
DAUGAVPILSDAUGAVPILSDAUGAVPILSDAUGAVPILSDAUGAVPILSDAUGAVPILSDAUGAVPILSDAUGAVPILSDAUGAVPILS
NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS
DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMSDAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMSDAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMSDAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMSDAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMSDAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMSDAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMSDAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMSDAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Nr.5 (101)Nr.5 (101)Nr.5 (101) 201920192019201920192019201920192019. gada maijs.  gada maijs.  gada maijs.  gada maijs.  gada maijs.  gada maijs.  gada maijs.  gada maijs.  gada maijs

Jauno ģimeņu svētkos iepriecināja 49 novada saimes 

Daugavpils novada Dzimtsarakstu no-
daļa, kas jau vairākus gadus iedibinājusi 
tradīciju godināt novada stiprās ģimenes 
un pārus pasākumā “Savij ap mani ga-
dus”, šogad vēlējās iepriecināt novada 
jaunos vecākus, kuri audzina bērnus. Ar 
Daugavpils novada domes, Dzimtsaraks-
tu nodaļas, kluba “Tamideja” un virkni 
citu atbalstītāju palīdzību, 49 ģimenes 
tika aicinātas gūt prieku Jauno ģimeņu 
svētkos. “Mums un pagasta cilvēkiem 
ļoti patīk svētki “Savij ap mani gadus”, 
tomēr radās doma pamainīt formātu un 
sagādāt svētkus arī jaunajām ģimenēm. 
“Savij ap mani gadus” nekur nepazudīs, 
tos un Jauno ģimeņu svētkus rīkosim ik 
caur gadu,” plānos dalījās Daugavpils 
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Valija Jurķāne. 

Pasākums notika gan Mātes dienas, 
gan Starptautiskās ģimenes dienas 
zīmē, kuru ik gadu visā pasaulē atzīmē 
15. maijā. Starptautiskā ģimenes diena 
ir pēc ANO iniciatīvas radīta diena, kas 

aicina ikvienu aizdomāties par ģimenes 
neizmērojamo lomu cilvēku dzīvē, tās 
nozīmību un vērtību. 

Klātesošās ģimenes uzrunāja Dau-
gavpils novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Aivars Rasčevskis. “Redzot 
jūs, man ir ticība un cerība, ka mums ir 
nākotne, jo aug atvasītes, kuras tiek mī-
lētas un lolotas. Ģimene ir katras sabied-
rības un valsts pamats. Lai cik tuvus vai 
tālus ceļus esam gājuši, ģimene vienmēr 
ir tā osta un piestātne, kurā vēlamies at-
griezties,” savā uzrunā norādīja A. Ras-
čevskis. 

Jauno ģimeņu svētkos bērniem tika 
sarūpēti dažādi pārsteigumi – koncerts, 
atraktīvi priekšnesumi, rotaļas, gaismas 
un burbuļšovs, gaisa balonu meistar-
klase, sejas apgleznošana, bērnu teto-
vējumi, foto stūrītis, cienasts, draudzīgi 
dzīvnieciņi maskās, kuru tēlos iejutās 
Kalkūnes pagasta brīvprātīgie jaunieši, 
kā arī noslēgumā gaisa balonu palaišana 
augstu debesīs. Pasākumu vadīja Sandis 

Ulpe un Olesja Ņikitina. 
Jāatzīmē, ka pērn Daugavpils no-

vada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
143 Simtgades bērniņi, no kuriem 133 
deklarēti kā novada iedzīvotāji. Lai gan 
vairākumā gadījumu bērni ģimenēs pie-
dzimuši kā pirmie vai otrie, netrūkst arī 
tādu saimju, kuras jau ieguvušas daudz-
bērnu ģimenes statusu. “Kas ir vajadzīgs 
jaunatnei, lai tā veidotu ģimeni? Dzīvoja-
mā platība un darbs, lai būtu nauda, ar 
kuru varētu cienīgi uzturēt savu ģimeni. 
Jaunatne mums ir ļoti atraktīva, pārējo 
viņi izdomās un izdarīs paši. Ir daudz 
tādu ģimeņu, kuros ir otrais, trešais un 
pat ceturtais bērniņš. Cilvēki cenšas, 
strādā, domā un vēlas palikt novadā,” 
pārliecināta V. Jurķāne. 

Tā, piemēram, trīs atvases – Emīliju, 
Patriku un Jēkabu – audzina Ainārs un 
Linda Jonāni no Sventes pagasta. Viņi 
jokojoties saka, ka, jau iepazīstoties, kal-
dināja plānus par kuplu ģimeni. “Nor-
mālā ģimenē jābūt vismaz trim bērniem 
– viens sev, otrs sievai un trešais valstij. 
Arī ceturtais un piektais būs valstij, jo ir 
jāceļ demogrāfi ja,” pārliecināts Ainārs. 
Jonāni uzskata, ka Sventes pagastā ir 
labvēlīga vide jaunām ģimenēm. “Ir gan 
skola, gan bērnudārzs, kas ir pilnīgi pie-
tiekami, lai uzsāktu ģimenes dzīvi. Ma-
nuprāt, darbs, pirmkārt, ir atkarīgs no 
ģimenes galvu spējām,” turpina Ainārs. 
“Mūsējiem bērniem ir paveicies, ka viņi 
dzīvo laukos un izklaidi atrod paši,” pa-
pildina Linda. 

Arī Ozoliņi no Vaboles pagasta ir pār-
liecināti, ka novads ir lieliska vieta, ko 
saukt par savām mājām. “Vabolē ģime-
nēm palīdz gan pagasta pārvalde, gan 
ir pieejama skola un bērnudārzs. Arī 
jaunieši nesen atjaunoja bērnu lauku-
mu ar smilšu kastēm un šūpolēm. Tā ir 
laba vieta, kur bērns var droši iziet ārā, 

un nav jāuztraucas, ka viņš atrodas uz 
ielas. Te visi ir savējie – viens par otru 
rūpējamies un esam pazīstami,” savu 
pagastu slavē Ilze Ozoliņa, kura kopā ar 
vīru Mārtiņu audzina Anniju un Miķeli. 
Ilze stāsta, ka katru gadu Mātes dienā 
vecākā meita skolā sarūpē koncertu un 
uzdāvina apsveikuma kartīti. Ilze: “Šo-
gad mums jau ir otrā Māmiņdiena, kad 
ir brālis, kuru arī Annija ieraksta apsvei-
kuma kartītē. Man tā ir mīļuma diena, 
jo tieku apsveikta, sabučota, apēdam arī 
kādu kūku.”

Savukārt Silovu ģimene no Skruda-
lienas pagasta pirms pusgada kļuva par 
daudzbērnu ģimeni, un nu savā paspār-
nē lolo trīs bērniņus - Viktoriju, Valēri-
ju un pastarīti Kirilu. “Trīs bērni nebija 
plānoti, lai gan sirdī gribējām puisīti. 
Divas meitenes mums jau bija, tomēr vē-
lējāmies arī mantinieku,” lepnumu par 
ģimeni neslēpj Anastasija un Vitālijs. Si-
lovi ir pārliecināti, ka ar katru nākamo 
bērniņu ir vieglāk, jo jau ir gūta pieredze. 
“Sākums ir grūtākais, pēc tam pierod un 
kļūst vieglāk.  Ar pirmo meitu bija grū-
ti, ar otro jau nedaudz vieglāk, savukārt 
ar trešo viss ir it kā pats par sevi sapro-
tams un pierasts,” stāsta ģimenes galva 
Vitālijs. Arī Silovu ģimenē tiek atzīmēta 
Māmiņdiena ar svētku mielastu, bērnu 
apsveikumiem un bučām. 

Dāvana jaunajiem vecākiem un viņu 
atvasītēm bija arī Jauno ģimeņu svēt-
ki, kuru laikā mammām un tētiem bija 
iespēja vismaz uz brīdi aizmirst par rū-
pēm, iepazīties ar citām ģimenēm un brī-
nišķīgi pavadīt laiku kopā ar bērniem, 
kuri guva spilgtas un neaizmirstamas 
emocijas. 

Elza Pučko

Andrejs Kalasniks
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Folkloras kopa “Dyrbyni” saņem festivāla balvu
11. maijā, Daugavpils novada Kul-

tūras centra “Vārpa” folkloras kopas 
“Dyrbyni” kapela piedalījās akustiskās 
mūzikas festivāla “Sudraba kaija” kon-
kursā, kur saņēma Latvijas Nacionālā 
kultūras centra balvu par labāko skaņ-
darbu skatuves dejas horeogrāfi jas 
izveidei un apmaksātu iespēju veikt 
skaņdarba profesionālu skaņu ierak-
stu.

Akustiskās mūzikas festivāls “Sud-
raba kaija” jau astoto reizi notika Sa-
lacgrīvas novada Liepupes pagasta 
tautas namā. Festivāla laikā notiek ne 
tikai plaši pazīstamu mūziķu un grupu 
koncerti, bet arī konkurss, kurā pieda-
lās neakadēmiskās mūzikas grupas, 
dueti un individuālie izpildītāji. Šogad 
konkursā piedalījās deviņi dalībnieki, 
kurus vērtēja profesionāla žūrija Valta 
Pūces vadībā.

kis, Jānis Sniķeris kopā sāka muzicēt 
tikai dažus mēnešus atpakaļ, lai saga-
tavotu programmu ar deju mūzikas pa-
vadījumiem Daugavpils novada Kul-
tūras centra “Vārpa” deju ansambļa 
“Līksme” 50 gadu jubilejas koncertam. 
Līdz ar to, dalība festivālā “Sudraba 
kaija” bija jauns izaicinājums sagata-
vot arī vēl nespēlētas tautas mūzikas 
apdares, tostarp arī “Višķu polku”, 
kura tika izpildīta konkursā un kurai 
plānots profesionāls skaņu ieraksts.

Foto: pirmajā rindā no kreisās: Ag-
nese Timofejeva, Anna Briška, Anita 
Lipska, otrajā rindā: Jānis Sniķeris, 
Mārtiņš Radiņš, Krišjānis Kaminskis.

Anna Briška
 Folkloras kopas “Dyrbyni” vadītāja

“Anima Corde” – otrais labākais sieviešu vokālais ansamblis Latvijā
11. maijā Mārupes novada kultū-

ras centrā Višķu pagasta sabiedriskā 
centra sieviešu vokālais ansamblis 
“Anima Corde” (vad. Agate Jermaļono-
ka) pārstāvēja Daugavpils novadu un 
Latgales reģionu II Latvijas sieviešu 
vokālo ansambļu konkursa fi nālā, kur 
ieguva 2. vietu mazo vokālo grupu ka-
tegorijā.

Konkursa pirmajā kārtā piedalījās 
64 sieviešu vokālie ansambļi no visas 
Latvijas. Savukārt konkursa fi nālam 
tika izvirzīti 15 ansambļi no Apes, 
Bauskas, Bērzgales, Klintaines, Kul-
dīgas, Ķekavas, Lēdmanes, Mazsa-
lacas, Mārupes, Ogresgala, Olaines, 
Ozolniekiem, Strenčiem, Tomes un 
Višķiem. “Anima Corde” savā izpil-
dījumā, kas nedrīkstēja būt mazāks 
par 10 minūtēm, izdziedāja latviešu 
tautasdziesmu apdares “Man bij viena 
balta pupa”, “Jūras māte”, “Puortecie-
ju Daugaveņu” un “Ar laiviņu ielaido-
si”. Priekšnesumi tika papildināti ar 
teatrāliem uzvedumiem, horeogrāfi ju, 
mūzikas instrumentiem – lietuskoks, 

Mūzikas akadēmijas studentu kora un 
koru „Maska” un „Pa saulei” māksli-
nieciskais vadītājs Jānis Ozols, sniegu-
mu novērtēja ar 43,21 punktiem, kas ir 
par 0,26 punktiem mazāk nekā pirmās 
vietas ieguvējiem, un kopsummā vai-
nagojās ar 2. vietu mazo vokālo grupu 
kategorijā ( ne vairāk kā 6 dalībnieki). 

“Anima Corde” 2020. gadā svinēs 5 
gadu jubileju, tāpēc tik augsts novēr-
tējums gan Daugavpils novada skatē, 
gan Latgales reģiona atlasē, kā arī Lat-
vijas mēroga konkursā ir labākā moti-
vācija attīstīties, meklēt jaunas idejas, 
realizēt tās un priecēt klausītājus ar 
jauniem un košiem priekšnesumiem. 
Ansamblis izskata pateicību par atbal-
stu Daugavpils novada domei, Višķu 
pagasta pārvaldei, kā arī Višķu pagas-
ta jauniešu centram.

Santa Kļaviņa

Andrejs Rudzītis

svilpaunieks, pērkons un bungām, kas 
skanēja perkusionista Donata Cimoš-
kas izpildījumā. Žūrija, kuras sastāvā 
bija Latvijas Radio kora mākslinie-
ciskais vadītājs Sigvards Kļava, diri-
ģents, vokālā ansambļa „Harmonija 
Rīgai” mākslinieciskais vadītājs Ārijs 

Šķepasts, komponiste, Jelgavas 4. vi-
dusskolas meiteņu kora „Spīgo” māks-
linieciskā vadītāja Līga Celma-Kursie-
te, Latvijas Nacionālā kultūras centra 
koru un vokālo ansambļu eksperts 
Lauris Goss, Pierīgas koru apriņķa 
virsdiriģents, Jāzepa Vītola Latvijas 

Lai arī folkloras kopa “Dyrbyni” iz-
veidota jau 2007. gadā, tomēr kapelas 

dalībnieki, Anita Lipska, Agnese Timo-
fejeva, Anna Briška, Krišjānis Kamins-

Naujenes pamatskolas skolniece Inna Ivanova – Vislatvijas lasīšanas čempione
18. maijā Nacionālās bibliotēkas 

(LNB) Ziedoņa zālē notika Vislatvijas 
skaļās lasīšanas sacensības nacionālais 
fi nāls.

Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar 
Latvijas Bērnu un jaunatnes literatū-
ras padomi, bibliotēkām un skolām visā 
Latvijā jau otro gadu organizē Vislatvi-
jas skaļās lasīšanas sacensības, aicinot 
piedalīties 5. un 6. klašu skolēnus, ku-
riem ļoti patīk lasīt.

Sacensība notika trīs posmos: sacensī-
ba skolā vai vietējā bibliotēkā, reģionā-
lais fi nāls un nacionālais fi nāls Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā.

Finālā piedalījās 30 reģionālie lasīša-
nas čempioni. Klātienē viņus atbalstīja 
visa klase. Sacensības vērtēja pieredzē-
jusi žūrija – Renāte Punka, “Jāņa Ro-
zes apgāda” izpilddirektore, tulkotāja; 
Diāna Bērza – Latvijas Radio režisore, 
divu grāmatu autore; Valters Krauze 
– televīzijas un radio raidījumu vadī-
tājs, šovmenis, aktieris, smīdinātājs; 
Dagnija Baltiņa – LNB Speciālo krāju-
mu departamenta direktore, kultūras 
mantojuma pārzinātāja; mūziķis Ralfs 
Eilands.

Vislatvijas skaļās lasīšanas sacen-
sību nacionālajā fi nālā kā Daugavpils 
novada Skaļās lasīšanas čempione, pie-
dalījās Naujenes pamatskolas 6. klases 
skolniece Inna Ivanova, kura uzvarēja 
skaļās lasīšanas sacensībās, kļūstot par 
Lasīšanas čempioni un uz gadu iegūstot 
titulu Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

bērnu direktore.
Inna Ivanova ne tikai kļuva par lasī-

šanas čempioni, bet ieguva ceļojošo bal-
vu skolai, ko veidojis stikla mākslinieks 
Ernests Vītiņš, kā arī dāvanu kartes 
grāmatu iegādei. Bērnu direktores pie-
nākumos ietilps ne vien reprezentācijas 
pasākumu apmeklēšana (piemēram, 

šogad LNB simtgades svinībās 31. au-
gustā jaunā vizuālā veidolā tiks atklāts 
Bērnu literatūras centrs 7. stāvā), bet 
arī bērnu literatūras un bibliotēkas 
pakalpojumu vērtēšana, sava viedokļa 
paušana medijiem, kā arī iespēja kopā 
ar klasi iesaistīties Starptautiskās Jāņa 
Baltvilka balvas pasākumos 24. jūlijā 
un iegūt pilnu grāmatu kolekciju sa-
vai skolai LNB lasīšanas veicināšanas 
programmas “Bērnu, jauniešu un vecā-
ku žūrija” 2019./2020. gada posmam.

“Es cīnīšos, lai uzvarētu! Manuprāt, 
tas būs diezgan grūti, jo visi bērni ir ļoti 
talantīgi, bet ticēsim, ka spēšu konku-
rēt,” tā Inna teica pēc uzvaras Daugav-
pils novada skaļās lasīšanas sacensībās. 
Viņa godam pārstāvēja gan Daugavpils 
novadu, gan mūsu skolu. Lepojamies! 
Liels paldies latviešu valodas skolotājai 
Inesei Locikai par Innas sagatavošanu 
skaļās lasīšanas sacensībām un atbal-
stu!

Alita Kokina
Nauje nes pamatskolas skolotāja
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

03.06. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

17.06. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Jānis Belkovskis
03.06. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
17.06. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

04.06. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs 
“Laucesa” 09.00-12.00

10.06. Laucesas pagasta pārvalde, c. Mirnijs 15.00-18.00
Jevgeņijs Gridasovs
05.06. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
12.06. Demenes pagasta pārvalde 08.00-10.00
26.06. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Viktors Kalāns
03.06. Salienas pagasta pārvalde 10.00-13.00
17.06. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00-13.00
Jānis Kudiņš

03.06. Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 15.00-17.00

17.06. Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 15.00-17.00

Juris Livčāns
05.06. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
12.06. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
19.06. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
06.06. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
13.06. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
20.06. Medumu pagasta pārvalde 13.00-14.00
Aleksejs Mackevičs
03.06. Biķernieku pamatskola 15.30-18.30
10.06. Biķernieku pamatskola 15.30-18.30
12.06. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.30-16.30
Guntars Melnis
10.06. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-17.00

13.06. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-17.00 
Vjačeslavs Moskaļenko
11.06. Skrudalienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
Olesja Ņikitina
10.06. Vecsalienas pagasta pārvalde   16.00-18.00
17.06. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00

28.06. Daugavpils novada Kultūras centrs 
"Vārpa" 14.00-16.00

Aleksandrs Sibircevs
04.06. Sventes vidusskola 15.00-17.00
14.06. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
18.06. Sventes vidusskola 15.00-17.00
Ilmārs Skuķis
04.06. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-13.00
Regīna Tamane
11.06. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
25.06. Vecsalienas pagasta pārvalde 13.00-15.00

Deputātu pieņemšanas laiki var mainīties. 
Lūdzu sekojiet aktuālajai informācijai mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā “Novada 
dome”->”Deputāti”

2019. gada 25. aprīļa sēdē pieņemti 25 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.34 “Daugavpils novada pašvaldības 
budžets 2019. gadam”” un “Grozījumi Daugavpils no-
vada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos no-
teikumos Nr.13 „Par aprūpes mājās pakalpojuma sa-
ņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā””.
 Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības 

2018. gada konsolidēto fi nanšu pārskatu.
 Apstiprināja Daugavpils novada attīstības prog-

rammas 2012.-2018. gadam Investīciju plānu 2019.-
2021. gadam. 
 Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

fonda līdzekļu sadali starp iestādēm  2019. gadam.  
 Piešķīra papildus fi nansējumu no budžeta prog-

rammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Me-
dumu speciālajai pamatskolai 5000 euro ēdināšanas 
pakalpojumu mācību programmas īstenošanai ne-
pieciešamā aprīkojuma iegādei un Naujenes pagasta 
pārvaldei 3192 euro divu durvju nomaiņai Naujenes 
kultūras centra sporta zālei. 
 Nolēma nodot ūdenssaimniecības sabiedrisko pa-

kalpojumu nodrošināšanu Nīcgales pagasta teritori-
jā SIA “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”.
 Nolēma palielināt SIA „NAUJENES PAKALPO-

JUMU SERVISS” pamatkapitālu un apstiprināja 
pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.  
 Nolēma organizēt no 03.06.2019. līdz 21.06.2019. 

bērnu dienas nometni „Gliemezis” Naujenes pamat-
skolas telpās.  
 Nolēma uzdot Līksnas pagasta pārvaldei pār-

traukt iepirkuma procedūru “Projektēšana un auto-
ruzraudzība būvprojekta izstrādei Līksnas pagasta 
pārvaldes administratīvās ēkas pārbūvei par daudz-
funkcionālo centru” fi nanšu līdzekļu nepietiekamī-
bas dēļ. 
 Atbalstīja projekta „Daugavpils novada pašvaldī-

bas ceļu  pārbūve” iesniegšanu ES ELFLA atklāta 
projektu iesniegumu konkursa pasākumā “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ar kopējo fi nansējumu 983705,69 euro apmērā.
 Nodeva dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 20, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, pārvaldīšanas tiesības 
ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvaro-
tai personai  SIA “NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS”.
 Atļāva atsavināt 2 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Tabores  un Sventes pagastā.
 Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Tabores  un Sventes pagastā.
 Nolēma dzēst juridiskai personai nekustamā īpa-

šuma nodokļa parādu novada pašvaldībai.
 Atļāva Salienas pagasta pārvaldei norakstīt bez-

cerīgos debitoru parādus, par kuriem atzīta piedzi-
ņas neiespējamība.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu 3 pašvaldības 

dzīvokļiem Medumu pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

par koku ciršanu Kalupes un Līksnas pagastā.
2019. gada 16. maija sēdē pieņemti 43 lēmumi:
 Izbeidza novada domes deputāta Valērija Hrapā-

na pilnvaras sakarā ar viņa personisku rakstveida 
iesniegumu par pilnvaru nolikšanu.

 Nolēma noslēgt līgumu par atkritumu apsaim-
niekošanu Salienas pagasta teritorijā ar   SIA „AAD-
SO” no 01.06.2019. ar darbības termiņu – 3 gadi un 
noteica maksu 6,67 euro par 1 m3 atkritumu bez 
PVN, ja 1 m3 atkritumu svars sastāda 130 kg.  
 Nolēma uzsākt lokālplānojuma, kas groza Dau-

gavpils novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.ga-
dam, izstrādi plānotā militārā poligona “Meža Mac-
keviči” teritorijai. 
 Apstiprināja pašvaldības izglītības iestādēm, kas 

īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas 
bērniem no piecu gadu vecuma, vispārējās sākumiz-
glītības iestādēm, vispārējās pamatizglītības iestā-
dēm un vispārējās vidējās izglītības iestādēm mācī-
bu līdzekļu un mācību literatūras iegādei piešķirtā 
fi nansējuma sadali.
 Grozīja novada domes 27.12.2018. lēmumu 

Nr.1255 „Par Daugavpils novada pašvaldības izglī-
tības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pa-
redzētās mērķdotācijas sadali 2019. gada janvārim 
– augustam” un apstiprināja Medumu speciālajai 
pamatskolai valsts mērķdotāciju. 
 Atbalstīja Izglītības pārvaldes projekta idejas 

“DNJ Startup” iesniegšanu atklātajā projektu kon-
kursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vie-
tējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem 
jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”.
 Apstiprināja atklāta projektu konkursa “Priekš-

laicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesais-
te jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu.
 Grozīja novada domes 15.09.2016. lēmumu Nr. 

773 “Par ieceri piedalīties Eiropas Sociālā fonda 
8.4.1. specifi skā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbi-
nāto personu profesionālo kompetenci” projekta īste-
nošanā laikā no 2017. līdz 2022. gadam” un nozīmēja 
atbildīgo par projekta sagatavošanas un ieviešanas 
aktivitāšu īstenošanu. 
 Apstiprināja Līksnas pagasta pārvaldes kusta-

mās mantas - traktora MTZ-82.1 kopā ar sniega lāp-
stu 29.04.2019. izsoles rezultātus.
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrā-

matā uz pašvaldības vārda uz 3 dzīvokļiem Laucesas 
pagastā. 
 Atzina par nenotikušu 30.04.2019. rīkoto izsoli 

uz pašvaldības nekustamo īpašumu  Biķernieku pa-
gastā.
 Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma 

Naujenes pagastā nosacīto cenu  un noteica, ka īpa-
šuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu 
cenu.
 Atļāva atsavināt 12 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Līksnas, Kalkūnes, Kalupes, Maļinovas, Me-
dumu, Naujenes un Nīcgales pagastā.
 Nolēma pārdot 1 pašvaldības nekustamo īpašu-

mu Naujenes pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 14 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalkūnes, Naujenes, Nīcgales, Skrudalie-
nas, Sventes un Višķu pagastā un apstiprināja izso-
les noteikumus.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties paš-
valdības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

Deputāti domes sēdē atbalstīja Daugavpils novada 
domes Izglītības pārvaldes projekta idejas “DNJ Star-
tup” iesniegšanu atklātajā projektu konkursā “At-
balsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī 
saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes 
politikas plānošanas dokumentiem”.

Projekta mērķis ir veikt esošās situācijas analīzi par 
jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespē-
jām Daugavpils novadā, kā arī izstrādāt tālāko rīcības 
plānu.

Projekta provizoriskais īstenošanas termiņš ir no šī 
gada 8. jūlija līdz nākamā gada 31. augustam. Kopējās 
izmaksas sastāda 3500 eiro, ko pilnā apjomā fi nansē 
Valsts programma. Projekta apstiprināšanas gadīju-
mā, projekta priekšfi nansējums 10% apmērā, kas sa-
stāda 350 eiro, tiks nodrošināts no Daugavpils novada 
domes budžeta 2019. gadam. 

Jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča pa-
stāstīja, ka pirms projekta idejas tapšanas, novada 
jauniešu vidū tika veikta aptauja, kuras rezultātā jau-

niešu vairākums izteica vēlmi piedalīties projektā, kas 
skartu uzņēmējdarbības jomu un zināšanu pilnveido-
šanu tajā. Ja projekta pirmā daļa virzīta uz esošās 
situācijas un jauniešu vajadzību analīzi, tad projekta 
otrā daļa paredz jau praktiskās nodarbības – seminā-
rus un apmācības. 

Deputāts Viktors Kalāns norādīja, ka jauniešiem 
ir ļoti būtiski sniegt priekšstatu par to, kas ir uzņē-
mējdarbība. “Manuprāt, vissvarīgākais ir saprast, ka 
uzņēmējdarbība – tā ir atbildība. Kamēr cilvēks neie-
mācīsies labi strādāt un nest atbildību par savu dar-
bu, līdz uzņēmējdarbībai ir tāls ceļš ejams. Es vēlreiz 
pārliecinos – mēs jauniešiem uzreiz gribam iemācīt, 
kā nodarboties ar uzņēmējdarbību, bet neiemācām, kā 
strādāt. Piemēram, es vēlos nodarboties ar tirdzniecī-
bu, bet vispirms man jāatrod prece, ko pārdot. Ja es to 
nemācēšu izdarīt, nekāda uzņēmējdarbība nesanāks. 
Jo uzņēmējdarbība nesākas plkst. 8 rītā un nebeidzas 
5 vakarā, uzņēmējs strādā no 5 - 6 rītā līdz par 12 nak-
tī. Tikai tā var kaut ko panākt”, tā V. Kalāns.  
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I E D Z Ī V O T Ā J I  J A U T Ā  –  P A Š V A L D Ī B A  A T B I L D

No 11. februāra līdz 11. martam Daugavpils novada iedzīvotāji 
uzdeva jautājumus pašvaldībai, adresējot tās gan elektroniski, gan 
iemetot vēstules speciāli tam paredzētajās kastēs. Kopumā tika 
saņemtas 83 iedzīvotāju vēstules. Pateicamies par iedzīvotāju ak-
tivitāti un atsaucību, rakstot savus jautājumus, priekšlikumus un 
pārdomas par pašvaldības darbību. 

Jautājumi, kā arī domes vadības un speciālistu sniegtās atbildes 
tāpat publicētas mājas lapā zem banera “Iedzīvotāji jautā – pašval-
dība atbild”.  

Nīcgales pagasta iedzīvotāji lūdz atrisināt pieminekļa Lielā Tēvijas 
kara upuriem varoņiem pārcelšanai uz blakus teritoriju 

Atbild Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne 
Pēc Lieldienām Kultūras pārvalde rīkoja izbraukumu uz Nīcgales pagastu, kur 

vienojās par pieminekļa pārcelšanu uz blakus teritoriju. Piemineklis ir pārcelts, 
un nu jau atrodas laukumā ceļa otrajā pusē. 

Kad Dubnas pagastā tiks sakārtota un uzlabota kultūras dzīve? Kāpēc 
tik reti tiek organizēti pasākumi? 

Atbild Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne 
Dubnas Kultūras nama darbu Kultūras pārvalde vērtē pozitīvi. Pagasts nav 

liels, ar mazu  iedzīvotāju skaitu, tāpēc arī  pasākumu skaits un to dažādība ir 
ierobežota arī no piešķirtā fi nansējuma viedokļa. Kultūras namā ar labiem panā-
kumiem darbojas bērnu  vokālie ansambļi, kur  gandrīz  visiem pagasta dziedāt  
gribošiem bērniem un jauniešiem ir vieta radošai darbībai, iespēja mācīties labu 
vokālo mākslu, uzstāties un piedalīties citu pagastu pasākumos. Vidējā paaudze 
un seniori aicināti  darboties folkloras kopā un amatierteātrī. Plānojot Dubnas 
pagasta pasākumu kalendāru, vērā tiek ņemts Višķu pagasta kā lielākā kultūras 
centra tuvums. Vērienīgi  Līgo svētki katru gadu notiek Višķu pagasta estrādē. 
Arī šogad, 23. jūnijā, svētki notiks Višķos, tāpēc dažus  kilometrus attālajā Dub-
nas ciemā tos nerīko. Taču Dubnā notiks Ielīgošanas pasākums. Dubnas pagastā 
katru gadu tiek rīkoti pagasta svētki, kurus labprāt apmeklē arī viesi. Pasākumi  
pagastos tiek vēroti, monitorēti, un pasākumi, kurus vairākus gadus pēc kārtas 
apmeklē neliels cilvēku skaits, tiek analizēti, izvērtēta to lietderība un dažos ga-
dījumos šādi pasākumi netiek turpināti. Daugavpils novada Kultūras pārvalde, 
arī Dubnas pagasta Kultūras nams, labprāt  uzklausa  iedzīvotāju, pagasta ko-
pienas pārstāvju ierosinājumus par  viena  vai otra  pasākuma, amatierkolektī-
va vai citas kultūras aktivitātes nepieciešamību un izvērtē organizatoriskās un 
fi nansiālās iespējas tos atjaunot vai  ieviest kādu  jaunu kultūras aktivitāti.  Arī  
Dubnas kultūras dzīves  dažādošanu Kultūras pārvalde labprāt risinātu kopā 
ar aktīvajiem pagasta iedzīvotājiem, arī šo jautājumu autoriem. Ierosinājumu 
gadījumā lūdza zvanīt Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītājai Inārai 
Mukānei, tel. 29191840,  e-pasts inara.mukane@dnd.lv 

No vairāku pagastu iedzīvotājiem (Līksnas, Dubnas, Naujenes, Nīc-
gales, Skrudalienas) izskanēja jautājumi par ielu apgaismojuma prob-
lēmām un lūgumi rast fi nansiālu iespēju apgaismojuma atjaunošanai 
vairākos ciemos. 

Atbild novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aleksandrs Aizbalts 
Runājot par situāciju Līksnas ciemā, uz doto brīdi ir ievilkts ielu apgaismoju-

ma kabelis, taču problēma ir apgaismojuma stabi, kuru uzstādīšanai nepiecieša-
mi ap 60 000 eiro lieli ieguldījumi. Viena šāda elektrības staba izmaksas svārstās 
no 2000 līdz 3000 eiro. Jāsaka, ka Kalupes un Nīcgales ciemā ielu apgaismojuma 
vispār nav. Kalupes pagastā 2009. gadā vētras laikā Latvenergo uzstādītie elek-
trības stabi tika nolauzti. Uz bojātajiem elektrības stabiem Latvenergo uzstādīt 
gaismekļus atteicās. Pēcāk tika atvērta valsts energoefektivitātes programma 
par ielu apgaismojumu. Daugavpils novada pašvaldība iesniedza tajā projektu, 
kas diemžēl netika atbalstīts. Ielu apgaismojuma problēma ir arī Naujenes pa-
gastā, Ciršu ciemā. Lai izbūvētu ielu apgaismojumu, tas ir jādara uz citu īpaš-
nieku zemes – gan valsts ceļiem piegulošajā teritorijā, gan arī uz privātās zemes. 
Diemžēl ne visi īpašnieki ir ar mieru, lai uz viņu zemes tiktu ierakti elektrības 
kabeļi un uzstādīti stabi.

Pašvaldība šobrīd izvēlas fi nansēt pasākumus, kas ir prioritāri. Tie ir vides 
piesārņojuma problēmu risinājumi. Višķu pagasta Vīgantu ciemā jārekonstruē  
kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kas izmaksās 96 000 eiro, arī Lau-
cesas pagasta Mirnija ciemā paredzēta kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas nomaiņa, kas izmaksās ap 60 000 - 70 000 eiro. Šogad tos plānots sa-
kārtot. Ja vien būs iespēja startēt kādā Eiropas Savienības projektā par fi nansē-
juma piesaisti apgaismojuma sakārtošanai, mēs to darīsim. 

Salienas pagasta iedzīvotāji lūdz pievērst uzmanību Salienas pagasta 
kultūras nama ēkas tehniskajam stāvoklim, sevišķi – elektroinstalāci-
jai. 

Atbild Salienas pagasta pārvaldes vadītājs Rišards Jermaļonoks  

2018. gadā ir izstrādāta apliecinājuma karte projektam “Salienas kultūras na-
ma vienkāršota rekonstrukcija”, ir izstrādāta tāme un tiek veikti gaismu sistē-
mas izbūves projektēšanas darbi. Darbu ietvaros tiek plānots pilnīgi veikt elek-
tropadeves sistēmas nomaiņu un nodrošināt kvalitatīvu, mūsdienu prasībām 
atbilstošu apgaismojumu.

Iepriekšminētais projekts ir iekļauts Daugavpils novada Attīstības program-
mas 2012.-2018. gadam Investīciju plānā 2018.-2020. gadam ar paredzamo dar-
bu veikšanas termiņu 2019.-2020. gadā. 

Vai iespējams Līksnas pagasta doktorātā izveidot aptieku, kur varētu 
iegādāties kaut nepieciešamākos bezrecepšu medikamentus? 

Atbild Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova 
Var atvērt vispārēja vai slēgta tipa aptiekas, pamatojoties uz Zāļu valsts aģen-

tūras (ZVA) izsniegtu speciālu atļauju (licenci). 
Vispārēja tipa aptieku drīkst izveidot:
1) Fiziska persona – farmaceits prakses vai kopprakses veidā saskaņā ar Ci-

villikumu (kā saimnieciskās darbības veicējs) vai kā individuālais komersants;
2) Juridiska persona (kapitālsabiedrība), kuras kapitāldaļu (vismaz 50%) tu-

rētājs ir farmaceits vai kuras valdē vismaz puse no valdes locekļiem ir sertifi cēti 
farmaceiti.

Līdz ar to, lai doktorātā izveidotu aptieku, ir nepieciešamas piemērotas telpas, 
licence un personāls ar farmaceitisko izglītību, kas tiek uzskatīta kā uzņēmējdar-
bība, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, nav pašvaldības funkcija.  

Vai pašvaldība var palīdzēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta 
renovācijā?

Atbild Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule 
Dzīvokļa īpašuma likums nosaka, ka dzīvokļa īpašums kā lietu kopība sastāv 

no atsevišķā īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas. Kopīpašumā 
esošajā daļā ietilpst arī ārējās norobežojošās konstrukcijas, tai skaitā jumts. Paš-
valdībai nav tiesību par pašvaldības līdzekļiem veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas jumta nomaiņu, ja dzīvokļu īpašnieki ir fi ziskas un juridiskas personas. Ja 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir pašvaldības dzīvokļi, tad Pašvaldības pienāku-
mus ir segt izdevumus jumta nomaiņai attiecīgi kopīpašuma domājamām daļām.

Atgādinām, lai risinātu jautājumu par dzīvojamās mājas jumta nomaiņu, ne-
pieciešams sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. Dzīvokļa īpašnieku kopsapul-
ci sasauc pēc viena vai vairāku dzīvokļa īpašnieku vai pārvaldnieka iniciatīvas 
dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā kārtībā. 

 Saņemta iedzīvotājas vēstule ar lūgumu pārskatīt sociālo dzīvokļu 
piešķiršanas kārtību pašvaldībā, gadījumos, ja persona vai ģimene, ku-
rai tas piešķirts, izturas pret īpašumu nevīžīgi vai pārkāpj dzīvokļa lie-
tošanas noteikumus  

Atbild Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule 
Likumos “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” un “Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālām dzīvojamām mājām” ir noteikti apstākļi, kādiem iestā-
joties maznodrošinātām personām tiek sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumu 
risināšanā, kā arī noteikts, ka attiecīgās pašvaldības dome savos saistošajos no-
teikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kuras nav minētas augstāk 
minētajos likumos.

Informējam, ka jau šobrīd Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.3 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” ir 
papildus paredzēti apstākļi, kādiem iestājoties palīdzību var saņemt ne tikai trū-
cīgas un maznodrošinātas personas, bet arī jaunās ģimenes un uzņēmumu dar-
binieki, kuri tiek nodarbināti novada administratīvajā teritorijā un to deklarētā 
dzīvesvieta nav attiecīgajā pagastā, kur atrodas darba vieta.

Taču, jāatzīmē, ka pašvaldībā ar lūgumu palīdzēt atrisināt dzīvokļa jautājumu 
pārsvarā vēršas trūcīgas un maznodrošinātas personas, kuras pašas nespēj atri-
sināt mājokļa jautājumus. 

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.1. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka 
Izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku kopā ar viņa 
ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, ja 
īrnieks, viņa ģimenes locekļi vai citas personas, kuras dzīvo kopā ar viņu bojā vai 
posta dzīvojamo telpu (arī dzīvokļa iekārtu), citas būves un telpas, kas īrniekam 
nodotas lietošanā saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu, vai arī dzīvojamās 
mājas koplietošanas telpas, komunikācijas un iekārtas 

Pašvaldības iestāde kā izīrētājs iesniedz prasību tiesā par dzīvojamās telpas 
īres līguma izbeigšanu.

Lūdz sniegt atbildi par atbalsta sniegšanu valsts ceļa P69 “Skruda-
liena – Kaplava – Krāslava” ceļa posma no Skrudalienas līdz Salienas 
– Vecsalienas pagasta robežai asfalta seguma nomaiņai vai asfalta se-
guma sakārtošanai. Ceļa posmā ir ļoti daudz bedru, kas rada bīstamu 
situāciju transporta kustībai. 

Atbild Komunālās saimniecības nodaļas transporta tīklu inženieris Anita Pa-
bērza 

Valsts ceļš P69 “Skrudaliena – Kaplava – Krāslava” pieder VAS “Latvijas valsts 
ceļi”, kas to arī apsaimnieko. Šogad Latvijas Pašvaldību Savienības aptaujā par 
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neatliekamajiem darbiem reģionālajos autoceļos Daugavpils novada dome doto 
ceļu iekļāva kā ceļu, kas atrodas avārijas stāvoklī. Turpmāko likteni par remon-
tiem lems VAS “Latvijas valsts ceļi”. 

Lūdz uz Laucesas pagasta Parādes ielas Mirnija ciemā uzstādīt aizlie-
guma ceļa zīmi, kas aizliedz pa ceļu braukt kravas auto ar pilno masu 
virs 7 t

Atbild Komunālās saimniecības nodaļas transporta tīklu inženieris Anita Pa-
bērza 

Uz pašvaldības ceļiem šādām zīmēm jābūt uzstādītām. Ja tādas nav, lūgums 
par to ziņot pagasta pārvaldei. Ja zīme ir, tad tās darbību kontrolē Ceļu policija. 

Naujenes pagasta Kraujas ciema iedzīvotāji ierosina atjaunot bēr-
nu rotaļu laukumu, kas atrodas Meža ielas 4 un 6 ielas daudzdzīvokļu 
namu pagalmā. 

Atbild Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne 
Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Meža ielā 4 un 6 ir iekļauta Daugavpils 

novada attīstības programmas Investīciju plānā 2019. - 2021.gadam. Tikmēr 
pagasta pārvalde nodrošina bērnu rotaļu laukuma uzturēšanu darba stāvok-
lī, periodiski veicot nelielus remontus un uzlabojumus. 

Naujenes pagasta Kraujas ciema iedzīvotāji lūdz rast risinājumu 
automašīnu stāvlaukuma ierīkošanai starp māju Meža ielā 6 un Nau-
jenes Mūzikas un mākslas skolu (Daugavas iela 29), jo trūkst vietas 
automašīnu novietošanai daudzdzīvokļu namu Meža ielā 4 un 6 ie-
dzīvotājiem, kā arī skolas un SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 
apmeklētājiem un darbiniekiem. 

Atbild Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne 
Automašīnu stāvlaukuma ierīkošanu starp daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

Meža iela 6, Naujenes Mūzikas un mākslas skolu un SIA “Naujenes pakalpo-
jumu serviss” administratīvo ēku pieteiksim iekļaušanai Investīciju plānā. 
Pirmkārt, būs nepieciešami līdzekļi tehniskās dokumentācijas izstrādei, un 
tad, atbilstoši aprēķinātajiem izdevumiem, vērsīsimies novada domē fi nansē-
juma piešķiršanai.

Naujenes pagasta Kraujas ciema iedzīvotāji lūdz turpināt ceļa pos-
mu remontu, kas atrodas pretī daudzdzīvokļu mājām Meža ielā 4 un 6 
un šo māju pagalmos. Uz ceļa izveidojušās bedres, kas apdraud trans-
portlīdzekļu un gājēju kustību. 

Atbild Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne 
Melnais asfalta segums Kraujas ciema māju pagalmos lielākajā ciema daļā 

ir sliktā stāvoklī, t.sk. starp dzīvojamām mājām Meža ielā 4 un 6. Šo jautāju-
mu varēs atrisināt pēc tā iekļaušanas Investīciju plānā un fi nansējuma pie-
šķiršanas. Pēdējos gados Naujenes pagastā ik gadu tiek veikti melnā seguma 

atjaunošanas darbi kāda no ciemiem. Finansējumu visām mūsu vajadzībām 
uzreiz piešķirt nav iespējams, tāpēc  pagasta pārvalde risina šos jautājumus 
pakāpeniski. 

Lūdz atjaunot stadionu Juzefovas parkā, kā arī uzstādīt āra trena-
žierus Kraujas stadionā. 

Atbild Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne 
Naujenes (atrodas Juzefovas parkā) stadiona atjaunošana ir iekļauta Dau-

gavpils novada attīstības programmas Investīciju plānā 2019. - 2021. gadam 
rezerves sarakstā, kas nozīmē, ja rastos iespēja piesaistīt papildus fi nansēju-
mu, tad varētu startēt projektā, jo pašvaldības līdzekļu tuvākajā laikā šiem 
mērķiem nebūs. Savukārt āra trenažieri tuvākajā laikā Kraujas stadionā tiks 
uzstādīti.

Lūdz Naujenes pagasta Kraujas ciemā izbūvēt sabiedrisko pirti, lī-
dzīgi kā Sventes pagastā. 

Atbild Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne 
Jautājums par pirti Kraujas ciemā pēdējos gados vairs nav aktuāls, jo iedzī-

votāji to nepiedāvā. Protams, pašvaldība atbalstītu uzņēmēju, kurš ierīkotu 
pirti un sniegtu iedzīvotājiem šādus pakalpojumus. Taču, spriežot pēc Vecs-
tropu pirts zemā pieprasījuma, jaunas pirts darbība būtu nerentabla. 

Naujenes pagasta Ciršu ciema iedzīvotāji lūdz atrisināt sasāpējušo 
problēmu par ielu apgaismojuma ierīkošanas nepieciešamību. 

Atbild Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne 
Ciršu ciema apgaismojuma ierīkošana ir iekļauta Daugavpils novada attīs-

tības programmas Investīciju plānā 2019. - 2021. gadam rezerves sarakstā. 
Taču fi nansējuma trūkuma dēļ šo ieceri pagaidām realizēt neizdodas.

Lūdz pievērst uzmanību Naujenes kultūras centra fasādei un liela-
jam laukumam, kas atrodas starp kultūras centru un Lāču pamatsko-
lu. Liels paldies par sakārtoto skolu un jauno sporta zāli, taču lielo 
fūru izdangātais asfalta laukums rada sliktu priekšstatu. 

Atbild Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne 
Naujenes kultūras centra ēka ir iekļauta Daugavpils novada attīstības prog-

rammas Investīciju plānā 2019. - 2021. gadam pamatsarakstā ar 1. prioritāti, 
bet diemžēl līdzekļu trūkuma dēļ pakāpeniski katru gadu tiek veikti tikai ne-
lieli remontdarbi, lai nodrošinātu atrašanās drošību ēkā un tās saglabāšanu. 
Laukuma starp Lāču pamatskolu un Naujenes kultūras centru atjaunošana 
ir iekļauta Investīciju plānā 2019. - 2021. gadam rezerves sarakstā, bet šis ob-
jekts ir ļoti svarīgs gan skolai, gan kultūras centram, tāpēc pagasta pārvalde 
mēģinās aktualizēt šo jautājumu un virzīt ātrākai fi nansējuma piešķiršanai. 

DI projektā izvērtētajiem bērniem rasta iespēja izmantot kanisterapijas pakalpojumus

Deinstitucionalizācijas projekta 
ietvaros 24 projektā izvērtētajiem 
novadā dzīvojošiem bērniem šovasar 
būs iespēja izmantot kanisterapijas 
pakalpojumus. Projektā katram bēr-
nam ieplānotas 10 pamatnodarbības, 
kas ne biežāk kā divas reizes nedēļā 
notiks Daugavpils psihoneiroloģiska-
jā slimnīcā. Šobrīd kanisterapijas pa-

kalpojumus jau izmanto 40 pilsētas 
bērni. 

Kanisterapija jeb suņu terapija ir 
starpdisciplināra terapijas metode, 
kas pastiprina pacienta rehabilitā-
cijas efektivitāti saskarsmē ar īpaši 
apmācītiem un sertifi cētiem suņiem 
sertifi cēta fi zioterapeita un kvalifi cē-
ta kinologa vadībā. Tā var palīdzēt ri-

sināt problēmas psihiskajā, fi ziskajā, 
intelektuālajā un sabiedriskajā jomā. 
Suns ir kā instruments, lai cilvēks ar 
garīgās saslimšanas diagnozi, piemē-
ram, kustību traucējumiem, veiktu 
ergoterapeita vai fi zioterapeita nozī-
mētās kustības un sasniegtu vēlamo 
rezultātu. Suns darbojas kā moti-
vators un galvenais komunikācijas 
objekts, visa darbība tiek vērsta uz 
suni. Ļoti bieži cilvēkiem nav motivā-
cijas, piemēram, darboties pie fi ziote-
rapeita – tas šķiet grūti un garlaicīgi. 
Savukārt, ja viņam vingrojot jācilā 
kāja pāri sunim, nevis vienkārši aug-
šā – lejā, tad motivācija ir pilnīgi cita.

Vienas nodarbības ilgums ir 60 mi-
nūtes. Atkarībā no noteiktās pacien-
ta diagnozes un nepieciešamās ārs-
tēšanas, nodarbības vada diplomēts 
un sertifi cēts ārsts fi zioterapeits vai 
ergoterapeits. 

Kanisterapijas nodarbībās iesaistī-
tie bērni un viņu vecāki pulcējās Dau-
gavpils novada domē, lai iepazītos ar 
pakalpojumu, izvērtētu, kuriem tas 
nepieciešams un uzrakstītu iesniegu-
mus par dalību nodarbībās. Jāteic, ka 
šogad paturpināsies arī reitterapijas 

nodarbības, kurās pērn iesaistījās 16 
novada bērni ar funkcionāliem trau-
cējumiem.

Izvērtējot diagnozi, katram bērnam 
tiek sastādīts individuāls vingrinā-
jumu komplekss, ņemot vērā bērna 
vecumu, spējas un vēlamo rezultātu. 
Suni piemeklē atbilstoši diagnozei 
un terapijas mērķim. Saskarsme ar 
četrkājainajiem draugiem ļoti pozi-
tīvi ietekmē terapijas gaitu, padarot 
to bērnam saistošāku un emocionāli 
bagātīgāku.

Deinstitucionalizācijas projekta 
mērķis ir palielināt ģimeniskai videi 
pietuvinātu sociālo pakalpojumu pie-
ejamību bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem vai ārpus ģimenes ap-
rūpē esošiem bērniem, kā arī sabied-
rībā balstītu sociālo pakalpojumu 
pieejamību dzīvesvietā personām ar 
garīga rakstura traucējumiem.

 Olga Davidova
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Apstiprināts Investīciju plāns 2019.-2021. gadam
Daugavpils novada domes sēdē ap-

stiprināts Daugavpils novada attīstī-
bas programmas 2012.-2018. gadam 
investīciju plāns 2019.-2021. gadam. 
Investīciju plāns tiek sastādīts uz trim 
gadiem, apkopojot visas ieceres un fi -
nansējuma iespējas, kas būtu nepie-
ciešamas, lai ieplānotās darbības tiktu 
realizētas. Plānā tiek ietvertas gan tās 
prioritātes, kas īstenojamas tuvākajā 
laikā, gan arī tās, kuru īstenošana jā-
uzgaida. Likums paredz, ka vismaz rei-
zi gadā Investīciju plāns ir jāaktualizē 
atbilstoši pašvaldības budžetam, at-
spoguļojot prioritārās vajadzības, ņe-
mot vērā jau pieejamos līdzekļus vai 
tos, kas būs pieejami tuvākajā laikā. 
Investīciju plāns tapa sadarbībā ar 
pagastu pārvalžu un citu pašvaldības 
iestāžu palīdzību, lai varētu apkopot 
gan jau esošās vajadzības, gan arī tās 
vēlmes un idejas, kas izkristalizējušās 
konkrētajā teritorijā. Tās tika ietvertas 
Investīciju plānā, apkopojot iniciētās 
vajadzības un nozaru speciālistiem iz-
vērtējot iesniegtās ieceres un idejas. 

Attīstības pārvaldes Plānošanas no-
daļas vadītāja Olga Lukaševiča norā-
da, ka Investīciju plānā ir apkopotas 
un izvērtētas visas pašvaldības ak-

tualitātes un vajadzības, atspoguļojot 
tās problēmas, kas jārisina, lai iedzī-
votājiem tiktu nodrošināti kvalitatīvi 
pakalpojumi pēc iespējas tuvāk dzīves-
vietai. Sāpīgākās problēmas norāda uz 
pašvaldības materiāltehniskās bāzes 
un dzīvojamā fonda nolietojumu. 

Izglītības jomā kā 1. prioritāte šogad 
izvirzīts mērķis profesionālas izglītības 
programmas materiālas bāzes izveido-
šanai Medumu speciālajā pamatskolā, 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestā-
des “Ŗūķītis” jumta siju nomaiņa un 
nostiprināšana, kā arī Pirmsskolas iz-
glītības programmu īstenošanas telpu 
pielāgošana grupai no 1. līdz 2.gadus 
veciem bērniem Višķu pagastā. 

Sociālo pakalpojumu jomā prioritāri 
plānots uzlabot dzīves apstākļus Soci-
ālo pakalpojumu centrā «Pīlādzis» (Ka-
lupes pagasts), Deinstitucionalizācijas 
projekta īstenošana (Naujenes, Nīcga-
les, Višķu, Skrudalienas pagasts) un 
Naujenes bērnu nama vides uzlaboša-
na. Veselības aizsardzības jomā iece-
rēts uzlabot pakalpojumu vidi Grīvas 
poliklīnikā. 

Publiskajā pārvaldē – tehniskā aprī-
kojuma iegāde Demenes, Dubnas, Lau-
cesas, Medumu, Naujenes, Kalkūnes, 

Līksnas, Sventes, Tabores un Vaboles 
pagastu pārvaldēm teritorijas apsaim-
niekošanas u.c. pašvaldības funkciju 
veikšanas nodrošināšanai, kā arī trak-
tora ar aprīkojumu iegāde Vaboles pa-
gasta pārvaldes vajadzībām. Mājokļu 
jomā – pašvaldības neizīrēto dzīvokļu 
atjaunošana un dzīvojamo māju ener-
goefektivitātes paaugstināšana. 

Tāpat prioritāti plānos realizēt ieceri 
par Vaboles ciema attīrīšanas iekārtu 
dīķu tīrīšanu, Mirnija ciema notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtu modernizāciju 
(Laucesas pagasts), Medumu ciema 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehno-
loģiskā režīma uzlabošanu. 

Kultūras jomā – datoru un grāmatu 
iegāde pagastu bibliotēkām, Naujenes 
jaunatnes un sporta centra ēkas pārbū-
ve par bibliotēku Kraujas ciemā, Vec-
salienas muižas parka atjaunošanas 
darbi, Salienas pagasta kultūras nama 
vides atjaunošana, Atbalsta program-
ma kultūras pieminekļu īpašniekiem. 
Sportā - Daugavpils novada stadiona 
Višķu pagastā materiāli tehniskās bā-
zes uzlabošana.

Publiskajā ārtelpā - Silenes ciema 
ģimeņu atpūtas zonas “Ūdensrozes” 
izveidošana socializēšanās pieejamības 

nodrošināšanai un Daugavpils nova-
da estrādes un stadiona kompleksa 
un piegulošās teritorijas atjaunošanas 
darbi. 

Tāpat prioritāri izvirzīti vairāki dar-
bi, kuru steidzamu risinājumu piepra-
sa Vides pārvalde - sanācijas veikšana 
objektam «Mazuta glabātava» Višķu 
tehnikumā, Invazīvās sugas Heracle-
um sosnowskyi apkarošana novada 
teritorijā, objekta «Bijušā mazuta pār-
sūknēšanas stacija» atbrīvošana no 
naftas produktu atkritumiem (Kalkū-
nes pagasts), Vides aizsardzības pa-
sākumu veikšana bijušajā Daugavpils 
pilsētas izgāztuve «Križi» (Kašatniki, 
Naujenes pagasts) un Vides aizsardzī-
bas pasākumu veikšana nekustamajā 
īpašumā «Biškrēsliņi» (Naujenes pa-
gasts). 

Jāatzīmē, ka tie darbi, kas apzīmēti 
ar 2. un 3. prioritāti tiks fi nansēti, ja 
būs iespējas piesaistīt fi nanšu līdzek-
ļus Eiropas Savienības struktūrfondos 
vai citos fi nanšu avotos un instrumen-
tos.  

Šogad tiks uzsākts darbs pie jaunas 
Attīstības programmas izstrādes. 

Elza Pučko 

Izsludināta atklātu LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas
 6. kārta uzņēmējdarbības projektiem

Biedrība „Kaimiņi” izsludina projek-
tu iesniegšanas 6. kārtu Lauku attīstī-
bas programmas 2014. – 2020. gadam 
19.2. pasākuma „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” ietvaros ap-
stiprinātās stratēģijas ieviešanai.

1.1. Atbalsts mazās un vidējās uz-
ņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbi-
nieku kompetenču un produktivitātes 
celšanai - 454735,96 EUR. 

1.2. Atbalsts vides radīšanai vai lab-

iekārtošanai, kas veicina vietējo pro-
duktu noietu - 170525,98 EUR. 

Atbalsta apmērs vienam projek-
tam līdz EUR 50 000,00 un līdz EUR 
100 000,00, ja ieguldījumi būvniecībā 
infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% 
no projekta attiecināmo izmaksu sum-
mas. 

Projekta iesniegumu varēs iesniegt 
no 2019. gada 3. jūnija līdz 3. jūlijam 
TIKAI ELEKTRONISKI Lauku atbal-
sta dienesta Elektroniskās pieteikša-

nās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.
lv/login. 

Ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, 
plānotajām darbībām, projektu vērtē-
šanas kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai 
var iepazīties: biedrības Daugavpils un 
Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” 
birojā – Sēlijas ielā 25, 305. kabinetā 
Daugavpilī, biedrības mājas lapā www.
daugavpils.partneribas.lv sadaļā “At-
tīstības stratēģija”. 

Projekta īstenošanas termiņš: viens 
gads no Lauku atbalsta dienesta lēmu-
ma pieņemšanas par projekta iesnie-
guma apstiprināšanu; būvniecības un 

teritorijas labiekārtošanas gadījumā 
– divi gadi. 

Uzzini, piesakies, iesaisties! 

Informācijai:
Biedrība Daugavpils un Ilūkstes no-

vadu partnerība „Kaimiņi” Sēlijas iela 
25, 305. kabinets, Daugavpils LV-5401
   kontaktpersona: 

Inga Krekele tālr.: 29184640 e-pasts: 
inga.krekele@gmail.com

http://www.daugavpils.partneribas.
lv

Informācija par projektu konkursu 
pieejama Lauku atbalsta dienesta mā-
jas lapā www.lad.gov.lv  

Izsludināts jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Kopš 2018. gada decembra Daugav-
pils novada dome piedalās Izglītības 
kvalitātes valsts dienests īstenotajā 
Eiropas Sociālā fonda projektā „At-
balsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai” (PuM-
PuRS) (Nr. 8.3.4.0/16/I/001). Projekta 
mērķis ir   mazināt to bērnu un jau-
niešu skaitu, kas pārtrauc mācības un 
nepabeidz skolu.

Projekta ietvaros Daugavpils nova-

da dome izsludina Jaunatnes iniciatī-
vu projektu konkursu. Projektu mērķa 
grupa ir vispārējās izglītības iestāžu 
5.-12. kl. skolēni, kā arī profesionā-
lās izglītības programmu 1.-4. kursu 
audzēkņi. Projekta dalībniekiem nav 
obligāti visiem jābūt no riska grupas, 
tomēr to skaits nevar būt mazāks par 
10% no kopējā projektā iesaistīto jau-
niešu skaita. Šogad Daugavpils no-
vads plāno atbalstīt 7 projektu inicia-

tīvas, piešķirot 4 600 eiro fi nansējumu 
katrai projekta idejai. Projekta iesnie-
dzējs var būt jaunatnes organizācija, 
biedrība vai nodibinājums, kas veic 
darbu ar jaunatni, kā arī biedrība vai 
nodibinājums, kas veic darbu ar jau-
natni, sadarbībā ar jauniešu iniciatī-
vu grupu.

Aktivitātēm jābūt vērstām uz to, lai 
palielinātu priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas (turpmāk – PMP) riska 
grupas izglītojamo motivāciju turpi-
nāt izglītību un veicināt viņu aktīvu 
līdzdalību ikdienas dzīvē un iesaistīt 
PMP riska grupas izglītojamos jaunie-
šu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu 
projektos ārpus formālās izglītības, 
nodrošinot aktivitāšu pieejamību ie-
spējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves 
un mācību vietai. Projekta aktivitāšu 
īstenošanas termiņš ilgst no 3-18 mē-
nešiem un aktivitātēm jāsākas 2019. 
gadā. Jaunatnes iniciatīvu projektos 
ir iespējams īstenot neformālās mā-

cīšanās aktivitātes un pasākumus, rī-
kot nometnes, pārgājienus, āra dzīves 
aktivitātes, pilnveidot jauniešu soci-
ālās prasmes, iekļaut sportu/mūziku/
mākslu/teātri kā izglītības un sociālās 
iekļaušanas instrumentu, u.c.

Projektu pieteikumu iesniegšanas 
termiņš ir līdz 2019. gada 14. jūni-
jam. To var darīt, iesniedzot projektu 
klātienē vai sūtot pa pastu vienā ek-
semplārā aizlīmēta aploksnē, vai arī 
sagatavojot kā elektronisko dokumen-
tu un iesūtot to uz e-pastu dome@dau-
gavpilsnovads.lv.

Plašāku informāciju par projektu, 
kā arī konkursa nolikumu un pietei-
kumu atradīsiet www.daugavpilsno-
vads.lv.

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai”.

Mi lāna Loča 
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Baltā galdauta svētkos atklāts Lielbornes muižas atpūtas komplekss 
paliek tumšs, mums ir nodrošināts ap-
gaismojums,” stāsta Nora Poiša. 

Parks apmeklētājiem būs pieejams 
no 1. maija līdz septembra beigām kat-
ru dienu no plkst. 9:00 līdz 21:00. Kā 
norāda saimniece, ikviens interesents 
ir aicināts šeit pastaigāties un atpūs-
ties bez maksas, ievērojot nosacījumu 
par alkohola nelietošanu parka terito-
rijā. 

Parks ir atvērts arī dažādu svinību 
organizēšanai, turklāt, īpašnieki drīzu-
mā sola nodrošināt arī ēdināšanas pa-
kalpojumus. Jau tagad parka teritorijā 
ir pieejams kempinga pakalpojums, 
kā arī ir iespēja nakšņot Kungu mā-
jas ekonomiskajās istabiņās, apmaiņā 
pret brīvprātīgo darbu. Nora stāsta, ka 
Eiropā tā ir ierasta prakse, ka pateicī-
bā par palīdzīgām rokām parka sakop-
šanas darbos, mauriņa nopļaušanā vai 
sienas nokrāsošanā, tiek sniegta iespē-
ja atpūsties muižas apartamentos. 

Jāatzīmē, ka nupat Lielbornes mui-
žas un parka saimnieki saņēma arī 
Daugavpils novada Tūrisma gada bal-
vu nominācijā “Veiksmīgākā Eiropas 
un citu fondu līdzekļu piesaiste 2018”.  
Nora Poiša: “Es vienmēr esmu bijusi 
pret Eiropas fondu vienkāršu izman-
tošanu, jo uzskatu, ka uzņēmējdarbī-
bai pamatā jābalstās uz ekonomikas 
pamatprincipiem. Bet, nonākot Liel-
bornē, sapratu, ka šī iespēja ir jāiz-
manto, jo izdevumi ir lieli un darāmā 
ļoti daudz. Ar Lauku atbalsta dienes-
ta LEADER programmu esam uztai-
sījuši parka aprīkojumu, savukārt ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda palīdzību 
restaurējām Lielbornes muižas rotu 
– ieejas balkoniņu. Šobrīd procesā ir 
vēl divi LAD projekti – viens projekts 

ir tūrisma infrastruktūras attīstībai, 
savukārt otrs projekts paredz ēdināša-
nas un mācību pakalpojumu atvēršanu 
Lielbornes muižas ēkā.” 

Lielbornes muižu nākotnē plānots 
atjaunot trīszvaigžņu viesnīcas līme-
nī, kurā tiks organizēti krievu valodas 
kursi ārzemniekiem. Tā kā Norai Poi-
šai Rīgā pieder izglītības centrs “Dur-
be”, kurā krievu valodu apgūst cilvēki 
no visas pasaules, Salienas pagasts 
tika izvēlēts kā alternatīva galvaspil-
sētai, kurā ārzemju viesi varēs izbau-
dīt lauku burvību un apgūt valodu tās 
dabiskajā vidē. 

Atpūtas kompleksa saimnieki pauž 
lielu ieinteresētību arvien vairāk iz-
zināt muižas vēsturi, aicinot ikvienu 
dalīties ar fotoliecībām no ģimenes al-
bumiem, kuros redzams muižas kom-
plekss padomju, pirmskara vai vēl no 
senāka laika. Iecerēts izveidot vienotu 
fotoalbumu, lai ikviens ciemiņš varētu 
iepazīties, kā muiža ir mainījusies cau-
ri laikiem. Ar lielu ieinteresētību saim-
nieki gatavi uzklausīt ikviena atmiņas 
par Lielbornē pieredzēto, īpaši, no ve-
cāka gadagājuma salieniešiem.  “Viena 
no pirmajām lietām, ko es uzstādīju sev 
– ienākt pagastā un kļūt par savējo. Es 
ļoti ceru, ka man izdosies, jo gribu, lai 
vietējie iedzīvotāji lepojas ar šo vietu, 
lai vēlas to parādīt saviem ciemiņiem 
un ģimenei. Līdz šim esmu dzirdējusi 
tikai labas atsauksmes, jo viņi priecā-
jas, ka vieta atdzimst un labprāt stās-
ta, kā šeit savulaik ir svinējuši kāzas, 
nākuši uz dančiem un daudz ko citu,” 
stāsta muižas renesanses īstenotāja 
Nora Poiša. 

Elza Pučko

Baltā galdauta svētkos Salienas pa-
gastā tika atklāts Lielbornes muižas 
atpūtas parka komplekss, kas ikvienu 
interesentu aicina doties pastaigu ta-
kās, bērniem piedāvā aizraujošas spor-
tiskās aktivitātes, ģimenēm - piknika 
un atpūtas vietas dabā. 

Vietējās nozīmes arhitektūras pie-
mineklis – Lielbornes muiža – pēdējos 
gadus ir stāvējusi nolaista un pames-
ta.  19.gs. pirmajā pusē celtā ēka kla-
sicisma stilā tikai nesen ieguva jaunus 
īpašniekus, kuri šo vietu iemīlējuši no 
pirmā acu skatiena. Nebaidoties no 
spontāniem lēmumiem, krūmos aizau-
gušās 12 ha teritorijas un nepiecieša-
mības pēc kapitāliem ieguldījumiem, 
jūrmalnieki Nora Poiša ar vīru Mārti-
ņu Stankeviču iegādājās muižu, lai tā 
atkal uzmirdzētu ar jaunu spožumu. 

Kopš tā laika Lielbornes muiža un tās 
apkārtne tiek atjaunota un kļūst ar-
vien pieejamāka sabiedrībai. 

Atklājot parku,  priekšnesumus snie-
dza Salienas pagasta kultūras nama 
amatierkolektīvi, kā arī klātesošos 
uzrunāja Lielbornes muižas īpašniece 
Nora Poiša, paužot cerību, ka šī kultūr-
vēsturiskā vieta kļūs par visa pagasta 
lepnumu. “Šodien mēs atklājam parka 
kompleksu, kurā ir pieejamas divu ki-
lometru garas pastaigu takas. Divi ki-
lometri varbūt izklausās mazs, bet šeit 
ir fantastisks reljefs – kalni un lejas. 
Mēs esam daudz domājuši par ģime-
nēm, jo vēlamies, lai šī vieta kļūtu par 
atpūtas vietu visiem, tāpēc bērniem 
te ir gan trošu trase, rotaļu laukums, 
kāpšanas siena un āra trenažieri. Pie 
mums var nākt arī vēlā rudenī, jo, kad 

Pie Kārļa Griguļa piemiņas akmens atklāta informatīvā plāksne 
tā informatīvā stenda teksta autore ir 
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 
vadītāja Ināra Mukāne, kura atzīst, ka 
šī bija laba iespēja atkārtoti iepazīties 
ar šīs vietas un personības vēsturi. Īpa-
ši viņu uzrunāja Kārļa vecāku, Lielbor-
nes muižas rentnieku Lotes un Mārtiņa 
stāsts, kuri 1896. gadā, labākas dzīves 
meklējumos, bija spiesti doties emig-
rācijā uz Sibīrijas Omskas apgabalu. 
Pēc vairākiem gadiem Griguļu ģimene 
atgriezās Latvijā, apmetoties uz dzīvi 
Rīgas tuvumā. “Mēs, kā šī izcilā cilvē-
ka novadnieki, kopjam piemiņu par šo 
tālo, kādreiz iekopto Stumpuru ligzdu, 
kura ar šo apkārtnes dabas skaistumu 
izloloja tik lielisku, izcilu cilvēku, kuru 
atceras Latvijas kultūra un Latvijas 
dabas zinātne,” uzrunā teica I.Mukāne.  
Atmiņās par piemiņas akmens veidoša-
nu un tā uzstādīšanu dalījās arī toreizē-
jā Kultūras mantojuma daļas vadītāja 
Vanda Baulina. 

K.Grigulis ir pirmais, kurš 60tajos 
gados izveidoja mūsdienās tik populā-
rās dabas takas un runāja par dabas 
aizsardzības jautājumiem. Daugavpils 
novada domes Dabas resursu nodaļas 
vadītāja Jolanta Bāra: “Neskatoties uz 
to, ka tagad ir zinātnei ir pieejama labā-
ka tehnika un citādas iespējas, vienalga 
tie ir tikai instrumenti, bet galvenais 
ir cilvēks – viņa talanti un dvēsele. Arī 
mūsdienās nav daudz dabas stāstnie-
ku – tādu cilvēku, kas varētu ne tikai 

saskaitīt kukaiņiem kājas vai putniem 
spalvas un uzrakstīt zinātniskus raks-
tus, bet runāt ar cilvēkiem par to, ko 
viņi zina. Par dabas skaistumu, vērtību, 
katras dzīvas radības personību. Tādā 
ziņā K. Grigulis joprojām ir unikāla un 
nozīmīga personība arī mūsdienu dabas 
aizsardzībā.” 

Laikabiedru atmiņās īpaši izcelts 
Griguļa fenomenālais talants atdarināt 
teju visu putnu balsis. Griguļa mazmei-
ta Teiksma Jansone spilgti atceras savu 
vectēvu, ar kuru bija iespēja būt kopā 
līdz 15 gadu vecumam. “Viņš bija feno-
menāls cilvēks, jo varēja ar balsi, muti 
un svilpošanu atdarināt gandrīz jebku-
ru putnu. Viņš bija tik smalki izpētījis 
putnus, ka zināja katra raksturu un uz-
vedību dažādos apstākļos. Vērojot put-
nus, viņam bija pilnīgi nekustīgi jāslēp-
jas slēpnī. Kārlis Grigulis braukāja pa 
visu Latviju ar putnu stāstiem. Viņam 
bija divi čemodāni, kuros bija izbāzti 
putni. Viņš rādīja izbāzeņus, atdarināja 
putnu skaņas un spēja aizraut gan ma-
zus, gan lielus bērnus,” atmiņās dalījās 
Jansones kundze. “Atceros, kad vectēvs 
jau bija diezgan vecs un vasaras pava-
dīja Lielvārdē, viņš vienmēr ņēma maz-
bērnus līdzi uz savu izveidoto mežu, kur 
bija ierīkotas taciņas ar nosaukumiem, 
barotavām un soliņiem. Viņš bija īsta 
sabiedrības dvēsele. 88 gadu vecumā 
viņš ar cirvīti gāja visiem jauniešiem pa 
priekšu, lai vajadzības gadījumā varētu 

Rakstnieks, ornitologs Kārlis Gri-
gulis, kuram šogad tiek atzīmēta 135. 
gadadiena, dzimis un pirmos 13 bērnī-
bas gadus pavadījis Daugavpils nova-
da  Salienas pagastā. Salienas pagasta 
iedzīvotāji lepojas ar novadnieku, katru 
gadu rīkojot Putnu dienas, kas veltītas 
talantīgajam putnu pazinējam. Kār-
lis Grigulis ir vairāku grāmatu autors, 
viņš bija biežs un gaidīts viesis skolās, 
kur bērni ar lielu aizrautību klausījās 
Griguļtēva stāstos un mācījās novērot 
dabu un putnus. 

Pasākumā “Zīlītes dziesma” Daugav-
pils novada skolu mazpulcēni tika ie-
pazīstināti ar izcilā novadnieka dzīves 

stāstu, kā arī tika iesaistīti interaktīvā 
spēlē “Iepazīsti ornitologu”. Vēlāk skolē-
ni un viesi devās pie Kārļa Griguļa pie-
miņas akmens Poguļankas upes kras-
ta malā, lai, klātesot Salienas pagasta 
pārvaldes un Daugavpils novada domes 
pārstāvjiem, svinīgi atklātu informatīvo 
plāksni. Pasākumu pagodināja arī Kār-
ļa Griguļa mazmeitas Teiksma Jansone 
un Antra Rozenštama. 

Piemiņas akmens, kuru 1994. gadā 
uzstādīja Daugavpils rajona pado-
me, atrodas netālu no Griguļa dzimto 
“Stumpuru” mājām. Tēlnieks Indulis 
Folkmanis piemiņas akmenī iekalis 
gudrības simbolu – pūci. Jaunatklā-
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Muzeju naktī Naujenes Novadpētniecības muzejā 
notika vēsturisko koka logu meistarklase un atklātas jaunas izstādes

Akcijas “Muzeju nakts” un projekta 
“Radīt, lai paliktu” ietvaros, Daugavpils 
novada Kultūras pārvalde aicināja in-
teresentus pieteikties bezmaksas  teo-
rētiskām un praktiskām apmācībām 
vēsturisko koka logu atjaunošanā. Meis-
tarklase aizritēja Slutišķu sētā koka res-
tauratora – meistara Uģa Baļļas vadībā, 
sniedzot ieskatu dažādu ar logu atjauno-
šanu un saglabāšanu saistītu uzdevumu 
izpildē – loga demontāžā, krāsojuma no-
ņemšanā, bojātu detaļu remontā, stiklo-
šanā, ķitēšanā, dabīgo krāsu izmantoša-
nā un dažādu instrumentu pielietošanā. 
Starp mācekļiem bija gan tādi, kuriem 
pieder lauku sētas ar vēsturiskajiem 
koka logiem un slēģiem, gan citi intere-
senti, kuriem rūp praktiskas zināšanas 
koka būvelementu saglabāšanā. 

Jāatzīmē, ka arī Slutišķu sēta netika 
izvēlēta nejauši, jo šajā valsts kultūras 
piemineklī spilgti redzama koka apbūve 
ar slāvu tautu raksturīgajām celtnie-
cības tradīcijām, kas izpaužas fasādēs, 
ar kokgriezumiem apdarinātos logos un 
rotātās durvīs. Namdari, darinot detaļu 
rotājumus, vienmēr domāja par ēku in-
dividualitāti. 

 “Mūsdienās cilvēki ir dažādi informēti 
par koka logu saglabāšanas nepiecieša-
mību. Cilvēki sūdzas,  ka viņiem trūkst 
zināšanu un jau ir paspējuši nomainīt 
koka logus pret plastikāta logiem, kas 
īstenībā ir ļoti slikti vēsturiskām ēkām, 
jo mēs iznīcinām savu kultūras arhitek-
tūras mantojumu,” pārliecināts koka 
restaurators – meistars Uģis Baļļa. 

Arī Naujenes Novadpētniecības muze-
ja Slutišķu lauku sētas fi liāle ir restau-
rēta, maksimāli rūpējoties par tās au-
tentiskuma saglabāšanu. Restaurators 
atzina, ka viņu profesionāli interesē Slu-
tišķu sētas ēku apskate, jo līdz šim savā 

su un tā nosacījumiem var iepazīties 
mājas lapā.  

To, ka vecticībnieku kultūrai Nauje-
nes pagastā ir īpaša nozīme, varēja vēl-
reiz pārliecināties arī citās Muzeju nakts 
aktivitātēs Naujenes Novadpētniecības 
muzejā. Muzeju nakts tēma šogad bija 
“Tālavas taurētājs”, atzīmējot Brīvības 
cīņu simtgadi. Apmeklētājiem bija ie-
spēja iepazīties ar jaunām izstādēm un 
iesaistīties citās muzeja sagatavotajās 
aktivitātēs. 

Muzeja misija ir pētīt Naujenes vēs-
turi, tāpēc darbs pie šīs izpētes ir nepār-
traukts. Šoreiz krājums papildināts ar 
jauniem, interesantiem priekšmetiem 
un neredzētām fotogrāfi jām. “Tā kā šo-
gad Naujene svin 760 gadus, kopš mi-
nēts Naujenes vietvārds mums zināma-
jos vēstures dokumentos, tad, protams, 
mūsu galvenā izstāde ir veltīta Nauje-
nes pagasta vēsturei. Tāpat atklājam iz-
stādi “Šūsim pašas”, kas veltīta rokdar-
biem un visam, kas ir saistīts ar šūšanu, 
kā arī izstādi, kas veltīta vecticībnieku 
ikdienai un dzīvei Latgalē 20. gadsimtā. 
Mums ir arī sagatavota apmeklētājiem 
ļoti jauka foto izstāde, kurā ir parādītas 
senās amatu prasmes. Piedāvājam jau-
nas izstādes arī Slutišķu vecticībnieku 
lauku sētā  - fotoizstādi “Koka arhitek-
tūra Naujenes pagastā” un izstādi no 
muzeja krājuma, kurā ir apskatāmi ar 
galdniecību saistīti priekšmeti,” ar tūris-
ma sezonas jaunajiem piedāvājumiem 
iepazīstināja muzeja direktore Evita 
Kusiņa-Koļesņika.  

Naujenes muzejs Muzeju naktī iesais-
tījās jau 14 gadu pēc kārtas, un, kā lie-
cina novērojumi – interese par to gadu 
no gada pieaug. Sadarbībā ar Naujenes 
pagasta amatierkolektīviem, pasākums 
tika dažādots ar skanīgiem priekšnesu-
miem, radošām aktivitātēm, jautrām 
rotaļām pie ugunskura un cienastu pie 
saimes galda līdz pat pusnaktij. 

 Elza Pučko

izcirst kādus krūmus, kas traucēja kā-
dai vietai mežā.” 

Mazmeita atminas, ka vectēvs bijis 
talantīgs gan zīmēšanas mākslā, ilus-
trējot savas grāmatas, gan mūzikā, 
spēlējot vijoli un diriģējot kori. Šo mu-

zikalitātes gēnu mantojusi arī koklētāja 
Teiksma Jansone. “Mazliet paradokss 
ir tajā, ka es nepazīstu visus putnus. 
To, ka tāds vectēvs bija milzīga vērtība, 
sapratu tikai vēlāk. Toreiz likās, ka viņš 
būs vienmēr un gan jau kādreiz paspē-

šu visu uzzināt.”
Griguļa mazmeitas pauž, ka viņas no 

sirds iepriecina novadnieku centieni sa-
glabāt vectēva piemiņu un stāstīt par to 
jaunajai paaudzei. “Jūs esat laimīgi, ka 
jums ir tāds novadnieks, savukārt mēs 

kā radinieki esam laimīgi, ka šeit ir cil-
vēki, kas viņu atceras,” pateicību pauda 
Teiksma Jansone. 

Elza Pučko

Deju ansambļa “Līksme” maģiskie 50 

praktiskajā darbībā nav saskāries ar 
vecticībnieku arhitektūras niansēm. “Es 
redzu, ka muzeja fi liāles ēka ir atjauno-
ta. Varbūt varētu ieteikt nokrāsot logus, 
jo vecajai blakus ēkai slēģi un koka logi 
ir nokrāsoti. Ir jāpapēta, kādas tradicio-
nālās krāsas šajā vietā dominē, jo res-
taurācijā vienmēr vispirms ir izpēte un 
tad tikai seko darbi,” iesaka meistars. 

Jāatzīmē, ka, ar mērķi veicināt nova-
da arhitektūras kultūras mantojuma 
saglabāšanu, Daugavpils novada dome 
līdz 14. jūnijam ir izsludinājusi kon-
kursu, kas aicina novada aizsargājamā 
kultūras mantojuma objektu īpašniekus 
pieteikties un pretendēt uz pašvaldības 
līdzfi nansējumu restaurācijas vai atjau-
nošanas izmaksām. Vairāk par konkur-

Daugavpils novada Kultūras centra 
“Vārpa” deju ansamblis “Līksme” šogad 
atzīmē savu 50. gadskārtu, ko, klātesot 
esošajiem un bijušajiem līksmiešiem, 
kolektīva draugiem, dejotāju saimēm un 
viesiem, atzīmēja ar īpašu jubilejas kon-
certu. 

1969. gadā kolektīvu “Līksme” izveido-
ja Irēna Braslavska. Pēc 10 gadiem tas 
ieguva Tautas deju ansambļa statusu. 
1990. gadā kolektīva vadību pārņēma 
horeogrāfe Aija Daugele, kas tajā pat 
gadā kopā ar ansambli devās uz XX Vis-
pārējiem latviešu Dziesmu un X Deju 
svētkiem. 

Savukārt vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs “Līksme” savu darba sezonu iesāka 
pirms 8 gadiem. Vēloties turpināt paau-
džu pēctecību, kolektīva vadītāja līdzte-
kus jauniešu sastāvam izveidoja vidējās 

paaudzes deju kolektīvu, kura lielākā 
dalībnieku daļa raitos dejas soļus bija 
apguvuši un iemīlējuši jau jauniešu deju 
ansamblī. 

Kolektīvu repertuārs gadu gaitā ir bi-
jis bagāts ar neskaitāmām latviešu tau-
tas dejām un programmām. „Līksmes” 
uzstāšanās šo gadu garumā ir redzētas 
vai visās Daugavpils rajona un novada 
pašvaldībās, daudz un dažādos koncer-
tos citviet Latvijā, kā arī ārzemēs. Savā 
jubilejas gadā kolektīvs dosies koncertēt 
uz Kanādu. 

Stalta stāja, sirdī smaidi, mirdzošas 
acis un raits dejas solis - tās ir vērtības, 
kas tiek saglabātas cauri laikam. Dodo-
ties uz festivāliem vai konkursiem ārze-
mēs, vidējās paaudzes dejotāji bieži vien 
dejo plecu pie pleca ar jauniešu deju an-
sambli, veidojot kopīgu koncertprogram-
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mu. Gluži tāpat tika izdejotas arī vairā-
kas jubilejas koncerta dejas. 

Dejotāji sev atklāj deju pasauli un 
iepazīst deju pūrā pārbaudītas vērtī-
bas. Svētku koncertprogrammā tika 
izdejotas gan tās dejas, kas gadu gaitā 
ir kļuvušas par nozīmīgu ansambļa re-
pertuāra daļu, gan arī nesen radītas ho-
reogrāfi jas. Vairākas jubilejas koncerta 
dejas tika izdejotas Daugavpils novada 
Kultūras centra “Vārpa” folkloras kopas 
“Dyrbyni” mūzikas pavadījumā. 

Uz skatuves dejotāji izdejoja arī impro-
vizēto mēģinājumu, kas skatītājiem ļāva 
izjust darba atmosfēru un to, ka ikviens 
dejas solis, pirms rast savu vietu Latvi-
jas deju mākslas pasaulē, tiek vairāk-
kārt slīpēts.  

24 pāriem kolektīva pastāvēšanas lai-
kā “Līksme” ir bijis liktenīgais kolektīvs, 
kurā dejotāji atraduši viens otru un dibi-
nājuši ģimenes. 

“Līksme” spēj pierādīt, ka deju veido 
cilvēki, viņu emocijas, izdejotie soļi un 
radītās sajūtas. Tā ir maģiska mijiedar-
bība starp dejotāju un dejas stāstu, ko 
nevar un arī nemaz nevajag izskaidrot. 

Degsme, aizrautība, dzīvesprieks un 
emocionalitāte – tā varētu raksturot de-
jošanas stilu un pašus dejotājus. Ilona 
un Andris Bohāni “Līksmē” dejo jau 19 
gadus, Evita savus deju soļus slīpē jau 
kopš 1. klases, savukārt Valdim šis ir ot-
rais gads līksmiešu sastāvā. Katram no 
viņiem ir kāds skaists stāsts – par mīles-
tību pret deju un cilvēkiem. 

Ilona Bohāne uzsver, ka “Līksmē” dejo 
aktīvi, deju mīloši cilvēki, kuriem piemīt 
ārkārtīgi liela izturība, savukārt Ilonas 
dzīves un deju partneris Andris papil-
dina, ka dejojot jācenšas izpildīt visu, ko 
vadītāja iemāca, kā arī jābūt cilvēkam ar 
noturīgu nervu sistēmu. Protams, ir jā-
dejo no visas sirds! 

Evita Kokina atzīst, ka “Līksmē” dejo 
aktīvi un draudzīgi cilvēki, kas prot sa-
glabāt draudzību un kolektīva garu uz 
mūžu. 

“Ja kādu reizi nogurst kāja vai ne-
pietiek spēka, ir jāpadomā par saviem 
kolektīva biedriem, par to, ka nedrīksti 
viņus pievilt”, tā Ilona.  

Dejotāji novēl arī nākamajos 50 gados 
saglabāt “Līksmes” garu, enerģiju un 

raksturu. 
Kolektīva bijušās dalībnieces Ērika 

Locika un Anna Kokina “Līksmes” lai-
kus atceras ar īpašu siltumu sirdī. Kat-
rai kolektīva draudzīgajā pulkā nodejoti 
8 gadi. Savukārt kolektīva nosaukums 
“Līksme” radies tieši viņu dejošanas lai-
kā. 

Ērika Locika: “Mēs visi vēl joprojām 
viens otru pazīstam, atsaucamies uz 
saucienu, kad kādam kas vajadzīgs, arī 
priecājamies viens par otru. Mēs skatījā-
mies šodien uz pāriem, un saskaitījām, 
ka arī mūsu laikā 8 pāri ir iepazinušies 
un apprecējušies. Tos mēs nākamajā ju-
bilejā noteikti parādīsim”. 

Ērikas kundze atzīst, ka jaunā paau-
dze ir gluži kā viņi, kad dejoja “Līksmē” 
– dejot griboši, varoši, skaisti un līksmi. 
Ērika un Anna atminas, ka pēc koncer-
tiem nekad netika iets mājās, bet gan 
izdejots vēl pašu veidots koncerts, kurā 
dziedāja un spēlēja lugas. Savukārt pēc 
tam līdz rīta gaismas stariem viss kolek-
tīvs gāja pastaigās pa naksnīgo pilsētu. 

Ērika un Anna novēlēja dejotājiem 
saglabāt “Līksmes” garu un entuziasmu 

vēl uz daudziem, daudziem gadiem. 
Daugavpils novada Kultūras pārval-

des vadītāja Ināra Mukāne pasniedza 
Latvijas Nacionālā kultūras centra Goda 
rakstu Tautas deju ansambļa “Līksme” 
mākslinieciskajai vadītājai Aijai Dauge-
lei par sasniegumiem un radošu ieguldī-
jumu latviešu skatuviskās dejas mākslā, 
Dziesmu un deju svētku tradīcijas sagla-
bāšanā un sveicot kolektīva 50 gadu ju-
bilejā. Pateicības vārdi tika veltīti arī ko-
lektīva koncertmeistarei Ilonai Znutiņai. 

“Līksmes” sveicēju pulkam pievienojās 
Līksnas pagasta kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīva “Daugaveņa” 
vadītāja Vilma Tārauda, Sventes pagas-
ta tautas nama vidējās paaudzes deju 
kolektīva “Ezerzvani” vadītāja Oksana 
Petaško, Vaboles pagasta pārvaldes va-
dītāja Aina Pabērza un kultūras nama 
direktore Vija Pabērze. 

Lai tikpat koši, radoši un maģiski nā-
kamie “Līksmes” 50 gadi! 

Olga Davidova

Vasarsvētku sadancis – “Aismai” – 60 
Tradicionālajā Vasarsvētku sadancī 

Vabolē deju kolektīvi iedejoja vasaru. 
Vaboles parka laukumā koncertā “Es 
mācēju danci vest…” piedalījās 19 deju 
kolektīvi: Daugavpils novada Kultūras 
centra „Vārpa” deju ansamblis „Līksme”, 
Līksnas pagasta kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Daugaveņa”, 
Nīcgales pagasta vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Lakši”, Sventes Tautas nama 
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ezer-
zvani”, Vaboles pagasta kultūras nama 
jauniešu deju kolektīvs „Aisma”, Vabo-
les vidusskolas 2.-4.klašu deju kolektīvs 
„Kukainīši”, Vaboles vidusskolas 7.-9.
klašu deju kolektīvs  „Aismiņa”, Daugav-
pils Latviešu kultūras centra deju an-
samblis „Laismeņa”, Daugavpils Valsts 
ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs „Lei-
ļi”, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestā-
des „Kultūra” tautas  deju ansamblis 
„Diždancis”, kā arī vairāki senioru deju 
kolektīvi no Ilūkstes, Daugavpils, Prei-
ļiem, Višķiem, Rēzeknes, Vārkavas, Va-
rakļāniem, Krāslavas un Balviem. 

Šogad Vasarsvētku sadancī Vaboles 
pagasta jauniešu deju kolektīvs “Aisma” 
svinēja pastāvēšanas 60. gadadienu. Pir-
mais deju kolektīvs Vabolē tika dibināts 
1959. gadā Valentīnas Skrindas vadībā, 
kas nu jau laiku ir aizsaulē un noskatās 
uz mums no mākoņmaliņas. Pirmo reizi 
Dziesmu un Deju svētku vēsturē Vabo-
les vārds tiek ierakstīts pirms 39 gadiem, 
kad Vaboles jauniešu deju kolektīvs 
skatē iegūst visaugstākos rezultātus un 
piedalās Svētkos. Sākot ar 1980. gadu, 
kolektīvs ir bijis visu Vispārējo latviešu 
Dziesmu un deju svētku dalībnieks. Sa-
vukārt Mežaparka Lielā estrāde pirmo 

reizi iedejota 1993. gada Svētkos. Par 
kolektīva tagadējo vadītāju pirms 28 ga-
diem kļuva kādreizējā Vaboles jauniešu 
deju kolektīva dejotāja Anita Šalkovska. 
1998. gadā kolektīvs iegūst nosaukumu 
“Aisma”, kas nozīmē mirkli starp ausmu 
un gaismu. Ideja, ka kolektīvam vaja-
dzīgs savs vārds, radās īsi pirms došanās 
uz Dziesmu svētkiem Rīgā. Nosaukuma 
autors ir tā laika dejotājs Intars Saušs. 

Anita Šalkovska pati sāka dejot pir-
majā klasē, pēc skolas dejas soli turpi-
not Daugavpils Institūta deju ansamblī 
“Laima”. “Viss mans mūžs ir pagājis 
dejā. Deja no pašiem pirmsākumiem ir 
bijis mans lielākais vaļasprieks, tajā var 
izpaust savas jūtas, emocijas un justies 
brīvam. Dejo visdzīvespriecīgākie cilvē-
ki, tie, kas patiesi mīl dzīvi visās tās iz-
pausmēs”, tā Anita. 

 “Aismā” ir dejojušas un turpina dejot 
vairākas dejotāju paaudzes: Ināras un 
Gunta Bruņenieku meita Antra, Ivetas 
un Aināra Skrindu dēls Normunds, Lū-
cijas Audzeres mazdēls, Annas Tenisas 
dēls Elvis, Ināras Podnieces dēls Rod-
rigo, Anitas Jankovičas meita Līga un 
Jura Skrupska meita Elīza. Pašlaik ko-
lektīvā dejo arī bijušo aismiešu Kristīnes 
un Gunāra Kucinu dēls Renārs un citi. 

Renārs un Daniela atzīst, ka dejot 
“Aismā” ir forši un jautri. Abi jaunieši 
stāsta, ka viņus vieno kopīgi brīži, gan 
izdejojot koncertus, gan tiekoties mēģi-
nājumos. Protams, mēģinājumos neizpa-
liek arī kāds vadītājas stingrāk pateikts 
vārds, taču bez tā neiztikt. Ja mēģinā-
jumos paliek par skaļu, tad tas ir vienī-
gais risinājums. Savukārt dalībnieku 
humora izjūta bieži vien izglābj dažbrīd 

ne tik vieglās situācijās. Savus kolektīva 
biedrus Renārs un Daniela raksturo kā 
jautrus, atraktīvus un draudzīgus, un 
nedaudz arī trakus. Visus viņus vieno 
dejotprieks. 

Bijušie aismieši bieži vien savu dzīvi 
dejā turpina citos kolektīvos, jo “Aismā” 
dejo Vaboles vidusskolas skolēni, kas, 
absolvējot skolu, dodas mācīties uz ci-
tām pilsētām. Un ļoti daudzi nāk dejot 
uz Daugavpils Latviešu kultūras centra 
deju kolektīvu “Laismeņa”. Arī šobrīd 
tajā dejo trīs bijušie “Aismas” dejotāji – 
Dainis, Rimants un Mārtiņš, kas savu 
dzīvi bez dejas nekad nevarētu iedomā-
ties. Puiši atzīst, ka jautrākie ir bijuši 
tusiņi pēc koncertiem. Mārtiņš: “Atnācu 
mācīties uz Vaboles vidusskolas 10. klasi 
un sāku dejot “Aismā”. Jāsaka, ka bija 
piepildījies mans sapnis”. Visspilgtāk bi-
jušie aismieši atceras Dziesmu un Deju 
svētkus, kuros ir būts. “Aismas” dejotāji 
ir piedalījušies kā skolu jaunatnes, tā arī 
lielajos Dziesmu un Deju svētkos. Lielā-
kais ieguvums, dejojot “Aismā”, ir stalta 
stāja un nostiepti pirkstu gali, precīza 
deju soļu izpilde, kā arī smaids sejā un 
dejas prieks. 

Kolektīvu jubilejas reizē sumināja 
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 
vadītāja Ināra Mukāne, pasniedzot ko-
lektīva vadītājai Atzinīvas rakstu, Va-
boles pagasta pārvaldes vadītāja Aina 
Pabērza, vidusskolas direktore Elita 
Skrupska, kā arī visu klātesošo deju ko-
lektīvu vadītāji, novēlot kolektīvam sau-
les mūžu. 

Olga Davidova

Atklāta Kulinārā mantojuma telpa Vabolē 

Daugavpils novada Kultūras pārval-
des īstenotā projekta “Radīt, lai paliktu” 
ietvaros, atklāta Skrindu dzimtas mu-

zeja Kulinārā mantojuma telpa. Telpu 
atklāšanā interesentiem bija iespēja 
iepazīties ar paveiktajiem renovācijas 
darbiem, aplūkojot, kā Vaboles vidus-
skolas darbnīcas pārveidotas un pielā-
gotas Skrindu dzimtas muzeja vajadzī-
bām, kas turpmāk ļaus paplašināt un 
dažādot muzeja pakalpojumu klāstu. 

Jaunā kulinārā mantojuma telpa ļaus 

apmeklētājiem iepazīt Latgales virtuvi, 
piedalīties dažāda veida ēdienu gatavo-
šanas meistarklasēs, kā arī paplašināt 
savas zināšanas par produktu audzē-
šanu laukos un to sagatavošanu ziemai 
labākajās Latgales tradīcijās. 

Daugavpils novada Kultūras pār-
valdes vadītāja Ināra Mukāne norā-
da, ka Vabole un Latgales sētas ir ļoti 

bagātas ar seno kulināro mantojumu, 
kurš ietver sevī tādus ēdienus kā ko-
mas, krāsnī ceptu maizi un neparastas 
vietējo zāļu tējas. Ināra Mukāne saka: 
“Mēs jūtam, ka cilvēki vēlas sajust šo 
seno saikni ar dabu, dabas produktiem. 
Tāpēc mēs visādā veidā mēģinājām at-
rast ceļus, kā paplašināt muzeja telpas, 
lai rastu vietu kulinārā mantojuma un 
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P E R S O N Ī B A

Zemgales baznīcas atslēgu glabātāja Regīna Beinaroviča: “Baznīca ir mana miera osta” 

Regīna Beinaroviča ir demeniete kopš 
1961. gada, kad pēc Daugavpils Medi-
cīnas skolas absolvēšanas tika nozīmē-
ta darbam Demenes iecirkņa slimnīcā. 
Dzimusi 1941. gadā, par dzimto pusi 
sauc Nīcgali, kas ir otrpus Daugavai. 
Tur Regīna mācījusies un pavadījusi 
savas bērnības dienas. Kad sākās karš, 
mazā Regīna bija vien nedēļu kā ienā-
kusi šajā pasaulē. Taujājot par to laiku, 
Regīnas kundze stāsta, ka epizodiski 
atceras tikai kara beigas. Vecāki bija 
vienkārši lauku strādnieki, ģimenei 
piederējušas mājas un zeme 10 ha pla-
tībā. Pēc kolektivizācijas visa ģimene 
strādājusi kolhozā, tēvs – kopa zirgus, 
savukārt mamma bija slaucēja. Kopš 
bērna dienām kopā ar māsu gājusi ve-
cākiem palīgos. Ģimenē auga trīs bērni, 
Regīnai bija māsa un brālis. “Vecāki 
bija ļoti ticīgi, katra svētdiena bija baz-
nīcas laiks. Tas bija bērnībā, tad pa vidu 
man bija tukšs laiks, jo padomju gados 

tika ierobežota baznīcas rīcības brīvība 
(red.piez. 60 tajos gados padomju oku-
pācijas režīms baznīcu slēgšanu veici-
nāja administratīvā kārtā, piemērojot 
draudzēm nesamērīgi augstus nodok-
ļus par dievnamu un elektrības lieto-
šanu, tā veicinot draudžu labprātīgu 
atteikšanos no savām baznīcām). Vīrs 
bija partorgs, vēstures skolotājs. Lai 
nesagādātu viņam problēmas darbā, uz 
baznīcu nemaz nedrīkstēju iet. Arī viņš 
nedrīkstēja. Braucu kaut kur tālāk, uz 
pilsētas vai Sventes baznīcu, taču tas 
bija reti. Vīram pat nācies melot, ka 
neeju uz baznīcu, bet kur citur. Tagad 
es ar visu sirdi esmu baznīcā iekšā. Par 
tiem tukšajiem gadiem vajag atstrā-
dāt”, tā Regīnas kundze. 

1955. gadā, pēc Nīcgales septiņgadī-
gās skolas absolvēšanas, Regīna aiz-
braukusi mācīties uz Daugavpils 1. 
vidusskolu. Skolas laiku Regīna atmi-
nas ar skumjām balsī, jo tā laika sko-
las programmā, saskaņā ar vispārējās 
izglītības politehnizācijas ideoloģiska-
jiem un praktiskajiem priekšnosacīju-
miem, zināšanu apguve bija orientēta 
uz “akadēmisku” zināšanu apguvi, tā 
bija nepietiekami saistīta ar praktiskās 
dzīves vajadzībām un izpratni par jau-
nākajām tehnoloģijām. Darbmācības 
stundās meitenēm nemācīja nedz šūša-
nu, nedz rokdarbus, pat ne kulināriju, 
bet gan dažādu dzelžu apvīlēšanu. Visu 
skolas laiku Regīna dzīvoja kopmītnēs, 
jo izbraukāt uz mājām tik bieži vien ne-
varēja. Regīna stāsta, ka, neskatoties 
ne uz ko, tas bija jauks laiks. Tad vidus-
skolas absolvente mācības turpinājusi 
Daugavpils Medicīnas skolā, kas ilga 
divus gadus. “Pēc tam atbraucu uz De-
meni, kur ieprecējos, te piedzima un iz-
auga abi mani dēli. Demenē tolaik bija 
tāda maza iecirkņa slimnīca, kur gulēja 
vairāki hroniskie slimnieki. Viņiem bija 
nepieciešama ne tikai ārstēšana, bet arī 

aprūpe. Te atradās arī neliela dzemdību 
nodaļa ar piecām gultām. Tā nostrādāju 
līdz 1967. gadam, kad iecirkņa slimnī-
cas likvidēja”, stāsta Regīna. Pēc tam 
darbs tika paturpināts Grīvas zonālajā 
slimnīcā, taču neilgi, jo drīz vien med-
māsas balto halātu nomainīja pasta 
darbinieces ancugs. Šādas pārmaiņas 
Regīnas dzīvē veicināja ģimenes mājas 
Demenē, vīrs un bērni. Regīnas kun-
dze stāsta, ka visu dzīvi ir nodzīvojusi 
divstāvu baltajā mājā netālu no Zemga-
les baznīcas, kas agrāk bijusi skolotāju 
māja, taču tagad te atrodas sociālie dzī-
vokļi. 

Lai arī Demenes pusē nodzīvots viņas 
raženākā mūža daļa, Regīna ar smaidu 
sejā un asarām acīs stāsta, cik mīļa vi-
ņai ir dzimtā Nīcgales puse. Arī tagad 
Regīna nereti aizbrauc uz vecāku mā-
jām, kur saimnieko brālis un brāļa dēls 
ar savām ģimenēm. “Aizbraucu turp, lai 
izstaigātu savas bērnības taciņas. Tur 
nav kalnainu vietu, bet gan līdzenums, 
saulrieti ir tik skaisti, kad saulīte aiz 
Daugavas, aiz mežiņa laižas”, tā Regī-
na. 

Lai atstrādātu Dievam par laiku, kad 
uz baznīcu nevarēja iet, Regīna ar Die-
vu satiekas Zemgales baznīcā, dievna-
mā ar unikālu vēsturi. Pirmo reizi Lat-
vijas vēsturē dzelzceļa stacija pārvērtās 
par Dievnamu. Dievnams ierīkots biju-
šajā muižas un Zemgales stacijas ēkā, 
kas 20. gadsimta 20. gadu sākumā bija 
kā dzelzceļa stacija uz Latvijas – Poli-
jas robežas. Ēku uzcēla ātrā tempā, ar 
masīvām sienām un skaistu kupolu virs 
ēkas centrālās daļas, kas celta krusta 
formā. 1944. gadā vācieši atkāpjoties 
gribēja to noslaucīt no zemes virsas, un 
līdz ar to divas trešdaļas no ēkas aizgāja 
nebūtībā. Līdz 20. gadsimta 60 to gadu 
sākumam ēka kalpoja kā stacija, bet 
tad Latvijas dzelzceļš no tās atteicās. 
Ēka tika izlaupīta, izdemolēta un līdz 

pat 2002. gadam stāvējusi tukša. Regī-
na Beinaroviča atminas laiku, kad nori-
sa dievnama renovācija, kas ilga četrus 
gadus. Renovāciju ierosināja priesteris 
Vjačeslavs Rosļaks, kas Zemgales baz-
nīcā nokalpoja 16 gadus. Pēc renovāci-
jas kādreizējā stacija pārtapa mājīgā un 
greznā dievnamā. Demenes ļaudis lepo-
jas ar savu baznīcu, tās kupolu grezno 
metāla krusts, kas papildināts ar ozol-
koka detaļām un izskatās gluži kā no 
mežģīnēm darināts. 

Interesants ir stāsts par baznīcas tap-
šanu, kas nemaz negāja viegli. “Ēka no 
dzelzceļa tika atpirkta par simbolisku 
cenu. Ēka līdz tam stāvēja tukša, ne-
vienam nevajadzīga – sienas sapelēju-
šas, jumts tecēja, bez durvīm un logiem, 
sienas – aprakstītas. Tālākais ceļš bija 
diezgan ērkšķains, jo remontam bija 
nepieciešami līdzekļi. Jāsaka, ka no 
tā laika Latvijas miljonāriem uz mūsu 
lūgumu palīdzēt baznīcas renovācijā, 
neatsaucās neviens. Palīdzēja rajona 
padome un pagasts, arī individuālie 
ziedotāji, “Daugavpils Dzirnavnieks”, 
“Unibanka”, “Hansabanka”, Kanādas 
latviešu katoļu apvienības valdes vi-
cepriekšsēdētājs Vilis Mileiko, naudu 
atsūtīja arī Austrālijas latvieši. Patei-
coties Vācijas reliģiskajai organizācijai, 
tika atjaunots baznīcas jumts”. 

Pateicoties Regīnas kundzes uzstā-
jībai un uzraudzībai, baznīcas remont-
darbi neieilga. “Nācu palīgā priesterim, 
jo strādnieki sāka mānīties, darbu ne-
veica pienākošā līmenī un darbošanās 
veicās ļoti gausi. Te nekas netika mai-
nīts, arī arkas palika vecās. Laikam jau 
ēkas arhitekts redzēja to nākotnē kā 
baznīcu. Diez vai viņš bija aizdomājies 
par to, bet radīja to baznīcai līdzīgu. 
Tur, kur tagad baznīca, bija stacijas 
uzgaidāmās telpas, no otras puses bija 
kase un veikals. Kā stacija šī ēka dar-
bojās līdz 1961. gadam. Dzelzceļniekiem 

amatu demonstrējumiem, kādi šeit ir 
tradicionāli un raksturīgi. Patiesībā, ur-
banizēto iedzīvotāju, kas ir pieradis pie 
lielveikalu pārtikas, tas patīkami pār-
steidz un uzrunā. ” 

Projekts “Zarasu rajona un Daugav-
pils novada  mazaktīvo teritoriju iedzī-
votāju radošuma un uzņēmējdarbības  
aktivitātes atbalstīšana, izmantojot 
sociālkultūras pasākumus (Radīt, lai 
paliktu)” tika apstiprināts 2017.gada 
oktobrī, savukārt renovācijas darbus  
būvfi rma SIA “VAN PRO” veica septiņu 
mēnešu laikā. Projekts Latvijas – Lietu-
vas pārrobežu sadarbības programmas 
ietvaros fi nansēts no ERAF, Daugavpils 
novada pašvaldības budžeta un valsts 
budžeta dotācijas līdzekļiem.  Zīmīga-
jā brīdī apsveikt sadarbības partnerus 
ieradās arī Lietuvas pārstāvji no Zara-
su kultūras centra, paužot cerību par 
turpmāko sadarbību gan projektu reali-
zācijā, gan pieredzes apmaiņā kulinārā 
mantojuma jomā. 

Pasākumu ar dziesmām un sentēvu 
gudrībām par maizīti lustīgāku pada-
rīja etnogrāfi skais ansamblis “Vabaļis”. 
Pirms pirmās kulinārās meistarklases 
izremontētās telpas, iekārtas un pārējo 
aprīkojumu iesvētīja Kalupes draudzes 

prāvests Antons Aglonietis. Tāpat ga-
rīdznieks dāvināja krustu un apvienoja 
klātesošos lūgšanā. Arī maizes cepēja 
Vida Jaunušāne dalījās ar noslēpumu, 
ka svarīgākais labas maizes priekšno-
sacījums ir cepšanas procesā ievilkts 
krustiņš, kas norāda uz maizes kā 
tradicionāli svēta latviešu ēdiena sva-
rīgumu. Pasākuma turpinājumā dalīb-
niekiem bija iespēja pašiem piedalīties 
maizes un speķa pīrādziņu cepšanas 
procesā. 

Skrindu dzimtas muzeja direktore 
Anna Lazdāne iepazīstināja ar iespē-
jām, kādas tiks piedāvātas izremontēto 
telpu apmeklētajiem. Muzeja direkto-
re norādīja, ka visa gada garumā dar-
bosies sešas darbnīcas, katrā no tām 
varēs apgūt kāda gastronomiskā gar-
duma pagatavošanu. Interesenti varēs 
izmēģināt, kā top piena, siera ēdieni, 
zāļu tējas, uzlējumi, kompoti, ievārīju-
mi, lauku tortes un dažādi deserti. Tā-
pat dažādas amatu prasmes, kas sais-
tītas ar aušanu un tekstilijām, mācīs 
amatu meistare Dace Teivāne. Muzeja 
pārstāvji aicina sekot līdzi informācijai 
un pieteikties gan vietējās kopienas ie-
dzīvotājus, gan viesus un tūristus. “Šī 
ir brīnišķīga iespēja jebkuram pavadīt 

šeit laiku un apgūt kaut ko jaunu. Šis 
nams ir atvēlēts sabiedrībai,” akcentē 
Lazdāne. 

Pasākuma gaitā izskanēja arī ierosi-
nājums Kulinārā mantojuma telpai pie-
šķirt nosaukumu “Ūtragols” jeb “Otrais 
gals” . Līdzīgi kā senāk, zemniekam bū-
vējot māju un pēc laika kļūstot turīgā-
kam, tika piebūvēta klāt vēl viena mā-
jas daļa, kuru tautā sauca par ūtragolu. 

Tā arī Skrindu dzimtas muzejam pa-
plašinoties, Kulinārā mantojuma telpa 
kļūs par pamatfi liāles neatņemamu sa-
stāvdaļu muzeja rīkotajām aktivitātēm 
un izstādēm. 

Izskaņā visi dalībnieki tika pacienāti 
gan ar pašu cepto maizi, pīrādziņiem un 
uz ugunskura vārītu dārzeņu zupu. 

Edgars Japiņš
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Civilās aizsardzības komisijas sēdē ar VARAM ministru apspriests jautājums 
par radioaktīvo atkritumu glabātuvi Ignalinā

15. maijā Daugavpilī darba vizītē ie-
radās Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Juris Pūce. Tikšanās 
laikā ar Daugavpils pilsētas, Daugav-
pils novada un Ilūkstes novada domes 
vadību notika diskusijas par divām ak-
tuālām tēmām: gaidāmo administratīvi 
teritoriālo reformu un radioaktīvo atkri-
tumu krātuves būvniecību pie Lietuvas-
Latvijas robežas.

VARAM ministrs Juris Pūce pašval-
dību vadītājiem pastāstīja par reformas 
mērķiem, kas paredz līdz 2021. gadam 

samazināt pašvaldību skaitu līdz 35 
vienībām. Tā kā šī reforma vēl ir disku-
siju līmenī, tikšanās notika šaurā lokā, 
ministram apliecinot, ka viņš drīzumā 
plāno ierasties atkārtotā vizītē, lai re-
formu apspriestu plašākā lokā, tieko-
ties ar novadu deputātiem un citiem 
interesentiem. 

Sadarbības teritorijas civilās aizsar-
dzības komisijas sēde tika ierosināta pēc 
Daugavpils novada domes iniciatīvas, 
iedzīvotāju vidū pastāvot bažām par ra-
dioaktīvo atkritumu krātuves būvniecī-

bu pie Ignalinas atomelektrostacijas un 
tās potenciālajiem draudiem. 

Sēdē piedalījās arī Demenes pagasta 
pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne, 
kuras pagasta iedzīvotāji atrodas vistu-
vāk Ignalinas robežai. Viņa informēja 
ministru, ka jautājums par radioaktīvo 
atkritumu glabātavas izveidi Ignalinā 
ir aktuāls kopš 2005. gada, kad Dau-
gavpils novada domē pirmo reizi tika 
prezentēta šī iecere. Toreiz, sadarbībā 
ar Daugavpils rajona padomi, demenie-
ši vērsās pie atbildīgajiem ministriem 
un Valsts prezidenta, rakstīja vēstules 
un rīkoja piketu. Par spīti iebildumiem, 
Lietuvā projekts tika uzsākts un De-
menē tika organizēta vēl viena sapulce, 
kurā uzaicinātie Ignalinas atomelek-
trostacijas pārstāvji informēja par gai-
dāmo situāciju un plāniem. “Jau kopš 
1998. gada no Vides ministrijas piepra-
sījām, ka Demenē nepieciešams radiāci-
jas fona uztvērējs un nepārtraukts mo-
nitorings. Paldies ministrijai, kura uz 
to noreaģēja un izveidoja divas stacijas 
– vienu Demenes centrā, otru Daugav-
pilī. Šodienas dati rāda, ka radiācijas 
fons ir zems, turklāt, Demenē tas ir pat 
zemāks kā pilsētā. 1998. un 2001. gadā 
Vides veselības centrs veica arī analī-
zes dārzeņiem un pienam, konstatējot, 
ka arī pārtikas produktos radiācija nav 

konstatēta. Tas iedzīvotājus nedaudz 
nomierināja, lai gan bažas vienalga 
paliek, jo nāk jaunas paaudzes, kuras 
domā par savu un bērnu nākotni. Mūsu 
lielākā interese ir noskaidrot, vai šajā 
glabātuvē tiks uzglabāti tikai vecie ko-
dolatkritumi un netiks vesti citi poten-
ciāli bīstami atkritumi no Eiropas, kā 
arī kāda ir bijusi Latvijas valdības pozī-
cija šajā jautājumā.”

VARAM ministrs Juris Pūce, atbil-
dot, sniedza ieskatu par šīs būvniecības 
priekšvēsturi un pauda pārliecību, ka 
Daugavpils reģionā dzīvojušie var jus-
ties droši. J.Pūce skaidroja, ka iecere 
par atkritumu glabātuvi tika pieņemta 
līdz ar Ignalinas AES slēgšanu, pastā-
vot bažām par padomju laikos būvēto 
AES drošību un atceroties smagās Čer-
nobiļas katastrofas sekas.  Kā to pare-
dzēja starptautiskie līgumi, neizlietotā 
kodoldegviela, kas ir visbīstamākā un 
ar augstāko radioaktivitāti, tika izvesta, 
savukārt šobrīd slēgtajā AES joprojām 
glabājas izlietotā kodoldegviela, aprīko-
jums, kas tika izmantots kodolenerģijas 
ražošanā un dažādi tehnoloģiskie mate-
riāli. Šobrīd tas atrodas Ignalinas staci-
jas teritorijas esošajās celtnēs, savukārt 
projekts par glabātuvi paredz “vāka jeb 
jumta” uzlikšanu, tādējādi samazinot 
līdz minumam riskus un potenciālo kai-

Uzņēmēju dienas Latgalē
veicināt uzņēmējdarbības vides attīstī-
bu Latgales reģionā, popularizējot vie-
tējos uzņēmumus un aicinot piedalīties 
tos uzņēmumus, kuriem ir interese, tīk-
loties un meklēt sadarbības partnerus,  
reklamēt sevi, savus produktus un pa-
kalpojumus, kā arī informēt par brīva-
jām vakancēm. 

Izstāde pulcēja uzņēmējus un izglītī-
bas iestādes dažādu nozaru griezumā, 
lai apmeklētājiem interaktīvā veidā 
būtu iespēja uzzināt par reģiona uz-
ņēmumiem. Pasākuma laikā paralēli 
norisinājās biznesa forums “Inovācijas 
= veiksmīgs mūsdienu uzņēmums”, kā 
arī Nodarbinātības Valsts aģentūras 
(NVA)  vakanču gadatirgus, kurā darba 
devējiem un darba meklētājiem bija ie-
spēja atrast vienam otru.

Pasākuma apmeklētājus priecēja 
Latgales novada stendi ar katram no-
vadam raksturīgajiem produktiem, pa-
kalpojumiem un tūrisma informāciju. 
Pie halles bija iespēja iegādāties amat-

nieku izstrādājumus un mājražotāju 
gardumus.  Jau kopš 2014. gada Dau-
gavpils novads piedalās šajā izstādē. 
Pašvaldības stenda tapšanā iesaistījās 
SIA “Rubiki”  polimēra izstrādājumu 
ražotne no Līksnas pagasta, SIA “Gre-
en PIK Lat” augsnes substrātu ražotne 
no Lauceses pagasta, SIA “Pabeerzner” 
alus darītava no Skrudalienas pagasta, 
Silene Resort & SPA atpūtas parks no 
Skrudalienas pagasta, kā arī amatnieks 
Varis Vilcāns  no Vaboles pagasta.  

 Šī ir ceļojošā izstāde, un nākamgad 
Uzņēmēju dienas norisināsies Rēzeknē. 
Arī nākamajā gadā aicināsim novada 
uzņēmējus, amatniekus un mājražo-
tājus iesaistīties pašvaldības stenda 
izveidē, reklamējot novada tūrisma pie-
dāvājumu un uzņēmumu piedāvātos 
produktus un pakalpojumus. 

Jāzeps Krukovskis

foto no LTRK arhīva

No 10. līdz 11. maijam Daugavpils 
Olimpiskajā centrā  Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kamera organizēja 
izstādi – gadatirgu “Uzņēmēju dienas 
Latgalē 2019”. Šogad pasākums tika 

veidots jaunā formātā kā biznesa un 
karjeras iespēju festivāls, lai aktuali-
zētu arī tādas tēmas kā profesionālā 
izglītība un darbaspēka pieejamība. Pa-
matbūtībā tā ir izstāde, kuras mērķis ir 

tā kļuva par apgrūtinājumu, jo netālu 
Lietuvā, pusotra kilometra attālumā 
no Zemgales, ir Turmontu stacija (red. 
piez. ierīkota reizē ar līnijas uzbūvē-
šanu kā Novoaļeksandrovskas stacija, 
1894. gadā pārdēvēta par Turmontu. 
Bijusi sākotnējā Latvijas robežstacija, 
bet pēc toreizējās robežas ar Poliju pre-
cizēšanas nonākusi Polijas teritorijā, 
mūsdienās atrodas Lietuvā). 

Zemgales katoļu baznīcu 2006. gada 
septembrī iesvētīja bīskaps Antons 
Justs. Kopš tā brīža visi ticīgie tiek aici-
nāti šurp uz kopīgu lūgšanu. 

Rimants Ziedonis grāmatā «Austru-
mu robeža» par Dievnama biktskrēs-
liem rakstīja, ka tie izskatās pēc ameri-
kāņu limuzīna, kuram var pienākt klāt 

un izsūdzēt savus grēkus. 
Tieši Regīnai 2005. gadā tika uzticē-

tas Zemgales baznīcas atslēgas. Regīna 
saimniekošanu te sauc par kalpošanu 
Dievam un savu sirdsdarbu. “2005. 
gadā man nomira vīrs, nevarēju sē-
dēt mājās četrās sienās viena, meklēju 
darbu. Tagad jau labprāt tās atslēgas 
atdotu citiem, bet neviens tās no ma-
nis neņem. Laikam kamēr ar kājām pa 
priekšu mani neiznesīs no šejienes, ne-
kas nemainīsies. Smejas. Kamēr es vēl 
kustos, nāk man palīgi, arī pagasts pa-
līdz, sakārtot te iekšā, pa augšu zirnek-
ļus patrenkāt. Man tas pašai patīk. Ja 
nepatiktu, es te nebūtu ar visām sma-
dzenēm iekšā”, stāsta Regīna. 

Ticība Dievam dod spēku Regīnai ak-

tīvi darboties vēl joprojām. Regīna at-
zīst, ka baznīcas draudzē skaitās ap 100 
locekļiem, bet baznīcu diemžēl apmeklē 
vien nedaudzi. Tikai svētkos sanāk vai-
rāk, ap 50. Regīna daudz lasa, apmeklē 
bibliotēku, jo mājas bibliotēkā visas grā-
matas jau vairākas reizes pārlasītas, 
ada zeķes un cimdus pansijas iedzīvo-
tājiem un bērnu namu bērniem. Regīna 
priecājas, ka kādam var palīdzēt. Ar 
Regīnas pūlēm tiek sakārtota ne vien 
baznīca, bet arī apkārtējā teritorija, tiek 
iekoptas krāšņas puķu dobes, viena no 
tām – pat 17 metrus gara. “Vairāk man 
aug ziemcietes, taču pavasarī iesēju arī 
samtenes, kas gan krāsu, gan garuma 
ziņā ir dažādas, ir pat baltas! Mana die-
na ir piepildīta, šajā baznīcā esmu ieli-

kusi savu sirdi”, atzīst Regīna. 
Varenajā Zemgales stacijā, ko Lat-

vijas pirmā brīvvalsts cēla pierobežas 
stiprināšanai un lai iebraukušajiem 
tūristiem, kā arī darba meklētājiem no 
Lietuvas un Polijas radītu labu iespai-
du par labklājīgu Latvijas valsti, tagad 
pukst ticīgo sirdis, lai atkal un atkal at-
gādinātu cilvēcei par ticības vareno un 
nezūdošo spēku. 

Regīnas kundze novēl, lai ļaudis vai-
rāk pievēršas ticībai un prot novērtēt 
Dieva svētību. 

 Olga Davidova
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Šī gada 11. martā starp Daugav-
pils pilsētas domi un Centrālo fi -
nanšu un līgumu aģentūru tika pa-
rakstīta Vienošanās par Eiropas 
Savienības projekta “Dienvidlatgales 
pašvaldību teritoriju pilsētvides revi-
talizācija ekonomiskās aktivitātes pa-
augstināšanai” īstenošanu .Projekta 
Nr.5.6.2.0/17/I/036.

Tas ir otrs sadarbības projekts ar 
Daugavpils pilsētas domi, kura ietva-
ros tiks turpināts darbs pie degradēto 
teritoriju atgriešanas ekonomiskajā 
apritē, publiskās infrastruktūras sa-
kārtošanas uzņēmejdarbības veicinā-
šanai un privāto invetīciju piesaistei, 
kā arī jaunu darba vietu radīšanai. 

Projekta mērķis ir Daugavpils pilsē-
tas un Daugavpils novada industriālo 

teritoriju revitalizācija, veicot pub-
liskās infrastruktūras sakārtošanu 
privāto investīciju piesaistei, tādējādi 
veicinot pilsētas un novada teritoriālo 
izaugsmi un jaunu darba vietu radīša-
nu.

Projekta ietvaros tiks veikta Dau-
gavpils pilsētas Gajoka rūpnieciskās 
teritorijas publiskās infrastruktūras 
sakārtošana:

 • Bruģu ielas pārbūve posmā no 18. 
novembra ielas līdz Ūdensvada ielai 
un Dzirnavu ielas pārbūve posmā no 
Vidus ielas līdz Bruģa ielai;

• Dzelzceļu ielas pārbūve posmā no 
Nometņu ielas līdz Vidus ielai, Vidus 
ielas pārbūve posmā no Dzelzceļu ielas 
līdz Ūdensvada ielai. 

Daugavpils novadā Sventes degradē-

tās teritorijas revitalizācija: 
- Puncuļi, Sventes pagasts, Dau-

gavpils novads: pārtikas produktu ra-
žošanas ēkas un noliktavas un ar to 
saistītās infrastruktūras būvniecība. 
Daugavpils novada Luknas degradētās 
teritorijas revitalizācija:

-Vīganti, Višķu pagasts, Daugavpils 
novads:  Daugavpils novada pašvaldī-
bas ceļa 98-61 Peipiņi - Lukna un Klēts 
ielas pārbūve Luknas degradētās rūp-
nieciskās teritorijas publiskās infra-
struktūras attīstībai, tajā skaitā ceļa/
ielas apgaismojuma izbūve, elektrolī-
nijas pārbūve. 

Projekta kopējās izmaksas EUR 5 
729 116.34, no tiem: Daugavpils pil-
sētas daļa - kopējā summa ir EUR 3 
648 307.42: ERAF fi nansējums 85% 
- 3 050 763.57 EUR; Valsts budžeta 
dotācija 4,5% - 161 511.01 EUR; Dau-
gavpils pilsētas domes līdzfi nansējums 
10,5% - 376 859.03 EUR un neattie-
cināmās izmaksas - 59 173.81 EUR. 
Daugavpils novada daļa – EUR 2 080 
808.92: ERAF fi nansējums 74.74% -  

1 554 284.05 EUR; Valsts budžeta 
dotācija 3.80% - 79107.09 EUR; Dau-
gavpils novada domes līdzfi nansējums 
8.88% - 184583.21 EUR un privātās 
attiecināmās izmaksas 12.58% - 261 
713.69 EUR un neattiecināmās izmak-
sas - 1 120.88 EUR. 

Projekta kopējie sasniedzamie re-
zultāti: revitalizēta degradētā terito-
rija 10,38 ha platībā, radītas 95 jau-
nas darbavietas, piesaistītas privātās 
investīcijas 2 411 196 EUR apmērā 
uzņēmumu darbības paplašināšanai. 
Daugavpils pilsētas dome: 3,98 ha 
platībā rādītās 83 jaunas darba-
vietas un piesaistītās privātās in-
vestīcijas 872 092,00 eiro apmērā. 
Daugavpils novada dome: 6,4 ha pla-
tībā, rādītās 12 jaunas darbavietas un 
piesaistītās privātās investīcijas 1 539 
104,00 eiro apmērā. 

Sadarbības projekta īstenošanas ter-
miņš līdz 2020. gada 10. decembrim.

Vita Rūtiņa
Projekta vadītāja

Turpinās darbs pie Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas

 Daugavpils novada dome turpina 
4.2.2. specifi skā atbalsta mērķa  “Atbil-
stoši pašvaldības integrētajām attīstī-
bas programmām sekmēt energoefekti-
vitātēs paaugstināšanu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu pašvaldī-
bās ēkās” projekta Nr.4.2.2.0/17/I/098  
„Naujenes bērnu nama ēkas energo-
efektivitātes paaugstināšana” īstenoša-
nu.

Projekta ietvaros tiek veikti būvdar-
bi tagadējā Naujenes bērnu nama ēkā, 

veicot ēkas energoefektivitātes paaug-
stināšanas pasākumus, proti, ēkas fasā-
des, cokola, bēniņu siltināšanu un jum-
ta nomaiņu, logu un ārdurvju nomaiņu 
un pilnu apkures sistēmas pārbūvi.

Pēc projekta realizēšanas ir jāsa-
sniedz šādi iznākuma rādītāji:

Primārās enerģijas gada patēriņa sa-
mazinājums veikto investīciju rezultātā 
– 138 552 kWh/gadā;

Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu sa-
mazinājums gadā projekta ietvaros 

veikto investīciju rezultāta t, CO2 emi-
sijas ekvivalents – 37,729. 

Tāpat tiek veikti ēkas iekštelpu pār-
būves darbi, pielāgojot turpmāk telpas 
9.3.1. specifi skā atbalsta mērķa 9.3.1.1. 
pasākuma «Pakalpojumu infrastruk-
tūras attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai» ietvaros paredzētā 
projekta “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai Daugavpils novada paš-
valdībā” aktivitātēm, proti pārveidotas 
telpas, lai izveidotu Ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu  8 bērniem, 
Jauniešu māju 8 jauniešiem un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu centru 24 
bērniem ar funkcionālajaime traucēju-

miem.
Būvdarbi uzsākti 2018. gada 9. oktob-

rī. Buvdarbus objektā veic SIA “VAN 
PRO”. Autoruzraudzību nodrošina Piln-
sabiedrība GRANDEIROPRO. Būvuz-
raudzību nodrošina SIA “REM PRO”. 

Kopējais projekta izmaksas sastāda 
775676.27 eiro, no kuriem ERAF fi nan-
sējums – 169 714,00 eiro, pārējo fi nan-
sējumu nodrošinās Daugavpils novada 
dome, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Vita Rūtiņa
Projekta vadītāja

Daugavpils novada dome turpina rea-
lizēt sadarbības projektus, kuru ietva-
ros tiek turpināts darbs pie degradēto 
teritoriju atgriešanas ekonomiskajā 
apritē, publiskās infrastruktūras sakār-
tošanas uzņēmējdarbības veicināšanai 
un privāto investīciju piesaistei, kā arī 
jaunu darba vietu radīšanai.

Dome realizē sadarbības projektu ar 
Krāslavas novada domi  “Dienvidlatga-

les pašvaldību degradēto teritoriju re-
vitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” 
Nr.5.6.2.0/17/I/034.

Projekta mērķis ir  Krāslavas pilsētas 
ražošanas zonas Indras ielā un Dau-
gavpils novada industriālās teritorijas 
revitalizācija, reģenerējot degradētās 
teritorijas atbilstoši Daugavpils novada 
un Krāslavas novada pašvaldību attīs-
tības programmām, nodrošinot videi 

draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu 
teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vie-
tu radīšanu.

Plānotās projekta aktivitātes Krāsla-
vas novada domei:

- Indras ielas ražošanas zonas un sais-
tītās infrastruktūras izveide Krāslavā, I 
kārta;

- Pamatojošās tehniskās dokumentā-
cijas izstrāde Indras ielas pārbūvei un 
ražošanas teritorijas ēku pārbūvei;

- Indras ielas, Krāslavā, pārbūves 
darbi;

- Autoruzraudzības pakalpojumu 
sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem 
LR būvnormatīviem;

- Būvuzraudzības pakalpojumu snieg-
šana saskaņā ar spēkā esošajiem LR 
būvnormatīviem;

- Projekta publicitāte.
Plānotās projekta galvenās aktivitā-

tes Daugavpils novada domei:
- Pamatojošās tehniskās dokumentā-

cijas izstrāde; 
- Daugavpils novada pašvaldības 

ceļu Sadnieki – Budušķi (92-7), Bu-
diški – Červonka (92-35) un  Skaidrīši 
– Červonka (96-6) pārbūve Tabores un 
Vecsalienas degradēto teritoriju revita-
lizācijai un to funkcionālā savienojuma 
nodrošināšanai;

- Autoruzraudzības pakalpojumu 

Turpinās sadarbības projektu realizācija 

Parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 
degradēto teritoriju samazināšanai Daugavpils novadā

tējumu cilvēku veselībai. J.Pūce apgal-
voja, ka nekādi citi radioaktīvie atkritu-
mi uz šejieni netiks vesti un glabāti. 

Tāpat ministrs apliecināja, ka no Lie-
tuvas puses tika ievērotas visas starp-
tautiskās saistības un procedūras, kā 
arī regulāri tika informētas Latvijas at-
bildīgās instances. “Starptautiskā kon-
vencija par radioaktīvajiem materiā-
liem nosaka robežu apjomu, kādā drīkst 
pārvietot radioaktīvos materiālus. Fak-

tiski, mēs varētu iegūt tikai dažus kilo-
metrus tālāku atrašanās vietu. 

Šobrīd glabātuves būvniecība tuvojas 
noslēguma fāzei.  “Saprotu, ka gribētos, 
lai Ignalinas AES tiktu uzlikta uz plat-
formas un aizvesta kaut kur prom. Bet 
starptautiski tiesiskie akti un praktis-
kā dzīve rāda, ka tas nevar notikt, tāpēc 
būs jāsadzīvo ar faktu, ka šāda glabātu-
ve atrodas mūsu robežas tuvumā. Lie-
tuva pilda savas saistības, monitorē si-

tuāciju un informē Latvijas valdību. Par 
jaunu atomelektrostacijas ideju Lietuvā 
vairs nav diskusiju, jo iedzīvotāji refe-
rendumā nobalsojuši, ka Lietuvā AES 
nav būvējama un tā netiks būvēta,” 
skaidroja Pūce. 

Civilās aizsardzības komisijas sēdes 
noslēgumā puses vienojās, ka ir nepie-
ciešams veidot efektīvu civilās aizsardzī-
bas plānu un modeli, tāpat valstij būtu 
jānodrošina efektīvāka apziņošanas sis-

tēma, lai informācija pēc iespējas ātrāk 
nonāktu pašvaldību un pagastu līmenī. 
Tāpat ministrs apstiprināja, ka intere-
ses gadījumā, speciālisti no Radiācijas 
drošības centra ir gatavi tikties ar iedzī-
votājiem, kā arī jebkurš interesents var 
iepazīties ar publiski pieejamiem radi-
ācijas fona monitoringa datiem. 

 Elza Pučko
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Paaugstinās Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitāti

 Šī gada 20. martā Daugavpils nova-
da dome parakstīja Vienošanos ar Cen-
trālo fi nanšu un līgumu aģentūru par 
4.2.2. specifi skā atbalsta mērķa “Atbil-
stoši pašvaldības integrētajām attīstī-
bas programmām sekmēt energoefekti-
vitātēs paaugstināšanu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu pašvaldī-
bās ēkās» projekta Nr.4.2.2.0/17/I/097 
“Sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” 
ēkas energoefektivitātes paaugstināša-
na” īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt primā-
rās enerģijas patēriņu, sekmējot ener-
goefektivitātes paaugstināšanu un paš-

valdību izdevumu samazināšanos par 
siltumapgādi, veicot ieguldījumus Soci-
ālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkā 
atbilstoši Daugavpils novada pašvaldī-
bas attīstības programmā noteiktajām 
prioritātēm. 

Projekts atbilst Daugavpils novada 
attīstības programmas 2012.-2018. 
gadam Vidējā termiņa prioritātei, kas 
paredz kvalitatīvas dzīves telpas pieeja-
mības nodrošināšanu novada teritorijā, 
rīcības virzienam, kas nosaka rezulta-
tīvu un kvalitatīvu sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības pieejamību, 
kā arī uzdevumam pilnveidot sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības 
sniegšanu, piemērojot to personas va-
jadzībām un iznākuma efektivitātei. 
Projekta ideja ir iekļauta Daugavpils 
novada attīstības programmas Investī-
ciju plānā 2018.-2020.gadam. 

Kopējās projekta izmaksas sastāda 
1 787 149,56 eiro. Projekta attiecināmās 
izmaksas sastāda 824 652,66 eiro, no 
kurām ERAF fi nansējums – 466 171,00 
eiro jeb 56,53%, Valsts budžeta dotāci-
ja sastāda 107542,95 eiro jeb 13,04%, 
pašvaldības līdzfi nansējums sastāda 
250 938,71 eiro jeb 30,43%. Projekta 
ietvaros ir plānoti ar projekta realizē-
šanu saistītie izdevumi 962 496,90 eiro 
apmērā, kurus fi nansēs Daugavpils 
novada pašvaldība, ņemot aizņēmumu 
Valsts kasē. 

Projekta ietvaros tiks veikti būvdarbi 
Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”  

ēkā, veicot ēkas siltināšanu, proti, ēkas 
fasādes, cokola, bēniņu siltināšanu, logu 
un ārdurvju nomaiņu un pilnu apkures 
sistēmas pārbūvi, plakano vakuuma 
saules kolektoru uzstādīšanu.

Projekta ietvaros tiks realizētas arī 
darbības, kas nav saistītas ar energo-
efektvitātes paaugstināšanas pasā-
kumiem: ēkas iekšējie apdares darbi 
(sienas, grīdas; durvis, pacēlājs, t.sk., 
3 stāva telpu remonts sociālo dzīvok-
ļu ierīkošanai); iekšējo tīklu pārbūve 
(ūdensapgāde, kanalizācija, elektroin-
stalācija, ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistēma) un 
teritorijas labiekārtošana. 

Projekta realizēšanas termiņš: 
19.12.2020.

Vita Rūtiņa
Projekta vadītāja

Špoģos un Ambeļos demonstrēja ērmriteņus un pedāļenerģijas iekārtas 

Latvijā šobrīd tiek realizēts LEADER 
starptautisks projekts “OFF – GRID: 
Renewable Energy DIY for rural deve-
lopment”, kura mērķis ir apkopot un 
padziļināti pētīt atjaunojamās enerģi-
jas tehnoloģiju risinājumus un iespējas 
mazās lauku mājsaimniecībās un vien-
sētās. Projektu īsteno Daugavpils un 
Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, 
biedrība “Abulas lauku partnerība” un 
biedrība “Liepājas rajona partnerība”, 
kopīgi ar partneriem no Zviedrijas, Lie-
tuvas, Igaunijas un Somijas. 

Tā kā nereti lauku reģionos saimnie-
cības saskaras ar centralizētās elektrī-
bas piegādes traucējumiem, projekts 
uzrunā tieši lauku cilvēkus, lai lauztu 
stereotipus, ka alternatīvās tehnoloģi-
jas ir dārgas un nepieejamas. Praktis-
kajās darbnīcās cilvēkiem tiks demons-
trēts, kā pašiem izveidot un uzstādīt jau 
darboties gatavas iekārtas. 

Lai iepazīstinātu interesentus tuvāk 
ar šo projektu un praktiski nodemons-
trētu dažādas pedāļiekārtas, pirmās 
darbnīcas noritēja Špoģu vidusskolas 
pagalmā, Ambeļu pagasta Putānos, kā 
arī Aglonas un Preiļu novadā. Nestan-
darta iekārtu autors un brīvmāksli-
nieks Gatis Kreicbergs demonstrēja 
pašizgatavotos ērmriteņus, pedāļu 

datorgaldu, velo-ūdenspumpi un citas 
neparastas iekārtas. “Būtībā, šie eks-
ponāti ir pārbūvēti no atkritumiem. 
Nepērkot un katrreiz netransportējot 
jaunas lietas no Ķīnas, bet izmantojot 
veco, mēs varam lietotus velosipēdus 
uztaisīt interesantus un patīkamus 
braukšanai,” uz ilgtspējīgu domāšanu 
aicina Gatis, kurš ir meistars ar vairāk 
kā 20 gadu pieredzi. Piemēram, velo-
ūdenspumpis noder dārza laistīšanai, 
savukārt pedāļu datorgalds darbojas kā 
elektrības ģenerators, lai ar 12 voltiem 
uzlādētu dažādas nelielas ierīces. 

Šobrīd Gatis Kreicbergs Smiltenes 
novadā būvē sev ekoloģisko jeb tā sau-
camo hobita māju, kas taps tikai no 
koka, salmiem, māla un akmens. Mājai 
paredzēts arī uzstādīt 12 voltu saules 
paneļus, pedāļminamo ģeneratoru un 
vēja turbīnu, lai būtu trīs dažādi ener-
ģijas avoti, ņemot vērā Latvijā rakstu-
rīgos laikapstākļus. Ar šādu praksi viņš 
grib pārliecināt, ka ir iespējama dzīvo-
šana, izmantojot alternatīvās enerģijas 
avotus. 

Jau šovasar praktiskajās darbnīcās 
ikviens interesents varēs apgūt, kā al-
ternatīvās enerģijas iekārtas izveidot 
un uzstādīt savās saimniecībās. Kā 
skaidro Latvijas permakultūras bied-

rības vadītājs Elgars Felcis, projekta 
noslēgumā tiks sagatavotas arī praktis-
kas rokasgrāmatas gan interneta vidē, 
gan papīra formātā, kurā būs pieejami 
rasējumi un izdevumu aplēses, kā pašu 
spēkiem izgatavot iekārtas, kas darbo-
jas uz saules, ūdens un vēja enerģijas 
bāzes. Tāpat katrā no vietējās rīcības 
grupas teritorijām atradīsies saimniecī-
bas, kurās glabāsies šie paraugmodeļi, 
kurus varēs aplūkot klātienē. 

Ambeļu pagasta Putānu ciema “Ga-
nenos” tiks organizētas divas darbnīcas. 
24.-25. jūlijā Tallinas Tehnoloģiju uni-
versitātes eksperts PhD Indreks Roasto 
stāstīs par saules paneļiem, savukārt 
26. jūlijā Fizikālās enerģētikas institūta 

eksperts Dr.sc.ing. Andrejs Snegirjovs 
apmācīs par saules kolektoriem. Dalī-
ba darbnīcās ir bezmaksas. Interesenti 
aicināti sekot līdzi informācijai latgola.
permakultura.lv un off-grid.rocks

Projekts tiek īstenots  no 2018.-2020.
gadam un  tiek fi nansēts Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.-
2020. gadam pasākuma “Starpte-
ritoriālā un starpvalstu sadarbība” 
aktivitātes “Starpvalstu sadarbība” ie-
tvaros.  Projekta numurs un pilns no-
saukums: Nr.18-00-A019.333-000010 
“OFF-GRID: Renewable Energy DIY 
for rural development”.

Elza Pučko

sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem 
LR būvnormatīviem;

- Būvuzraudzības pakalpojumu 
sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem 
LR būvnormatīviem;

- Projekta publicitāte.
Projektā sasniedzamie iznākuma rā-

dītāji: 
Krāslavas novada dome - revitalizēta 

degradētā teritorijas 9,9 ha, radītas 50 
jaunas darbavietas, piesaistītas privā-
tās investīcijas 2 500 000,00 eiro apmē-
rā.

Daugavpils novada dome - revitalizē-
ta degradētā teritorija 1,59 ha platībā, 
radītas 21 jaunas darba vietas, piesais-
tītas privātās investīcijas  948 674,00  
eiro apmērā.

Projekta budžets sadalījumā pa fi -
nansēšanas avotiem:

Investīcijas, t.sk., PVN: 3 319 741.42  
EUR (Krāslavas novada dome - 2 199 
271.22 EUR; Daugavpils novada dome 
- 1120 470.20 EUR). 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds: 
2 570 487.32 EUR (Krāslavas novada 
dome - 1 777 845.18 EUR; Daugavpils 
novada dome - 792 642.14 EUR); 

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām: 
136 084.62 EUR (Krāslavas novada 
dome - 94121.21 EUR; Daugavpils no-
vada dome - 41963.41 EUR); 

Pašvaldības fi nansējums: 317 530.78 
EUR (Krāslavas novada dome - 219 
616.17 EUR; Daugavpils novada dome 
- 97 914.61 EUR); 

Cits publiskais fi nansējums: 0.00 
EUR

Privātās attiecināmās izmaksas: 41 
932.33 EUR (Krāslavas novada dome - 
41 932.33 EUR);

Publiskās neattiecināmās izmak-
sas: 47 533.19 EUR (Krāslavas novada 
dome - 47533.19 EUR) un Daugavpils 
novada dome 187 950,04 EUR;

Privātās neattiecināmās izmaksas: 18 
223.14 EUR (Krāslavas novada dome - 
18223.14 EUR). 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 
645 “Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 5.6.2. specifi skā at-
balsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas atbil-
stoši pašvaldību integrētajām attīstības 

programmām” īstenošanas noteikumi” 
nekvalifi cējas kā valsts atbalsts, līdz ar 
to Daugavpils novada dome ir uzsākusi 
projekta īstenošanu. Būvdarbus pašval-
dības ceļu Sadnieki – Budušķi (92-7), 
Budiški – Červonka (92-35) un Skaidrī-
ši – Červonka (96-6) pārbūvē veic SIA 
“Latgales ceļdaris”, būvuzraudzību veic 
SIA “RoadLat”, autoruzraudzību veic 
SIA “CERVA”. 

Projekta īstenošanas termiņš – 21 
mēnesis no Vienošanās parakstīšanas 
dienas.

V ita Rūtiņa
Projekta vadītāja
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I I Z S O L E

Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2019. gada 25. aprīlī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.38 (protokols Nr.60., 5.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2009.gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par aprū-
pes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugavpils novada pašval-
dībā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību’’ 11.pantu, likuma “Par pašvaldī-
bām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 22. un 23.pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decembra saistošajos notei-
kumos Nr.13 „Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugavpils 
novada pašvaldībā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.2. izvērtē personas ar funkcionāliem traucējumiem fi ziskās un garīgās 

spējas;”;
1.2. izteikt 5.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.4. nosaka, kāds aprūpes līmenis un pakalpojuma apjoms personai ir ne-
pieciešams;”;

1.3. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Nepieciešamības gadījumā aprūpes mājās pakalpojuma apjoms un sa-

turs tiek pārskatīts vienu reizi ceturksnī.”;
1.4. izslēgt 15.punktu;
1.5. izslēgt 18.7. un 18.8.apakšpunktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā 
daļā noteiktajā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2019.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem 
Nr.38 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību 
Daugavpils novada pašvaldībā””

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils novada domes 2009.

gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.13 „Par aprūpes mājās pakalpojuma 
saņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā”.

2. Īss projekta satura izklāsts
  Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 7.punktu, likuma “Par sociālo drošību” 11.pantu, Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības likuma 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 22. un 23.pantu.

Pirmkārt, saistošie noteikumi paredz grozīt saistošo noteikumu 5.2.apakš-
punktu, nosakot, ka tiek izvērtētas personu ar funkcionāliem traucējumiem fi zis-
kās un garīgās spējas, lai turpmāk varētu piešķirt aprūpe mājās pakalpojumu.

Otrkārt, saistošie noteikumi paredz grozīt saistošo noteikumu 5.4.apakš-
punktu, nosakot, kāds aprūpes līmenis un pakalpojuma apjoms personai ir ne-
pieciešams, lemjot jautājumu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu. 

Treškārt, saistošie noteikumi paredz grozīt saistošo noteikumu 9.punkta 
redakciju, nosakot, ka nepieciešamības gadījumā aprūpes mājās pakalpojuma 
apjoms un saturs tiek pārskatīts vienu reizi sešos mēnešos.

Ceturtkārt, no saistošajiem noteikumiem tiek izslēgti 15.punkts, 18.7. un 
18.8.apakšpunkts. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžeta izdevumu 

daļu. Lai nodrošinātu to izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas 
vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli  
pašvaldības teritorijā

Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, uz kurām attiecināms 
saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums, sociālie pakalpojumi  
pieejami klienta dzīvesvietā un kas tuvināti ģimenes videi, kurus nosaka 
Sociālais dienests.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi paredzēs, ka pieņemot turpmākos lēmumus aprūpes 

mājās pakalpojuma saņemšanā,  tiks izvērtētas personu ar funkcionāliem 
traucējumiem fi ziskās un garīgās spējas.

6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 

Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.
lv.

Mūžībā aizgājuši  
Demenes pagastā

Bartkune Valentīna (1963.g.)
Greitovičs Vitolds (1928.g.)

Dubnas pagastā 
Gude Anna (1934.g.)
Kalkūnes pagastā 

Kovaļovs Makarijs (1939.g.)
Kalupes pagastā

Blusanovičs Vladislavs Kazi-
mers (1954.g.)

Podvinska Emirsijana (1940.g.)
Skrinda Genovefa (1930.g.)
Sauša Veneranda (1936.g.)
Iļjina Veneranda (1935.g.)

Laucesas pagastā 
Barabanščikova Nataļja (1962.g.)

Līksnas pagastā
Zvirbulis Jānis (1951.g.)

Motivāne Neonila (1941.g.)
Maļinovas pagastā

Macko Konstantīns (1966.g.)
Arhipova Pelageja (1921.g.)

Naujenes pagastā
Fedotova Elvīra (1938.g.)

Lune Jūlija (1933.g.)
Jankovskis Juris (1963.g.)

Jegorovs Aleksandrs (1978.g.)
Ansonskis Edmunds (1962.g.)

Skrudalienas pagastā
Mikulāne Anna (1938.g.)

Sventes pagastā
Novicka Antoņina (1951.g.)

Tabores pagastā
Formakovs Pjotrs (1976.g.)

Vecsalienas pagastā 
Gaņina Janīna (1962.g.)

Višķu pagastā
Naumovs Mihails (1955.g.)
Ivanovs Jevgēnijs (1951.g.) 

2019. gada 26. jūnijā plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzī-
vokļa īpašums Nr.54, 18. Novembra iela 
428, Vecstropi, Naujenes pagasts, Dau-
gavpils novads.  Objekta sākotnējā cena 
–  EUR 3100.00.

2019. gada 26. jūnijā plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots ne-
kustamais īpašums „138”, Vasarnīcas, 
Naujenes pagasts, Daugavpils novads.  
Objekta sākotnējā cena –  EUR 970.00.

2019. gada 26. jūnijā plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots ne-
kustamais īpašums „Skalbes”, Kalkūnes 
pagasts, Daugavpils novads.  Objekta 
sākotnējā cena –  EUR 17 494.00.

2019. gada 26. jūnijā plkst. 10:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzīvok-
ļa īpašums Nr. 7, Skolas iela 1A, Nīcga-
le, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads.  
Objekta sākotnējā cena – EUR 1600.00.

2019. gada 26. jūnijā plkst. 11:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzīvok-
ļa īpašums Nr. 7, Skolas iela 13A, Nīcga-
le, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads. 
Objekta sākotnējā cena – EUR 1140.00

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2019. 
gada 21. jūnijam plkst. 15.00. Daugav-
pils novada domē, 12.,19. kabinetā Rīgas 
iela 2, Daugavpils.

2019. gada 2. jūlijā plkst. 09:00 Dau-
gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas 
ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar 
augšupejošu soli) tiek pārdots nekusta-
mais īpašums „Sturi”, Naujenes pagasts, 
Daugavpils novads.  Objekta sākotnējā 
cena –  EUR 3574.00.

2019. gada 2. jūlijā plkst. 09:30 Dau-
gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas 
ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar 
augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vie-
nība (starpgabals) „Cinīši” ar kadastra 
apzīmējumu 4498 004 0292  1.04 ha pla-
tībā, Višķu pagasts, Daugavpils novads.  
Objekta sākotnējā cena –  EUR 1760.00.

2019. gada 2. jūlijā plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes 
vienība (starpgabals) „Akoti” ar kadastra 
apzīmējumu 4498 004 0409  3.59 ha pla-
tībā, Višķu pagasts, Daugavpils novads.  
Objekta sākotnējā cena –  EUR 5864.00.

2019. gada 2. jūlijā plkst. 10:30 Dau-
gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas 
ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar 

augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vie-
nība (starpgabals) „Saktas” ar kadastra 
apzīmējumu 4498 004 0143  3.01 ha pla-
tībā, Višķu pagasts, Daugavpils novads.  
Objekta sākotnējā cena –  EUR 4964.00.

2019. gada 2. jūlijā plkst. 11:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes 
vienība (starpgabals) „Smaidas” ar ka-
dastra apzīmējumu 4498 004 0318  2.16 
ha platībā, Višķu pagasts, Daugavpils 
novads.  Objekta sākotnējā cena –  EUR 
3660.00.

2019. gada 2. jūlijā plkst. 11:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekus-
tamais īpašums „Atvases” ar kadastra 
numuru 4498 001 0564  0.1542 ha pla-
tībā, Višķu pagasts, Daugavpils novads.  
Objekta sākotnējā cena –  EUR 470.00.

2019. gada 2. jūlijā plkst. 13:00 Dau-
gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas 
ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar 
augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vie-
nība (starpgabals) „Arodi” ar kadastra 
apzīmējumu 4498 004 0429  1.55 ha pla-
tībā, Višķu pagasts, Daugavpils novads.  
Objekta sākotnējā cena –  EUR 2400.00.

2019. gada 2. jūlijā plkst. 13:30 Dau-
gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas 
ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar 
augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vie-
nība (starpgabals) „Dzelzenes” ar kadas-
tra apzīmējumu 4486 002 0142     1.25 
ha platībā, Skrudalienas pagasts, Dau-
gavpils novads.  Objekta sākotnējā cena 
–  EUR  1850.00.

2019. gada 2. jūlijā plkst. 14:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes 
vienība (starpgabals)  ar kadastra apzī-
mējumu 4488 004 0169  0.57 ha platībā, 
Sventes pagasts, Daugavpils novads.  
Objekta sākotnējā cena –  EUR 1950.00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, ku-
ras minētas Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likuma 4. panta cetur-
tās daļas pirmajā punktā var iepazīties 
ar izsoles noteikumiem un reģistrēties 
izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma 
publicēšanas Latvijas Republikas ofi -
ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, 
Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī 12., 19. kabinetā (darbdienās 
no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš 
samaksājot reģistrācijas maksu EUR 
14.00 (četrpadsmit euro 00 centi) un no-
drošinājumu 10% apmērā no izsolāmā 
nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums 
jāiemaksā Daugavpils novada domes 
(reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā 
LV37TREL9807280440200, Valsts ka-
ses kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   
29412676, 26357842.
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Skolās noskanēja pēdējais zvans 
lai, 2. vietā – Sventes vidusskola, 3. 
vietā – Zemgales vidusskola. 

Savukārt interešu izglītībā pamat-
skolu grupā līderos izvirzījusies Medu-
mu pamatskola, 2. vietā – Lāču pamat-
skola, 3. vietā – Naujenes pamatskola. 
Savukārt vidusskolu konkurencē, inte-
rešu izglītība visspēcīgāka bijusi Vabo-
les vidusskolā, 2. vietā – Špoģu vidus-
skola, 3. vietā – Sventes vidusskola. 

Daugavpils novada domes vārdā 
skolēniem, kuri piedalījušies dažādās 
olimpiādēs un konkursos, kā arī sko-
lotājiem, kuri viņus sagatavoja, un 
vecākiem, kuri snieguši īpašu atbalstu 
savu bērnu radošā potenciāla attīstībā, 
tika pasniegtas Pateicības. Augstākos 
sasniegumus nopelnījušie skolēni sa-
ņēma arī naudas balvas. 

Sventes vidusskolas skolēniem šo-
gad īpaši sekmējies matemātikas olim-
piādē, kur 6. klases skolēns Maksims 
Kostjukevičs ieguva 2. vietu, pētniecis-
ko darbu konkursos 1. vietā ierindojās 
4. klases skolēns Oskars Saveļjevs un 
6. klases skolniece Samanta Saveļje-
va, vēstures olimpiādē 2. vietu ieguva 
9. klases skolniece Tatjana Meinarte, 
savukārt 9.klases skolniecei Viktorijai 
Ivanovai izdevās iegūt 2. vietu infor-
mātika un  3. vietu vizuālās mākslas 
olimpiādē. 

“Vēstures olimpiādē es ieguvu 2. vie-
tu, kas ir labākais rezultāts Daugavpils 
novadā. Ir saglabājušies ļoti daudz ma-
teriālu, kas noderēs man, gatavojoties 
eksāmenam. Esmu gandarīta par pa-
veikto,” stāsta Tatjana Meinarte. Viņa 
kopā ar klasesbiedreni Viktoriju Ivano-
vu un Ainu Zubrovu pārliecinātas, ka 
ieguldītais darbs vienmēr vainagojas 
ar rezultātiem, ja to veic ar prieku.

Sventes vidusskolas 9. klašu skolē-

niem nākamais mācību gads atsāksies 
vidusskolēnu lomā, turpinot kāpt zinī-
bu kalnā. Turpretī 12. klases jaunieši 
atzīst, ka joprojām grūti noticēt, ka 
pēc vasaras tie vairs neatgriezīsies sa-
vās iemīļotajās klasēs. “Ir uztraukums 
pirms gaidāmajiem eksāmeniem un 
tāds, kā neliels šoks, ka tik drīz būs 
izlaidums,” saka Karolīne Vasiļevska. 
Arī viņas klasesbiedrene Jeļizaveta 
Veličko  neslēpj, ka ir uztraukums, jo 
drīz būs jāsper liels solis lielajā dzīvē. 
Ļoti ilgosimies pēc skolas, atzīst Je-
ļizaveta. Jaunietēm vienmēr atmiņā 
paliks skolas pasākumi, popielas, kla-
ses sarunas. Tagad, gatavojoties izlai-
dumam, tapis arī klases video, kura 
fi lmēšana paliks prātā ar gaišām un 
pozitīvām emocijām. Īpaši pateicīgas 
meitenes ir klases audzinātājai Birutai 
Ondzulei. “Mēs nebijām vienkārša kla-
se un sākumā mūsu vidū nebija labas 
savstarpējās attiecības. Tomēr mēs au-
gām un arī mūsu domāšana mainījās, 
tāpēc tagad saprotam, ka skolotāja iz-
darīja ļoti lielu darbu klases saliedēša-
nā,” stāsta Karolīne. 

Meitenes jau ir nolēmušas, ko vē-
las darīt turpmāk un mērķtiecīgi vir-
zās pretī saviem sapņiem. Priecē, ka 
lielākā daļa topošo absolventu savus 
mērķus apņēmušies realizēt dzimtenē 
un turpināt studijas kādā no Latvijas 
augstskolām. 

Skanot pēdējā zvana skaņām, skolē-
ni kopīgi vēlreiz izsoļoja skolas gaite-
ņus, kuru sienas vienmēr glabās viņu 
čalas, smieklus un bezrūpīgās bērnības 
dienas.

Elza Pučko

Maijs ir skaistākais pavasara mēne-
sis, kad skolēni un skolotāji plūc sava 
darba augļus un pēdējais zvans iezva-
na satraukumu un cerību pilnu laiku 
par gaidāmajām ieskaitēm un eksā-
meniem. Sventes vidusskolas 9. un 
12. klašu skolēnus Pēdējā zvana pasā-
kumā sveica skolasbiedri, skolotāji un 
skolas direktors Aleksandrs Sibircevs, 
Daugavpils novada domes Izglītības 
pārvaldes galvenā speciāliste – metodi-
ķe Daina Ostrovska un Sventes pagas-
ta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļev-
ska. Uz pasākumu bija ieradušies arī 
vecāki, kuru acīs bija nolasāms uztrau-
kums un lepnums par saviem bērniem, 
kuri nu jau ir soļa attālumā no lielās 
dzīves sliekšņa. 

Gan Sventes vidusskolas bioloģijas 
skolotājas Natālijas Miļevičas audzi-
nāmajā  9. klasē, gan krievu valodas 
skolotājas Birutas Ondzules vadītajā 
12. klasē mācās deviņi skolēni. Topošie 

absolventi teica paldies saviem sko-
lotājiem par darbu, ko tie ieguldījuši 
viņu izaugsmē, par pacietību un atbal-
stu visu šo gadu garumā, saņēma ap-
sveikumus un veiksmes vēlējumus ek-
sāmenos no jaunāko klašu skolēniem. 

Sventes vidusskola šajā mācību gadā 
var pamatoti lepoties ar savu skolēnu 
sasniegumiem, kuri  uzrādīja teicamus 
rezultātus gan novada olimpiādēs, 
gan konkursos un pētnieciskajos dar-
bos. Gadu no gada Daugavpils novada 
dome fi nansiāli apbalvo pašvaldības 
izglītības iestādes par sasniegumiem 
novada, valsts mācību priekšmetu 
olimpiādēs un interešu izglītībā pa-
matskolu un vidusskolu grupā. 

Šajā mācību gadā pamatskolu grupā 
1. vietu olimpiāžu kopvērtējumā iegu-
va Kalupes pamatskola, 2. vietu Nau-
jenes pamatskola, 3. vietu – Silenes 
pamatskola. Vidusskolu grupā olimpi-
ādēs vislabāk veicies Špoģu vidussko-

Naujenes pagasts atzīmēja 760 gadu jubileju
Naujenes pagasts nupat atzīmējis 

760 gadu jubileju, kas tika svinēta teju 
nedēļas garumā, iedzīvotājiem un vie-
siem piedāvājot daudzveidīgu un inte-
resantu kultūras programmu dažādos 
ciemos, kuras noslēguma pasākums 
notika 19. maijā Juzefovas parkā. 

Naujene  – latgaļu apdzīvota vieta, 
kas senajos dokumentos minēta kā 
Novene, pirmo reizi minēta jau ap 13. 
gadsimtu. Naujenes pilskalnā celtā Di-
naburgas pils ir tagadējās Daugavpils 
pilsētas vēsturiskais šūpulis. Naujenes 
sirds visos laiku lokos ir bijusi tautas 
likteņupe – Daugava.

Naujenes pagasts Daugavpils nova-
dā ir lielākais pagasts iedzīvotāju skai-
ta un izveidotās infrastruktūras ziņā. 
Pagastu veido 55 ciemi, no kuriem 
lielākie ir Naujene, Vecstropi, Krauja 
un Lociki, savukārt vislielākā tūristu 
plūsma gadu no gada dodas uz unikālo 
vecticībnieku Slutišķu sādžu. Naujene 
kā administratīvs pagasts izveidojies 
1925. gadā un arī toreiz tas bija viens 
no lielākajiem pagastiem Latgales ap-
riņķī. Tolaik pagastā dzīvojuši 14 000 
iedzīvotāju, mūsdienās – 5000. 

Atklājot svētkus pie Naujenes pa-
gasta pārvaldes ēkas, naujenieši devās 
svētku gājienā “Brrrraucam svinēt!” uz 
Juzefovas parku. Naujenieši bija parū-
pējušies ne tikai par pacilātu noskaņo-
jumu, bet arī par interesantu svētku 

noformējumu, piederības zīmēm un 
apģērbu zilos un dzeltenos toņos, sa-
saucoties ar pagasta ģerboņa krāsām. 

Naujenes pagasta svētki jau tradi-
cionāli īpašu uzmanību velta jaunajām 
ģimenēm, godinot jaundzimušos nauje-
niešus un viņu vecākus. Atraktīvā pa-
sākuma vadītāja Māra Suseja vadībā, 
notika bērnu ratiņu parāde, kur vecāki 
varēja nodemonstrēt gan oriģināli izro-
tātos braucamrīkus, gan iepazīstināt 
ar savām kuplajām saimēm un ģimeņu 
moto. Tāpat tika sveikti 42 jaundzimu-
šie naujenieši, kuri saņēma dāvanas 
un apliecības “Naujenes pagasta jau-
nais iedzīvotājs”. 

Par naujeniešu mērķtiecību, aktīvu 
līdzjutēju pavadībā, varēja pārliecinā-
ties, vērojot mazuļu rāpošanas sacen-
sības, kurās vecāki, liekot talkā visne-
parastāko izdomu, centās panākt, ka 
viņu atvase pirmā šķērso fi niša līniju. 
Mazuļi tika vilināti gan ar ēdienu, gan 
vecāku saulesbrillēm un pat ar vizuli, 
kas īpaši labi iedarbojās uz Greidānu 
ģimenes jaunāko atvasi Martinu, ap-
liecinot, ka interese par makšķerēšanu 
ir jau ielikta šūpulī.  Ne velti, arī viņu 
bērnu ratiņi tika izrotāti ar makšķe-
rēšanas tīklu un citiem, kārtīga zvej-
nieka piederumiem. “Ratiņus izrotāju 
divu stundu laikā no rīta, kamēr ma-
zais gulēja. Vīram makšķerēšana ir 
liels hobijs, arī vecākais puika Daniels 

jau sāk ar to aizrauties. Tā  kā mājās 
bija pieejami materiāli, viss bija pa ro-
kai, lai taptu šāds noformējums,” pa-
stāstīja Mārīte un Andris Greidāni no 
Vecstropu ciema.  Viņi atzīst, ka, par 
spīti pilsētas tuvumam, jūt piederību 
novadam un savam Naujenes pagas-
tam. “Vecstropi ir lielisks rajons, man 
ļoti patīk – tuvu pie pilsētas, bet tajā 
pašā laikā atrodies laukos. Cilvēki ir 
patīkami, Kraujā ir fantastisks bērnu-
dārzs, man patīk attieksme. Dzīvojot 
šeit, es esmu apmierināta,” stāsta Mā-
rīte. 

Dienas garumā darbojās arī piepū-
šamās atrakcijas bērniem, bērnu di-

senīte, kā arī izskaņā svētku koncerts 
ar dziedātājiem Nikolaju Puzikovu un 
Sabīni Berezinu. Savukārt drosmīgā-
kajiem interesentiem bija iespēja aplū-
kot pagastu no gaisa balona lidojuma. 

“Naujenieši ir mērķtiecīgi un darbī-
gi, mēs pamatoti lepojamies ar savu 
pagastu,” patriotiski noskaņota ir Nau-
jenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra 
Miglāne. Kā stāsta Naujenes iedzīvo-
tāji – tas, kurš reiz bijis šajā pagastā 
un skatījis brīnumskaisto Daugavas 
senleju, vienmēr ilgosies šeit atgriez-
ties.

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

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 6994 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011. gada 3. marta

No 18. aprīļa līdz  20. maijam novadā dzimuši 8 bērniņi, 
no tiem - 3 meitenes, 5 – puikas. 

Maijā laulību noslēguši 10 pāri,
 no tiem 2 pāri - novada iedzīvotāji.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu

Daugavpils novada dome 2019. gada 16. maija sēdē pieņēma lēmumu Nr. 
1416 „ Par lokālplānojumu plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teri-
torijai”.

Lokālplānojuma izstrāde tiek pamatota ar ieceri grozīt Daugavpils novada 
teritorijas plānojumu 2012.-2023. gadam, mainot zemes vienībām ar kadas-
tra apzīmējumiem 4462 008 0123, 4462 008 0128, 4494 006 0005, 4494 006 
0006, 4494 006 0003, 4494 005 0287, 4468 007 0119, 4468 007 0133, 4468 007 
0139 funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu reģionāla līmeņa poligona izveidi 
valsts aizsardzības vajadzībām, kur ieplānota Nacionālo bruņoto spēku mācī-
bu infrastruktūras attīstība.

Sekot līdzi lokālplānojuma izstrādes gaitai var Daugavpils novada domes 
mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības 
militāro objektu un iepirkumu centrs. 


