iepriekš saskaņojot 
ar pārvaldes autobusa vadītāju Juri Jonānu pa tālr. 
26385230. 

Turpinās Daugavpils reģionālās slimnīcas 
mobilā mammogrāfa izbraukumi

Inese Matisāne
Projekta vadītāja

Sākot ar 2013. gada 21. maiju Daugavpils reģionā-
lās slimnīcas mobilais mammogrāfs atsāka izbrauku-
mus uz Daugavpils novada pagastiem, un sievietes 
projekta „Krūts vēža profi lakse un agrīna diagnostika 
LV, LT un BY” (Nr. LLB-1-090) ietvaros tiek aicinā-
tas veikt bezmaksas mammogrāfi jas izmeklējumus uz 
pārbaudīt savu veselības stāvokli. Īpaši tiek gaidītas 
tās sievietes, kuras jau vairākus gadus nav radušas 
iespēju apmeklēt speciālistus un nav veikušas krūts 
vēža profi laktisko apskati, kas sievietēm vecumā no 
50- 69 gadiem ir jāveic vienu reizi 2 gados. 

Krūts vēzis ir izplatītākā sieviešu onkoloģiskā sli-
mība un galvenais pusmūža sieviešu priekšlaicīgas 
nāves iemesls. Risks saslimt ar krūts vēzi ir katrai de-
vītajai sievietei valstī. Projekta valstīs mirstības koefi -
cients identifi cēto pacientu vidū ir aptuveni 31%. Lai 
gan diagnožu koefi cients ir līdzīgs citām ES valstīm, 
tomēr mirstības koefi cients Latvijā, Lietuvā un Balt-
krievijā ir daudz augstāks. Ir ļoti svarīgi atklāt krūts 
vēzi savlaicīgi- 90% gadījumu, diagnosticējot to agrīnā 
stadijā, iespējams saglabāt krūti un dzīves kvalitāti. 

Pirmajā mobilā mammogrāfa izbraukumu posmā 
laikā no 2012. gada septembra līdz novembrim Dau-
gavpils reģionālās slimnīcas speciālisti izmeklēja 617 
sievietes no 9 Daugavpils novada pagastiem, un pa-
toloģija tika atklāta 68 sievietēm, kas sastāda 11,2% 
no kopējā izmeklēto skaita. Kopumā dienas laikā tika 
izmeklētas vidēji 44 sievietes. Daugavpils reģionālās 
slimnīcas speciālisti lūdz sievietes, nākot uz izmeklē-
jumu, ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu un 
aicina sekot līdzi mobilā mammogrāfa izbraukumu 
grafi kam. 

Šī iespēja ir jāizmanto! 

Datums Pagasts Laiks Vieta
06.06. Daugavpils novada dome 9.00 Daugavpils novada domes ēka, Rīgas iela 2
11.06. Vaboles pagasts 9.00 Vaboles pagasta ēka
13.06. Nīcgales pagasts 9.00 Nīcgales pagasta ēka
18.06. Laucesas pagasts 9.00 Laucesas pagasta ēka
20.06. Sventes pagasts 9.00 Sventes pagasta ēka

Kopējais projekta budžets sastāda 1 161 866,24 LVL 
(1 653 186,75 Eiro), no kuriem 90% t.i. 1 045 679,5 
LVL (1 487 868 Eiro) tiek fi nansēti no Eiropas Savie-
nības. Projekta partneru līdzfi nansējums ir 116 186, 
64 LVL (165 318,70 Eiro). 

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumen-
ta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sa-
darbības programma.

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbī-
bas programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG 
IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prio-
ritātes turpinājums 2007. - 2013.gadam. Vispārējais 
Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo 
kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību 
un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt 
starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību. 

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Pa-
ņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgaba-
lus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un 
Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas 
Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas 
Iekšlietu ministrija. Programmas ofi ciālā interneta 
vietne ir  www.enpi-cbc.eu

Vēlēšanās piedalījās 6372 vēlētāji, kas ir  33,82% no kopējā vēlētāju skaita, 
t.sk. iespēju nobalsot iepriekš izmantoja 1220 (6,48%) vēlētāji un balsošanu vē-
lētāju atrašanās vietā izmantoja  627 (3,33%) vēlētāji. 

Vēlēšanu kastēs tika atrastas  73 nederīgas vēlēšanu aploksnes, no tām 43 
ar vairākām vēlēšanu zīmēm, 28 tukšas aploksnes un 2 ar saplēstām vēlēšanu 
zīmēm. 13 vēlētāji vēlēšanu aploksni vēlēšanu kastē neiemeta. Kopā vēlēšanu 
kastēs tika konstatētas 6286 derīgas vēlēšanu zīmes.

Par katru kandidātu sarakstu tika nodots šāds derīgo vēlēšanu zīmju skaits:

N.p.k
Kandidātu saraksta 

nosaukums

Derīgās 
vēlēšanu 

zīmes
par katru 
sarakstu

Katras partijas 
derīgo

zīmju skaits 
pret derīgo
aplokšņu 
kopskaitu
procentos

1. “MŪSU PARTIJA” 204 3.21

2. Politisko partiju apvienība 
“Saskaņas Centrs” 1387 21,81

3. “Daugavpils novada partija” 3238 50,92
4. Partija “VIENOTĪBA” 258 4,06
5. LATGALES PARTIJA 590 9,28
6. Zaļo un Zemnieku savienība 609 9,58

Kopā 6286

2013.gada 01.jūnija pašvaldību vēlēšanās ir ievēlēta Daugavpils novada 
dome šādā sastāvā ( ievēlētie deputāti alfabēta secībā):

 N.p.k Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums 
1 Aivars Rasčevskis “Daugavpils novada partija” 
2 Aleksandrs Sibircevs “Daugavpils novada partija” 
3 Aleksandrs Studeņņikovs LATGALES PARTIJA 

4 Aļona Annišineca Politisko partiju apvienība 
“Saskaņas Centrs” 

5 Andrejs Bruns “Daugavpils novada partija” 
6 Anita Miltiņa Zaļo un Zemnieku savienība 
7 Arvīds Kucins “Daugavpils novada partija” 

8 Edgars Kucins Politisko partiju apvienība 
“Saskaņas Centrs” 

9 Janīna Jalinska “Daugavpils novada partija” 
10 Janīna Kursīte LATGALES PARTIJA 
11 Jānis Belkovskis “Daugavpils novada partija” 
12 Jānis Kudiņš “Daugavpils novada partija” 

13 Jevgeņijs Gridasovs Politisko partiju apvienība 
“Saskaņas Centrs” 

14 Rišards Jermaļonoks “Daugavpils novada partija” 
15 Roberts Jonāns “Daugavpils novada partija” 

16 Valērijs Hrapāns Politisko partiju apvienība 
“Saskaņas Centrs” 

17 Viktors Kalāns Zaļo un Zemnieku savienība 
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Noslēdzies Daugavpils novada biznesa ideju konkurss „Esi uzņēmējs 2013”
Daina Kriviņa
Konkursa koordinatore

Daugavpils novada biznesa ideju konkurss „Esi uzņē-
mējs 2013” tika atklāts 2013. gada 18. februārī un tā 
mērķis bija sniegt biznesa ideju autoriem (jebkurš jau-
nietis vai jauniešu grupa vecumā no 16 līdz 30 gadiem) 
nepieciešamās zināšanas, attīstīt prasmes un motivēt 
tos pilnveidot biznesa idejas līdz pilnvērtīgiem biznesa 
plāniem, kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos.

Konkursa Vērtēšanas komisija bija priecīga, martā 
saņemot 11 biznesa idejas. Biznesa autoru vidū bija 
dalībnieki no Salienas, Kalkūnes, Līksnas pagastiem, 
kā arī no Daugavpils pilsētas.
2013. gada 31. maijā tika noskaidroti konkursa uzva-
rētāji. Un tie ir:

• I vieta - Karīna Oborune ar biznesa plānu 
„Apēd foto!”,

• II vieta - Jevgeņija Žiģisova ar biznesa plānu 
„Interaktīvas sienu uzlīmes bērnu istabās”,

• III vieta - Elmārs Ancveiris ar biznesa plānu 
„Vedam pirti”.

Konkursa uzvarētāji ieguva Daugavpils novada 
domes naudas balvas: 1. vietas ieguvējam - Ls 500, 
2.vieta – Ls 400 un 3.vieta – Ls 300 un Daugavpils no-
vada domes pateicības rakstus. 

Apsveicam konkursa uzvarētājus un visus 
konkursa dalībniekus!!!

Konkursa gaitā notika ne tikai biznesa idejas iesūtī-
šana, bet arī dalībnieku izglītojošie praktiskie semināri 
– „Biznesa plāna izstrāde”, „Finanšu plānošana”, „Biz-
nesa plāna un naudas plūsmas veidlapas aizpildīšana”, 
„ES fi nansējums un citas atbalsta iespējas uzņēmē-
jiem”, „Uzņēmēja sadarbība ar banku, banku piedāvā-
tās iespējas”, „Uzņēmuma reģistrācija, grāmatvedības 
kārtošana” un „Komandu vadība”. 

Notika arī braucieni uz Biznesa inkubatoriem Dau-
gavpilī un Rēzeknē, elektroniskas un klātienes konsul-
tācijas, biznesa plānu sagatavošana un prezentācijas. 
Kā arī visiem dalībniekiem un citiem interesentiem bija 
iespēja piedalīties ekskursijā uz Daugavpils novada un 
Daugavpils uzņēmumiem. 

Izsakām pateicību visiem uzņēmējiem, kuri da-
lījās savā pieredzē: Māris Igavens – Biznesa inku-
batora “Ideju viesnīca” vadītājs, Jānis Krivtežs – SIA 
“Teirs” vadītājs, Anita Franckeviča - SIA „Protams” 
projektu vadītāja, Aļona Raščevska - Atpūtas parka 

“SILENE” direktore, Andrejs Mendriķis - Z/S „Sēli-
jas” līdzvadītājs, Sņežana Calko - SIA „LC PLAST” 
valdes locekle, Ina Lune - SIA „LIA D” valdes locek-
le, Z/S „Kļavas” speciālistes, Valērijs Ančevskis - Z/S 
„Ainava” vadītājs, Ineta Pečonka - SIA „Axon Cable” 
mārketinga direktore, Aleksandrs Barbakadze - SIA 
“Sa-ša Group” direktors. Paldies par Jūsu atsaucī-
bu!

Konkursa dalībnieki konkursa izvērtēšanas anketās 
un noslēguma pasākumā pateicās konkursa organiza-
toriem par doto iespēju saņemt palīdzību savu biznesa 
ideju realizēšanā. Viņi atzina, ka bija ļoti interesanti un 
vērtīgi piedalīties konkursā, īpaši atzīmējot praktiskos 
padomus no lektoriem, braucienus uz uzņēmumiem, 
iespēju individuāli konsultēties pie ASV uzņēmēja un 
mārketinga eksperta Robbie Vitrano un tikšanos ar uz-
ņēmējiem klātienē. Konkursa dalībnieki uzskata, 
ka ir nepieciešams šāda veida konkursus orga-
nizēt arī turpmāk, jo jauniešiem ir nepieciešama 

palīdzība un atbalsts uzņēmējdarbības uzsākša-
nā!

Konkursa organizatori pateicas konkursa sadarbības 
partneriem – biznesa inkubatoram „Ideju viesnīca” un 
biedrībai „Līdere”, kā arī visiem Vērtēšanas komisijas 
locekļiem – novada domes priekšsēdētājai Janīnai 
Jalinskai, A/S „SWEDBANK” Daugavpils fi liāles biz-
nesa klientu apkalpošanas menedžerim Edgaram Li-
piņam, Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu 
informācijas centra speciālistam Andrim Kucinam, 
SIA „Lia D” valdes loceklei Innai Lunei, VA/S „Latvi-
jas Hipotēku un zemes banka” Daugavpils fi liāles vadī-
tājam Andrejam Zelčam un VA/S „Latvijas Hipotēku 
un zemes banka” Daugavpils fi liāles Aizdevumu daļas 
kredītprojektu vadītājai Aijai Bitinas.

Veidosim dzīvotspējīgus uzņēmumus kopī-
giem spēkiem!

Uz tikšanos nākamgad!

NVO tikšanās Vecsalienā
Elvīra Sokolova
Lauku attīstības konsultante

Aprīlī kafejnīca „Pie Červonkas pils” Vecsalienas pagastā 
viesmīlīgi uzņēma Salienas, Vecsalienas un Skrudalienas 
pagasta biedrības uz pirmo šo biedrību kopējo tikšanos.

Biedrības pārstāvji no mednieku kolektīva „Saliena” 
Artūrs Šostaks un Sergejs Gračovs, mednieku kolektī-
va „Skrudaliena” Valērijs Smarguns, mednieku kolektīva 
„Červonka” Valerjāns Veļičko, biedrības „Salienieši” Anna 
Bohāne, sieviešu kluba „Silenīte” Jeļena Hrapāne un Ināra 
Lapkovska, biedrības „Silenes stariņi” vadītāja Sofi ja Mole 
un Salienas vidusskolas skolotāja Tatjana Skindere iepazi-
nās savā starpā. Katrs pastāstīja par pārstāvētā kolektīva 
mērķiem, sasniegumiem, nākotnes plāniem, dalījās projektu 
rakstīšanas pieredzē, izklāstīja problēmas, kas traucē tālā-
kai attīstībai, kā arī pastāstīja par to, kas katrai konkrētai 
biedrībai būtu nepieciešama aktīva darbība savā pagastā un 
kas veicinātu dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Tikšanās gaitā piedalījās arī LLKC Daugavpils biroja uz-
ņēmējdarbības konsultante Janīna Kursīte un Daina Krivi-
ņa, attīstības nodaļas projektu koordinatore no Daugavpils 
novada domes, kuras biedrībām sniedza informāciju par 
iespējām piesaistīt ES fi nansējumu biedrību attīstībai. Ar 
biedrību palīdzību ir iespējams attīstīt Daugavpils novada 
pagastus, piesaistot fi nansējumu, organizējot dažādus pasā-
kumus un attīstot tūrismu. 

Tikšanās laikā Valērijs Smarguns piedāvāja nelielu eks-
kursiju uz sava mednieku kolektīva mednieku mājiņu, kur 
viss ir sakārtots un skaisti noformēts ar medību trofejām, 
visas mēbeles ir veidotas mednieku kolektīva biedru rokām. 
Mājiņu rotā arī tādas trofejas, kas atvestas no ārzemēm.

Visi tikšanās dalībnieki pavadīja jauku pēcpusdienu pie 
siltas tējas tasītes kafejnīcā „Pie Červonkas pils” un nolēma 
tikties biežāk, kā arī izteica vēlmi, lai dažādu biedrību skaits 
pagastos palielinātos, bet jau esošās biedrības jaunajām lab-
prāt sniegtu atbalstu un palīdzētu ar padomu un darbu.

Apstiprināts projekts par ūdens vides 
aizsardzību un zaļā dzīvesveida pasākumu 

attīstību
Daina Kriviņa
Projekta koordinatore

Ir saņemts projekta „Water environment protection 
and green lifestyle measures development in Latvia 
and Russia border regions”/ “Aqua Life”” (Nr. ELRII-349) 
apstiprinājums. 

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas zonu pievilcību, 
izmantojot kopīgo izglītošanos, pieredzes apmaiņu un risinājumus, kuru mērķis ir uzlabot 
vides stāvokli publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Krievijā. 

Projekta sadarbības partneri: no Latvijas – Eiro reģions „Ezeru zeme” (iesniedzējs), 
Daugavpils novads, Riebiņu novads, Dagdas novads, Preiļu novads, Ilūkstes novads, Līvānu 
novads; no Krievijas – Pečora, Pitalova, Sebeža un Pskova.

Daugavpils novada kā partnera projekta aktivitātes: 
• Labiekārtošanas darbi Luknas ezera krastā
• Pašvaldības speciālista apmācība par mākslīgo un dabisko ūdenstilpju saglabāšanu 

un to ilgtspējīgu apsaimniekošanu
• Tiks organizētas Zaļās laboratorijas
• Novada jaunieši piedalīsies vasaras nometnē Preiļos, Latvijā un Sebežā, Krievijā
• Tiks organizēta talka pie ūdenstilpnēm teritorijas sakopšanai
• Tiks izveidota izglītojoša grāmata skolām par vides izpēti un aizsardzību
• Tiks sagatavotas pamatnostādnes attiecībā uz ūdenstilpju saglabāšanu, pamatojoties 

uz Eiropas un Krievijas labākās prakses analīzi
• Kā arī tiks izveidots video materiāls un mājas lapa par dabas projektiem.
Projekta ilgums: 18 mēneši. 
Finansējuma avots: Igaunijas – Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 - 2013.
Projekta budžets: 579 933 EUR, no kura 45 592 EUR ir Daugavpils novada pašvaldības 

daļa. Daugavpils novada dome nodrošina līdzfi nansējumu 4559 EUR apmērā.
Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. fi nansiālo atbalstu. Par šī 
dokumenta saturu pilnībā atbild Daugavpils novada dome un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto 
valstu un Eiropas Savienības ofi ciālo viedokli.
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(No kreisās) Jaunatnes lietu atbildīgā D. Mikulāne, 
domes priekšsēdētāja J. Jalinska un Medumu pagasta 
pārvaldes vadītājs N. Poltavecs svinīgi atklāj centru

Biedrības „Medumu Cerība” jaunietes Ilona, Ligita un Milāna uzrunā viesus

Pasākuma noslēgumā visiem tika sarūpēts pārsteigums - saldējums

Labākos mācību gada rezultātus šogad uzrādīja Sventes vidusskola (attēlā) 
un Tabores pamatskola

Medumu pagastā atklāts Jauniešu centrs

Medumu pagasta jauniešiem piepildījies sapnis 
par savu stūrīti pagastā. Ar svinīgu lentītes pārgrie-
šanu, 24.maijā biedrību „Medumu Cerība” pagodinā-
ja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska ar vietnieku Arvīdu Kucinu, Medumu pa-

gasta pārvaldes vadība, 
jaunatnes lietu speciā-
listi un jaunatnes lietu 
atbildīgie no kaimiņpa-
gastiem. 

Pateicoties jauniešu 
nodibinātās biedrības 
„Medumu Cerība” un 
jaunatnes lietu atbildī-
gās Diānas Mikulānes 
aktivitātei un sekmīgai 
sadarbībai ar pagasta 
pārvaldi, tagad jaunieši 
var lepoties ar skaistu un 
izremontētu ēku, kurā 
turpmāk pulcēties un 
realizēt turpmākās bied-
rības ieceres. 

Projekts „Medumu pagasta jauniešu centra telpu 
rekonstrukcija un tā apkārtnes labiekārtošana” tapis 
Eiropas Savienības fi nansētās programmas ietvaros 
–  no tiem 90% jeb 13418.52Ls LAD līdzekļi un 10% 
jeb 1490.95Ls Daugavpils novada domes līdzfi nansē-
jums, kopējais fi nansējums: 14909.47Ls.

Projekta ietvaros tika ierīkota jauna tualete, ievilk-
ta kanalizācija, nomainīta elektroinstalācija, veikts 
telpu iekšējais kosmētiskais remonts un labiekārto-
ta centram piekrītošā teritorija – lievenis noklāts ar 
bruģakmeni, uzstādīta nojume, ierīkots celiņš, uzstā-
dīti divi soliņi un atkritumu urnas. 

Medumu pagasta pārvaldes vadītājs Nikolajs Pol-
tavecs savā uzrunā pateicās Daugavpils un Ilūkstes 
novada partnerībai „Kaimiņi”, SIA „LT Būve” un pa-

gasta jauniešiem. 
„Mums ir patiess prieks, ka tagad mums ir savas 

telpas, ka vairs nevajag domāt, kur sanākt kopā un 
rakstīt projektus. Medumu jauniešu dzīvē šis ir gran-
diozs notikums, par kuru ilgi domājām un sapņojām. 
Tas kalpos par motivāciju strādāt tālāk, neapstāties 
pie sasniegtā un rakstīt jaunus, nopietnākus pro-
jektus,” pastāstīja biedrības „Medumu Cerība” jau-
nietes Ligita, Milāna un Ilona. Viņas atklāja, ka jau 
šobrīd ir atbalstīts projekts par telpu labiekārtošanu, 
kas ļaus nopirkt mēbeles un datorus. Tāpat biedrība 
iecerējusi daudzus pasākumus, kuros tiks iesaistīti 
ne tikai jaunieši, bet arī pieaugušie, bērni un seniori, 
lai aktivizētu vietējo iedzīvotāju aktivitāti, stiprinā-
tu starppaaudžu saites un popularizētu brīvprātīgo 
darbu pagastā. 

 Apbalvoja 2012./13. mācību gada sekmīgākos skolēnus un skolotājus
2012./13.mācību gada izskaņā  Daugavpils novada kultūras 

centrā tika aicināti tie novada skolēni un skolotāji, kuriem  
tieši  šis  gads  vainagojies ar apliecinājumu  iegūtām zināša-
nām  un spējām. Svētku dienā teicamniekus un viņu skolo-
tājus sveica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska un Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša.

Mācību gada laikā Daugavpils novada rīkotajās olimpiādēs 
piedalījās vairāk kā 400 skolēnu, no kuriem labākie mēro-
jās spēkiem arī Republikas līmeņa olimpiādēs. Skolēniem un 
skolotājiem tika svinīgi pasniegti diplomi, Izglītības pārval-
des pateicības raksti un piemiņas veltes. 

Kalupes pamatskola olimpiādēs labākos rezultātus uzrādī-
ja latviešu valodā un informātikā; Lāču psk. – matemātikā, 
vizuālajā mākslā un vides projektos;  Naujenes psk. – infor-
mātikā, latviešu valodā un vizuālajā mākslā;  Nīcgales psk. 
– vizuālajā mākslā; Randenes psk. un Skrudalienas psk. – 
informātikā, Silenes psk. – vizuālajā mākslā, Tabores psk. 
– vizuālajā mākslā un latviešu valodā, Medumu vsk. – mate-
mātikā un vēsturē, Salienas vsk. – matemātikā un informā-
tikā;  Sventes vsk. – latviešu valodā, informātikā, bioloģijā, 
matemātikā, ķīmijā un fi zikā; Špoģu vsk. – latviešu valodā, 
vizuālajā mākslā, fi zikā, ekonomikā, vācu valodā un informā-
tikā; Vaboles vsk. – vizuālajā mākslā, matemātikā, ekonomi-
kā, vēsturē un fi zikā;  Zemgales vsk. – matemātikā, latviešu 
valodā, bioloģijā, vēsturē un vizuālajā mākslā. 

Īpaši sveicieni tika nosūtīti Republikas konkursantiem, kuri pasāku-
ma laikā atradās Rīgā,  apbalvošanas ceremonijā Izglītības un zinātnes 
ministrijā. Par panākumiem Republikas līmenī tika sveikta Angelina 
Švabe (Tabores psk.) par 2.vietu vides projektos novadā un atzinību 
republikā un 3.vietu latviešu valodā (skolotāja Elvīra Ņikitina), Elīna 
Baranovska (Zemgales vsk.) par 3.vietu latviešu valodā, 1.v. novada un 
3.v. republikas vides projektos (sk. Jadviga Babkova un Aleksandra Jefi -
mova); Diāna Šinkarenko (Sventes vsk.) – 3.v. republikas ZPD konkursā 
(sk. Svetlana Drogoveiko). 

Pēc uzrādītājiem rezultātiem visa mācību gada laikā, sekmīgākajām 
skolām tika pasniegtas dāvanu kartes. Par panākumiem interešu izglī-
tībā sertifi kātus saņēma Kalupes pamatskola un Medumu vidusskola, 
savukārt par uzrādītajām sekmēm obligātajos priekšmetos 3.vieta tika 
piešķirta Naujenes pamatskolai un Vaboles vidusskolai, 2.vieta – Lāču 
pamatskolai un Zemgales vidusskolai, bet 1.vietu un dāvanu kartes 80 
Ls vērtībā saņēma Tabores pamatskola un Sventes vidusskola. 
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Fotomirkļi no 
Vasarsvētku sadanča, „Lielā plosta” 

Domes priekšsēdētāja J. Jalinska uzrunā festivāla viesus Festivāla viesi sagaida Pasaku plostu

Pirtnieces sniedz iespēju nobaudīt sauso pirti
Festivāla „Augšdaugava” tradīcijas iedibinātāja Vasilisa Pudovkina 
un turpinātāja Ināra Miglāne (no kreisās)

TLMS „Pūpoli” demonstrē grozu pinumus Biedrība „Kroma kolna bruoliste” ļauj piemērīt 
bruņu kreklu

Kolektīvi kopdejas „Puķīte pa dambi” noslēgumāVasarsvētku sadanča atklāšana



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 v 7

Izsalkušie cienājas ar Raganiņas zupu Līksnas pagasta Kultūras nama amatierteātris „Maskas”

Dejo Rīgas kultūras un tautas mākslas centra ”Mazā ģilde” 
Tautas deju ansamblis „Līgo”

Dejo Ogres kultūras centra  Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Raksti”Dejo Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 
projekta „Prieks  kustībā” lielkoncerta kolektīvi

Daugavpils poļu Kultūras centra jauniešu tautas deju kolektīvs „Kukulečka” 
gatavojas iznācienam

„Lielā plosta” dalībnieki piestāj krastāVabolieši un viesi lielkoncerta emociju virpulī

un Starptautiskā Tautas mākslas festivāla 
„Augšdaugava 2013”
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Diskusijā iesaistās Demenes pagasta pārvaldes vadītāja 
V. Gadzāne un Izglītības pārvaldes vadītāja I. Bulaša

Domes priekšsēdētāja J. Jalinska (attēlā centrā) ar komandu 
prezentē, kādam vajadzētu būt labam pagasta pārvaldes vadītājam

Darba grupa apspriež brīvu telpu trūkuma problēmu pagastos

Par drošiem Daugavpils novada jauniešiem!

No 1.aprīļa līdz 1.augustam Daugavpils novadā 
tiek īstenotas programmas “Jaunatne darbībā” ap-
stiprinātā projekta “Drošs jaunietis drošā Eiropā!” 
(LV-51-E5-2012-R3) aktivitātes. Tā mērķis ir veici-
nāt informācijas apriti Daugavpils novada jauniešu 
vidū, piedāvājot caur neformālo metožu pielietošanu 
iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, tādējā-
di vecināt savstarpējo sadarbību un ideju apmaiņu 
starp novada jauniešiem, jauniešu biedrībām, jau-
natnes lietu atbildīgajiem un novada speciālistiem.
Projekta ietvaros līdz šim jau ir notikuši 4 informa-
tīvie pasākumi pagastos: 06.04.2013 Skrudalienas 
pagastā, 17.04.2013 Sventes pagastā, 24.04.2013 
Kalupes pagastā un 02.05.2013 Naujenes pagastā, 
kur vidēji uz katru pasākumu pulcējas 30 kaimiņpa-
gastu jaunieši, jaunatnes lietu atbildīgie un biedrību 

Vasarā jauniešiem tiks rīkotas 5 nometnes 

2013. gada 1. martā pirmo reizi tika izsludi-
nāts Daugavpils novada jauniešu brīvā laika 
organizēšanas projektu konkurss ar mērķi at-
balstīt jauniešu brīvā laika organizēšanu un 
neformālās izglītības nometņu norisi Daugav-
pils novadā. Līdz 19. aprīlim tika saņemti 10 pietei-
kumi no Naujenes, Kalupes, Tabores, Skrudalienas, 
Laucesas, Višķu, Demenes, Līksnas, Salienas un Va-
boles pagasta. Konkursa organizatoriem ir pa-
tiess prieks, ka šis projektu konkurss ir guvis 
atsaucību novadā un ir iesniegtas interesantas 
idejas, kā pilnveidot jauniešu brīvā laika pava-
dīšanu vasaras periodā.

Tā kā šoreiz bija iespējams atbalstīt 5 nometņu 
organizēšanu Daugavpils novadā, tad, pēc rūpīgas 
darbu vērtēšanas, par labākajiem tika atzīti se-
kojoši projekti: 

1. Naujenes pamatskolas iesniegtais projekts 
„5 dienas Meiteņu zemē” (29,4 punkti). No 2013. 
gada 5. augusta līdz 9. augustam tiks organizēta no-
metne 15 meitenēm vecumā no 13 līdz 18 gadiem no 
Naujenes pagasta. Sadarbojoties ar dažādiem spe-
ciālistiem, meitenes apgūs teorētisko un praktisko 
uzdevumu ciklu par veselīga dzīvesveida pamatiem, 
ģimenes attiecību un ģimenes plānošanas jautāju-

miem, saskarsmes kultūru, sava vizuālā tēla estē-
tisko pilnveidošanu. Būs iespēja izveidot savu foto 
portfolio u.c. aktivitātes.

2. Kalupes pagasta pārvaldes iesniegtais 
projekts „Nometne Kalupes jauniešiem „Lai 
tēvu zeme neaizaug”” (27 punkti). No 2013. 
gada 12. jūlija līdz 16. jūlijam tiks organizēta pie-
cu dienu jauniešu nometne, kurā tiks iesaistīti 
20 jaunieši, ar mērķi organizēt informatīvas un 
motivējošas aktivitātes jauniešu nometnes ietva-
ros Kalupes pagasta attīstību veicinošu projektu 
nodrošināšanai. Jauniešiem būs iespēja piedalī-
ties 6 stundu garās teorētiskajās un praktiskajās 
nodarbībās par projektu rakstīšanu un vadīša-
nu, kopā ar pārvaldes darbiniekiem piedalīties 
diskusijā. Jaunieši ģenerēs idejas turpmākajiem 
projektiem, kā arī piedalīsies vienas dienas sport-
iskajās aktivitātēs.

3. Tabores pamatskolas iesniegtais pro-
jekts „VARAVĪKSNE” (26,8 punkti). No 2013. 
gada 22. jūlija līdz 28. jūlijam Tabores pagasta  20 
jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem varēs pieda-
līties nometnē „Varavīksne”, kuras ideja ir „Dzī-
ve – tā ir varavīksne, kuru krāsojam mēs paši”. 
Sadarbībā ar Tabores pamatskolas skolotājiem, 
jauniešiem katra diena nometnē būs iekrāsota ar 
citu krāsu, kas nosaka dienas tematiku, piemē-
ram, Draudzības diena (sarkanā krāsa), Talantu 

temati, kurus ieteica paši jaunieši. 
Šobrīd viena no aktuālākajām prob-
lēmām jauniešiem ir pulcēšanās vie-
tu trūkums pagastos, kurai risināju-
mu meklēja darba grupa „Ananāsi.” 
Dalībnieki ieteica izvērtēt arī citas 
alternatīvas pagastā, tā kā ne visos 
pagastos ir pieejamas brīvas telpas, 
ko iedalīt jauniešiem, lai uzsāktu šīs 
idejas iekustināšanu pagastā. Jau-
niešiem iecienītas pulcēšanās vietas 
ir arī lapene parkā, telpa skolā vai 
savs stūrītis pārvaldes ēkā, kuru ir 
iespējams labiekārtot, lai tajā varē-
tu sanākt kopā. Diskusijās iesaistī-
tie novada domes pārstāvji atzina, 
ka palīdzēs jauniešiem šī jautājuma 
risināšanā, ja jaunieši izrādīs savu 
iniciatīvu un nāks šo jautājumu pār-
runāt ar savu pārvalžu vadītājiem. 

Savukārt grupā „Greipfrūti” da-
pārstāvji. Pasākumu 
laikā jaunieši atsvai-
dzināja savas zinā-
šanas par program-
mas „Jaunatne dar-
bībā” piedāvātajām 
iespējām  jauniešu 
iniciatīvu, starptau-
tisko apmaiņu un 
brīvprātīgā darba 
īstenošanu, taču par 
svarīgāko daļu prog-
rammā bija iespēja 
dalībniekiem iepazīt 
mūsu aktīvo bied-
rību pieredzi savu 
iniciatīvu realizē-
šanā. Jauniešiem 
bija iespēja iepazīt 
Skrudalienas pagas-
ta biedrības „Silenes 
stariņi”, Medumu pagasta jauniešu biedrības „Me-
dumu Cerība”, „Līksnas jauniešu kopienas”, Maļino-
vas pagasta jauniešu biedrības „Maļinki” un Ambeļu 
pagasta biedrības „Jubra” pieredzi savu iniciatīvu 
īstenošanā, Kalupes pagasta jauniešu kopienas un 
Naujenes pagasta jauniešu biedrības „Esam kopā” 
pieredzi starptautiskās jauniešu apmaiņās, Tabores 
pagasta biedrības „Paaudžu iedvesma”, Laucesas pa-
gasta biedrības „Jaunības spārni”, Dubnas pagasta 
jauniešu biedrības „Čiekuri” un Višķu pagasta jau-
niešu biedrības „VJCS” pieredzi brīvprātīgā darba 
organizēšanā savos pagastos. 

Par apmeklētāko pasākumu kļuva jauniešu fo-
rums 10. maijā Daugavpils novada Kultūras centrā, 
kur vairāk kā 100 dalībnieki: Daugavpils novada 
jaunieši, deputāti, pārvalžu vadītāji, nodaļu vadī-
tāji, jaunatnes lietu atbildīgie un biedrību pārstāvji 
apsprieda jauniešiem svarīgus jautājumus pirmajā 
neformālajā diskusijā Daugavpils novadā „Kafi ja 
ar politiķiem.” Kopumā diskusijām tika izvēlēti 10 

lībnieki aprakstīja to, ko viņi darītu, ja būtu novada 
priekšsēdētāji. Viņuprāt, turpmāk šādas diskusijas 
kā „Kafi ja ar politiķiem” ir jābūt kā labās prakses 
piemēram novadā, kas būtu jāorganizē 1-2 reizes 
gadā, lai labs novada priekšsēdētājs saprastu, kā dzī-
vo jaunieši pašvaldībā, savukārt jaunieši uzzinātu, 
kā viņi var palīdzēt novada/pagasta mērķu sasnieg-
šanā. Grupas „Citroni” dalībnieki aicināja izveidot 
savu informācijas kanālu youtube.com vietnē, kur 
publicētu aktuālākos video materiālus, lai dažādotu 
informācijas nodošanas kanālus jauniešiem, savu-
kārt grupa „Banāni” aicināja izveidot jauniešu fon-
dus pašvaldībā, kas dotu līdzfi nansējumu jauniešu 
ideju realizēšanai projektos. Tā kā šī ir primārā prob-
lēma, ar kuru sastopas jaunas biedrības, iesniedzot 
savus projektus, vietējās pagasta pārvaldes atbalsts 
projektu realizēšanā ir, taču arī viņiem ir savi ierobe-
žotie resursi. 

Pasākuma dalībnieki arī atzina, ka sarunu laikā 
viens otru iepazina labāk, jo neformālā vide ļāva no-

jaukt komunikācijas barjeras un veidot sarunu kā 
vienlīdzīgiem diskusijas dalībniekiem. Pat nedēļu 
pēc pasākuma tika saņemtas pozitīvas atsauksmes 
no diskusijas dalībniekiem, sakot, ka šoreiz nebija 
jūtams, kurš no dalībniekiem bija politiķis vai jau-
nietis, jo visi ar interesi padalījās diskusijā, paužot 
savu redzējumu par problēmām un veidojot produk-
tīvu diskusiju. 

Jau 12. jūnijā Daugavpils novada domes ēkā tiks 
atklāta foto izstāde, klātesot projekta dalībniekiem 
un novada deputātiem, kur tiks atspoguļoti projekta 
spilgtākie brīži, tie tiks iemūžināti arī video mate-
riālā, kas interesentiem tiks prezentēts kopā ar foto 
izstādi. Pēc tam informācija par projektu pastkaršu 
un video materiāla formā tiks prezentēta arī jaunie-
šu biedrībās. 

Šis projekts tiek fi nansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. 
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komi-
sijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas 
jebkuru iespējamo izlietojumu.

diena (zilā krāsa) u.c. Jaunieši piedalīsies sportis-
kajās aktivitātēs, spēlēs dažādas erudīcijas spēles 
u.c. 

4. Biedrības „Silenes stariņi” iesniegtais 
projekts „Sporta un atpūtas nometne „At-
klāj sevi”” (26,4 punkti).No 2013. gada 5. augusta 
līdz 16. augustam 12 Skrudalienas pagasta jaunie-
ši vecumā no 13 līdz 15 gadiem varēs piedalīties 
nometnē „Atklāj sevi”. Tās ietvaros jaunieši dosies 
pārgājienos, veidos savā pagastā dabas taku ap 
skolu, piedalīsies sportiskajās aktivitātēs, attīstot 
jauniešos kā teorētiskās zināšanas sportā, tūris-
mā,  vides aizsardzībā, tā arī iegūstot praktiskās 
zināšanas šo aktivitāšu ietvaros.

5. Birznieku pamatskolas projekts „Jaunie-
šu nometnes „Radošs piedzīvojums” orga-
nizēšana Laucesas pagastā” (24,8 punkti). No 
2013. gada 1. jūlijam līdz 5. jūlijam 15 Laucesas 
pagasta jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem va-
rēs piedalīties nometnē „Radošs piedzīvojums”. 
Jauniešiem būs iespēja piedalīties tādās radošajās 
darbnīcās kā ziepju gatavošana, sveču liešana, de-
kupāža, sporta aktivitātēs (foto-orientēšanās) u.c.

Izsakām lielu pateicību visiem projektu ie-
sniedzējiem, kā arī novēlam radošas, intere-
santas un aktīvas šo nometņu norises dienas 
Daugavpils novada jauniešiem, lai būtu, ko 
atcerēties!  

Iluta Kriškijāne
Jaunatnes lietu projektu koordinatore

Iluta Kriškijāne
Jaunatnes lietu projektu koordinatore
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Noskaidroti jaunatnes projektu konkursa „Uzlabosim savu ikdienu!” uzvarētāji!

2013. gada 1.martā jau trešo reizi tika izslu-
dināts projektu konkurss Daugavpils novada 
jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!” ar mērķi 
veicināt Daugavpils novada jaunatnes līdzdalību 
jauniešiem svarīgu jautājumu risināšanā un attīstīt 
jauniešos organizatoriskās spējas, radot iespēju uzla-
bot savu ikdienu.

Tā kā šoreiz par konkursa prioritātēm tika izvir-
zītas 1) lietderīgā brīvā laika pavadīšanai nepiecie-
šamā inventāra iegāde jauniešu pulcēšanās vietām, 
2) jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu labiekār-
tošana, remonts, tehnikas iegāde un 3) pasākumu 
organizēšana, ļaujot jauniešiem ne tikai īstenot pa-
sākumus, bet arī iepirkt nepieciešamo inventāru, tad 
atsaucība no visiem 19 pagastiem bija augsta. Līdz 
19. aprīlim tika saņemti 16 pieteikumi no De-
menes, Tabores, Naujenes, Višķu, Salienas, Medu-
mu, Dubnas, Līksnas, Kalupes, Maļinovas, Sventes, 
Nīcgales, Vecsalienas, Vaboles un Kalkūnes pagasta. 
Konkursa organizatori ir priecīgi par jauniešu 
ieinteresētību savas ikdienas uzlabošanā un 
iesaistīšanos projektu rakstīšanā, pilnveidojot 
savas prasmes. 

Tā kā bija iespēja atbalstīt tikai 4 projektus 500,00 
LVL apmērā, tad izvērtējot saņemtos pieteikumus, 
esam priecīgi paziņot uzvarētājus. Tie ir:

1. Nīcgales pagasta jauniešu grupa ar projek-
tu „Otrā elpa vingrošanas stieņiem” (27 punkti). 
Ar šī projekta palīdzību jaunieši pilnveidos atpūtas 
laukumu Nīcgales pagastā par pamatu izmantojot 
vecā sporta laukuma sporta stieņus, kurus pārve-
dīs, pārkrāsos un uzstādīs atpūtas laukumā, tādē-
jādi sekmējot veselīga dzīvesveida popularizēšanu 
jauniešu vidū Nīcgales pagastā un sakārtojot vidi, 
kur jaunieši var nodarboties arī ar ielu vingrošanu. 
Projekts tiks īstenots no 2013. gada 1. jūlija līdz 1. 
septembrim.  

2. Višķu pagasta jauniešu biedrība „VJCS”  ar 
projektu „Mēs par aktīvu jaunatni!” (26 punkti). 
Par piešķirto finansējumu jaunieši iegādāsies spor-
ta inventāru, kas būs pieejams jauniešu pulcēšanās 
vietā - tenisa galdu, dambreti, galda hokeju, novusa 
galdu u.c. inventāru, lai pilnveidotu jauniešu lietde-
rīga brīvā laika pavadīšanas iespējas pagastā. Jau-
nieši inventāru plāno izmantot dažādu sportisko ak-
tivitāšu īstenošanai pagastā, organizējot galda tenisa 
kausu, dambretes turnīru, sporta svētkus u.c. pasā-
kumus. Projekts tiks īstenots no 2013. gada 1. jūnija 

līdz 1. septembrim.
3. Sventes pagasta jauniešu biedrība „Smile 

for life” ar projektu „Labāk zāģēt nekā brāķēt” 
(24,5 punkti). Projekta mērķis ir pilnveidot lietderīga 
brīvā laika pavadīšanas iespējas pagasta jauniešiem, 
organizējot četras radošās figūrzāģēšanas darbnīcas, 
kuru ietvaros jaunieši mācīsies rīkoties ar finierzā-
ģi u.c. instrumentiem, kas tiks iegādāti par piešķir-
to finansējumu. Pēc pašu veidotām skicēm jaunieši 
darbnīcu ietvaros izgatavos dažādus rotājumus, ko 
izmantos saviem pasākumiem. Projekts tiks īstenots 
no 2013. gada 3. jūnija līdz 4. oktobrim.

4. Vaboles pagasta jauniešu biedrība „Ļepet-
ņīks” ar projektu „Uzlabojam savu sporta kul-
tūru” (23,25 punkti). Vaboles jaunieši ar šī projekta 
palīdzību sniegs iespēju lietderīgi un aktīvi pavadīt 
brīvo laiku vasaras periodā, iegādājoties basketbola 
statīvu ar grozu un vairogu, pludmales volejbola tīk-
lu un bumbas, kā arī kopīgiem spēkiem veidos savda-
bīgus un interesantus atpūtas soliņus no otrreizējām 
mēbelēm. Projekts tiks īstenots no 2013. gada 20. jū-
nija līdz 31. jūlijam.

Apsveicam konkursa uzvarētājus un novē-
lam veiksmīgi realizēt savas idejas! 

Naujenē tiks labiekārtots ielu vingrošanas 
laukums 

Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināta-
jā projektu konkursā ir atbalstīts projekts „Ielu 
vingrošana – jauniešu lietderīga brīvā laika 
pavadīšanas iespēju pilnveidošana Daugav-
pils novadā”, ko realizēs Daugavpils novada 
dome sadarbībā ar Naujenes jaunatnes iniciatī-
vas un sporta centru (NJISC). Projekts ir veidots 
ar mērķi pilnveidot NJISC apmeklētājiem brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, nodrošinot kvalitatī-
vu un drošu ielu vingrošanu ārā, ļaujot apgūt jau-
nas iemaņas un prasmes, un sekmējot jauniešu 
sadarbību. 

Projekta ietvaros tiks iegādāts un uzstādīts 
kvalitatīvs aprīkojums laukumā pie centra filiāles 
Ceļinieku ciematā, kā vingrošanas stienis, līdzte-
kas, zviedru siena, pievilkšanās stienis, vēderpre-

Daugavpils novadā septembrī tiks īstenota 
starptautiskā jauniešu apmaiņa 

No 2013. gada 4. septembra līdz 12. septembrim 
Daugavpils novadā tiks īstenota starptautiskā 
jauniešu apmaiņa programmas „Jaunatnes darbī-
bā” apstiprinātā projekta „Volunteeting – employ-
ment generator” („Brīvprātīgais darbs kā nodar-
binātības veicinātājs”) (Nr. LV-31-E21-2013-R1) 
ietvaros. Tā mērķis ir apzināt brīvprātīgā darba 
iespējas nodarbinātības veicināšanā un jauniešu 
konkurētspējas paaugstināšanā darba tirgū, ņe-
mot vērā projekta dalībvalstu Latvijas, Serbijas, 
Azerbaidžānas, Horvātijas un Maķedonijas perso-
nīgo pieredzi.

Šis projekts ir turpinājums pagājušajā gadā 
Serbijā notikušajai starptautiskajai apmaiņai, 
kur 5 dalībvalstu (Latvija, Serbija, Maķedonija, 
Horvātija un Azerbaidžāna) jaunieši piedalījās 
projekta „Volunteer into work” („Brīvprātīgais 
darbā”) ietvaros. Projekta dalībnieki bija ganda-
rīti par paveikto un projekta noslēgumā izteica 
vēlēšanos turpināt iesākto tematu, tāpēc Kalu-
pes pagasta jauniešu kopiena, kas bija šī projekta 

dalībnieki no Latvijas, sadarbībā ar Daugavpils 
novada domi iesniedza projektu „Volunteeting – 
employment generator” („Brīvprātīgais darbs kā 
nodarbinātības veicinātājs”), kas tika apstipri-
nāts. Šoreiz projektā tiks diskutēts par brīvprā-
tīgā darba nozīmi un iespējām jauniešu ierakstu 
CV papildināšanā un kā šo pieredzi vērtē darba 
devēji, pētot katras valsts labos piemērus. 

Daugavpils novada jaunieši kopā ar 25 jaunie-
šiem no pārējām dalībvalstīm 9 dienu laikā iepa-
zīs programmu „Jaunatne darbībā”, piedalīsies 
diskusijās par brīvprātīgā darba lomu jauniešu 
konkurētspējas palielināšanā, iepazīsies ar Kalu-
pes un Višķu pagasta jauniešu darbu, iepazīsies 
ar labās prakses piemēriem Preiļu leļļu muzejā, 
Podnieku darbnīcā, Aglonas maizes muzejā, tik-
sies ar Daugavpils novada domes pārstāvjiem, kā 
arī katru vakaru dalībnieki prezentēs savas val-
stis un to kultūras, veicinot starpkultūru dialogu 
un kaldinot plānus turpmākajai sadarbībai. 

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas 
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlie-
tojumu.

Šovasar tiks nodarbināti 
110 Daugavpils novada 

skolēni 

Daina Kriviņa
Projekta koordinatore

2013. gada 11. aprīlī tika apstiprināta Daugav-
pils novada skolēnu vasaras nodarbinātības prog-
ramma 2013. gadam. 

Programmas mērķis ir veicināt Daugavpils no-
vada skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, 
sniedzot iespēju paaugstināt praktiskās darba ie-
maņas, rast izpratni par profesijām un gūt pirmo 
praktisko pieredzi.

Programmā varēja piedalīties skolēni vecumā 
no 14 līdz 19 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta 
ir Daugavpils novadā un, kuri mācās Daugavpils 
novada vispārējās izglītības iestādēs, kā arī sko-
lēni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils no-
vadā, bet kuri mācās citu pašvaldību vispārējās 
izglītības iestādēs.

Kopā šovasar laika posmā no 2013. gada 3. jū-
nija līdz 30. augustam tiks nodarbināti 110 Dau-
gavpils novada skolēni, kuru vidū ir gan tādi, kuri 
mācās Daugavpils novada vispārējās izglītības 
iestādēs, kā arī tie, kuri mācās citu pašvaldību 
vispārējās izglītības iestādēs.

Jaunieši tiks nodarbināti šādās darba vie-
tās: Ambeļu pagasta bibliotēkā, Biķernieku pa-
gasta pārvaldē, Biķernieku pamatskolā, Deme-
nes pagasta sociālā atbalsta centrā „Paspārne”, 
Zemgales vidusskolā, Dubnas pagasta pārvaldē, 
Kalupes pagasta sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centrā, Kalupes pagasta bibliotēkā, 
Maļinovas pagasta pārvaldē, Medumu pagasta 
pārvaldē, Naujenes tautas bibliotēkā, Naujenes 
jauniešu iniciatīvas un sporta centrā, Nīcgales 
pagasta pārvaldē, Salienas pagasta bibliotēkā, 
Salienas pagasta pārvaldē, Salienas vidusskolā, 
Silenes pamatskolā, Sventes vidusskolā, Tabores 
pagasta pārvaldē, Vaboles vidusskolā, Špoģu vi-
dusskolā, kā arī Z/S „Mantinieki”, Z/S „Zeltkalni”, 
Z/S „Jasmīni - 1”, Z/S „Lāčplēši”, Z/S „Pļaviņas”, 
Z/S „Reiņi”, Z/S „Vaivari”, Z/S „Jaunlāči”, Z/S „Ai-
nava”, Z/S „Alkšņi”, Z/S „Daugaviņa”, Z/S „Vec-
pils”, PS „Grīvas”, SIA „JUMS S”, Z/S „Gaišā”, IU 
„Marianna”, PS „Lilijana Žonda” un Z/S „Ziediņi”. 
Liels paldies darba devējiem par atsaucību!

Darba devējiem novēlam labus darbiniekus, un 
jauniešiem - jaunu prasmju apgūšanu darba vie-
tās!

Veiksmīgu programmas realizāciju visiem!

Iluta Kriškijāne
Jaunatnes lietu projektu koordinatore

ses soliņš un horizontālās trepes. Tā realizācijai 
tiks piešķirti 3397,00 LVL no valsts budžeta lī-
dzekļiem. Turklāt ap 60 jauniešiem būs iespēja 
arī piedalīties apmācībās no jūlija līdz oktobrim, 
ko organizēs jaunieši no nule dibinātās biedrības 
„Ielu vingrošana” par ielu vingrošanas specifiku, 
kā arī kopīgiem spēkiem tiks izveidots informatī-
vais materiāls, ko izvietos uz informatīvā stenda 
pie labiekārtotā laukuma par noteikumiem, kuri 
jāievēro, nodarbojoties ar šo sporta veidu. 

Šobrīd jau notiek pārrunas ar iespējamajiem 
aprīkojuma izgatavotājiem, lai līdz jūnija beigām 
to varētu izgatavot un uzstādīt. Jaunieši jau Vis-
latvijas Lielās talkas ietvaros ir sakopuši NJISC 
piegulošās teritorijas, tai skaitā šo laukumu, lai 
labiekārtošanas darbus varētu uzsākt sakopāt te-
ritorijā.

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2013. gadam finansējuma ietvaros. 
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Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

  Silenes klubs ticis pie 
jaunas skatuves aparatūras

Biedrība “Sieviešu klubs “Silenīte” veiksmīgi realizēja projektu 
„Amatiermākslas kolektīvu darbības attīstīšana Skrudalienas pa-
gastā” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai ( ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īste-
nošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta mērķis bija uzlabot Sieviešu kluba “Silenīte” materiāli 
tehnisko bāzi, iegādājoties skaņas, gaismas un prezentācijas apa-
ratūru, kas nodrošinātu Skrudalienas pagasta amatiermākslas 
kolektīvu darbību un pasākumu kvalitatīvāku organizēšanu, vei-
cinātu iedzīvotāju radošo izaugsmi un sekmētu kultūrizglītības 
attīstību Daugavpils novadā.

Projekta ietvaros tika iegādāta moderna skatuves aparatūra 
un prezentācijai nepieciešamā tehnika. 90% projekta izdevumus 
fi nansēja ELFLA, 10%  Daugavpils novada pašvaldība. Projekta 
kopējas izmaksas - LVL 7855,26.

12.maijā, svinot Mātes dienu, sieviešu ansamblis „Līgaviņas” 
pirmo reizi  uzstājās uz Silenes kluba skatuves, izmantojot jau-
nu, kvalitatīvu aparatūru. Koncerta laikā tika izmantotas jaunās 
skandas un gaismas efekti, savukārt iegādātie radio mikrofoni 
deva iespēju priekšnesuma laikā gan skaisti dziedāt, gan uzdejot. 
Auditorija savu prieku izrādīja ar skaļiem aplausiem. 

Saskaņā ar 2013.gada 11.februārī no-
slēgto būvdarbu līgumu Biedrība «Sile-
nes stariņi» Eiropas Savienības Eiropas 
Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākuma 
«Teritoriju attīstības stratēģiju īsteno-
šana» ietvaros sāka realizēt projektu 
„Skrudalienas pagasta Sila ezera kras-
ta labiekārtošana”.

Projekta ietvaros tiks izbūvēta laivu 
piestātne, ierīkots gājēju celiņš, veikti 
peldvietas labiekārtošanas darbi – kras-
ta attīrīšana no ūdenszālēm, smilšu pie-
vešana peldvietas uzlabošanai. Visus 
Sila ezera krasta labiekārtošanas dar-
bus veic SIA „Borg”.

90% projekta izdevumus fi nansē Eiro-
pas Savienības Eiropas Zivsaimniecības 
fonds (EZF), 10%  Daugavpils novada 
pašvaldība. Projekta kopējas izmaksas 
sastāda LVL 19999,41. Projektu plānots 
pabeigt līdz 2013.gada 30.oktobrim.

Tiek realizēts „Skrudalienas pagasta Sila 
ezera krasta labiekārtošana” projekts

Naujenietis Einārs Ļahs - 
Latvijas vicečempions šahā! 

Septiņgadīgais naujenietis (Kraujas ciema iedzīvotājs) Einārs Ļahs, zē-
niem vecuma grupā līdz 8 gadiem, ieguvis otro vietu Latvijas 2013.gada 
jauniešu šaha čempionāta fi nālsacensībās.

Ar šahu Einārs sāka nodarboties no nepilniem sešiem gadiem. Kopā ar 
savu vecāko brāli Armandu viņš sāka apmeklēt Daugavpils pilsētas šaha 
un dambretes klubu, kuru vada treneri Staņislavs Krivihs un Nikolajs 
Škonda. Gūstot savu pirmo visnopietnāko uzvaru, proti, vinnējot Latvi-
jas 2013.gada jauniešu šaha čempionāta pusfi nālā, viņam tika piešķirta 
1. sporta klase. 

Pusotra gada laikā, kopš Einārs pirmo reizi iepazina šaha spēli, viņš 
vairakkārt ir piedalījies starptautiskos turnīros gan Latvijā, gan ārze-
mēs, un ieņēmis godalgotas vietas. 

Par šahu Einārs saka tā: „Šahu spēlēt ir grūti, bet tas ir ļoti interesanti. 
Te nav svarīgi, cik stiprs, vecs un liels tu esi. Uzvarēt var jebkurš! Te ir 
svarīgi, cik gudrs tu esi!”

Tuvākie izaicinājumi ir godam pārstāvēt Latviju Eiropas Savienības, 
Eiropas vai Pasaules čempionātos. Novēlam Eināram veiksmi! 

Einārs ar treneriem Staņislavu Krivihu un Nikolaju Škondu 

Mūžībā aizgājuši   
Ambeļu  pagastā

Suveizda Elga(1945.g.)
Demenes pagasts

Zvorigina Jūlija(1989.g.)
Ozols Roberts(1946.g.)

Dubnas pagastā
Kurtiša Anna (1923.g.)

Molčanova Leontīna(1935.g.)
Zeile Staņislavs(1950.g.)

Poplavska Aleksandra(1969.g.)
Kalkūnes pagastā

Savičs Mečislavs(1922.g.)

Kalupes pagastā
Vingris Pēteris (1933.g.)
Morkāns Jānis(1966.g.)
Pastars  Jānis(1946.g.)

Vērdiņa Veneranda(1943.g.)
Skrinda Regīna (1934.g.)
Dorofejevs Jānis (1946.g.)
Stašulāne Gunta(1938.g.)

Laucesas pagastā
Jakovels Viktors(1964.g.)

Čibelis Jānis(1937.g.)
Kolosova Anna(1930.g.)

Līksnas pagastā
Vaidere Anna(1941.g.)

Tulanovs Aleksejs(1950.g.)
Rimša Jevdokija(1932.g.)
Barkovska Janīna(1918.g)

Naujenes pagastā
Aleksandrovičs Česlavs (1943.g.)

Petrovs Vladimirs(1941.g.)
Gotoveca Jevdokija(1932.g.)

Nīcgales pagastā
 Murda Zofi ja(1945.g.)

Salienas pagastā
Beļajeva Valentīna(1937.g.)

Vahruševs  Aleksandrs (1935.g.)
Skrudalienas pagastā
Veršuta Vanda(1938.g.)

Kovaļkova Irina(1926.g.)
Šašoks Aleksandrs(1937.g.)

Volkova Vasta (1923.g.)
Sventes pagastā

Novikovs Leonīds(1964.g.)
Paškeviča Anastasija(1928.g.)

Vaboles pagastā
Antoņina Stobova (1929.g.) 

Vecsalienas pagastā
Fedotovs Genādijs(1943.g.)

VSAC „Latgale” fi liālē „Kalkūni” 
atvērta sensorā istaba

ESF projekta „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana - fi zis-
ko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju 
attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem ie-
tvaros VSAC „Latgale” fi liālē „Kalkūni”” atvērta senso-

rā istaba, kurā ar rotaļu elementiem un sensorās istabas interaktīvo aprīkojumu 
klientam tiek veicināta sensoro maņu - redzes, taustes, dzirdes, ožas un garšas 
attīstība. 

Projekta realizācija aizsākās 2011.gada pavasarī un turpināsies līdz pat 2014.
gada 31.martam. Kā pastāstīja projekta vadītāja Inese Rubina, projekts tiek īs-
tenots sadarbībā ar Daugavpils novada domi un LR Labklājības ministriju. Tajā 
piedalās 40 bērni un pieaugušie ar funkcionālas un garīgas dabas traucējumiem. 
Projektā tiek nodarbināti arī 8 speciālisti un 3 speciālie pedagogi - ergoterapeits, 
fi zioterapeits un sociālais darbinieks, kas ikdienā vada šo procesu.

Sensorajā istabā ir izveidotas 5 aktivitāšu un relaksācijas zonas: Baltā istaba, 
kurā liela vērība tiek pievērsta gaismai, krāsai, mūzikai, smaržai un garšai. Kustī-
bu un rotaļu  istabas aktivitāšu zonā tiek veicināta un attīstīta kustību koordināci-
ja, līdzsvars, sīkās un lielās motorikas funkcionālo spēju uzlabošana.

Taktilās stimulācijas istabā personām ar funkcionālajiem traucējumiem tiek sti-
mulēta āda, aktivizēts ķermenis, attīstīta tauste un trenētas sajūtas. 

Mūzikas istabā tiek trenēta dzirdes uztvere, atmiņas spējas, veicināta kustību 
koordinācija. Savukārt zaļā istaba ir nozīmīga sensoro maņu - redzes un dzirdes 
stimulētāja. Tajā tiek veicināta psihoemocionālās spriedzes mazināšana, muskula-
tūras atslābināšanās un relaksācija.

Daugavpils novada bērnu vecāki ir ļoti apmierināti ar to, ka viņu bērniem ir ie-
spēja apmeklēt sensoro istabu un labprāt izmanto šo iespēju.Valērijs no Tabores un 
Valentīna no Skurdalienas ļoti lielu paldies saka speciālistiem un pedagogiem, kas 
ir ļoti sabiedriski un uzmanīgi. 

Gaļina Vitkovska ir Raudas speciālās internātskolas skolotāja ar 18 gadu pie-
redzi un iespēju adaptēties sensorajā vidē uzskata par nepieciešamu bērniem ar 
funkcionālas un garīgas dabas traucējumiem. 

Bērni ar prieku izmanto ikkatru no piedāvātajām iespējām un katrā no sensorās 
istabas stūrīšiem uzturas labprāt. Arī speciālisti norāda, ka bērnu aktīva līdzdalī-
ba projektā palīdzēs arī apkārtējai sabiedrībai kļūt atvērtākai.  
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Valentīnas Skrindas dzīve dejā 
Īsi pirms 20 - tā Vasarsvētku sadanča Vabolē un 

XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svēt-
kiem tiekamies ar Vaboles pagasta pirmā deju kolek-
tīva vadītāju un ilggadējo dejas tradīciju turpinātāju 
Valentīnu Skrindu. 

Valentīna Skrinda savas darba gaitas Vaboles 
vidusskolā uzsāka pēc Daugavpils Pedagoģiskā in-
stitūta absolvēšanas 1959.gadā. Tajā pat gadā tika 
nodibināts pirmais deju kolektīvs. 

Kā sākās Jūsu deju kolektīva vadītājas gai-
tas? Kādas atmiņas par pirmo kolektīvu? 

- Tā jau laikam visur pieņemts - atnāk jauns 
skolotājs un viņam iedod kādu uzdevumu. Un te no 
pagasta jauniešiem nāca vēlme dejot un vajadzēja 
vadītāju. Pirms tam arī pati biju dejojusi Institūta 
„Laimā”, vēl jau kājas gribēja kustēties danča ritmos, 
un tā es piekritu. Sanāca kopā trīs pilni pāri, ceturta-
jam trūka dejotājas, tad arī es tiku padejot. Ar prieku 
apvienoju kā mācīšanu, tā arī dejošanu.  
Vai tikāt pie iespējas piedalīties arī koncertos? 

- Tad jau bija kolhoza laiki, notika Pļaujas 
svētki, govju ganos dzīšana, rumulēšanās. Dejotāji 
bija vajadzīgi vienmēr. Dejojām arī Rajona svētkos, 
kas 1975.gadā notika Medumos, vēlāk - jaunuzcelta-
jā Višķu estrādē. 
Vai skolā deju kolektīva toreiz nebija? 

- Toreiz klubā bija tikai kolhoza jauniešu ko-
lektīvs, vēlāk dejot vēlmi izteica arī skolēni. Toreiz 
jau „skates kolektīviem” bija citas prasības. 
Kā Jums gāja skatēs? 

- Nevar sūdzēties! Bija arī diplomētās vietas. 
Ja tagad tos diplomus uzskaitītu, droši vien pāri 30 
gabaliem būtu. Tikām dejot lielajos Dziesmu un deju 
svētkos trīs reizes. Kad uz pagastu atnāca jauna 
kluba vadītāja Vija Pabērza, es viņai pateicu savu 
sapni - pelnītā atpūtā varēšu aiziet tikai tad, kad uz 
svētkiem ar kolektīvu varēsim dejot ne tikai Dauga-
vas stadionā, bet arī Mežaparka estrādē. 1990.gadā 
mans sapnis piepildījās, kad uz svētkiem aizbraucām 
ar veseliem diviem kolektīviem. Pēc tiem svētkiem es 
aizgāju un savā vietā atstāju talantīgu dejotāju, savu 
skolnieci Anitu Šalkovsku. Un vēl joprojām kolektīvs 
ir ļoti labās rokās. Iesākumā gāju Anitai līdzi uz mē-
ģinājumiem, jo nebija jau viegli kolektīvu pārņemt, 
viņa bija pavisam jauna vēl. Un manā laikā disciplī-
na kolektīvā bija ļoti augstā līmenī. Jaunai vadītājai 
jau vienmēr ir grūtāk. 
Vai tautas tērpi arī tika sarūpēti pilnā apjomā? 

- Kad sākām dejot, visām četrām dejotājām 
bija kupli svārki. Šuvām svārkiem klāt kreppapī-
ra lentes. Tādi tērpi, kādiem tiem jābūt, radās tad, 
kad Vija sāka strādāt par Kultūras nama vadītāju. 
Sākumā jau viņai bija bailes gan no manis, gan no 
braukšanas uz lielajiem svētkiem. Smejas. Teikto ar 
savu stāstījumu papildina Vija Pabērza, toreizējā un 
tagadējā Vaboles Kultūras nama vadītāja.

- Ienākot kolektīvā, kad blakus strādā gados 
vecāki cilvēki un tu esi atnācis jauns, bez pieredzes, 
ir grūti. Arī braucot uz lielajiem svētkiem, vajag par 
visu padomāt. Bet man visu to iemācīja. Liels paldies 
skolotājai Valentīnai Skrindai. Vienreiz pat viņa uz-
drošinājās mani uz skati vienu ar kolektīvu palaist. 
Toreiz no Minskas bija atvesti jauni tērpi. Skatē bija 
jādejo "Kadriļa". Viss sakārtots, meitenēm - vainagi, 
mati vislabākajā kārtībā. Taču bija viens „bet”. Smai-
da. Puišu tērpiem palika iešūtās cenas iekšā, kas re-
dzējās griežoties. Un es jau domāju, ka viss, vairs ne-
tiekam uz svētkiem. Un tagad man ir beigas… Abas 
smejas. Bet neviens toreiz pat neaizrādīja.

- Jo agrāk jau bija daudz tērpu, svētkos bija 
jādejo ne tikai latviešu, bet arī krievu, baltkrievu, uk-
raiņu, lietuviešu, moldāvu dejas, un katrai bija vaja-
dzīgs attiecīgs tautas tērps. Moldāvu dejas, tās jau 
bija īpaši skaistas. Un tas talants pārģērbties dažu 
sekunžu laikā! 
Par ko tad lika tos lielos punktus skatē? Kas 
bija noteicošais? 

- Ja es pati uzdrošinos runāt no tiem sešdes-
mitajiem gadiem, tad varat iedomāties, kā gāja, ja  
šuvām kreppapīra lentes, lai izveidotu kaut kādus 
tērpus. Tas jau nebija pietiekoši, lai aizbrauktu uz 
Rīgu, jo, lai tiktu uz svētkiem, bija vajadzīgi labi 
tērpi. Tad jau valsts organizēja tos svētkus, un tēr-
pi tika pasūtīti. Viss bija iespējams, vajadzēja tikai 

ros piedalījāmies. Tajā laikā rajonā bija 26 kolektīvi. 
Uz svētkiem aizbrauca tikai trīs. Tas nebija nemaz 
tik vienkārši…
Vai ir bijis tā, ka kādu no dejotājiem vajadzēja 
iedrošināt dejot? 

- Pirmkārt, jau vajadzēja iedrošināt jauno va-
dītāju. Anita jau pati atklāti teica - „es jau ietu, ja 
kolektīvu nebūtu pirms manis jūs vadījusi.” Zinot 
manu vadīšanas stilu un dejotāju attieksmi. Bet pēc 
tam jau tā lieta aizgāja. Anitai kā dejotājai tā bija 
sirdslieta. 
Kā tad radās kolektīva nosaukums? 

- Tas jau radās Anitas laikā. Kad ar kolektīvu 
aizbraucām uz pirmajiem lielajiem svētkiem Rīgā. 
Atceros, kā braucot no Rīgas, atpakaļceļā stājāmies 
pie Nīcgales Lielā akmens, lai uzdziedātu, sadejotu 
un dalītos iespaidos par svētkiem. Tajos gados uz Rī-
gas svētkiem braucām uz divām nedēļām, un tas bija 
smags darbs. Starp kopmēģinājumiem vēl vajadzēja 
mēģināt un visu apgūt. Deju „Cielaviņa” mācījāmies 
savā brīvajā laikā, jo šī deja lauku kolektīvam nebija 
no vieglajām. 
Valentīnas Skrindas veidotajos atmiņu albūmos ir 
saglabājušās visas svētku koncertprogrammas, de-
jotāju un kolektīvu fotogrāfi jas, atmiņas par deju un 
kolektīva biedriem. 
Vija atceras, ka pirmie Vasarsvētku sadanča iedīgļi 
radās jau tad, kad kolektīvs svinēja jubilejas. Koncer-
ti notika uz laukuma, pretī skolai. Šī tradīcija ir ļoti 
stipra. „Cik vien Vabolē pastāvēs deju kolektīvs un ka-
mēr dejos, Vasarsvētku sadancis notiks tepat, Vaboles 
parkā. Tieši tā, kā noticis visus šos 20 gadus”, tā Vija.  
Vai šo gadu garumā kolektīvs ir pabijis kaut 
kur arī ārpus Latvijas? 

- Kolektīvs ir pārstāvējis Daugavpils rajonu 
Baltkrievijā, Lietuvā. Deju kolektīva 30 gadu jubilejā 
rajons uzdāvināja ekskursiju un ar koncertu brau-
cām uz Ukrainu. Atceros tās skaistās naktis! Smejas. 
Protams, bija arī grūti. Tie bija 90 - tie gadi, Atmodas 
laiks. 
Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas no deju lai-
kiem? 

- Septembris ir mans dzimšanas dienas mēne-
sis un mīļākie ziedi - asteres. Atceros, kā kolektīvs 
man sarūpēja pārsteigumu, sveicot mani šajā dienā. 
Tika dejots turpat, iepretī skolai. Pēc dejas man uz-
dāvināja veselu asteru klēpi. Stāstot Valentīnai no-
birst asara no vaiga. Ir dažādi gadi un kolektīvi bi-
juši. Ir tādi, ar kuriem vieglāk strādāt, ir - ar kuriem 
smagāk. Bet ar visu bija jātiek galā. 
Vai pēc skolas absolventi turpināja dejas tra-
dīcijas citos kolektīvos? Aizbraucot studēt uz 
Rīgu, Jelgavu, Daugavpili?

- Turpināja. Arī daudzi turpināja savu ceļu 
kā vadītāji - Iveta Meškovska, Anita Šalkovska, Hu-
berts Vēveris. Tika ieaudzināta tik liela mīlestība 
pret deju, ka negribējies no tās šķirties. Daudzi ir 
izgājuši cauri Vabolei un dejo vēl tagad, arī pilsētas 
kolektīvos. 
Skatot atmiņu albūmus, Valentīna komentē: „Bildēs 
jau ļoti labi redzas tas dejotāju līmenis. Visi bija no-
stiepti, staltiem augumiem.” 
No dejotāju atmiņu stāstiem, skolotāja Valentīna no-
deklamē skaistākos gabalus. 

„Vasara gandrīz jau cauri, drīz ielā kritīs kas-
taņi un Vabolē gaidīs sarkanu kļavlapu svēt-
kus, Dzejas svētkus, mīlestības svētkus, bet es 
jau būšu iestājusies Daugavpils Pedagoģiskajā 
Universitātē un šos svētkus svinēšu dziļi, dziļi 
sevī, atceroties skolu, skolotājus, skolas bied-
rus.” 
„Deju kolektīva skate Līvānos, piedalījās ap 
40 kolektīvi. Dejas lozēja, mēs dejojām izlozēto 
„Bukovinas puišu deju”, „Vālodzes” un „Gatves 
deju”. Rezultāti netika paziņoti, bet skolotāja 
Skrinda bija apmierināta. Tad Rajona deju 
svētkos dejojām estrādē, kur svinīgi paziņoja, 
ka kolektīvam pēc skates rezultātiem ir pirmā 
vieta rajonā gan skolēnu, gan jauniešu deju ko-
lektīvu vidū.”
Tas bija tas pats gads, kad no Vaboles pagasta uz 
svētkiem aizbrauca divi kolektīvi. 
Tagadējā Vaboles deju kolektīva „Aisma” vadītāja 
Anita Šalkovska raksta: „Sanāca vecie dejotāji, 
lai startētu skatē X Latviešu vispārējos Dzies-
mu un deju svētkos. Man jau bija ģimene. Mans 
vaļasprieks kļuva arī par vīra vaļasprieku. Un 
es šos svētkus uzdejoju ar savu vīru un veca-
jiem labajiem draugiem - vidusskolas laika de-
jotājiem. Kopš  tā laika neesmu šķīrusies no šī 
brīnišķīgā vaļasprieka. Esmu pateicīga savai 
deju skolotājai, viņa man iemācīja pirmos deju 
soļus, palīdzēja iepazīt tik ļoti brīnišķīgo dejas 
pasauli. Arī tagad viņa man palīdz ar savu vēr-
tīgo padomu, ja, mācot bērnus dejot, kaut kas 
neizdodas tā, kā gribētos. Esmu pateicīga vi-
ņai arī par to, ka iedrošināja mani sākt vadīt 
jauniešu deju kolektīvu. Tas ir ļoti interesanti 
un arī sarežģīti. Strādājot tieši ar jauniešiem, 
var just, cik daudz deju prasmes un prieka dot 
citiem. Ļoti gribētos, lai man tāpat kā skolotā-
jai Skrindai pietiktu enerģijas, strādāt gribas 
un cilvēku mīlestības. Tas viss nebeidz starot 
skolotājas acīs, kad ir iespēja satikties un at-
cerēties pagājušo un parunāt par pašreizējām 
lielajām problēmām.”
Kas priekš Jums ir deja? 
-  Deja ir visa mana dzīve. Tagad, kad dejo abi mani 
dēli uz mazbērni, es varu teikt, ka deja ir nodota tā-
lāk un tās tradīcija turpinās. Priecājos katrreiz, kad 
viņi atbrauc. Lepojos ar to, ka dzīve nav pagājusi vel-
ti. Cilvēka mūžs ir kā pērļu savērums - tas virknējas 
no dienām, nedienām, raibst priekos, bēdās, izaug 
palēnām, līdz pienāk rudens augļu savākums. Un 
man patiešām ir ar ko lepoties - divi dēli, dejo abi un 
pieci mazdēli. Vilnis dejo Jelgavas „Lielupē”, Ilgonis 
tepat Daugavpils „Saimē”. Ilgonis jau saka: „Mam-
mu, nav nemaz tik slikti. Tev nav laika novecot, ap-
stāties. Tev pat tagad jāpiedomā, kā mūs audzināt, 
kā sarāt.” Smejas.

2011.gada septembrī Valentīna Skrinda atmiņu 
grāmatā uzrakstīja Post Scriptum, pateicībā par dēlu 
mīlestību un sirsnību, ko viņi tai dāvā vēl šodien; le-
pojoties ar saviem mazbērniem un pateicoties par dzī-
vi, kas viņai devusi deju un cilvēkus, kas to izdejo visā 
tās varenībā. 

pašiem šiverēties. Gal-
venais ir gribēšana pa-
darīt to visu, vēlāk jau 
rodas zināšanas un krā-
jas pieredze. 
Bet vai pašiem dejo-
tājiem bija vēlēšanās 
dejot, uzvarēt skatē, 
tikt uz svētkiem? 

- Kaut arī ar 
grūtībām, bet ir jāno-
kļūst līdz pirmajiem 
panākumiem. Vai tas ir 
skatē, vai lielākā kon-
certā, vai izbraukumā. 
Un tad dejotājiem viss 
mainās. Tā tas ir jebku-
rā darbā, ne tikai dejā. 
Atceros pirmos Deju 
svētkus 1980.gadā, ku-

Valentīna Skrinda (attēlā centrā)
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APSVEICAMAPSVEICAM

Lai Līgo svētki un Jāņu rīta saullēkts ienes 
jūsu sirdīs līksmību un prieku, lai tie kļūst 
par sirsnīgu atelpas brīdi kopā ar ģimeni, 

tuviniekiem un draugiem. 
Lai katrā mājā ienāk saulgriežu auglība, 

ražība un gaisma!
Lustīgu līgošanu novēl 

Daugavpils novada dome

APSVEIKUMS

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

audzināšanā !

Sveicam  jaunlaulātos!
• Anželu Roļiku un Dimitriju Spiridonovu
• Jeļenu Tanasi un Jāni Sergejevu
• Ļubovu Deņisovu un Jāni Strodu
• Jeļenu Boroviku  un Andi Gāžu
• Anastasiju Kursišu un Rihardu Aliku 

Novadā dzimuši     
Ambeļu  pagastā

Dainis Koļesovs (27.maijā)
Kalkūnes pagastā

Fēlikss Harlovskis (08.maijā)
Laucesas pagastā

Angelina Golovņova(15.aprīlī)
Marks Truskovskis(15.maijā)

Maļinovas pagastā  
Vasilisa Kuzmina(06.maijā)

Naujenes pagastā
Toms Junkuls(24.aprīlī)

Semjons Špiļko (26.aprīlī)
Roberts Vabels (24.aprīlī)

Maksims Romanovskis(16.maijā)
Večeslavs Kuhta (15.maijā)
Alisa Rumjanceva(20.maijā)

Skrudalienas pagastā
Pavels Beluss(14.maijā) 

Tabores pagastā
Poļina Paleja(15.aprīlī)

Līgo pasākumi novadā
Līgo vainagu konkurss 20.06. 13.00 Medumu pagasta 

Jauniešu centrs
Jāņu dienas ielīgošana 21.06. 20.00 Maļinovas pagasta 

laukums
Jāņu ielīgošana (koncerts, Jāņu un 
Līgu sumināšana)
Zaļummballe

21.06. 21.00

22.00

Dubnas estrāde

Radošā darbnīca bērniem „Līgo 
pušķis” 

22.06. 12.00 Silenes ciems

Jāņu ielīgošana „ Visi gaida Jāņu 
dienu” 

22.06. 20.30 Pie Nīcgales Tautas 
nama

Līgo svētku pasākums „ Sanāciet 
Jāņa bērni” 

23.06. 19.00 Krauja
Naujenes pagasts

Zaļumballe 23.06. 22.00 Salienas kultūras nams
Pasākums „ Līgo jauni, līgo veci!” 23.06. 21.00 Višķu estrāde
Līgo nakts diskotēka 23.06. 23.00 Silenes ciems
Līgo nakts diskotēka 23.06. 21.00 Medumu estrāde
Līgo svētki 23.06. 10.00 Maļinovas pagasts
Līgo pasākums 23.06. 10.00 Vecsalienas pagasts
Līksnas pagasta Jāņu un Līgu 
aplīgošana

23.06. 12.00 Līksnas pagasts

Jautras Līgo izdarības un balle kopā 
ar grupu „ Migla” 

23.06. 22.00 Līgo laukumā Līksnā


