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 Festivāls “Ērģeļu dienas” piepildīja Līksnas 
baznīcu ar majestātisko ērģeļu skanējumu 

Līksnas baznīcā notika trešais šī 
gada festivāla “Ērģeļu dienas” kon-
certs “Vakara lūgšana”. Līksnas baz-
nīcā ērģeļu mūzika skanējusi jau kopš 
1931. gada, kad baznīcu sākušas rotāt 
poļu meistara Vaclava Bernacka dari-
nātās ērģeles. Lai atjaunotu sākotnējo 
ērģeļu skanējumu, tās restaurētas ar 
ērģelnieka Kazimira Paukštes atbal-
stu un savu atdzimšanu piedzīvojušas 
2009. gadā. 

Ērģeles Latvijā ir tradicionāls baz-
nīcas mūzikas instruments. Festivāls 
“Ērģeļu dienas” ar vairākiem koncer-
tiem šogad jau 10. reizi attīsta ērģeļu 
spēles kultūru Latgales dievnamos. 
Koncertos ieejas maksa ir par ziedo-
jumiem, katru gadu savāktie līdzekļi 
tiek novirzīti kāda dievnama ērģeļu 
restaurācijai. Rogovkas baznīcā ērģe-
les atjaunotas pirms diviem gadiem, 
Viļakā ērģeļu atjaunošanas darbi vēl 
nav noslēgušies, savukārt šī gada kon-
certos saziedotie līdzekļi tiks atdoti 
Tilžas Romas katoļu baznīcas ērģeļu 
atjaunošanai. Ērģelniece un festivāla 
tradīcijas aizsācēja Larisa Carjkova 
skaidro, ka ērģeles ir diezgan pacie-
tīgs instruments, taču, ja apklust, tad 
apklust uz visiem laikiem. Tieši šī ie-
mesla dēļ, vēloties atbalstīt Latgales 
baznīcu ērģeļu uzturēšanu un apkopi, 
notiek ērģeļu mūzikas festivāls. Līdz 
šim ērģeļu mūzikas koncerti Latgalē 
praktiski netika rīkoti. Šogad “Ērģe-
ļu dienu” koncerti pirmo reizi skanēs 
Vicmuižā un Izvaltā, savukārt Līksnā 

– jau trešo reizi. Zīmīgi, ka septiņdes-
mit procenti no ērģelniekiem nāk tieši 
no Latgales. 

“Jā, te kaut kas ir. Tā tiešām ir 
zīme, ka tas garīgums un baznīca, 
kas spēlē ļoti lielu lomu cilvēku dzīvē, 
automātiski sasaistās arī ar ērģeļu 
mūziku. Katru gadu, organizējot arī 
koncertus mazajiem ērģelniekiem, re-
dzu, ka viņu kļūst arvien vairāk, viņu 
profesionalitāte aug, līdz ar to ērģeļu 
kultūra ir drošās rokās”, min Larisa. 
Larisa Carjkova arī uzsver, ka katras 
ērģeles ir unikālas un dzīvas. 

“Man ērģeles saistās ar to, ka tā nav 
sekulāra, bet gan sakrāla telpa. Sais-
tās arī ar baznīcu un tās arhitektūru. 
Kad ienāc baznīcā, esi prom no ikdie-
nišķām rūpēm. To skaņu, kas var būt 
no bezgalīgi maiga un klusa skanēju-
ma līdz ārkārtīgi lielam fortissimo un 
majestātiskumam, kas piepilda visas 
velves, neviens cits instruments nevar 
radīt. Iespējams, to var salīdzināt ar 
orķestri, taču tajā spēlē vairāki cilvē-
ki. Pie ērģelēm tu esi viens pats, kopā 
ar mūziku un vari patiesi darīt brīnu-
mu lietas!”, ar sajūsmu stāsta ērģel-
niece. 

To, ka Latgale un Latvija var lepo-
ties ar spožām ērģelnieku saimēm, 
pierāda Veličko kuplās ģimenes pie-
mērs. Koncertā varēja dzirdēt klasis-
kus instrumentu salikumus, kopā ar 
ērģelēm skanēja kontrabass, mežrags 
un varenās Veličko ģimenes vīru un 
sievu balsis. Ērģeļu stabuļu daudzvei-

dīgais skanējums veidoja impresionis-
tiskās krāsas, savijoties kopā ar vokā-
lo balsu kolorītu. 

Ērģelniece Digna Markule ir vecākā 
meita astoņu bērnu mūziķu Veličko 
ģimenē. Piedāvājumu muzicēt mam-
mas dzimtajā draudzē par godu tēta 
dzimšanas dienai un festivāla jubile-
jai Digna pieņēma uzreiz. 

“Izlēmām, ka koncerta nosaukums 
būs “Vakara lūgšana”, jo vienmēr lie-
lā ģimenē nācām kopā uz vakara lūg-
šanu, uz kuru aicināja vecāki. Šodien 
skan vairāk sakrāla rakstura skaņ-
darbi. Protams, Bahs, kas visu rakstī-
ja Dieva godam, gan arī pārējie skaņ-
darbi, piemēram, “Ave Marija”, kas ir 
“Sveicināta Marija” kā lūgšana, gan 
Gregoriskais dziedājums, kas dzie-
dams par mirušajiem, jo šajos kapos 
atdusas mūsu vecvecāki. Principā, tas 
viss ir pakārtots, jo caur mūziku mēs 
lūdzamies”. 

Visi astoņi bērni ir ļoti muzikāli, 
ieguvuši muzikālo izglītību un prot 
spēlēt vienu vai vairākus mūzikas 
instrumentus. Digna stāsta, ka mūzi-
ka viņu dzīvē ienākusi, pateicoties tē-
tim. “Pēckara bērns, laikā, kad valdīja 
nabadzība un sapnis par mūziku šķita 
kaut kas nereāls. Tētis bērnībā ņēma 
rokās divus ziepju gabaliņus un iztē-
lojās, ka spēlē akordeonu. Un tad viņš 
ļoti neatlaidīgi mūs motivēja nodarbo-
ties ar mūziku, dziedāt un spēlēt. Mēs 
arī kopā daudz muzicējam, ļoti daudz 
uzstājamies – dzimšanas dienās, ju-
bilejās. Tā ir tā pleca sajūta”, stāsta 
Digna. 

Mūziķa ērģelnieka profesionālo 
kvalifi kāciju Digna Markule ieguvusi 
pirms sešiem gadiem, taču jau 20 ga-
dus strādā Rīgas Svētās Marijas Mag-
dalēnas baznīcā. 

Valsts prezidents Egils Levits apmeklējis 
Daugavpils novadu 

26. jūlijā Valsts prezidents Egils Le-
vits apmeklējis Slutišķu sādžu, kas ir 
unikāls vecticībnieku tradicionālo cie-
mu piemērs Latgalē, ir apdzīvots un 
turpina savas tradīcijas arī mūsdienās.

Prezidents tikās ar Daugavpils nova-
da domes vadību, vietējiem iedzīvotā-
jiem, kā arī iepazinās ar vecticībnieku 
dzīvesveidu pārgājiena laikā. Ekskur-
siju vadīja Slutišķu etnogrāfi skās vec-
ticībnieku lauku sētas gide Ludmila 
Pimenova un Naujenes Novadpētnie-
cības muzeja direktore Evita Kusiņa-
Koļesņika. 

Pēc ekskursijas visi tika aicināti pie 
galda nogaršot vietējos labumus. Īpaši 
prezidentam iepatikās gurķi ar medu.  
Pēc degustācijas, Levita kungs patei-
cās par interesantu ekskursiju, saņē-
ma piemiņas dāvanas un turpināja 
savu ceļu uz atpūtas bāzi “Virogna”, 
lai tiktos ar pasaules latviešu jauniešu 
2x2 nometnes dalībniekiem.

Samanta Miglāne
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Deju ansamblis „Līksme” piedalījās Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanādā

Daugavpils novada Kultūras centra 
„Vārpa” deju ansamblis „Līksme” laikā 
no 4. līdz 7. jūlijam piedalījās XV Lat-
viešu Dziesmu un Deju svētkos Toronto 
(Kanādā). Tas bija lielākais pasākums 
latviešu diasporai, kas tika organizēts 
ārpus Latvijas teritorijas, turpinot Lat-
vijas simtgades pasākumus. 

Svētku ietvaros notika vairāk nekā 
20 tautas deju, koru, kamermūzikas 
un orķestra, garīgās mūzikas koncer-
ti un sarīkojumi. Tika rīkota latviešu 
cimdu izstāde, rādīta teātra izrāde “No 
saldenās pudeles”, norisinājās dzejas 
un prozas lasījumi. Svētku kulmināci-
jā – lieluzvedumā „Viena dziesma, vie-
na deja, viena tauta”, kura moto bija 
„Latvietība. Draudzība. Dejas prieks.” 
–  kopā piedalījās 56 deju kolektīvi. 

Deju ansambļa „Līksme” vadītā-
ja Aija Daugele stāsta: „XV Latviešu 
Dziesmu un Deju svētku gatavošanās 
process noritēja gandrīz 9 mēnešus. 

gan uz laukuma, gan ārpus tā. Visi 
1000 dejotāji un skatītāji, sadevušies 
rokās, dziedāja kopā. Tirpas un asaras 
pārskrēja dejotājiem un skatītājiem, 
kad koris  grupas „Rakstu raksti” pa-
vadījumā dziedāja noslēguma dziesmu 
„Daugav’ abas malas”. Svētki bija tik 
fantastisks piedzīvojums un pārbau-
dījums katra dejotāja dzīvē, ka gribas 
vēl kādu brīdi domās un sajūtās uzka-
vēties šajā gaisotnē un ielikt šīs sajū-
tas savā īpašajā atmiņu izlasē. Paldies 
visiem, kuri  sniedza ansamblim „Līks-
me” iespēju un atbalstu, lai piedalītos 
ar visas pasaules latviešu deju kolek-
tīviem XV Latviešu Dziesmu un Deju 
svētkos Kanādas pilsētā, Toronto.”

Svētkus rīkoja Latviešu Dziesmu un 
Deju svētku biedrība Kanādā, sadarbī-
bā ar XV Latviešu Dziesmas un Deju 
svētku rīcības komiteju, Toronto. 

Braucienu fi nansēja Daugavpils 
novada dome un Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda mērķprogramma „Latvijas 
valsts mežu atbalsts koru un tautas 
deju tradīcijas attīstībai” (ar valsts ak-
ciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 
fi nansiālu atbalstu).

Anita Lipska 

Šajā laika posmā tika ieguldīts mil-
zīgs organizatoriskais darbs, dejotāju 
intensīvais darbs, lai apgūtu Lieluzve-
duma obligāto repertuāru un nokļūtu 
uz šiem svētkiem. Atrodoties Toron-

to visvecākajā ledus halle, sajūta bija 
divejāda. No vienas puses esam svešā 
valstī, pāri okeānam, no otras puses, 
esi starp savējiem. Lieluzveduma lai-
kā dejotāju prieks un enerģija jutās 

2019. gada 27. jūnija sēdē pieņemti 43 lēmumi: 
• Apstiprināja novada pašvaldības 2018.gada publisko 

pārskatu.
• Aktualizēja novada attīstības programmas 2012.-

2018.gadam Investīciju plānu 2019.-2021.gadam.
• Nolēma vienu reizi mēnesī izdot pašvaldības bezmak-

sas izdevumu „Daugavpils Novada Vēstis”, kur tiks pub-
licēta novada pašvaldības aktuālā informācija un tā tiks 
izplatīta novada iedzīvotājiem.

• Nolēma uzsākt novada bāriņtiesu - Kalkūnes, Līks-
nas, Naujenes, Skrudalienas, Višķu - optimizāciju, izvei-
dojot divas novada bāriņtiesas, nosakot, ka optimizācijas 
process ir pabeidzams ne vēlāk kā līdz 30.09.2019. un 
jaunajām bāriņtiesām darbs uzsākams ne vēlāk kā ar 
01.10.2019.

• Iecēla Kasparu Putniņu par pašvaldības aģentūras 

“Višķi” direktoru.
• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 118333,69 eiro 

pašvaldības ceļu “Mežciems-Ļūbaste” un “c. Ļūbaste-Ļū-
baste” Līksnas pagastā atjaunošanas darbu fi nansēšanai 
un 232797,54 eiro Baznīcas ielas, Silene, Skrudalienas 
pagastā pārbūves fi nansēšanai.

• Atbalstīja novada domes, kā vadošā partnera dalī-
bu ar partneri “Zarasu tūrisma un biznesa informācijas 
centrs” projektā  “Pirmā pasaules kara vēstures manto-
juma tūrisma maršruts un ekspozīcijas apmeklētāju pie-
saistīšanai pierobežas teritorijā”, kuru plānots iesniegt 
Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.–2020.gadam pirmā tematiskā mērķa 
1.1. prioritātei “Palielināt Programmas teritorijas ap-
meklētāju skaitu, uzlabojot un attīstot kultūras un dabas 
mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus”.

• Atbalstīja Kultūras pārvaldes dalību partnera statu-
sā projektā „Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku 
kopienu  attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras 
un veselīga dzīvesveida aktivitātes” iesniegšanai Inter-
reg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  prog-
rammas 2014.–2020.gadam trešajā projektu konkursā 
3.prioritātei “Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības 
priekšnoteikums”.

• Grozīja novada domes 11.04.2019. lēmumu Nr.1381 
“Par grozījumu Daugavpils novada domes 2018.gada 
28.jūnija lēmumā Nr.912 “Par Latvijas – Lietuvas pārro-
bežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-341 “Se-
nioru sociālā iekļaušana (Vecumdienas komfortā)”/“Social 
Inclusion of Elderly People (Aging in Comfort)” īstenoša-
nu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu”” 
un apstiprināja projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi 
novada domes daļai jaunā redakcijā.

Digna ērģeles sauc par instrumen-
tu karali, kas kopā labi komponē ar 
jebkuru citu instrumentu. “Tām ir tik 
daudz iespēju – ērģeles vienlaicīgi var 
būt gan klarnete, gan trompete, gan 
oboja, gan fl auta. Visforšāk ir spēlēt 
pēc vakara dievkalpojuma, kad baznī-
cā ir klusums un neviena nav”, bilst 
mūziķe. 

Larisa Carjkova pauž, ka Līksnas 
baznīcā ir brīnišķīga akustika un ļoti 
skaistas ērģeles ar plašām iespējām: 
“Līksnā šo gadu laikā esam bijuši trīs 
reizes, un katru reizi man ir prieks te 
atgriezties. Katras ērģeles ir unikā-
las un dzīvas. Vispirms tu pienāc pie 
ērģelēm, tev ar tām jāsasveicinās. Tā 
vienkārši spēlēt nevar, vispirms ir jā-
iepazīst instruments. Katram no tiem 
ir savi knifi ņi un kaprīzes. Tev jāprot 
ar ērģelēm sadraudzēties. Un ar ko 
ērģelnieks atšķiras no visiem citiem 
mūziķiem? Tu nāc ar pietāti pie ins-
trumenta un viņš tev atbild ar labestī-
bu. Un bērni, nākot uz baznīcu, dzird 
to skaņu, kas nāk no augšas. Pirmais 
iespaids ir, ka tā ir Dievišķā gaisa, kas 
nāk no debesīm. Viņš uzkāp augšā, 

paskatās, ka ērģelnieks spēlē gan ar 
rokām, gan ar kājām, un klaviatūras 
ir vairāk kā viena, tās var būt divas, 
trīs un pat četras. Tas ir pirmais, kas 
rada bērnos interesi. Ja viņiem pir-
mais mēģinājums ir veiksmīgs, tad 
parasti viņš turpina mācīties un no 
viņa rezultātā sanāk labs ērģelnieks”. 

Kopā ar ērģelēm vakara gaitā dzir-
dēja skanam kontrabasu un mežragu, 
savukārt Larisa papildina, ka ērģeles 
tikpat labi saskan arī ar jebkuru citu 
instrumentu. 

“Patiesībā ērģeles var spēlēt ar jeb-
kuru instrumentu, nav it nekādu ie-
robežojumu. Krustpilī ērģeles skanēja 
kopā ar arfu, kas ir netradicionāls sa-
likums. Viss ir atkarīgs no ērģelnieka 
profesionalitātes. Viņš dzird balansu 
un piemeklē no reģistriem īsto. Ir tāds 
maldīgs priekšstats, ka ērģeles māk 
spēlēt vai nu ļoti skaļi vai ļoti lēni. Tā 
nav. Latgales ērģeļu dienu viena no 
tradīcijām ir klausītājiem dot iespēju 
iepazīt ērģeles tuvāk”, tā Larisa. 

Koncertā piedalījās: Digna Mar-
kule (ē rģ eles), Viktors Veļ ič ko (kon-
trabass), Aleksandrs Veļ ič ko, Jā nis 

Veļ ič ko, Pē teris Veļ ič ko, Pā vels 
Veļ ič ko (balss). 

Koncerts noslēdzās ar priestera Ro-
māna Grantovska sarakstīto dziesmu 
“Svētī, Kungs, šo visu zemi mūsu”. 

Koncertā bija iespēja vērot māksli-
nieku priekšnesumu ar video projek-
cijas palīdzību. Ne vien klausītāju, bet 
arī skatītāju acīm pavērās ērģelnieka 

spēle, asistenta darbs, roku un kāju 
dejas. Instrumentu karalis - ērģeles 
- parādīja sevi ne tikai kā solo ins-
truments, bet arī iejūtīgs ansambļa 
dalībnieks un smalks kora pavadītājs. 

Olga Davidova
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

05.08. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

19.08. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Jānis Belkovskis
05.08. Špoģu vidusskola 10.00-13.00
19.08. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-12.00
Andrejs Bruns
05.08. Laucesas pagasta pārvalde, c. Mirnijs 15.00-17.30

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

Jevgeņijs Gridasovs
07.08. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
14.08. Demenes pagasta pārvalde 08.00-10.00
21.08. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Viktors Kalāns
12.08. Kalkūnes pagasta pārvalde 10.00-13.00
26.08. Skrudalienas pagasta pārvalde 10.00-13.00
Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns
01.08. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
14.08. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
Visvaldis Ločs
08.08. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
15.08. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
29.08. Medumu pagasta pārvalde 13.00-14.00
Aleksejs Mackevičs
27.08. Biķernieku pamatskola 10.00-14.00
28.08. Biķernieku pamatskola 10.00-14.00
Guntars Melnis
05.08. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00
19.08. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00 
Vjačeslavs Moskaļenko
07.08. Dubnas pagasta pārvalde 09.00-12.00
14.08. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00
Olesja Ņikitina
05.08. Naujenes pagasta pārvalde   16.00-18.00

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

19.08. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
13.08. Sventes vidusskola 15.00-17.00
20.08. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
27.08. Sventes vidusskola 15.00-17.00
Ilmārs Skuķis
20.08. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-13.00
Regīna Tamane
06.08. Tabores pagasta pārvalde 13.00-15.00
13.08. Skrudalienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
20.08. Demenes pagasta pārvalde 09.00-11.00
Jānis Vagalis 

Informācija www.daugavpilsnovads.lv

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

2019. gada 11. jūlija sēdē pieņemts 31 lēmums:
• Izdeva Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” noliku-

mu. 
• Izdeva nolikumu “Grozījumi Daugavpils novada do-

mes 2012. gada 9. februāra nolikumā Nr.1 “Daugavpils 
novada sociālā dienesta NOLIKUMS””.

• Izdeva noteikumus “Maksas pakalpojumu izcenoju-
mu noteikšanas un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”.

• Izsludināja novada domes konkursu “Saimnieks 
2019”, kas tiek rīkots 2019. gada augustā - septembrī, 
apstiprināja konkursa nolikumu un izveidoja konkursa 
vērtēšanas komisiju.

• Nolēma likvidēt ar 30.09.2019. Kalkūnes bāriņtiesu, 
pievienojot to Skrudalienas bāriņtiesai un nosakot, ka ar 
01.10.2019. Skrudalienas bāriņtiesas darbības teritori-
ja ir Demenes, Kalkūnes, Laucesas, Medumu, Tabores, 
Skrudalienas, Salienas, Sventes, Vecsalienas pagasts.

• Nolēma likvidēt ar 30.09.2019. Naujenes bāriņtie-
su, pievienojot to Višķu bāriņtiesai, un nosakot, ka ar 
01.10.2019. Višķu bāriņtiesas darbības teritorija ir Am-
beļu, Biķernieku, Dubnas, Kalupes, Līksnas, Maļinovas, 
Naujenes, Nīcgales, Vaboles, Višķu pagasts.

• Nolēma uzsākt Vecsalienas pagasta pārvaldes likvi-
dāciju, pievienojot Vecsalienas pagasta pārvaldi Salienas 
pagasta pārvaldei kā rezultātā iestāde “Vecsalienas pa-
gasta pārvalde” beidz pastāvēt, nosakot, ka Vecsalienas 
pagasta pārvaldes likvidācijas process ir pabeidzams līdz 
01.09.2019.

• Nolēma deleģēt SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS” novada pašvaldības uzdevumu - pārvaldīt 
dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai 
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai Nīcgales pagas-
ta Nīcgales ciema (Skolas iela 1A, Skolas iela 3, Skolas ie-
la 5, Skolas iela 7, Skolas iela 11, Skolas iela 11A, Skolas 
iela 13, Skolas iela 13A, Daugavas iela 5) daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās līdz 01.08.2022.

• Piešķīra novada pašvaldības līdzfi nansējumu dzīvo-
jamās mājas Nr.13, Skolas iela, Špoģi, Višķu pagastā dzī-
vokļu īpašniekiem 23281,71 eiro: energoaudita pārskata 
izstrādei un termogrāfi jas veikšanai - 500,00 eiro, ēkas 
vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrā-
dei - 2300,00 eiro, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu 
-  20481,71 eiro. 

• Nolēma ņemt aizņēmumu 1218840,32 eiro projekta 
“Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefek-
tivitātes paaugstināšana” īstenošanai, 589981,70 eiro 
ar projekta “Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu saistīto 
neattiecināmo izmaksu segšanai un 821507,00 eiro 

• projekta „Daugavpils novada pašvaldības ceļu pār-
būve” (“Bērzkalni-Razvilka” Demenes pagasts, “Zeitiški-
Tartaks” Vecsalienas pagasts, «Valsts ceļš-Kurpeņiški-
Janciški” Maļinovas pagasts) īstenošanai.

• Iedalīja no pašvaldības ceļu fonda 2019.gada nesa-
dalītā atlikuma Ambeļu pagasta pārvaldei - 45242 eiro 
ceļa “Ambeļi-Graiži” klātnes atjaunošanai, Biķernieku 
pagasta pārvaldei - 29530 eiro ceļa “Krasnoje-Lipinišķi” 
seguma remontam un 3000 eiro ikdienas uzturēšanai, ce-
ļa ”Reinišķi-Kudino” nobrauktuvju paplašināšanai, Līks-
nas pagasta pārvaldei - 7464 eiro ceļa “Ļūbasti-Ļubasti” 
un ceļa “Ribaki-Aužguļāni” izskalojumu likvidēšanai un 

Maļinovas pagasta pārvaldei - 3069 eiro Rēzeknes ielas 
ģeokompozīta ieklāšanai.

• Apstiprināja novada pašvaldības dalību Labklājības 
ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda līdzfi nansētā 
projekta ‹›Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas piln-
veide›› darbības “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpo-
jumu fi nansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana” 
apakšdarbības “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 
fi nansēšanas mehānisma Izmēģinājumprojekta īsteno-
šana” ietvaros īstenoto individuālā budžeta modeļa ap-
robāciju izmēģinājumprojektā pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai.

• Nolēma uzsākt Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārro-
bežu sadarbības programmas projekta “Dvinas/Daugavas 
ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju 
izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei» 
īstenošanu un apstiprināja ieņēmumu un izdevumu tāmi.  

• Grozīja novada domes 16.04.2019. lēmumu Nr.1391 
“Par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dienvidlatgales pašval-
dību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās ak-
tivitātes paaugstināšanai” īstenošanu un ieņēmumu un 
izdevumu tāmes apstiprināšanu” un izteica  ieņēmumu 
un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 25.04.2019. lēmumu Nr.1415 
“Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) pa-
sākumā ”Pamatpakalpojumi  un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos”” un apstiprināja projekta ieņēmumu un 
izdevumu tāmi jaunā redakcijā.

• Nolēma nodot Kalkūnes, Līksnas, Medumu, Salienas 
un Nīcgales pagastu pārvaldēm apsaimniekošanā un lie-
tošanā pašvaldības ceļus, kas tika pārņemti novada do-
mes valdījumā projekta „Daugavpils novada pašvaldības 
ceļu pārbūve” realizācijai, kā arī projekta īstenošanas lai-
kā no jauna izveidotos inženierbūves un satiksmes orga-
nizācijas tehniskos līdzekļus. 

• Apstiprināja izsoles rezultātus 7 pašvaldības nekus-
tamajiem īpašumiem Skrudalienas un Višķu pagastā.

• Atzina izsoles par nenotikušām 2 pašvaldības nekus-
tamajiem īpašumiem Naujenes un Sventes pagastā.

• Piešķīra 1 personai Biķernieku pagastā vienreizējo 
pabalstu apkures krāsns remontam.

• Noteica sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašvaldī-
bas vienistabas dzīvoklim Nr.10, Jaunatnes iela 22, Līks-
na, Līksnas pagastā. 

• Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos 
maksājumus 2 personām Maļinovas pagastā.

• Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus par 
koku ciršanu Voitišku vecticībnieku kapos, Skrudalienas 
pagastā.

2019. gada 25. jūlija sēdē pieņemti 29 lēmumi:
• Apstiprināja novada pašvaldības ceļu vidējā termiņa 

attīstības programmu 2019. – 2021. gadam.  
• Grozīja novada domes 20.07.2017. lēmumu Nr.144 

“Par Īpašuma pārvaldīšanas komisijas izveidošanu un 
nolikuma apstiprināšanu” un izteica komisijas sastāvu 
jaunā redakcijā. 

• Grozīja novada domes 20.07.2017. lēmumu Nr.154 
“Par Dabas parka „Daugavas loki” konsultatīvās pado-
mes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” un izteica 
konsultatīvās padomes sastāvu jaunā redakcijā. 

• Pilnvaroja Dabas resursu nodaļas vadītāju Jolantu 
Bāru pārstāvēt novada intereses biedrības “Daugavas 
Savienība” kopsapulcēs.

• Piešķirt papildus fi nansējumu no novada domes lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem 6038 eiro Izglītības 
pārvaldes interešu izglītības pasākumam - tautas tērpu 
iegāde XII Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem.

• Nolēma atbalstīt novada vidusskolas audzēkņa Rū-
dolfa Lukaševiča mācības UWC Robert Bosch College ko-
ledžā Vācijā, pamatojoties uz sabiedriskā labuma organi-
zācijas - biedrības “UWC Latvijas organizācija” - lēmumu 
par stipendijas, kas 100% sedz mācību un uzturēšanas 
izmaksas diviem mācību gadiem, piešķiršanu.  

• Nolēma pieņemt no Laucesas Romas katoļu draudzes 
dāvinājumu - nekustamo īpašumu  “Laucesas kapi”, kas 
atrodas Laucesas pagastā.

• Iedalīja no novada pašvaldības ceļu fonda 2019. gada 
nesadalītā  atlikuma Demenes    pagasta pārvaldei - 7670 
eiro ceļa “Ozolnieki-Peipiņi-Sējas” un 5656 eiro ceļa “Til-
tiņi-Pūpoli” grants seguma mehanizētai atjaunošanai, 
Līksnas pagasta pārvaldei - 1198 eiro Liepziedu ielas 
būvdarbu būvuzraudzībai un Kalkūnes pagasta pārval-
dei - 1198 eiro ceļa “Aveņi-d/s Daugava” būvdarbu būvuz-
raudzībai.

• Nolēma atbalstīt un piešķirt novada pašvaldības līdz-
fi nansējumu dzīvojamās mājas Nr.5, Vienības iela, Loci-
ki, Naujenes pagastā dzīvokļu īpašniekiem 45617,48 eiro:  

• Grozīja novada domes 28.12.2017. lēmumu Nr.535 
“Par projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto te-
ritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” iesnieg-
šanu”, nosakot projekta kopējās izmaksas  3884022,58 
eiro.

• Nolēma nodot no Naujenes pagasta pārvaldes valdī-
juma Kultūras pārvaldes valdījumā nekustamo īpašu-
mu - autostāvvietu, ārējo elektroapgādes tīklu, bruģētu 
gājēju celiņu un asfaltbetona gājēju celiņu, Skolas iela 1, 
Naujene, Naujenes pagastā. 

• Atļāva Skrudalienas pagasta pārvaldei izslēgt no grā-
matvedības uzskaites un  norakstīt pamatlīdzekli “Laivu 
piestātne ar gājēju celiņu 30m x 1,5m”, pamatojoties uz 
to, ka laivu piestātne atrodas avārijas stāvoklī.

• Norakstīja 3 fi ziskām un 1 juridiskai personai Medu-
mu pagasta pārvaldes bezcerīgos debitoru parādus, par 
kuriem atzīta piedziņas neiespējamība. 

• Atļāva atsavināt 12 pašvaldības nekustamos īpašu-
mus Kalkūnes, Kalupes, Maļinovas, Medumu, Naujenes, 
Tabores un Višķu pagastā.

• Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos īpašumus 
Salienas pagastā. 

• Nolēma pārdot izsolē 4 pašvaldības nekustamos īpa-
šumus Kalkūnes, Līksnas, Tabores un Višķu pagastā un 
apstiprināja izsoles noteikumus.

• Apstiprināja izsoles rezultātus 3 pašvaldības nekus-
tamajiem īpašumiem Naujenes un Nīcgales pagastā.

• Atzina izsoles par nenotikušām 2 pašvaldības nekus-
tamajiem īpašumiem Kalkūnes un Nīcgales pagastā.

energoaudita pārskata izstrādei un termogrāfi jas veikša-
nai 575 eiro, tehniskā projekta dokumentācijas sagatavo-
šanai 2900 eiro, jumta seguma nomaiņai ar bēniņu silti-
nāšanu 30000 eiro, gala sienu siltināšanai 12142,48 eiro. 

• Nolēma atbalstīt un piešķirt novada pašvaldības 
līdzfi nansējumu dzīvojamās mājas Nr.2, Riču iela, Sile-
ne, Skrudalienas pagastā dzīvokļu īpašniekiem 32420 
eiro: energoaudita pārskata izstrādei un termogrāfi jas 
veikšanai - 420 eiro, tehniskā projekta dokumentācijas 
sagatavošanai - 2000 eiro, jumta seguma nomaiņai ar bē-
niņu siltināšanu - 30000 eiro. 
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Aktualizēts Investīciju plāns 2019. - 2021. gadam
Daugavpils novada domes sēdē pie-

ņemts lēmums aktualizēt Daugavpils 
novada attīstības programmas 2012. 
- 2018. gadam Investīciju plānu 2019. 
- 2021. gadam, veicot tajā vairākas iz-
maiņas. 

Plāna sadaļa „Izglītība” papildināta 
ar projekta ideju „Autobusa iegāde Dau-
gavpils novada Sporta skolas audzēkņu 
pārvadāšanai”. Autobusa iegāde nepie-
ciešama skolēnu pārvadāšanas funkci-
jas nodrošināšanai. Sporta skolas rīcībā 
pašlaik ir autobuss, ko izmanto treneri 
Jana un Dmitrijs Hadakovi, kuru vadī-
tajās treniņu grupās nodarbojas daudzi 
Latvijas jauniešu izlašu dalībnieki un 
kandidāti. Ar autobusu tiek mērots ceļš, 
trīs četras reizes nedēļā braucot uz treni-
ņiem Višķu stadionā, kā arī, lai nokļūtu 
uz dažādām sacensībām citviet Latvijā. 

No šī gada septembra līd nākama gada 
maijam sportistiem nāksies braukt arī 
uz vieglatlētikas manēžām Līvānos vai 
Jēkabpilī, jo Daugavpils vieglatlētikas 
manēžā jau sākušies renovācijas darbi, 
kas ilgs vismaz divus gadus. Diemžēl 
Sporta skolas rīcībā esošais autobuss 
ir ražots 2002. gadā, un tā uzturēšana 
ir ļoti dārga. Vien 2019. gada pirmajos 
mēnešos autobusa remonts no skolas 
budžeta prasījis vairāk kā 2000 eiro, 
tādēļ autobusa nomaiņa skolas vajadzī-
bām ir tik ļoti nepieciešama. 

Pamatsaraksta sadaļa „Tūrisms” 
papildināta ar projekta ideju „Pirmā 
pasaules kara vēstures mantojuma 
tūrisma maršruts un ekspozīcijas ap-
meklētāju piesaistīšanai pierobežas 
teritorijā”. Projekta galvenais mērķis ir 
jauna tūrisma produkta radīšana, pie-

saistot uzmanību Pirmā pasaules kara 
vēsturei un mantojumam. Projekta gai-
tā plānota ekspedīcijas organizēšana, 
uz tās rezultātu bāzes veidojot jaunu 
Latvijas-Lietuvas velomaršrutu. Kā arī 
tiks sagatavota fi lma, bukleti, uzstādī-
ti informatīvie stendi, apmācīti gidi un 
iegādāts bunkuru kopšanas inventārs. 
Skolas kara vēstures kolekcijas eks-
ponēšanai un tūristu pieturpunkta iz-
veidei plānota Medumu pamatskolas 
saimnieciskās būves pielāgošana. 

Rezerves saraksta sadaļā „Ceļi, ielas, 
stāvlaukumi” ierakstīta projekta ide-
ja „Pašvaldības ceļa Nr.27 Bruņene - 
Birznieki atjaunošana (0.00-0.490 km)” 
Skrudalienas pagastā, kas nepiecieša-
ma ceļa kvalitātes uzlabošanai. Šajā 
pat sarakstā iekļauta projekta ideja 
„Silenes ciema Aveņu ielas daļas (0.310-

0.590 km) un Ceriņu ielas (0.000-0.285 
km) seguma atjaunošana” Skrudalie-
nas pagastā, kā rezultātā tiktu uzlabo-
ta ielas seguma kvalitāte. 

Visbeidzot rezerves saraksta sadaļa 
„Kultūra” papildināta ar projekta ideju 
„Silenes ciema bibliotēkas telpu atjau-
nošana” Skrudalienas pagastā, kā re-
zultātā tiktu veikta Silenes bibliotēkas 
(Skolas iela 6, Silene) telpu atjaunoša-
na - nomainītas bīstamas griestu ģipša 
plātnes un elektroinstalācija, veikts sie-
nu, durvju, logu, grīdas un santehnikas 
remonts, kā arī ierīkota ugunsdrošības 
signalizācija. Tādā veidā atjaunotās tel-
pas nodrošinātu kvalitatīvu bibliotēkas 
pakalpojumu sniegšanu. 

 Olga Davidova

Atbalstīja projekta ieceres iesniegšanu tūrisma maršruta izstrādei 
Pirmais pasaules karš ir atstājis ilgi 

nedzīstošas rētas ne tikai cilvēku lik-
teņos un sirdīs, bet arī mūsu zemē, uz 
kuras vairākus gadus atradās frontes 
līnija. Frontes līnijas abās pusēs tika 
būvēti nocietinājumi, veidoti ierakumi 
un cīnījās karavīri. Līdz mūsu dienām 
Daugavpils novada Sventes un Medu-
mu pagasta mežos vēl ir neskaitāmi 
vāciešu veidotie betona bunkuri, lielga-
balu un munīcijas novietnes, ierakumi, 
abās frontes pusēs karojošo karavīru 
kapi.

Ar mērķi radīt ilgtspējīgu sadarbību 
un kopīgu tūrisma maršruta izstrādi 
kopīga vēsturiskā notikuma - Pirmā 
pasaules kara notikumu atspoguļoša-
nā un vēstures mantojuma saglabāša-
na un tā izmantošana tūristu piesaistē 
Daugavpils novadā (Latgale) un Zarasu 
rajonā (Augštaitija, Lietuva), novada 
domes deputāti sēdē atbalstīja Daugav-
pils novada domes kā vadošā partnera 
dalību ar partneri “Zarasu tūrisma un 
biznesa informācijas centrs” projektā 

“Pirmā pasaules kara vēstures manto-
juma tūrisma maršruts un ekspozīcijas 
apmeklētāju piesaistīšanai pierobežas 
teritorijā”. Projektu plānots iesniegt 
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbī-
bas programmas 2014. – 2020. gadam 
prioritātei “Palielināt Programmas teri-
torijas apmeklētāju skaitu, uzlabojot un 
attīstot kultūras un dabas mantojuma 
objektus, pakalpojumus un produktus”.

Projekta provizoriskais īstenošanas 
termiņš ir 2020.-2021. gads.

Pašvaldības aģentūras “TAKA” di-
rektors Rolands Gradkovkis pastāstī-
ja, ka projektā plānotās aktivitātes ir 
Medumu skolas veco darbnīcu ēku re-
novācija un muzeja izveide, kā arī tam 
nepieciešamā inventāra iegāde. Muzeja 
eksponāti tiks pārvietoti no tagadējā 
Medumu skolas muzeja arhīva, kā arī 
privātkolekcijām. Tiks veikta norāžu un 
stendu izvietošana, kā arī interaktīvās 
aplikācijas izveide. Tiks izstrādāts arī 
tūrisma maršruts. Apsekojot projekta 
teritoriju ar partneriem no Lietuvas, 

tika secināts, ka tajā atrodas desmitiem 
Pirmā pasaules kara bunkuru, vienīgi 
daudzi no tiem - privātās teritorijās, kas 
apgrūtina to sakārtošanu. Tāpat pro-
jekta norisē plānotas gidu un vēsturnie-
ku piesaiste un apmācība. 

Medumu pagasta pārvaldes vadītājs 
Nikolajs Poltavecs komentēja, ka Me-
dumu skolas muzejs, kas atrodas skolas 
4. stāvā, ir grūti pieejams apmeklētā-
jiem un tūristiem. “Ir arī eksponāti, kas 
atrodas privātkolekcijā, taču tos labprāt 
atdotu muzejam, ja tāds tiktu veidots. 
Medumu skolas darbnīcas pašreiz atro-
das bēdīgā stāvoklī, savukārt vide ir ļoti 
atbilstoša, blakus atrodas vēsturiskais 
Medumu parks. Šo ēku atjaunošana 
būtu ļoti nepieciešama. Muzeja atraša-
nās vieta ir ļoti izdevīga, jo blakus arī 
atjaunotais Medumu ceļš”, tā N. Polta-
vecs.  

“Darbnīcu ēka ir sadalīta divās daļās, 
viena no kurām – ēkas vecā daļa un otrā 
– piebūve. Ļoti būtu nepieciešama visas 
ēkas jumta atjaunošana un ēkas ārējā 

apdare, taču, ja naudas nebūs pietieko-
ši, varētu renovēt tikai pamat ēku, sa-
vukārt piebūvi izmantot velotransporta 
novietošanai vai malkas uzglabāšanai”, 
papildina R. Gradkovskis. 

Daugavpils novada domes daļas pro-
jektā plānotās kopējās izmaksas 400 
000 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfi nansējums 85% 
jeb 340 000 eiro, pašvaldības līdzfi -
nansējums un Latvijas valsts budžeta 
fi nansējums 15% jeb 60 000 eiro, no ku-
riem 42 000 eiro sastāda novada domes 
līdzfi nansējums un 18 000 eiro - Valsts 
budžeta dotācija.

Projekta apstiprināšanas gadījumā, 
projekta līdzfi nansējuma un projekta 
priekšfi nansējuma nodrošināšanai plā-
nots izmantot Valsts kases aizņēmuma 
līdzekļus.

Olga Davidova

Apstiprina dalību projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” 
izmēģinājumprojektā 

Novada domes sēdē deputāti apstip-
rināja Daugavpils novada pašvaldības 
dalību Labklājības ministrijas īstenotā 
ESF līdzfi nansētā projekta “Sociālo pa-
kalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” 
ietvaros īstenoto individuālā budžeta 
modeļa aprobāciju izmēģinājumprojek-
tā pilngadīgām personām ar garīga rak-
stura traucējumiem sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. 

Kā pastāstīja Sociālā dienesta vadī-
tāja Anna Jegorova, šis projekts ir tur-
pinājums deinstitucionalizācijas pro-
jektam. Tā mērķis ir iekļaut personas 
ar garīga rakstura traucējumiem, kas 
netika iekļautas deinstitucionalizācijas 
projektā. Pēc izvērtēšanas, neizprotot 

līdz galam projekta mērķi, šīs personas 
attiecās no dalības DI projektā. “Lab-
klājības ministrijā tapa otrs projekts. 
Ar Labklājības ministrijas lēmumu tika 
noteikts, ka projektā drīkst piedalīties 
tikai divas pašvaldības no viena plā-
nošanas reģiona. Pēc atlases un darba 
grupas izvērtējuma, ko veica Labklā-
jības ministrija, tika izvēlēts Balvu un 
Daugavpils novads. Tiks apzinātas šo 
12 DI projektā neiekļauto personu vaja-
dzības un iestrādātas projektā, kas savu 
darbību sāks šī gada 1. augustā. Šajā 
projektā iesniegumus dalībai iesniegu-
šas 10 personas. Projektā tiek piedāvāti 
identiski pakalpojumi DI projektā no-
teiktajiem. Uz katru projektā iesaistīto 

personu tiks sastādīts atbalsta plāns, 
noteiks, kādus sabiedrībā balstītus pa-
kalpojumus konkrētai personai nepie-
ciešams saņemt, kā arī realizēs šo soci-
ālo pakalpojumu saņemšanu”, skaidro 
A. Jegorova. 

Kā pakalpojumi šajā projektā tiks pie-
dāvātas speciālistu konsultācijas (psi-
hologs, psihoterapeits, ergoterapeits, 
fi zioterapeits, logopēds, audiologopēds, 
speciālais pedagogs, sociālais darbi-
nieks u.c. speciālisti pēc nepieciešamī-
bas), atbalsta grupas un grupu nodar-
bības, specializētās darbnīcas, Dienas 
aprūpes centra un grupu mājas vai dzī-
vokļa pakalpojumi, ģimenes asistents, 
aprūpes mājās pakalpojums, atelpas 

brīža pakalpojums pieaugušām perso-
nām, atbalsta personas un individuālā 
atbalsta izstrāde. 

Projekta realizācija plānota no šī gada 
1. augusta līdz 2020. gada 30. novem-
brim. 

Projektu 85% apmērā fi nansē Eiro-
pas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda 
starpniecību un 15% - Latvijas valsts 
no tās budžeta līdzekļiem. Pašvaldības 
līdzfi nansējums projektā nav nepiecie-
šams. 

Olga Davidova

• Atļāva atsavināt 1 pašvaldības nekustamo īpašumu 
Naujenes pagastā.

• Nolēma pārdot 8 pašvaldības nekustamos īpašumus 
Kalkūnes, Kalupes, Maļinovas un Naujenes pagastā. 

• Nolēma pārdot izsolē 1 pašvaldības nekustamo īpa-
šumu Naujenes pagastā un atkārtotā izsolē 2 pašvaldī-
bas nekustamos īpašumus Biķernieku un Kalkūnes pa-
gastā un apstiprināja izsoles noteikumus.

• Atzina par spēku zaudējušu novada domes 
15.09.2016. lēmumu Nr.777 “Par Demenes pagasta pār-
valdes īpašumā esošas kustamās mantas atsavināšanu” 
un 13.06.2013. lēmumu Nr.658 “Par bieži sastopamo derī-
go izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “MARK INVEST LATVIA”.

• Pieņēma 5 lēmumus zemes jautājumos.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”. 
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Grantu konkursā – divi uzvarētāji 
Šī gada aprīlī tika izsludināts kon-

kurss par fi nansējuma piešķiršanu to-
pošo un jauno uzņēmēju projektiem. 

Konkursa nolikumā tika noteikts, ka 
uzvarētāji varēs saņemt līdz pat 4000 
eiro sava projekta realizēšanai. Kopē-

jais balvu fonds ir 8000 eiro. Rezultātā 
2019. gadā konkursa kārtībā tika iz-
lemts atbalstīt 2 uzņēmēju projektus. 

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunu 
uzņēmēju biznesa ideju attīstību, ak-
tīvas ekonomiskās vides veidošanu un 

uzņēmējdarbības attīstību Daugavpils 
novada teritorijā.

Iesniegtos pieteikumus izvērtēja 
kompetenta ekspertu žūrija, kuras sa-
stāvā - Daugavpils biznesa inkubatora, 
Latgales uzņēmējdarbības centra, Lat-

vijas tirdzniecības un rūpniecības ka-
meras, Daugavpils novada uzņēmēju 
konsultatīvās padomes un pašvaldības 
pārstāvji un pieaicinātie eksperti.

Iedalīti līdzekļi no Daugavpils novada 
pašvaldības ceļu fonda 

Novada domes sēdē pieņemts lēmums 
iedalīt līdzekļus no Daugavpils novada 
pašvaldības  ceļu fonda sekojošiem dar-
biem: ceļa “Ambeļi - Graiži” klātnes at-
jaunošanai Ambeļu pagastā (45242,00 
eiro), ceļa “Krasnoje - Lipinišķi” segu-
ma remontam un ceļa ikdienas uztu-
rēšanai, kā arī ceļa ”Reinišķi - Kudino” 

Ņems aizņēmumu pašvaldības ceļu 
"Mežciems-Ļūbaste” un ”c. Ļūbaste-Ļūbaste” 

atjaunošanas darbu fi nansēšanai
Domes sēdē pieņemts lēmums ņemt 

aizņēmumu Valsts kasē 118333,69 eiro 
apmērā un nodrošināt Daugavpils no-
vada pašvaldības līdzfi nansējumu 25% 
apmērā no Daugavpils novada pašval-
dības ceļu fonda līdzekļiem  pašvaldības 
ceļu ” Mežciems-Ļūbaste” un ” c. Ļūbas-
te-Ļūbaste” Daugavpils novada Līksnas 
pagastā atjaunošanas fi nansēšanai, kas 
veido 39444,56 eiro. 

Pašvaldības ceļš Mežciems-Ļūbaste  
posmā no 0,60 līdz 2,0 km ir bedrains, 
pavasara atkušņa laikā un rudenī 
pēc lietus ceļa segums izšķīst, nav iz-
braucams, jo veidojas bedres. Pa ceļu 
notiek intensīva satiksme, ceļš savie-
no Daugavpils pilsētu un Paukštu un 
Jaunušānu ciemus, pa to brauc piena 
savākšanas mašīna un zemnieki pārva-
dā lauksaimniecības produkciju, kā arī 
tas kalpo individuālajām saimniecībām 
piebraukšanai līdz mājām.

Arī pašvaldības ceļš c. Ļūbaste-Ļū-
baste posmā no 0,6 līdz 0,8 km atrodas 
sliktā tehniskā stāvoklī, ir bedrains,  lie-
tus laikā bedrēs uzkrājas ūdens, līdz ar 
to ir apgrūtināta braukšana. Pa šo ceļu 
notiek intensīva kustība - kursē reisa 
autobuss, notiek skolēnu pārvadājumi 
no Ribaku ciema, blakus atrodas dārz-
kopības biedrība "Ļūbaste". 

2019. gada 17. aprīlī tika izsludināts 
atklāts konkurss “Daugavpils novada 
pašvaldības ceļu un ielas atjaunošanas 
darbi Līksnas pagastā”. Saskaņā ar 
iepirkuma rezultātiem, būvdarbu iz-
maksas sastāda 157778,25 eiro. Pama-
tojoties uz Līksnas pagasta pārvaldes 
iepirkumu komisijas lēmumu, līgums 
par ceļu atjaunošanu tiks noslēgts ar 
SIA ”BauForm”. 

 Olga Davidova

nobrauktuvju paplašināšanai (32530 
eiro) Biķernieku pagastā, ceļa “Ļūbasti 
- Ļubasti” un ceļa “Ribaki - Aužguļāni” 
izskalojumu likvidēšanai Līksnas pa-
gastā (7464 eiro), Rēzeknes ielas ģeo-
kompozīta ieklāšanai Maļinovas pagas-
tā (3069 eiro). 

Olga Davidova

Ņems aizņēmumu Silenes ciema 
Baznīcas ielas pārbūves fi nansēšanai 

Domes sēdē pieņemts lēmums ņemt 
aizņēmumu valsts kasē 232 797,54 eiro 
apmērā un nodrošināt Daugavpils no-
vada pašvaldības līdzfi nansējumu 25% 
apmērā no Daugavpils novada pašval-
dības ceļu fonda līdzekļiem Skrudalie-
nas pagasta Silenes ciema Baznīcas 
ielas pārbūves fi nansēšanai. 

Būvprojekta “Baznīcas ielas pārbūve 
c. Silene, Skrudalienas pagastā, Dau-
gavpils novadā” īstenošanas rezultātā 
Silenes ciemā, kas ir viens no novada 
attīstības centriem, tiks pārbūvēta 
Baznīcas iela, kas kalpo piebraukšanai 
zemnieku un individuālajām saimnie-
cībām. Iela tāpat kalpo cilvēku pie-
kļūšanai kapsētai un Silenes katoļu 
baznīcai, kas ir ievērojamais sakrālais 
objekts. 

Iela sākas krustojumā ar Valsts re-
ģionālo autoceļu P68 un beidzas krus-
tojumā ar Skaista ielu. Zem ielas esošā 
betona caurteka melioratīvajā grāvī, 

kas kalpo ūdens novadīšanai no lau-
kiem, atrodas ļoti sliktā stāvoklī - be-
tona gredzeni ir sadrupuši un tā ir 
jānomaina uz jauno caurteku. Esošās 
brauktuves platums ir vidēji 4.5-5 m, 
visa posma garumā iela ir  bez segu-
ma. Pavasara atkušņa laikā un rudenī 
ceļa segums izšķīst, tādēļ veidojas rises 
un iesēdumi. Nomales ir augstāk par 
brauktuvi, līdz ar ko izveidojies apau-
gums, kas traucē ūdens novadīšanai 
no ceļa klātnes, kas savukārt veicina 
brauktuves izskalošanu. Ielas platums 
ierobežo autotransporta atstāšanu, ap-
meklējot kapsētu, tādēļ, nepieciešams 
izbūvēt nelielu stāvlaukumu un arī ie-
las posmā ierīkot ielu apgaismojumu.

Pēc Skrudalienas pagasta pārvaldes 
iepirkumu komisijas lēmuma līgums 
par darbu veikšanu noslēgts ar SIA 
”Latgales Ceļdaris”. 

Olga Davidova

Izsludināts konkurss “Saimnieks 2019”
Novada domes deputāti izsludināja 

konkursu “Saimnieks 2019” un apstip-
rināja konkursa nolikumu. Konkurss 
tiek organizēts ar mērķi ieinteresēt un 
iesaistīt iedzīvotājus savu īpašumu lab-
iekārtošanā, veicināt novada sakoptību 
un pateiktie4ss sabiedriski aktīviem 
iedzīvotajiem par ieguldījumu novada 
tēla veidošanā.

Konkursa vērtēšanas komisiju pēc 
apstiprināta nolikuma vadīs Daugav-
pils novada domes priekšsēdētājs Ar-
vīds Kucins. 

Konkursam pretendentus varēs pie-
teikt sešās nominācijās: sakoptākā pri-
vātmāja un skaistākais dārzs, ģimenēm 
un bērniem draudzīgākais pagalms, 
rosīgākais uzņēmums tādās nozarēs kā 
lauksaimniecība, tūrisms, tirdzniecība 
u.c., aktīvākā nevalstiskā organizācija, 
čaklākais mājražotājs un radošākais 
amatnieks. Konkursam pretendentus 
drīkst izvirzīt pagastu pārvaldes līdz 
1. augustam, kā arī pieteikties dalībai 
konkursā var jebkurš pašnodarbinā-
tais, nevalstiskā organizācija, Daugav-
pils novada iedzīvotājs, individuālā dar-
ba veicējs, komersants, neatkarīgi no tā 
juridiskā statusa un darbības nozares, 
kas ir reģistrēts un veic savu saimnie-
cisko darbību Daugavpils novada terito-
rijā. Konkursā nevar piedalīties pašval-
dības iestādes un to struktūrvienības. 

Izbraukumi pie pretendentiem pare-
dzēti laika posmā no 5. līdz 30. augus-
tam, iepriekš saskaņojot komisijas iera-
šanās laiku.

Dalībnieku vērtēšana notiks atbilsto-
ši punktu sistēmai katrā nominācijā. 

Nominācijā „Sakoptākā privātmāja 
un skaistākais dārzs” tiks vērtēta mā-
jas vizītkarte, īpašie vides objekti un 
ainaviskie risinājumi, vizuālais koptēls 

un inovatīvi risinājumi. Nominācijā 
„Ģimenēm un bērniem draudzīgākais 
pagalms” komisija 5 baļļu sistēmā vēr-
tēs laika pavadīšanas iespēju daudzvei-
dību, publisko pieejamību, sakoptību un 
vizuālo stāvokli. Savukārt visvairāk kri-
tēriju būs nominācijā „Rosīgākais uzņē-
mums”, vērtējot izmantotās modernās 
tehnoloģijas un inovatīvos risinājumus, 
saimniekošanas tradīciju pēctecību, 
projektu/fondu fi nansējuma piesaisti 
un inovācijas saimniecības attīstībā, kā 
arī uzņēmuma mārketinga aktivitātes 
un zīmola atpazīstamību un daudz ko 
citu. Nominācijā „Aktīvākā nevalstiskā 
organizācija” punktus varēs iegūt par 
projektu/fondu fi nansējuma piesaisti 
un iekļaušanos novada sabiedriskajās 
norisēs. Nominācijā „Čaklākais māj-
ražotājs” - ražotās preces vai produkta 
unikalitāte, mājražotāja izaugsme, uz-
ņēmuma mārketings u.c. Nomināci-
jā „Radošākais amatnieks” komisijas 
punktus varēs krāt par inovācijām ra-
žošanā un tehnoloģiju izmantošanā, 
māksliniecisko radošo darbību, ieguldī-
jumu novadpētniecībā u.c. 

Pēdējo reizi konkurss tika rīkots 
2017. gadā, kura izskaņā godināti nova-
da labāko lauku saimniecību, bioloģisko 
lauku saimniecību īpašnieki, mājražo-
šanas uzņēmumi, čaklākās un stiprā-
kās ģimenes lauku sētās, kā arī  jaunie 
veiksmīgie zemnieki.

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 
oktobrī. 

Konkursa nolikums un pieteikuma 
anketa pieejama mājas lapā 
www.daugavpilsnovads.lv. 

 Olga Davidova

Piecu bāriņtiesu vietā novadā paliks divas 
Novada domes sēdē deputāti lēma 

veikt novada bāriņtiesu optimizāciju. 
Līdz ar lēmuma pieņemšanu, veikta 
piecu novada bāriņtiesu - Kalkūnes, 
Līksnas, Naujenes, Skrudalienas un 
Višķu - optimizācija, likvidējot trīs un 
veidojot divas Daugavpils novada bā-
riņtiesas. 

Saskaņā ar lēmumu, jaunajām bā-
riņtiesām darbs jāuzsāk ne vēlāk kā ar 
2019. gada 1. oktobri.

Tā, ar šī gada 30. septembri tiks lik-
vidēta Kalkūnes bāriņtiesa, pievienojot 
to Daugavpils novada Skrudalienas bā-
riņtiesai. Ar šī gada 1. oktobri Skruda-
lienas bāriņtiesas darbības teritorija ir 
Demenes, Kalkūnes, Laucesas, Medu-
mu, Tabores, Skrudalienas, Salienas, 
Sventes un Vecsalienas pagasts. Tiks 
likvidēta arī Naujenes un Līksnas bā-
riņtiesa, pievienojot tās Daugavpils 
novada Višķu bāriņtiesai. Ar šī gada 1. 
oktobri Višķu bāriņtiesas darbības teri-
torija ir Ambeļu, Biķernieku, Dubnas, 
Kalupes, Līksnas, Maļinovas, Nauje-
nes, Nīcgales, Vaboles un Višķu pa-
gasts. Kopējais iedzīvotāju skaits šajā 
teritorijā ir aptuveni 12 000.

MK noteikumu Nr. 1037 “Bāriņtiesu 
darbības noteikumi” 17. punkts nosaka, 
ka attiecīgās pašvaldības dome nodroši-
na bāriņtiesas darbam piemērotas tel-
pas un nepieciešamo aprīkojumu visos 
novada pagastos un novada pilsētās. Tā-
dēļ Višķu pagasta pārvaldes vadītājam 
Jānim Promam ar lēmumu tiek uzlikts 
pienākums līdz šī gada 30. septembrim 
nodrošināt Višķu bāriņtiesas darbībai 
nepieciešamo telpu sagatavošanu. Tā-
pat ar lēmumu Skrudalienas pagasta 
pārvaldes vadītājai Betijai Ivanovai ar 
lēmumu uzlikts pienākums līdz šī gada 
30. septembrim nodrošināt Skrudalie-
nas bāriņtiesas darbībai nepieciešamo 
telpu sagatavošanu. Šiem mērķiem tiks 
pieškirts papildfi nansējums no Dau-
gavpils novada domes līdzekļiem nepa-
redzētiem gadījumiem – Višķu pagasta 
pārvaldei 6 000 eiro, savukārt Skruda-
lienas pagasta pārvaldei – 4 000 eiro.

Optimizācija veikta, pamatojoties uz 
Valsts pārvaldes iekārtas likumu, li-
kumu “Par pašvaldībām”, kā arī ņemot 
vērā Valsts kontroles ieteikumus. 

Olga Davidova
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Daugavpils novadā veiksmīgi turpinās skolēnu vasaras nodarbinātības programma 
Sekojot novada veiksmīgai tradīci-

jai piedāvāt skolēniem darbu pie vie-
tējiem uzņēmējiem vasaras periodā, 
šogad jau 7. gadu pēc kārtas notiek 
vasaras nodarbinātības programmas 
īstenošana. 

Programma šo gadu gaitā ir pierā-
dījusi savu dzīvotspēju, un savu popu-
laritāti spējusi nosargāt visus gadus 
vienlīdz augstā līmenī. Lai arī gribē-
tāju pulks, kas vēlas iesaistīties prog-
rammā, ir krietni lielāks par piedā-
vāto darba vietu skaitu, pērn iespēja 
strādāt vasaras periodā tika sniegta 
131 skolēnam. Šogad skolēnu skaits, 
kas labprāt iesaistījies programmas 
norisē, ir 138. Kuplākais jauniešu 
skaits šogad pārstāv Špoģu, Salienas 
un Sventes vidusskolu, kā arī Nau-
jenes pamatskolu. Savukārt darbu 
jauniešiem spējuši piedāvāt 20 nova-
da uzņēmēji. Pēc piedāvāto vakanču 
skaitu – līderu pozīcijās šogad Nauje-
nes, Salienas, Skrudalienas un Sven-
tes pagasts. 

Primārais programmas mērķis ir 
nodarbinātības veicināšana. Vēl jop-
rojām apmēram 24 procenti jaunie-
šu nespēj atrast darbu pirmās darba 
pieredzes trūkuma dēļ, tādēļ viens no 
lielākajiem programmas ieguvumiem 
ir pieredzes gūšana un darba kultūras 
pārzināšana. 

Ik gadu jauniešiem tiek dota iespēja 
strādāt dažādās nozarēs. Šogad – īpa-
ši pieprasīts darba spēks tūrisma no-
zarē un mazumtirdzniecībā. 

Uzsverot programmas pozitīvo pusi, 
par darba spēka nepieciešamību bilst 
Lielbornes muižas saimniece Nora 
Poiša: “Galvenais iemesls, kāpēc mēs 

piedalāmies programmā, ir cerība, 
ka tie, kas mūs iepazīst caur vasaras 
programmu, šeit arī turpinās srādāt. 
Varbūt paies gadi dvi pieci, bet tā ir 
galvenā ideja, kāpēc mēs to darām. 
Jo ieguvums, protams, ir. Caur bērnu 
palīdzību mēs palīdzam ātrāk uzkopt 
teritoriju. Bet tas ir liels darbs uz-
ņēmējam – bērnu ir jāapmāca, un es 
domāju, ka iespējams tas ir tas, kas 
daudzus uzņēmējus atbaida un kāpēc 
daudzi nepiedalās programmā. Bēr-
nam ar pirkstu neparādīsi un nebūs 
tā, ka pēc astoņām stundām viss būs 
izdarīts. Bērnam viss ir jāparāda, pir-
mo dienu katra pusstunda, vai viss ir 
saprasts un pareizi darīts”. 

Lai arī skolēni Lielbornē pietei-
kušies uz labiekārtošanas darbiem, 
Nora stāsta, ka ļoti nepieciešami cil-
vēki darbam mājas lapas izstrādes 
pabeigšanai, informatīvā un vizuālā 

materiāla ievietošanai, kā arī kempin-
ga administrēšanai. 

Jevgeņijam Grigorjevam šī ir pirmā 
vasaras darba pieredze, taču jaunietis 
ir noskaņots kareivīgi. Viņš uzskata, 
ka tā ir laba iespēja izzināt savas dar-
ba spējas. “Vienkārši sagribējās palī-
dzēt. Agrāk te atradās skola, arī tagad 
te mēģina visu sakārtot. Uztveru šo 
darbu kā savu pienesumu šai vietai. 
Lai pēc tam varētu atbraukt un teikt, 
to paveicu es. Tāpat arī laba iespēja 
nopelnīt naudu”, tā bilst Jevgeņijs. 

Oksana Daņiļonoka ir gandarīta par 
iespēju nopelnīt savu pirmo algu, kā 
arī ir pārliecināta, ka viņai būs pa spē-
kam visi ierādītie darbi.  

Iepriecina tas, ka programmas ie-
tvaros ir izdevies izveidot ilgstošu 
sadarbību ar uzņēmējiem, nodrošinot 
skolēniem arvien jaunas darba vietas. 

SIA “Help plus”, kam pieder atpūtas 

bāze “Sventes rasa”, šovasar program-
mā iesaistās pirmo reizi, darbu nodro-
šinot 6 jauniešiem. Dana Miļņikova 
un Viktorija Ademane strādās te mē-
nesi, un, kā atzīst atpūtas vietas pār-
valdnieks Fjodors Obodnikovs, darba 
ir pietiekoši.

Arī “Sventes rasa” teritorijā pārsva-
rā notiks labiekārtošanas darbi, prio-
ritāri – krasta un pludmales sakārto-
šanā, jo atpūtas vietu Sventes ezera 
krastā ļoti iemīļojuši tūristi. 

Gan Dana, gan Viktorija ir Sven-
tes vidusskolas audzēknes. Viktorija 
programmā ar gada pārtraukumu ie-
saistījusies atkārtoti, savukārt Danai 
tā ir pirmā darba pieredze vasaras 
periodā. Abas jaunietes norāda, ka 
darbs vasarā ir lieliska iespēja nopel-
nīt, iemācīties pareizi strādāt un iegūt 
jaunus draugus. “Dzīve ir gara, nevar 
zināt, kādas zināšanas un pieredze 
nāks talkā nākotnē”, tā Viktorija. 

Daudzi no skolēniem atzinuši, ka 
nopelnīto naudu izlieto kādam sen 
iecerētam pirkumam, daudziem no 
jauniešiem vasaras darbos nopelnītā 
nauda lieti noder, gādājot preces jau-
najam mācību gadam. 

 2019. gadā programmas īstenošanai 
no novada pašvaldības budžeta tika 
atvēlēti 30 tūkstoši eiro, kuri tiks iz-
lietoti algām valstī noteiktās minimā-
lās algas apmērā, kā arī kompensāci-
jām par neizmantoto atvaļinājumu un 
piemaksām. 

Vasaras nodarbinātības programma 
novadā turpināsies līdz 30. augustam. 

Olga Davidova

Koris „Latgale” atgriezās no festivāla „Vasara Budapeštā” 

Laikā no 11. līdz 16. jūlijam Dau-
gavpils novada Kultūras centra „Vār-
pa” jauktais koris „Latgale” piedalījās 
VI starptautiskajā folkloras festivālā 
„Vasara Budapeštā”. Pasākumā varē-
ja redzēt un dzirdēt dažādus žanrus 
– dejas, vokālo ansambļu, kapelu un 
kora mūziku un iepazīt vairāku val-
stu pārstāvjus – piedalījās kolektīvi 
no Bulgārijas, Ungārijas, Rumānijas, 
Itālijas un Polijas. 

Festivāla „Vasara Budapeštā” ofi -
ciālais pārstāvis ir organizācija Muz-
sa Festival Organising Offi ce. Tas 
ietilpst Eiropas folkloras asociācijas, 
kas ir festivālu rīkotāja dažādās Ei-
ropas valstīs, organizētajos festivālos 
un konkursos.

Jauktais koris “Latgale” sniedza 
koncertus Deák Ferenc Square un I 

diriģente Anita Zarāne un dalībnie-
ki saka paldies Daugavpils novada 
domes vadībai, deputātiem un akci-
ju sabiedrībai „Latvijas valsts meži” 
par sniegto fi nansiālo atbalstu šim 
braucienam, kā arī kultūras nodaļas 
vadītājai Inārai Mukānei, visiem kul-
tūras centra „Vārpa” darbiniekiem, 
direktores Intas Uškānes vadībā, un 
visiem, kas palīdzēja šī brauciena 
organizēšanā. Lielu pateicību gribas 
izteikt arī SIA „Miks„ autobusa vadī-
tājiem, īpaši šoferim Vadimam, par 
viņa profesionalitāti, prasmi rīkoties 
arī sarežģītās situācijās.

Braucienu fi nansēja Daugavpils 
novada dome un Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda mērķprogramma „Latvijas 
valsts mežu atbalsts koru un tautas 
deju tradīcijas attīstībai” (ar valsts 
akciju sabiedrības „Latvijas valsts 
meži” fi nansiālu atbalstu).

Anita Lipska 

Művelődési Központ kultūras namos. 
Festivāla laikā korim bija iespēja ie-
pazīt dažādu tautu kultūru, kā arī 
gūt iespaidus par burvīgo Budapeštu. 
Izzināt Ungārijas vēsturi un kultūru 
palīdzēja Budapeštā dzīvojošā latvie-
te Aija. Neaizmirstamus iespaidus 
atstāja naksnīgais brauciens ar kuģī-
ti pa Donavas upi.

Atgriežoties no brauciena, koristi 
ir apņēmības pilni nākamajiem fes-
tivāliem, konkursiem un cer, ka arī 
nākamgad būs iespēja kādas citas 
valsts klausītājus iepazīstināt ar 
skaistākajām latviešu un latgaliešu 
dziesmām.

Daugavpils novada Kultūras cen-
tra „Vārpa” jauktā kora „Latgale” 
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Daugavpils novada jaunieši ar īpašām vajadzībām piedalījās nometnē

šā biedrības organizētā nometne. 
Biedrības “Raxtu sēta” pārstāve Inta 

Uškāne: “Nometne izskan ar devīzi 
“Dzīvotprieks”. Galvenās projektā ie-
kļautās tēmas ir veselības veicināšana, 
atkarību mazināšana un radošās iz-
pausmes, kas atklājas visu nodarbību 
gaitā”. 

Nometnes dalībniekiem tika piedā-
vāta plaša programma ar izglītojošām 
un praktiskām nodarbībām, kā arī 
mūzikas, teātra  un vizuālās mākslas 
elementiem. Programmas mērķis – uz-
labot un stiprināt jauniešu ar īpašām 
vajadzībām garīgo, emocionālo un fi zis-
ko labklājību.

"Es ļoti jūtu, kā nodarbību laikā viņi 
atveras. Pirmās nodarbības bija ar psi-
hologu, un tās ļoti palīdzēja, jo pirms 
tam bērni bija daudz vairāk noslēgti un 
nevarēja pateikt ne vārda. Tagad viņus 
nevar jau apstādināt, visi ir viens ar 
otru saraduši, sadraudzējušies un tas 
ir apsveicami!”, stāsta I. Uškāne. 

Paši jaunieši atzina, ka nometnē pa-
vadītais laiks bija piepildīts ar pozitī-

vajām emocijām, viņi atrada jaunus 
draugus, kā arī ieguva jaunas iemaņas 
un zināšanas.

Ksenija, nometnes dalībniece: “No-
metnē mēs zīmējam, sportojam, strā-
dājām ar dabas materiāliem - akmenti-
ņiem, zariņiem. Bija interesanti. Arī, ja 
ir vēlme, tad var nopirkt auduma mai-
sus un apgleznot tos ar krāsām mājās, 
vai arī apgleznot apģērbu vai ko citu. 
Ja ir vēlme, tad kāpēc gan ne?”. 

Imants, nometnes dalībnieks: “Man 
viss patīk, te ļoti interesanti, var sa-
draudzēties ar citiem dalībniekiem, lai-
mīgi pavadām nometnē laiku ar visiem 
bērniem”. 

Kaspars, nometnes dalībnieks: 
“Esmu nometnē pirmo reizi, šeit ir ļoti 
labi un viss ir ļoti pozitīvi”. 

Šogad nometnē “Dzīvotprieks” pie-
dalījās 20 Daugavpils novada bērni un 
jaunieši ar īpašām vajadzībām.

 Olga Davidova

Raksts tapis sadarbībā ar Latgales 
Reģionālo televīziju 

Daugavpils novada Kultūras centrā 
“Vārpa” četru dienu garumā norisinā-
jās nometne jauniešiem ar īpašām va-
jadzībām “Dzīvotprieks”. Nometni or-

ganizēja biedrība “Raxtu sēta” projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšanai un slimību profi laksei 
Daugavpils novadā” gaitā. Šī ir jau tre-

Nometnes gaitā bērni un jaunieši apgūst veselīga dzīvesveida pamatprincipus
Nometni bērniem un jauniešiem no 

trūcīgām un maznodrošinātām ģime-
nēm Kumbuļu ciemā projekta “Pasā-
kumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profi laksei 

Daugavpils novadā” ietvaros organizē-
ja biedrība “Demenes “Sociālā atbalsta 
centrs”. Projekta galvenais mērķis ir 
iesaistīt sensitīvākās sabiedrības gru-
pas pasākumos, kas gan teorētiski, gan 

praktiski skaidro ar veselību saistītus 
jautājumus. 

Diennakts nometne bērniem un jau-
niešiem vecumā no 7 līdz 15 gadiem 
šogad Demenes pagastā pulcēja 30 

dalībniekus no visa novada. Katrā no-
metnē dalībnieku sastāvs mainās, taču 
bērniem šeit patīk un viņi ar prieku 
nometnē atgrieztos arī citus gadus. No-
metnes dalībnieces Svetlana un 
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Agnesa no Skrudalienas un Tabores 
pagasta ir priecīgas, ka var būt te un 
gūt jaunas zināšanas. Svetlana pie-
dalās nometnē jau otro gadu un viņai 
visvairāk patīk cilvēki, ar kuriem var 
būt kopā un kontaktēties. Jauniete in-
teresējas par fi zioterapiju un psiholoģi-
ju, savukārt Svetlanai patīk gūt zinā-
šanas par veselīgu dzīvesveidu, uzturu 

un sportu. Abas meitenes uzskata, ka 
nometnē iegūtās zināšanas būs noderī-
gas ikvienam tās dalībniekam. 

Nometne dod iespēju aptvert tādas 
tēmas kā veselīga uztura lietošanas 
veicināšana, atkarību mazināšana, 
fi ziskās aktivitātes, reproduktīvā un 
garīgā veselība. Atbilstoši šīm tēmām, 
bērniem un jauniešiem katru dienu 

tiek organizētas teorētiskās un prak-
tiskās nodarbības, iekļaujot fi ziskās 
aktivitātes brīvā dabā, pārgājienus, 
emociju kontroles treniņus, nodarbī-
bas ar psihologu, radošās darbnīcas un 
meistarklasi veselīga uztura pagatavo-
šanā, kā arī izglītojošas nodarbības par 
reproduktīvās veselības jautājumiem. 
Visas nodarbības vada kompetenti pe-
dagogi. 

Sertifi cēta fi zioterapeite Jeļena Bui-
ko ar fi zisko aktivitāšu palīdzību parā-
da bērniem, ka arī sports var būt inte-
resants. 

“Nometnē piedalās dažāda vecuma 
bērni. Es viņiem rādu vingrojumus 
un mēģinu pārliecināt, ka sports ir 
daudzveidīgs un ļoti veselīgs. Vakar 
arī runājām, kas viņiem ir veselība un 
ko tā nozīmē. Viņi atbildēja, ka tas ir 
sports, aktīvs dzīvesveids, pareizs uz-
turs un labas emocijas. Nometnes gai-
tā bērni tiek dalīti grupās, kurās strā-
dā fi zioterapeits, psihologs un uztura 
speciālists.  Es no savas puses vairāk 
aktivizēšu viņu fi zisko darbību, rādīšu 
vingrojumus, kā pareizi to darīt. Mūs-
dienās ļoti strauji ienāk tehnoloģijas, 
vēlos parādīt, ka ārpus mācībām, sko-

las un viedierīcēm viņiem ir jāpadomā 
par sportiskām aktivitātēm, pareizu 
stāju un ķermeņa veselību”, stāsta fi -
zioterapeite. 

Nometnes Kumbuļu ciemā nenotiek 
pirmo gadu. Piesaistot pašvaldības 
fi nansējumu, nupat noslēgusies arī 
ikgadējā nometne skolas vecuma bēr-
niem no trūcīgām ģimenēm un bēr-
niem ar invaliditāti. Ikvienas šādas 
nometnes mērķis ir vairot pozitīvās 
emocijas, caur veselīgu un aktīvu at-
pūtu veicināt bērnu personības izaugs-
mi, izmantojot sociālā darba un izglītī-
bas metodes.

Šī paša projekta ietvaros novada 
Kultūras centrā “Vārpa” notiek no-
metne bērniem un jauniešiem ar īpa-
šām vajadzībām. Tā tiek veltīta māks-
las tēmai – jaunieši savu radošumu, 
mākslinieciskumu un enerģiju izpauž 
radošajās darbnīcās, teātra un māks-
las, kā arī ārstnieciskās fi zkultūras 
nodarbībās.

 Olga Davidova

Silenes pamatskolā notika jauniešu vasaras apmaiņas programma par vides izziņas jautājumiem

Divdesmit pieci jaunieši no Vācijas, 
Baltkrievijas un Daugavpils novada 
šovasar dalījās pieredzē, pateicoties 
pašvaldību starpā noslēgtajiem līgu-
miem un nu jau vairāk kā 15 gadus 
ilgo sadarbību. 

No Vitebskas rajona ceļu uz Latviju 
mēroja 8 skolnieki vecumā no 13 līdz 
16 gadiem. Vitebskas rajona skolēnu 
grupas pavadone Nataļja Prigožaja 
stāsta, ka visi bērni ir radoši un apdā-
vināti – dzied, dejo, glezno. “Skolēnu 

vidū ir tie, kas interesējas par novad-
pētniecību, ekoloģiju. Te ir atbraukuši 
jaunieši, kas šajā mācību gadā ir uzrā-
dījuši augstus rezultātus. Pateicoties 
tiem, viņi nopelnīja arī šo braucienu. 
Atsaucoties uz Daugavpils novada paš-

valdības uzaicinājumu, esam šajā bur-
vīgajā nometnē. Mēs esam ļoti priecīgi 
par šādu iespēju. Bērni iepazinās ar 
bērniem no Latvijas un Vācijas, ir ap-
mainījušies ar kontaktiem. Esam ļoti 
apmierināti”.   
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P E R S O N Ī B A

Kalkūnes pagasta jauniešu “Veselīgā dzīvesveida skola” 
Kalkūnes pagastā tika organizēta 

dienas nometne „Veselīga dzīvesvei-
da skola”, kurā piedalījās 20  jaunieši 
no Kalkūnes pagasta. Nometnes gal-
venais mērķis bija, izmantojot nefor-
mālās izglītības aktivitātes, veicināt 
Kalkūnes jauniešu vidū interesi par 
veselīgu dzīvesveidu un brīvprātīgo 
darbu Kalkūnes pagastā.  

Nometnes laikā jauniešiem bija ie-
spēja izprast tādas tēmas kā veselīgs 
uzturs, vitamīni un to nozīme, pieda-
lītes teorētiskajās un praktiskajās no-
darbībās par augiem, savākt pašiem 
savus drogu krājumus, balstoties uz 
iegūtajām zināšanām par veselību un 
augiem, kas labvelīgi ietekmē cilvēka 
veselību. Jaunieši veicināja arī savu fi -
zisko labsajūtu, kopīgi vingrojot, spēlē-
jot dažāda veida komandas spēles ārā, 
kopā ar Jaunatnes sporta biedrības 
„Ielu vingrošana” treneriem izmēģināt, 
kas ir ielu vingrošana, kopīgi izprast 
jogas labvēlīgo ietekmi uz cilvēka vese-
lību, izmēģinot dažāda veida jogas ak-
tivitātes un vingrojumus. Tika organi-
zētas arī meditācijas nodarbības, kuru 
laikā jauniešiem bija iespēja izprast 
meditācijas labvelīgo ietekmi uz jau-
niešu mentālo veselību. Papildus tam, 
jaunieši ļoti daudz laika pavadīja dažā-
da veida kulinārijas nodarbībās, paši 

otru, saliedēties, veicināt komandas 
darbu savā starpā. Tika rīkotas arī da-
žāda veida sporta un galda spēļu akti-
vitātes. Jaunieši nometnes laikā radoši 
iesaistījās diskusijās, ideju vētrās, mā-
cījās paust savu viedokli, pilnveidoja 
savas komunikācijas un prezentēšanas 
prasmes, kā arī strādāja gan koman-
dās, gan grupās. 

Jauniešu nometnes „Veselīga dzī-
vesveida skola” organizatori – bied-
rība „Jāņoga”, izsaka lielu pateicību 
Daugavpils novada domei, Kalkūnes 
pagasta pārvaldei, Raiņa mājai Berķe-
nelē, Jaunatnes sporta biedrībai „Ielu 
vingrošana” pieaicinātajiem trene-
riem, nometnes projekta īstenotājiem 
un brīvprātīgajiem jauniešiem, kā arī 
pašiem dalībniekiem par atsaucību 
un atbalstu nometnes īstenošanā un 
dalību tajā. Projekts tika fi nansēts, 
pateicoties Daugavpils novada domes 
Izglītības pārvaldes jauniešu projektu 
konkursam „Attīsti sevi!” un Kalkūnes 
pagasta pārvaldes līdzfi nansējumam.

Natālija Polovaja
Kalkūnes pagasta

 jaunatnes lietu speciāliste

sev gatavoja tējas pauzes, veselīgus 
našķus, tādus kā veselīgas maizītes un 
smūtiji, apguva auzu cepumu pagata-
vošanas tehnikas, kopīgi sadarbojoties, 
organizēja pikniku pēdējā nometnes 
dienā. Jauniešiem tika sniegts ieskats 
par to, kas ir brīvprātīgais darbs, kā 

var veikt brīvprātīgo darbu savā pa-
gastā, kā arī par tā iespējām arī citviet. 

Visas nometnes laikā jauniešiem 
tika organizētas dažāda veida nefor-
mālās aktivitātes, pateicoties kurām,  
jauniešiem bija iespēja ne tikai izkus-
tēties, bet arī iepazīties labāk vienam 

Pateicoties abu valstu sadarbībai, ik 
gadu Baltkrievijā ciemojas arī skolēni 
no Latvijas. Nataļja uzsver, ka jo īpaši 
vasarā šāda veida programmas ir ļoti 
noderīgas un nepieciešamas bērniem. 

Bērni un jaunieši no Vācijas un Balt-
krievijas reģioniem Daugavpils nova-
dā viesojušies ne vienu vien reizi. Arī 
šogad vasaras apmaiņas programmas 
gaitā jaunieši novadā pavadīja noti-
kumiem bagātu nedēļu. Sākotnējais 
šķērslis, valodas barjera, ātri tika 
pārvarēta, un jaunieši spēja izveidot 
kontaktus, izmantojot žestus un an-
gļu valodas prasmes. Tāpat program-
mas dalībniekus saliedēja piesātinātā 
programma. Apmaiņas programmas 
vadošā tēma bija vides izziņas jautāju-
mi, tādēļ arī nometnes aktivitātes bija 

pakārtotas tai.
Nometnes pirmajā dienā jaunieši 

piedalījās apkārtējās vides izzināšanas 
aktivitātē – foto orientēšanās spēlē, ra-
doši darbojās un iepazinās. Savukārt 
trešajā dienā Silenes pamatskolā nori-
sinājās komandu saliedēšanās sporta 
spēles. 

Lielākajai daļai bērnu šis bija pir-
mais izbrauciens no valsts, kas noteik-
ti paliks atmiņā ar spilgtām emocijām, 
draudzību un jaunizveidotajiem kon-
taktiem. 

Jans no Rostokas stāsta, ka kopā ar 
citiem bērniem viņam šeit ļoti patīk. Jo 
īpaši nacionālais vakars, kurā katras 
valsts pārstāvji prezentēja nacionālās 
dejas, dziesmas, rotaļas, ēdienus un ci-
tas tradīcijas.

Marianna, Ņikita un Kirils no Vi-
tebskas rajona šāda veida programmā 
iesaistās pirmo reizi, arī Latvijā līdz 
šim nav ciemojušies. Visi trīs norāda, 
ka Latvijā ir ļoti skaista daba, kas vi-
ņus iedvesmo. Īpaši jauniešiem patika 
labvēlīgā latviešu attieksme un laipnā 
sagaidīšana. “Te viss ir tik superīgi, vēl 
labāk kā pie mums. Neesam pieradu-
si pie tik labas attieksmes, attiecībām. 
Mūs te ļoti jauki sagaidīja, attieksme 
no vietējiem ir vienkārši fantastiska! 
Nākotnē šī attiecību pieredze mums 
noteikti palīdzēs arī attieksmē pret ci-
tiem cilvēkiem”, saka Ņikita. Savukārt 
Marianna uzsver, ka pirmām kārtām, 
līdzi uz Baltkrieviju tiks paņemti ie-
spaidi, kas gūti, ciemojoties Daugav-
pils novadā. “Arī latviešu draudzīgā at-

tieksme paliks mūsu atmiņās. Noteikti 
arī komunikācijas pieredze un kontak-
ti ar jauniegūtiem draugiem”, bilst Ma-
rianna. Savukārt Kirils papildināja, ka 
atmiņas par vietu un cilvēkiem, kas 
redzēti un satikti pirmo reizi, noteikti 
paliks atmiņā uz visiem laikiem. 

Visi jaunieši atzīmēja, ka ļoti patika 
arī latviešu nacionālie ēdieni, kurus 
piedāvāja baudīt un nogaršot katru 
dienu. Visi trīs ciemiņi no Baltkrievi-
jas uzsvēra, ka radošā un piesātinātā 
programma ļāva viņiem izjust Latvijas 
garu. 

 Olga Davidova

Natālija Polovaja: “Ja jaunieši tevī redz atbalsta personu, viss izdosies”
Natālija Polovaja ir jaunatnes lietu 

speciāliste Kalkūnes pagastā. Pieredze 
darbā ar jaunatni Natālijai ir jau des-
mit gadu garumā, iesākumā strādājot 
biedrībā un nu jau četrus gadu – kopā 
ar Kalkūnes pagasta jauniešiem, īste-
nojot projektus un aktīvi darbojoties. 
Izglītību ieguvusi Daugavpils Univer-
sitātē, absolvējot angļu – poļu fi loloģi-
ju. Natālija ir dzimusi un mācījusies 
Ilūkstē, taču jau vairāk kā desmit ga-
dus par savām mājām sauc Kalkūni. 
Jūnija vidū jau otro gadu pēc kārtas 
Kalkūnes pagasta jaunieši organizēja 
jaunatnes ielīgošanas pasākumu “Ie-
līgošana pie Jāņa”, savukārt pavisam 
nesen - nometni “Veselīga dzīvesveida 
skola”. Pērn Kalkūnes pagasta jaunieši 
saņēma galveno balvu nominācijā „Ga-
da aktīvākais pagasts darbā ar jaunat-
ni” un godam nopelnīja Latgales plāno-
šanas reģiona dāvāto laivu braucienu  

pa Daugavas lokiem kā arī Daugavpils 
novada domes dāvato braucienu uz 
Stokholmu, kurā 16 jaunieši dosies jau 
šī gada augustā. 

- Kā sākās Tavs darbs jaunatnes 
sfērā? 

N.P. Man patīk, ka te varu strādāt 
ar vietējiem, Kalkūnes pagasta jaunie-
šiem, jo iepriekšējais darbs savulaik ti-
ka saistīts ar jauniešiem no ārzemēm. 
Interese par jaunatnes darbu radās, jo 
pati, būdama jauniete, savulaik biju 
aktīvi darbojusies. Piedalījos visur, kur 
bija tāda iespēja, redzēju arī citus jau-
niešus, kas nebija tik aktīvi. 

- Kas Tevi visvairāk kā jaunieti 
saistīja tajā laikā? 

N.P. Skolas brīvlaikos mājās sēdēt 
bija neinteresanti, tādēļ tika rastas ie-
spējas kaut kur aizbraukt, piedalīties, 
kaut ko redzēt, izvilkt, tā teikt, sevi no 
komforta zonas. Redzēt jaunas vietas 

un piedzīvot jaunas 
lietas, iepazīties ar jau-
niem cilvēkiem. 

- Vai ir kāda atšķi-
rība starp to jaunie-
šu loku, kas bija to-
laik no jauniešiem, 
ar kuriem strādā šo-
brīd? 

N.P. Grūti pateikt, 
jo savus jaunatnes 
gadus esmu pavadīju-
si Ilūkstes pusē, ļoti 
latviskā vidē. Te pār-
svarā ir krievvalodīgie 
jaunieši. Tāpat laikam 
ir sadalījums – aktīvie 
un neaktīvie jaunieši. 
Pamatā jauniešiem in-
teresē vienādas lietas 
– jaunās tehnoloģijas, 
spēles, komunikācijas 
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aktivitātes. Būtiskas atšķirības es ne-
redzu. 

- Vai Kalkūnes pagasta jaunie-
šiem ir sava pulcēšanās vieta? 

N.P. Pašreiz mēs pulcējamies Kalkū-
nes pagasta pārvaldes telpās, bet sap-
ņojam, ka nākotnē mums varētu būt 
pašiem savs jauniešu centrs. Mēs ļoti 
vēlamies, lai mums tāds būtu. 

- Cik Kalkūnes pagastā ir aktīvo 
jauniešu? 

 N.P. Šobrīd kaut kur ap 40, savu-
kārt brīvprātīgā darba aktivitātēs, 
kuras organizējam, piedalās aptuveni 
30 jaunieši. Ar katru gadu viņu skaits 
palielinās. 

- Kādās brīvprātīgā darba aktivi-
tātēs jaunieši labprāt iesaistās? 

N.P. Tā ir dažādu pasākumu orga-
nizēšana, dalība projektos un nomet-
nēs, kā arī, sadarbībā ar Raiņa māju 
Berķenelē, Muzeju nakts un Dzejas 
dienu pasākumu norisēs. Ik gadu ie-
saistāmies kā brīvprātīgie Daugavpils 
novada dienās, jaunatnes organizē-
tajos pasākumos, šogad pavasarī jau-
nieši kā animatori piedalījās Jauno ģi-
meņu svētkos. 7. septembrī atzīmēsim 
Kalkūnes pagasta 500 gadu jubileju, 
tagad jau aktīvi tai gatavojamies. 

- Kāpēc izvēlējies strādāt par 
jaunatnes lietu speciālisti tieši 
Kalkūnē? 

N.P. Toreiz tā man likās brīnišķīga 
iespēja un vēl joprojām domāju tāpat. 
Ne reizi līdz šodienai neesmu apsvē-
rusi iespēju darīt kaut ko citu. Mani 
motivē nevis atalgojums vai materiā-
lā vērtība, bet tas, ka jaunieši kopā ar 
mani ir gatavi “pavilkties” uz visu prā-
tīgo un neprātīgo ideju īstenošanu. Ja 
ir pretimnākšana tam, ko tu piedāvā, 
tad ir gandarījums un prieks strādāt. 

- Ar kādām idejām pie Tevis nāk 
jaunieši? 

N.P. Ar ļoti dažādām. Šogad mūsu 
jaunieši sākuši aktīvi rakstīt projektus 
un nāca ar savu skatījumu. Viens no 
mūsu jauniešiem šogad ir saņēmis sa-
va projekta idejai fi nansiālu atbalstu, 
pirmo reizi startējot projektu konkur-
sā “Uzlabosim savu ikdienu!”. Vasarā 

sāksies projekta “ No idejas līdz darbī-
bai” realizācija. Galvenā projekta do-
ma ir atbalstīt jauniešu kritisko domā-
šanu un radošo pieeju. Projekta mērķis 
ir veicināt Kalkūnes jauniešu radošās 
domāšanas attīstību, caur uzņēmēj-
darbības pamattēmu, organizējot 6 
dažāda rakstura nodarbības. Projek-
ta ietvaros dalībnieki spēs neformālā 
veidā uzzināt par uzņēmējdarbību un 
tās realizēšanas principiem. Projekta 
galvenā ideja ir organizēt jauniešiem 
nodarbības par tādām tēmām kā pār-
tika, suvenīri, apģērbs, aksesuāri sev 
un mājai, un vienu brīvās tēmas no-
darbību. Katras nodarbības laikā jau-
niešiem tiks izsniegti visvienkāršākās 
lietas, no kurām jauniešiem gan indivi-
duāli, gan grupās būs jāizveido pašiem 
savi patenti, balstoties uz savu radošu-
mu. Visi projekta laikā izveidotie ob-
jekti būs saistīti ar Kalkūnes pagastu, 
un tiks dāvināti kā balvas Kalkūnes 
pagasta jubilejas pasākumā un citos 
tā apmeklētajiem un pagasta viesiem. 
Tie tiks dāvināti arī vientuļajiem pen-
sionāriem un personām ar invaliditāti. 
Kā arī projekta noslēgumā plānojam 
izdot bukletus, kuros varēs skatīt jau-
niešu veidotos darbus. Projektā plānots 
iesaistīt vairāk kā 15 jauniešus. 

- Pastāstiet par Kalkūnes pagas-
ta biedrību “Jāņoga”, kas šo pro-
jektu arī rakstīja. Kā, kad tika iz-
veidota un ar kādu mērķi?

N.P. Biedrība “Jāņoga” tika izveido-
ta kā atbalsta platforma jauniešu ini-
ciatīvu un nometnes projektu īsteno-
šanai Kalkūnes pagastā. Tā izveidota 
samērā nesen, vien pagājušā gada pa-
vasarī, tomēr tā ir jau realizējusi vai-
rākus projektus un turpina aktīvi dar-
boties. Biedrība izveidota, pateicoties 
jauniešu vēlmei rakstīt projektus un 
gūt papildus  fi nansējumu savu ideju 
īstenošanai. 

- Vai organizētais pasākums “Ie-
līgošana pie Jāņa”, kas pulcēja ap 
50 jauniešiem no visa novada, arī 
ir jauniešu idejas piepildījums? 

N.P. Pērn mums ar jauniešiem bija 
saruna, kuras laikā viņi atzinās, ka 

maz zina par latviešu līgošanas tra-
dīcijām. Tas mudināja mūs organizēt 
šādu tematisku pasākumu. Te jaunieši 
varēja gan organizēt paši pasākumu, 
gan darboties kā brīvprātīgie, gan ak-
tīvi un interesanti pavadīt savu laiku. 
Pateicoties pozitīvām atsauksmēm, ko 
saņēmām pēc pirmā gada, organizējā-
mies arī šogad. 

- Ar kuru pagastu jauniešiem un 
to biedrībām jums izveidojusies 
vislabākā sadarbība? 

N.P. Tie ir no tuvākajiem pagas-
tiem - Līksna, Maļinova, Medumi un 
Svente. Bet draudzējamies ar visiem. 
Intelektuālo spēļu sezonas izspēlējam 
kopā ar visiem pagastiem, Jaunatnes 
salidojums, kā arī katrs pagasts gada 
laikā organizē dažādus pasākumus, uz 
kuriem aicina jauniešus no visiem no-
vada pagastiem. 

- Bijāt absolūtie līderi savā nomi-
nācijā Jaunatnes gada balvā. Vai 
novērtējums un balva „Gada aktī-
vākais pagasts darbā ar jaunatni” 
jūs kaut kā iespaidoja, motivēja? 

N.P. Mēs esam ļoti priecīgi, jo aktīvi 
strādājam. Mēs esam pateicīgi par at-
balstu un novērtējumu. Tagad mēs ga-
tavojamies mūsu ceļojumam uz Stok-
holmu. Tā ir mūsu lielā balva, ka bijām 
tik aktīvi jaunatnes darbā 2018. gadā. 
Mūsu uzvara bija godīga. 

- Vai projekts par nometni “Ve-
selīga dzīvesveida skola” arī tapa 
jauniešu vidū? 

N.P. Man, kā jaunatnes lietu speciā-
listei, ir svarīgi saprast, kāda veida ak-
tivitātes jauniešiem piedāvāt. Pati es 
varu piedāvāt ļoti daudzas aktivitātes, 
taču, ja jauniešiem tas neinteresē, no 
tā nekas nesanāks. Tādēļ pirms projek-
tu iesniegšanas mēs vienmēr sanākam 
kopā uz prāta vētru un izdiskutējam, 
kādas tēmas mums būs interesantas. 
Arī, plānojot budžetu kārtējam gadam, 
pieturamies pie šīs pašas metodes. Lai 
izplānotu līdzekļus, nepieciešams pār-
runāt, kādas aktivitātes vēlamies. Sva-
rīgi ir saprast virzienu, kurā iet. Tur, 
manuprāt, ir tā veiksmes atslēga – ie-
klausīties jauniešos un atbalstīt viņu 

idejas. Jo ļaut piedalīties viņiem savas 
idejas realizācijā ir pats svarīgākais. 
Tiek radīta šī pozitīvā atmosfēra. 

- Jebkurā gadījumā, viņus neva-
jag bakstīt un teikt, darām to vai 
citu? 

N.P. Nē, viņi ir ļoti elastīgi. Ja pat 
reizēm negribas kaut ko darīt, viņi tā-
pat nāks, jo jūt kopēju atbildību par to, 
ko dara. Arī brīvprātīgajā darbā iesais-
tās ļoti nopietni. Parasti jau ir grūti, 
kad brīvprātīgajam darbam nepiecie-
šami kādi 4-5 jaunieši, bet gribētāju ir 
daudz vairāk. Ir grūti pateikt kādam 
“nē”. Mēs esam gatavi tuvoties saviem 
sapņiem. 

- Kā, tavuprāt, varētu piesaistīt 
neaktīvos jauniešus, lai jūsu pulks 
augtu? 

N.P. Vislabākais piemērs ir tas, ka 
jauniešu vide Kalkūnē kļūst arvien ak-
tīvāka. Pat, ja tu esi neaktīvs, tu kādu 
reizi atnāksi un iesaistīsies un atradīsi 
aktivitātes, kas tev būs vairāk piemē-
rotas. Tā mēs arī augam visu laiku. 

- Atnākot strādāt uz Kalkūni, cik 
liels jauniešu pulks te bija? 

N.P. Kad es atnācu strādāt, Kalkūnē 
pirms tam kādu laiku nebija jaunatnes 
lietu speciālista un gandrīz arī nebija 
jauniešu, kas aktīvi darbojās. Un tā, pa 
nelielām grupiņām sanākot kopā, mēs 
arī augām un veidojāmies. 

- Kā Tev tas izdevās? Ar kādām 
metodēm?  

N.P. Neformālā izglītība palīdz vien-
mēr. Jābūt vienkārši labam cilvēkam 
un jāliek saprast, ka uz tevi var paļau-
ties, saņemt atbalstu. Svarīgi, lai jau-
nieši manī redz atbalsta personu. Nav 
tik svarīgi būt konkrētā laikā un vie-
tā, lai šo atbalstu sniegtu. Ja viņiem ir 
kādas problēmas, viņi var griezties pie 
manis jebkurā diennakts laikā. Arī tie 
jaunieši, kas studē citās pilsētās, kad ir 
šeit, ieskrien un uzprasa, kā mums iet. 

  Ar Natāliju Polovaju sarunājās
 Olga Davidova

Vladislavs Sergejevičs savu piepildījumu atrod akmenī
Līksnas pagasta zemnieku saimnie-

cībā “Vītoli” saimnieko Vladislavs un 
Vera Sergejeviči. Ģimene ir gana kup-
la, vasarās kopā ar vecvecākiem lau-
ku mājās dzīvojas arī trīs mazbērni. 
Vladislavs meistarīgi darbojas ne vien 
ar metālu un akmeni, bet arī ar koku. 
Apkārt mājai – krāšņas puķu dobes, 
kas veidotas no akmens kompozīci-
jām ar ziedošām hortenzijām, rozēm 
un citām puķēm. Viens no pēdējiem 
Vladislava darbiem ir statīvs puķu po-
diem, kas veidots no metāla, kā arī in-
teresants dekors no koka - baltā pūce. 
Sergejeviču ģimenes piemājas dārzs 
atzīts par skaistāko šī gada maija kon-
kursā “Dārza pasaule”. 

Valdislavs pēc profesijas ir tehniķis 
– mehāniķis, bet dzīves laikā strādājis 
arī par autokrāna vadītāju un mene-
džeri. Pirmais meistara veidojums ir 
lielie dzelzs vārti, pa kuriem var ieiet 
mājas pagalmā. Vairākas idejas, ko 
un kā veidot, tiek noskatītas interne-
tā, savukārt dažas rodas Vladislava 
galvā, darba procesā gūstot piepildī-
jumu. Vladislavs nebaidās mācīties 

no kļūdām, savukārt padarītais darbs 
nes gandarījumu. 

“Manuprāt, talantīgs cilvēks ir tāds, 
kurš māk nospēlēt jebkuru mūzikas 
instrumentu, pārējais ir jāmācās. 

Galvenais ir spītība, drosme riskēt, 
otrreiz visu pārdarīt, ja kaut kas neiz-
dodas un liela pacietība. Ja ir pacietī-
ba, būs arī rezultāts. Iesākumā jau re-
zultātu ir grūti prognozēt, bet tas jau 

pats interesantākais”, teic Vladislavs. 
Aizejot pensijā, bija jādomā, ko 

darīt, kā pilnveidot sevi un vidi sev 
apkārt. Pagalmā pirmie akmeņi ieri-
pojuši, veidojot ģimenes svecītes, kā 
teic pats saimnieks – viena par godu 
vecākajam dēlam, otra – par godu 
jaunākajam un tā trešā – mājas saim-
niekiem. Kādreizējo dzīvžogu aizstājis 
žogs no akmeņiem, kas ievietoti kar-
kasā jeb tā saucamajā gabionā. Kat-
ram akmenim esot jānoķer sejas pusī-
te jeb tā gludā mala, kas kompozīcijā 
labi iederētos. Vairākās vietās puķu 
dobes papildinājušas dārza interjeru, 
kur kādreiz auguši košukrūmi. Mājas 
pagalmā pat ūdens tvertne ir noslēpta 
akmens sienas aizsegā. Savukārt ko-
ka lapene mājas dārzā tapusi pirms 
10 gadiem īsi pirms Jāņiem. 

Kā apgalvo Vladislavs, akmens ir 
senču mantojums, un katrs no tiem 
rada savu skaistumu. No akmens se-
nāk tika celtas mājas, klētis un kūtis, 
starp diviem akmeņiem tika malti arī 
graudi. Jāsaka gan, ka, strādājot ar 
akmeni, vajadzīga liela pacietība. 
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“Akmens mani piesaistīja. Tas dod 
tādu uzlādējumu, tikai tas jānoķer. 
Tas dod man impulsu strādāt un vei-
dot šo skaistumu. Pirmā veidotā puķu 
dobe man ir pagalmā, to es nekā ne-
pārkonstruēju, tā man ir par piemiņu 
no maniem pirmajiem darbiem. Pēcāk 
nāca jau nedaudz sarežģītāki darbi. 
Akmens ir dabūjams pilnīgi par velti. 
Tikai nevajag slinkot!”, par savu “sa-
slimšanu” ar akmeni stāsta “Vītolu” 
saimnieks.  

Akmeņu sarūpēšanu atvieglo vie-
tējie zemnieki, augsni pavasaros ap-
strādājot ar kultivatoru. Pēc tā akme-
ņus laukā varot lasīt divas nedēļas. 
Akmeņi tiek izcelti un atvesti mājās 
ar speciālu traktoru. Vienu gadu Vla-
dislavam sanāca salasīt līdz pat 30 
tonnām akmeņu. Katrs akmens vis-
pirms tiek nopucēts un nomazgāts ar 
augstspiediena mazgāšanas ierīci un 

tikai pēc tam - nonāk kompozīcijās. 
Vladislavs dzimis Nīcgales pagasta 

“Vērdiņos”, savukārt Līksnā Serge-
jeviču ģimene dzīvo jau vairāk kā 40 
gadus. Vladislavs ir pārliecināts, ka 
jebkurš darbs ir jāsāk ar sevi, savu-
kārt skaistais apkārt jāvairo vispirms 
ar savas sētas sakopšanu. 

“Nesaprotu, kad cilvēki saka, ka nav 
naudas, nav līdzekļu, lai varētu kaut 
ko darīt. Bet Dievs mīļais! Paņem 
to pašu bērza slotiņu, izslauki savu 
pagalmu, tur nav vajadzīgi nekādi 
līdzekļi. Sakop savu māju, savu ap-
kārtni. Tik daudz var izdarīt jebkurš”, 
bilst V.S. 

Vladislavs Sergejevičs ne vien iz-
daiļo savas mājas apkārtni. Vairā-
ki veidojumi no dzelzs papildina arī 
Līksnas Muižas parku. Tā, piemēram, 
kaķis, suns un stirna ir lieliski puķu 
podu turētāji. Līksnas parkā arī Lat-

vijas simtgadei veltītā kompozīcija, 
kas ir Vladislava idejas iemiesojums 
dzīvē. Parkā skatāmi arī Vladislava 
veidotie puķu podi. 

Savukārt “Vītolu” mājas simtgades 
žogs tapis pēc Ievas Akurateres dzies-
mas “Manai tautai” motīviem. Lielie 
riteņi, kas iecementēti, ir kā simbols 
latviešiem, kas aizbraukuši prom uz 
ārzemēm. Žogā redzami arī Līksnas 
Muižas vecie sarkanie ķieģeļi, kas da-
tēti ar 1812. gadu. 

Saimnieks izrāda savu pašreizē-
jo darbu - pirti, kurai pamati arī no 
akmeņiem. Pēc viņa vārdiem, tie no-
drošinot ēkai papildus siltumu. Zāles 
pļaujmašīnas riteņi pieskaņojošies 
koka galdam, savukārt kāpnes pirts 
iekšienē – arī Vladislava darbs, jo dip-
lomēts galdnieks tās darināt atteicies. 
Tās palicis vien apstrādāt ar laku. 

Visi darbi no metāla top meistara 

darbnīcā, kurā tiek izrādītas metāla 
liekšanas formas un darba rīki. Vla-
dislavs stāsta, ka tagad veikalā dar-
ba rīku netrūkstot, var nopirkt jebko. 
Jāzina tikai, kā tos pareizi pielietot. 
Ar frēzi, kas nopērkama vien pa ne-
pilniem 6 eiro, var izdarīt ļoti daudz. 
Meistars gan akcentē, ka jebkurš ins-
truments ir kā brīdinājuma signāls, jo 
strādāt bez cimdiem un aizsargbrillēm 
nekādā gadījumā nedrīkst. 

Pērn “Vītoli” Līksnas pagastā no-
vērtēta kā sakoptākā lauku māja. Ne-
viens akmens negulēs bez darba, tā 
apgalvo Vladislavs, kuram vēl daudz 
darbīgu dienu un ideju pūrā.  

Olga David ova

Vaboles skolas vēsture - Latvijas vēstures mazā kopija
“Dzīvē staigātie ceļi mums visiem 

atmiņās vijušies kā gaiša atmiņu len-
ta. Iegūtās skolas gudrības, mīlestība, 
meklētie un atrastie papardes zie-
di parka sudraboto vītolu paēnā nav 
zuduši, bet dzīvo mūsu sirdīs un at-
miņās, bet skolēnu stādītie dzīvības 
koki slienas augstu zilajās debesīs”, 
tā par skolas gadiem saka bijušie Va-
boles vidusskolas absolventi. Pašlaik 
top grāmata par Vaboles vidusskolas 
vēsturi, kas, kā bilst viena no grāma-
tas ieceres autorēm, skolas direktore 
Elita Skrupska, ir Latvijas vēstures 
mazā kopija. Piedzīvotais laika grie-
žos palicis ierakstīts bijušo skolēnu 
un skolotāju atmiņu stāstos, kas par 
laimi nav pazuduši, bet visus šos ilgos 
gadus gādīgi glabājušies skolas arhīvā. 
Elita Skrupska stāsta, ka vairākas rei-
zes tika apsvērta doma uzrakstīt kādu 
pētniecisko darbu par skolu, jo arhīvā 
galbājas tik daudz liecību, caur kurām 
var vilkt paralēles ar mūsdienām. Pie-
mēram, dažādu gadu saglabājušās pa-
vēļu grāmatas, kas mūsdienu valodā 
runājot – rīkojumu grāmatas, pedago-
ģisko sēžu protokoli, gan šī brīža, gan 
1947. un 1962. gada. Savukārt skolē-
nu vērtēšanas kārtība tolaik uz tagad 
– viens pret vienu – pārbaudes darbu 
skaits mācību priekšmetos tika un tiek 
noteikts atbilstoši mācību stundu skai-
tam nedēļā. 

Pavēļu grāmatā arī tā laika skarbie 
un dramatiskie izvešanas laiki uz Sibī-
riju. Neskaitāmas pavēles par skolēnu 
atskaitīšanu un skolotāju atlaišanu 
no darba, sakarā ar ģimenes locekļu 
izsūtīšanu uz tālākajiem Austrumu 
rajoniem. Arī 1947.-1949. gados direk-
tores Rudzītes rakstītajā pavēļu grā-
matā spilgti atainotas tā laika norises. 
Neskaitāmi rājieni par  morālo stāju, 
kādai ir jābūt komunisma ideoloģijas 
apstākļos, arī par dažādiem cilvēcis-
kiem trūkumiem, piemēram, alkohola 
lietošanu. 

Esošā skolas ēka iesvētīta 1925. 
gadā, savukārt skolas pirmsākumi 
Vabolē datējami ar 1919. gada 20. no-
vembri, kad dibināta Vaboles sešgadī-
gā pamatskola. Lai gan dažādos avotos 
un grāmatās skolas dibināšanas gada 
skaitļi ir atšķirīgi, par konkrētu skolas 
dibināšanas gadu ir saglabājusies ar-
hīva izziņa, kas pieprasīta no Latvijas 

PSR centrālā valsts vēstures arhīva 
1979. gada 11. februārī. 

Pirmā skola Vabolē atradās vēsturis-
kajā koka ēkā Vaboles parkā aiz taga-
dējās estrādes. Sešgadīgajā skolā strā-
dājuši vien 6-7 skolotāji, kas pretstatā 
mūsu laikam, ir pavisam niecīgs ci-
pars. Ir saglabājušās ziņas par skolēnu 
skaitu dažādos laika posmos, kas kra-
si atšķīrās un mūsu laikā dzirdētiem 
skaitļiem. Tā 1925./1926. mācību gadā 
Vaboles sešgadīgajā skolā mācījās 220 
skolēni, 1926./1927. mācību gadā - 
195 skolēni, 1927./1928. mācību gadā 
– 212. Savukārt 1936./1937. mācību 
gadā jau 326 skolēni. Skolēnu skaits 
vien audzis. Tagad mēs par to varētu 
tikai sapņot. Atrasti interesanti fakti 
arī par to, ka agrākos laikos par iešanu 
skolā vajadzējis maksāt, un daži to ne-
maz nav varējuši atļauties. Par skolā 
iešanu bija jāiemaksā 150 rubļi gadā, 
kā arī skolas pusdienām jāsagādā aug-
ļi un dārzeņi. 

1917./1918. gadā norisinājās remont-
darbi jau tagadējā skolas ēkā. Savu-
kārt sešgadīgās skolas ēkā tika izvie-
tots skolas internāts, kas pastāvēja 
vēl ilgus gadus. Turpat bijusi arī sko-
las virtuve, kas izmantota internāta 
vajadzībām. Arī skolēni ir palīdzējuši 
virtuves darbos un pie ēdiena pagata-
vošanas. Tā pārstājusi darboties, kad 
kolhozs uzbūvēja ēdnīcas ēku, kas šo-
brīd ir tukša un vairs netiek izmantota. 

Grāmata tiks veltīta skolas 100. jubi-
lejai un savus atvēršanas svētkus pie-
dzīvos šī gada 23. novembrī, kad skolā 
gaidāmas lielas svinības, kā arī absol-
ventu salidojums. 

Apņemšanās un uzdrīkstēšanās uz-
rakstīt grāmatu par Vaboles skolas 
vēsturi ir bijusi tik liela, ka viss mate-
riāla darbs noritējis skolas vadības un 
skolotāju pulkā. Kā pastāstīja direkto-
re Elita Skrupska, viss darbs tika ie-
sākts pērnā gada ziemas mēnešos, uz-
runāta tika arīdzan Vaboles Skrindu 
dzimtas muzeja direktore Anna Lazdā-
ne, kurai, kā jau vizuālās mākslas sko-
lotājai, uz grāmatu ir māksliniecisks 
skatījums. Pie bagātīgi klātā arhīva 
materiālu galda skolotāju istabā sēž 
Elita Skrupska, kā arī skolotājas Anna 
Lazdāne un Kristīne Kucina. Ar lepnu-
mu tiek šķirstītas goda un apbalvoju-
mu grāmatas, ar interesi - rokrakstu 
klades, glītrakstīšanas burtnīcas, tari-
fi kācijas no 1960. gada, kas sniedz in-
formāciju par tā laika skolotāju algām, 
skolotāju ziņu kartītes, kurā uzskaitīti 
darba gadi skolā un iegūtā izglītība. 
Kā arī ne viena vien pedagoģisko sēžu 
protokolu burtnīca, kas vēl joprojām ir 
arhīvā glabājams dokuments. Visi sko-
las materiāli ik gadu tiek nodoti zonā-
lajam Daugavpils arhīvam, taču laimī-
gā kārtā daži no tiem ir palikuši skolas 
arhīvā. Uz galda saliktas pionieru un 
komjauniešu organizāciju hronikas, 

skolēnu pašu zīmētas un noformētas. 
Arī skolas pases, kas vēlākos laikos 
izskatījušās jau nedaudz savādāk. 
Grāmatā tiks ievietoti arī skenēti rok-
raksti, glīti un kaligrāfi ski. Skolotāja 
Kristīne Kucina bilst, ka tagad laika 
glītrakstīšanai latviešu valodas stun-
dās vairs nepaliek, mūsu laikā tam ne-
tiek vairs pievērsta tik liela uzmanība. 

Grāmata sastāvēs no trim lielām 
sadaļām – mācību darba organizācija, 
interešu izglītība un sabiedriskās or-
ganizācijas. Skolotāji tika sadalīti pa 
grupām, katrai no tām iedalīta sava 
desmitgade. Lai arī grāmatas mūsu 
laikos rakstīt ir moderni, grāmata par 
Vaboles vidusskolas vēsturi top pašu 
spēkiem. Uzrunāta izdevniecība “Sava 
grāmata”, kas saliks visu materiālu pa 
lappusēm. Teksta rediģēšanu veic sko-
lotāja Anita Šalkovska.  

Skolotājas Kristīnes Kucinas apko-
potais materiāls par interešu izglītību 
balstās uz skolas absolventu un biju-
šo skolotāju atmiņu stāstiem. Tie ir 
no skolotājas Monikas Žuravskas, kas 
rakstīja par skolas dramatisko pulci-
ņu, tās ir Kārļa Strupā meitas Silvi-
jas Strupās atmiņas par skolas pūtēju 
orķestri, mūžībā aizgājušās skolotājas 
Annas Skuķes atmiņas, skolotājas 
Renātes Pudānes atmiņas. Kā bilst 
Kristīne, tā būs visdzīvākā grāmatas 
sadaļa, jo balstās nevis uz faktiem un 
skaitļiem, bet cilvēku piedzīvoto un 
izjusto. Arī jaunāko gadu absolventi 
ir rakstījuši savas atmiņas par dalību 
pulciņos, svētkos un skolas pasāku-
mos. 

Skolotāja Monika Žuravska, kas 
vadīja skolas dramatisko pulciņu, uz 
kādu žetona vakaru iestudēja lugu, 
kurā vajadzējis īstu karieti. Kariete 
tika sameklēta, taču bija tik liela, ka 
neielīda pa zāles durvīm iekšā. To cēla 
iekšā pa logu. Skolotāju atmiņu stās-
tus vāca un pierakstīja paši skolēni 
projektu nedēļu ievaros. Tāpat ievākti 
dati par bijušo skolotāju darba gadiem. 
Šogad katram skolēnam tika uzdots 
vasaras brīvlaikā uzrakstīt radošo dar-
bu - savu novēlējumu, veltījumu vai 
dzejoli skolai. Skaistākie no fragmen-
tiem tiks ievietoti grāmatā. Kaut arī 
daudzi skolotāji jau aizgājuši aizsaulē, 
vēl joprojām šo pasauli savām acīm 
redz skolotājas Renāte Pudāne, Raisa 
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Žilinska, Monika Žuravska, Vija Arni-
cāne, Albīne Ivbule un skolotājs Kazi-
mirs Paukšte. 

Daži izvilkumi no Kazimira Paukštes 
rakstītā pedagoģiskās padomes sēdēs 
un politmācībās: 

“Ja nav vienā jomā, tad nav otrā 
jomā, jo katra joma saistīta ar citām jo-
mām un tāpēc nevar izrauties nevienā 
jomā”. 

“Ievērojamus mācītājus apbedī baz-
nīcas dārzā, tāpēc īstenus skolotājus 
vajadzētu apbedīt skolas izmēģināju-
mu lauciņā”. 

“Disciplīna ir tāda nejēdzīga lieta, ar 
ko vēlāk nevar tikt galā”. 

“Sākuši runāt par cilvēcisku pieeju 
latviešiem kā cilvēkiem”. 

Savulaik skolā tika izdota arī avīze 
“Sātuve”. 

“Mūsu skolas vēsture ir Latvijas vēs-
tures mazā kopija, jo dibināta gadu pēc 
tam, kad izveidota Latvijas valsts. Pē-
tot skolas vēsturi, izzinām arī Latvijas 
vēsturi. Tas fakts, ka laikā, kad Latvijā 
vēl noris brīvības cīņas, kādos Latvijas 
laukos rodas skola, tikai pierāda, cik 
ļoti šī zināšanu kāre ir bijusi liela un 
tikpat liela arī ticība un cerība Latvijas 
nākotnei Latgales ļaužu acīs. Tas ir īsts 

vēsturisks fenomens un liela uzdrīk-
stēšanās un ticība labākiem laikiem”, 
noslēgumā saka Elita Skrupska. 

 Olga Davidova

Pateicība 
Seniori šogad, gatavojoties 17. senioru 

festivālam, šķiet, gāja pretī saullēktam 
nevis saulrietam… Jo Daugavpils nova-
da tik zaļie Višķi ar tik skaistu, plašu es-
trādi un sporta laukumiem mūs sagaidī-
ja ar iedvesmojošu devīzi – “Saulei pretī 
mūžu ejot”…

Višķu ļaudis pamatīgi, pārdomāti bija 
sagatavojušies daudzo pašdarbnieku ko-
lektīvu - vairāk kā tūkstots dalībnieku 
uzņemšanai – apgrozībai. 

Pasākumu dienas kārtības norise tik 
gluda un raita – gan mēģinājumi, gan 
ēdināšana, Dievkalpojums, gājiens, liel-
koncerts, sadanču mūzika. 

Ikviens seniors visās jomās izbaudī-
ja laipnību, sirsnību, sapratni, garšīgas 
pusdienas, Višķu varenajā laukakme-
ņu būvētajā baznīcā priestera Andreja 
Aglonieša svētsvinīgi celebrēto Dievkal-
pojumu, krāsaino gājienu un, protams, 
lielkoncertu. 

Īpaši pārsteidza svētku režisores 
Anitas Lipskas izdomas bagātais liel-
koncerta scenārijs. Tajā patiess līdzpār-
dzīvojums visas dzīves garumā – īsts 
baudījums dvēselei. 

Dzīves ainiņas izspēlēja pasākuma 
vadītāji – vectēva lomu – populārais, at-

raktīvais aktieris Jānis Jarāns, mazdēla 
– drošsirdīgs zēns Juris Gura no Dau-
gavpils novada. 

Festivāla radošie, varošie, darošie or-
ganizatori kā īsti burvji uzbūra tik skais-
tus svētkus – ikvienam senioram tik sir-
dij tīkamu, pasakainu sajūtu buķeti. 

Burvībā pieskaitāms arī ikviens ska-
tītājs, ikviens kolektīvs, ikviens, kas 
gādāja par civilizēto līmeni, ikviens or-
ganizators, atbildīgais, ciemiņš, valdības 

pārstāvis, pasākuma vadītājs: režisore 
Anita Lipska, pasākuma vadītāji Jānis 
Jarāns un Juris Gura, dziedātājs Andris 
Baltacis, pagasta pārvaldes vadītājs Jā-
nis Proms, novada domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins, Kultūras pārvaldes vadī-
tāja Ināra Mukāne, Latvijas Pensionāru 
federācijas valdes priekšsēdētāja Dzin-
tra Žilde, Labklājības ministre Ramona 
Petraviča, svētku koordinatore Inta Uš-
kāne, pašvaldības izpilddirektore Vanda 

Kezika, māksliniece Olga Gžibovska, 
koncerta mākslinieciskās vadītājas Ani-
ta Zarāne un Aija Daugele. 

Lai Dieva miers festivāla tradīcijas 
aizsācējai Zofi jai Zujevai un dzīves spars 
turpinātājai Helēnai Pizičai. 

Īpašs tencinājums no “Bokonu Bryuk-
lenēm” deju mākslinieciskajai vadītājai 
Aijai Daugelei – par doto godu atrasties 
uz skatuves. 

Draudzīgas satikšanās, atkalredzēša-
nās prieks, dziesmu skanīgums, danču 
jestrums, pozitīvas enerģijas virmojums, 
kopā pārdzīvotais krāšņais sajūtu miks-
lis mūs ikvienu bagātina, stiprina, spri-
dzina, iedvesmo, pārliecina, ka vēl esam 
lietderīgi, vajadzīgi. Pacilājošā priekā un 
cerībā gaidīsim nākamo tikšanos Rugā-
jos! 

Lai ikvienam Dieva apredzība katrai 
dzīves dienai! 

Pateicībā, Viļānu novada Dekšāres 
pagasta “Bokonu Bryuklenes” dalībniece 
Dzidra Bruzgule. 

P.S. Pateicība Viļānu novadam un 
laipnajam autobusa vadītājam Gunā-
ram Mičulim par saudzīgo vizināšanu.

Novadā var saņemt pabalstus bērnu izglītības procesa nodrošināšanai
Daugavpils novada domes Saistošie 

noteikumi “Par sociālo palīdzību Dau-
gavpils novadā” nosaka vienreizējā pa-
balsta mācību līdzekļu iegādei un pa-
balsta skolēnu ēdināšanas apmaksai 
piešķiršanas kārtību.

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei – 
kancelejas preču, mācību grāmatu, 
darba burtnīcu vai citu izglītības pro-
cesam nepieciešamo preču iegādei. 
Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģime-
nēm, kuru bērni uzsāk vai turpina mā-
cības vispārizglītojošās izglītības ies-

tādēs no piecu gadu vecuma. Pabalstu 
var pieprasīt vienu reizi gadā, uzsākot 
jauno mācību gadu. Tā apmērs trūcī-
gai ģimenei ir 22 eiro apmērā vienam 
skolniekam. Lai pieprasītu pabalstu, 
Sociālajā dienestā jāiesniedz iesnie-
gums un izziņa no izglītības iestādes, 
kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties, 
gadījumā, ja šī informācija nav pašval-
dības rīcībā. 

Tāpat Daugavpils novada trūcīgo ģi-
meņu bērniem, bērniem bāreņiem, bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem, 

kuri mācās vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs, var tikt izmaksāts pabalsts 
skolēnu ēdināšanas apmaksai. To var 
piešķirt Daugavpils novada izglītības 
iestāžu audzēkņiem, kā arī tiem bēr-
niem, kuriem nav pieejama vispārējā 
izglītība Daugavpils novada teritorijā. 

Pabalsta apmērs ir atbilstošs skolas 
vispārizglītojošās iestādes noteiktai 
ēdināšanas maksai. Lai to saņemtu, 
Sociālajā dienestā jāiesniedz iesnie-
gums un izziņa no izglītības iestādes, 
kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties, 

gadījumā, ja šī informācija nav pašval-
dības rīcībā. Pabalsts tiek maksāts kat-
ru mēnesi mācību gada laikā saskaņā 
ar atbilstošās vispārizglītojošās iestā-
des ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja 
piestādīto rēķinu un/vai pakalpojuma 
saņēmēju sarakstu vai saņem skaidrā 
naudā.

 Olga Davidova

Piešķirs līdzfi nansējumu energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai Špoģu ciema Skolas ielā 13

Daugavpils novada domes sēdē tika 
pieņemts lēmums par līdzfi nansējuma 
piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai, kas atrodas Višķu pagasta Špo-
ģu ciemā, energoefektivitātes paaug-
stināšanas pasākumu veikšanai.

Ar lēmumu tiek noteikts daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas Skolas ie-
las 13 dzīvokļu īpašniekiem piešķirt 
23281.71 eiro energoaudita pārskata 
izstrādei un termogrāfi jas veikšanai, 
ēkas vienkāršotās atjaunošanas aplie-
cinājuma kartes izstrādei un jumta se-
guma nomaiņai ar siltināšanu. 

Saskaņā ar daudzdzīvokļu ēkas Sko-
las ielā 13, Špoģi, Višķu pagastā, Dau-
gavpils novadā, 2018. gada energoau-
dita pārskatu, piegādātās enerģijas 
ietaupījums pēc jumta seguma nomai-

ņas ar siltināšanu būtu 39.00 kWh/2 
gadā – 22.48 %.

Pašvaldība no 2013. līdz 2018. gadam 
ir piešķīrusi līdzfi nansējumu energo-
efektivitātes pasākumiem 20 daudz-
dzīvokļu dzīvojamām mājām gandrīz 
533 000 eiro apmērā. Visvairāk tiek 
pieprasīts līdzfi nansējums bēniņu 
siltināšanai un jumta seguma mai-
ņai. 2019. gadā tika plānots piešķirt 
līdzfi nansējumu 146 235 eiro apmērā 
energoefektivitātes veikšanai. Jau šo-
brīd vienas dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašniekiem ir piešķirts līdzfi nansē-
jums vairāk nekā 12 541 eiro apmērā. 

Olga Davidova 

Parakstīts sadarbības nolīgums 
ar Nacionālo Polockas vēstures un kultūras

 muzeju-rezervātu
12. jūnijā Daugavpils novada Kul-

tūras centrā “Vārpa” tika parakstīts 
sadarbības nolīgums kultūras un tū-
risma jomā starp Nacionālo Polockas 
vēstures un kultūras muzeju-rezervā-
tu un Daugavpils novada domes Kul-
tūras pārvaldi. Nolīgumu parakstīja 
Polockas muzeja-rezervāta  direktore 
Tamāra Džumantajeva un Daugavpils 
novada Kultūras pārvaldes vadītāja 
Ināra Mukāne.

Nolīgums paredz abpusēji izdevīgu 
sadarbību kultūras jomā: dalību rek-
lāmas pasākumos, kas tiks vērsti uz 
partneru kultūras produktu piedāvā-
jumu vietējā un starptautiskajā tirgū, 

izstāžu darbinieku pieredzes apmaiņu, 
plenēru organizēšanu, dalību kopīga-
jos forumos, tikšanās un konferencēs, 
tūrisma reklāmas braucienu organi-
zēšanu reģionos, sadarbību ar masu 
medijiem, ka arī dalību Republikas un 
reģionālajās izstādēs. 

Tāpat puses vienojās veicināt sa-
darbību jaunu pārrobežu programmu 
projektu realizācijā. Pateicoties no-
slēgtajai sadarbībai, muzeja-rezervāta 
darbinieki atklās sev jaunas Latvijas 
kultūras lappuses. 
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Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumentālā ansambļa (VIA) “Bulta” 
mazais sapnis ir piepildījies

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 
VIA “Bulta” dalībnieki sapņoja savu 
mazo sapni ilgi  - aizbraukt uz Viteb-
sku (Baltkrievijā) un piedalīties fes-
tivālā “Slavjanskij bazar”. Mārtiņš 
Mednis - basģitāra un vokāls, Ksenija 
Jefi mova - sintezators, Ernests Pet-
rovs - soloģitāra, Rolands Kļavinskis 
- bungas, Zane Proma - vokāls kopā 
ar savu ansambļa vadītāju Viktoru 
Ļeonoviču un vokālo pedagogu Diānu 
Kļavinsku bija nepacietīgi un negai-
dīja, bet neatlaidīgi strādāja, lai šis 
sapnis piepildītos.  

Un tas tiešām notika, sapnis pie-
pildījās, VIA “Bulta” kopā ar saviem 
vecākiem, Višķu pārvaldes vadītāju 
Jāni Promu un Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolas direktoru Andreju 
Repinu no 12. līdz līdz 14. jūlijam 
viesojās Vitebskā. 

Organizatori un Daugavpils nova-
da sadarbības partneri Vitebskā mūs 
sagaidīja ar plašu, piesātinātu un iz-
zinošu programmu katrai dienai. 

Pirmajā dienā, 12. jūlijā, iepazinām 
Vitebsku pastaigā pa pilsētu, apmek-
lējām izstādes un VIA “Bulta” snie-
dza savu pirmo koncertu uz skatuves 
Vitebskas vecpilsētā. 

Koncerta repertuārā  bija iekļautas 
6 dziesmas latviešu valodā, 4 dzies-
mas krievu valodā un viena dziesma 
baltkrievu valodā. 

Otrajā dienā, 13. jūlijā, devāmies 
uz bērnu vasaras nometni “Bura-
vestnik”, kur bērniem bija iespēja 
piedalīties starptautiskajā Lāsertaga 
turnīrā Latvija – Baltkrievija. Pēc 
turnīra bērniem un pieaugušajiem 
bija iespēja iziet vairākas Tarzāna 
trases atrakciju parkā nometnes te-
ritorijā. 

Pēc aktīvi pavadīta laika nomet-

nē, devāmies ceļā uz Vimnas vidus-
skolu Vitebskas agropilsētiņā.  Jau 
pie skolas mūs sagaidīja direktore 
ar krietnu pulciņu skolēnu un sko-
lotāju, kuri sveica mūs ar dejām un 
dziesmām.  Izrādījās, ka visi skolēni, 
kuri bija ieradušies, lai mūs sveiktu, 
ir Baltkrievijas Republikas godalgoto 
vietu ieguvēji sportā dažādos sporta 
veidos. Mūsu ekskursija šajā skolā 
turpinājās. Mēs apmeklējām Maizes 
muzeju un etnogrāfi sko muzeju, kas 
atrodas skolas telpās un ko ir izvei-
dojuši paši šīs skolas pedagogi, darbi-
nieki un skolēni. 

Tālāk devāmies uz EKO ciematu 
netālu no Vitebskas. Ciemata iedzī-
votāji mūs sagaidīja ar sālsmaizi, 
dziesmām un stāstiem par to, kādēļ ir 
izvēlējušies dzīvot šajā ciematā. Uzzi-
nājām, ka šī ciemata iedzīvotāju bēr-
ni nemācās skolās, bet mācās mājās 

un bauda veselīgu dzīvesveidu. Paši 
ražo dažādus produktus un pārtiek 
no tiem. Kopā ar ciematiņa iedzīvo-
tājiem uzkāpām kalnā “Zvon Gora”, 
no kurienes paveras burvīgs skats 
uz Baltkrievijas laukiem un vienojā-
mies vienā kopbildē.  Tikšanās izska-
ņā nogaršojām ciematiņa iedzīvotāju 
pašmāju ražotos produktus - maizi, 
medu, pīrāgus un sukādes. Sirsnīgi 
atvadījāmies no EKO ciematiņa sir-
snīgajiem ļaudīm, lai tālāk dotos uz 
festivāla “Slavjanskij bazar” vēstures 
muzeju, kuru apskatījām gida pava-
dībā un uzzinājām daudz jauna par 
šo festivālu. 

Trešajā dienā,  14. jūlijā, devāmies 
baudīt Vitebskas centrālās ielas 
gaisotni un aplūkot skatuves māks-
liniekus no visas pasaules. Kopā ar 
bērniem apmeklējām Baltkrievijas 
teātri “Ļaļka”, kur noskatījāmies 

unikālo un neatkārtojamo čemodāna 
- dueta “KVAM” izrādi “Mēs pie jums 
iebraucām uz stundu jeb vai viegli 
būt aktierim”. Emocijām pārpildīti 
un pozitīvi uzlādējušies, devāmies 
pārģērbties un gatavoties VIA “Bulta 
”otrajam koncertam Vitebskas vecpil-
sētā. 

Trešās dienas izskaņā apmeklējām 
otrās dienas estrādes dziesmu kon-
kursu jaunajiem izpildītājiem Viteb-
skas vasaras amfi teātrī, kur koncerta 
pirmajā daļā jaunie izpildītāji izpildī-
ja pasaules hītu. Koncerta laikā aktī-
vi atbalstījām Latvijas pārstāji Lidi-
ju Bresku no Daugavpils.  Koncerta 
otrajā daļā baudījām Allas Duhovas 
šov-baleta “TODES” izrādi. Pēc kon-
certa aplūkojām naksnīgi burvīgo Vi-
tebsku.

Laiks paskrēja nemanot. Mājās at-
griezāmies pārpildīti ar emocijām un 
iespaidiem, kuros joprojām dalāmies 
ar saviem bērniem. 

Vecāku vārdā sirsnīgs paldies par 
viesmīlīgo uzņemšanu bērnu nomet-
nes “Spartakovec” pedagogu darba 
grupai. 

Liels paldies par uzticību un rūpēm 
visa brauciena laikā Višķu pagasta 
pārvaldes vadītājam Jānim Promam 
un Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 
direktoram Andrejam Repinam. Pal-
dies VIA “Bulta” vadītājam Viktoram 
Ļeonovičam par izturību darbā ar 
bērniem. Pateicamies Daugavpils no-
vada domei par fi nansiālu atbalstu, 
lai mēs varētu apmeklēt šo festivālu.

 Pateicībā,
VIA “Bulta” bērnu vecāki

  Atbalstīja Kultūras pārvaldes dalību pārrobežu sadarbības projektā
Novada domes sēdē deputāti atbals-

tīja Daugavpils novada Kultūras pār-
valdes dalību partnera statusā pro-
jekta “Daugavpils novada un Zarasu 
rajona lauku kopienu attīstīšana, 
izmantojot mūžizglītības, kultūras 
un veselīga dzīvesveida aktivitātes” 
(akronīms “Mūžam jauns”) iesnieg-
šanu Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības  programmas 2014.–2020.
gadam trešajā projektu konkursā. 

Projekta provizoriskais īstenošanas 
termiņš ir no 2020. gada 1. marta līdz 
2021. gada 1. augustam. 

Daugavpils novada pašvaldības 
fi nansējuma daļa projektā ir 90 
000 eiro, no kuras Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda līdzfi nansē-
jums  - 85 % jeb 76 500 eiro, paš-
valdības līdzfi nansējums - 10 % jeb 
9 000 eiro, Latvijas valsts budže-
ta fi nansējums - 5 % jeb 4 500 eiro. 
Projekta apstiprināšanas gadījumā 
līdzfi nansējuma un priekšfi nansēju-
ma nodrošināšanai plānoti  Valsts 
kases aizņēmuma līdzekļi. 

Projektā paredzamo darbību vidū - 
kultūras aktivitātes lauku kopienās, 
kas ir mazāk iesaistījušies un pieda-

lījušies iepriekšējos kultūras pasā-
kumos, pasākumu rīkošana  bērnu 
un jauniešu auditorijai, kas ir virzī-
tājspēks teritorijas ilgtspējīgai attīs-
tībai, kā arī sociāli mazāk aizsargā-
tajām iedzīvotāju slānim; tehniskās 
bāzes  uzlabošana  lauku kopienās 
un teritorijās, kur tas nepieciešams, 
lai realizētu pasākumus auditorijai 
un veicinātu ekonomisko attīstību, 
interešu klubu un kultūras telpu 
labiekārtošanu un attīstību; izglīto-
joši pasākumi, praktiski semināri, 
darbnīcas ar profesionālu ekspertu 
iesaistīšanu, izmantojot bibliotēkas 
kā kultūras un mūžizglītības cen-
trus; dažādu ieinteresēto pušu (paš-
valdības, kultūrizglītības iestādes, 
nevalstiskās organizācijas, sociālo 
pakalpojumu centri u.c.) pieredzes un 
labās prakses apmaiņa, kā veiksmī-
gāk  strādāt ar lauku kopienām.

Projekta gaitā plānotas aktivitātes 
Višķu, Kalkūnes un Biķernieku pa-
gastā un Daugavpils novada Kultū-
ras centrā “Vārpa”. 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, 
kā arī Naujenes Mūzikas un mākslas 
skolas vajadzībām plānota video un 

datortehnikas iegāde (video kame-
ras, statīvi, gaismas aprīkojums, fo-
tokameras) kā palīgs mācību procesā 
un pieaugušo izglītībā. Ar mērķi at-
balstīt ārtelpas pasākumu rīkošanu, 
plānots iegādāties digitālās klavie-
res, kas būtu viegli transportējamas, 
kā arī mobilo telti. Plānots dažādot 
pagastu bibliotēku pakalpojumus, 
orientējot tos uz gados vecākiem cil-
vēkiem. Šim mērķim plānota audio 
magnetafonu un austiņu iegāde trim 
bibliotēkām un trim sabiedriskajiem 
centriem, kas ļaus izmantot audio 
grāmatu pakalpojumus.  

Biķernieku pagasta kultūras namā 
bērnu un jauniešu auditorijai, Višķu 
pagasta Sabiedriskajā centrā senio-
ru un jauniešu auditorijai, Kultūras 
centrā “Vārpa” cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām plānotas trīs mēnešu no-
darbības ar angļu, lietuviešu un lat-
galiešu vārdu apguvi. Kā arī mobilas 
teātra izrādes, kas balstītas uz pro-
jekta laikā savāktajām leģendām un 
dzīves stāstiem.

Bērnu auditorijai tiks iegādāts ro-
taļlietu kopums, kas veidotas no koka 
un videi draudzīgiem materiāliem un 

tiks izmantots iekštelpu un āra pasā-
kumiem visā novada teritorijā. 

Projekta noslēguma gadā paredzē-
ta Lauku leģendu festivāla rīkošana, 
kura laikā būs apskatāmas projekta 
gaitā veidotās fotoizstādes un video 
fi lmas, pieaicināti arī citi pagasti un 
viesi, notiks fi lmu demonstrējumi, 
mākslinieku koncerti un performan-
ces.

Arī šobrīd sadarbībā ar Zarasu kul-
tūras centru tiek īstenots projekts, 
kura gaitā novada teritorijā  jau ie-
kārtota Kulinārā mantojuma telpa 
Vabolē, organizētas vairākas nodar-
bības Naujenē un Demenē, kā arī 
projekta pasākumi Vaboles pagastā 
un citviet. 

Sadarbībā ar pastāvīgo partneri, Za-
rasu kultūras centru, ar projektu starp-
niecību Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde vēlas turpināt aktivitāšu da-
žādošanu kultūrā un mūžizglītībā pie-
robežas rajonos. 

Olga Davidova
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I Z S O L E

P U B L I S K Ā  A P S P R I E Š A N A

Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2019. gada 13. augustā plkst. 
09:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība (starp-
gabals) „170”, Latgale, ar kadastra 
apzīmējumu 4468 009 0177    619 m2 
platībā, Līksnas pagasts, Daugavpils 
novads.  Objekta sākotnējā cena –  
EUR 1140.00.

2019. gada 13. augustā plkst. 
09:30 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr. 11, 
Skolas iela 13A, Špoģi, Višķu pagasts, 
Daugavpils novads. Objekta sākotnē-
jā cena – EUR 3200.00

2019. gada 13. augustā plkst. 
10:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots nekustamais īpašums 
„9”, Varavīksne ar kadastra apzīmē-
jumu 4460 005 0157   0.0423 ha platī-
bā, Kalkūnes pagasts, Daugavpils no-
vads.  Objekta sākotnējā cena –  EUR 
804.00.

2019. gada 13. augustā plkst. 
10:30 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 

mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots nekustamais īpašums 
„Lapiņas”,  ar kadastra numuru 4492 
003 0343,  Tabores pagasts, Daugav-
pils novads.  Objekta sākotnējā cena 
–  EUR 6500.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavinā-
mā objekta izsoli var reģistrēties līdz 
2019. gada 9. augustam plkst. 15.00. 
Daugavpils novada domē, 12.,19. ka-
binetā Rīgas iela 2, Daugavpils.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. pan-
ta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš 
paziņojuma publicēšanas Latvijas 
Republikas ofi ciālajā izdevumā „Lat-
vijas Vēstnesis”, Daugavpils novada 
domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12., 
19. kabinetā (darbdienās no plkst. 
8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš sa-
maksājot reģistrācijas maksu EUR 
14.00 (četrpadsmit euro 00 centi) un 
nodrošinājumu 10% apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma sākumce-
nas.

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozā-
ģēt kokus ārpus meža teritorijas: bērzus Koroļevščinas kapos. 

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 
(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts) no 2019. gada 1. augusta līdz 2019. 
gada 21. augustam.

Publiskā apspriešana notiks 2019. gada 23. augustā plkst. 9.30

Jaunatne aicina piedalīties labdarības akcijā 
Jau ceturto gadu Daugavpils nova-

da jaunatne ikgadējā jaunatnes sali-
dojuma ietvaros rīko labdarības akci-
ju. Šo gadu garumā jaunieši palīdzēja 
mazajiem pirmklasniekiem piepildīt 
savas skolas somas, palīdzēja Dau-
gavpils novada, Demenes pagasta 
dzīvnieku patversmei “Otrā māja”, 
devās ar dāvanām pie Naujenes bēr-
nu nama bērniņiem. 

Šogad akcija tiek rīkota, sadarbojo-
ties ar Daugavpils reģionālo slimnīcu. 
Labdarības akcijas ietvaros aicinām 
ikvienu ziedot krāsojamās grāmatas, 

krāsainos zīmuļus un fl omāsterus, 
puzles, galda spēles, grāmatas, u.c. 
mantas, kas ļaus padarīt Daugavpils 
reģionālās slimnīcas Bērnu nodaļas 
mazo pacientu ikdienu krāsaināku. 

Ziedojumus ir iespējams nogādāt 
uz Daugavpils novada Kultūras cen-
tru “Vārpa” (Dobeles ielā 30) līdz 2. 
augustam. Kontaktpersona: Olesja 
Ņikitina, tālr. 22379486

Aicinām ikvienu būt atsaucīgam 
un piedalīties labdarības akcijā!

Uzsāks pārrobežu sadarbības programmas 
projekta īstenošanu 

Uzsāks Latvijas-Lietuvas-Baltkrie-
vijas pārrobežu sadarbības program-
mas projekta  “Dvinas/Daugavas iele-
jas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo 
amata prasmju izpēte, saglabāšana 
un nodošana nākamajai paaudzei” 
īstenošanu, ar tā kopējām izmaksām 
122 258 eiro, no kurām Eiropas kai-
miņattiecību instrumenta līdzfi nan-
sējums 90% jeb 110032,20 eiro. Pro-
jekta īstenošanas laiks ir līdz 2021. 
gada 17. februārim. 

Projekta īstenotājs un vadošais 
partneris Daugavpils novada Kultū-

ras pārvalde, un tās daļa projektā - 
52 907 eiro, no kurām 90 % ERAF fi -
nansējums 47616,30 eiro apmērā, 5% 
Valsts budžeta dotācija 2645,35 eiro 
un 5% - pašvaldības fi nansējums, kas 
sastāda 2645,35 eiro.

Projekta partneri ir Polockas vēs-
tures un kultūras muzeja rezervāts, 
kā arī Braslavas rajona muzeju aso-
ciācija. 

Vairāk informācijas būs no Jeļenas 
Žukovas.

Briģenes ezerā ielaisti zandartu mazuļi 
1. jūlijā projekta „Daugavpils nova-

da Demenes pagasta Briģenes ezera 
zivju resursu papildināšana” ietva-
ros Briģenes ezerā tika ielaisti 11000 
zandartu mazuļu. Projekta kopējas 
izmaksas ir 3300,88 eiro, no kurām 
Zivju fonda fi nansējums ir 2937 eiro, 

kas sastāda 89% no attiecināmajām 
izmaksām, bet Daugavpils novada 
pašvaldības līdzfi nansējums - 363,88 
eiro, kas sastāda 11% no attiecinā-
majā m izmaksām.

 Mūžībā aizgājuši:
Ambeļu pagastā

Meženieks Broņislavs (1958.g.)
Biķernieku pagastā

Kokins Jāzeps (1946.g.)
Demenes pagastā

Loča Marija (1958.g.)
Madžule Nadja (1948.g.)

Dubnas pagastā 
Lausovs Genādijs (1953.g.)

Kalkūnes pagastā 
Aņisjko Staņislavs (1942.g.)

Miļevskis Romualds (1939.g.)
Leonovs Nikolajs (1948.g.)

Kalupes pagastā
Fedotovs Jurijs (1985.g.)

Goldmanis Normunds (1966.g.)
Līksnas pagastā

Spārne Monika (1924.g.)
Gadzāne Regīna (1939.g.)
Sondore Anna (1955.g.)

Naujenes pagastā
Puzinkevičs Geronims (1935.g.)

Timofejeva Teresa (1961.g.)
Fjodorovs Grigorijs (1943.g.)

Aņisimova Ņina (1947.g.)
Greidāns Pēteris (1960.g.)
Streļčuks Jurijs (1987.g.)

Kaštaļjane Anastasija (2004.g.)
Skrudalienas pagastā

Geceviča Janīna (1937.g.)
Sventes pagastā

Silovs Nikolajs (1961.g.)
Pilace Valentīna (1942.g.)

Vaboles pagastā 
Mackeviča Marija (1928.g.)

Zavjalovs Jevgeņijs (1971.g.)
Vecsalienas pagastā 

Kovaļova Valentīna (1934.g.)
Višķu pagastā

Rudzāts Jāzeps (1923.g.)
Kolosovskis Česlavs (1945.g.)

Gude Mārīte (1979.g.)
Spriņģis Romualds (1941.g.)

Darbu Pašvaldības aģentūras “Višķi”
vadītāja amatā sāk Kaspars Putniņš 

Domes sēdē deputāti Pašvaldības 
aģentūras “Višķi” vadītāja amatā ap-
stiprināja Kasparu Putniņu. 

Kaspars Putniņš dzimis un mācījies 
Višķu pagastā, izglītību ieguvis Špoģu 
vidusskolā, pēcāk - Višķu tehnikumā, 
savukārt, absolvējot Biznesa māks-
las un tehnoloģiju akadēmiju, ieguvis 
namu pārziņa kvalifi kāciju. 

Līdz šim Kaspars Putniņš strādājis 
par Pašvaldības aģentūras “Višķi” ēku 
un apsaimniekojamās teritorijas pār-
zini. 

Kaspara Putniņa kā vadītāja amata 
pienākumu lokā – aģentūras pamat-
funkciju nodrošināšana (komunālo 
pakalpojumu organizēšana un snieg-
šana, saimniecības objektu pārval-
dīšana, uzturēšana, ekspluatācija 
un remonts, sadzīves un individuālo 
atkritumu savākšanas, izvešanas un 
apsaimniekošanas organizēšana un 
uzraudzība, dzīvojamā fonda apsaim-
niekošana, ikdienas apsekošana, teko-
šo un kapitālo remontu plānošana) un 
citi. 

Olga Davidova
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Daugavpils novada sportisti izcīna 11 medaļas Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
Priecīgā garastāvoklī no Latvijas 

Jaunatnes Olimpiādes Jelgavā atgrie-
zās mūsu novada sportisti un treneri, 
kopumā izcīnītas 11 medaļas - 3 zelta, 
3 sudraba un 5 bronzas, šajā rādītājā 
izcīnot 15 vietu starp 79 Latvijas paš-
valdībām, kuras piedalījās lieliskajos 
jaunatnes sporta svētkos. Pēc lielajām 
Olimpiskajām spēlēm Latvijas žurnā-
listi bieži vien rēķina, kurā vietā Lat-
vija ierindotos, ja parēķina medaļu 
skaitu uz valsts iedzīvotāju skaitu, un 
dažreiz sanāk diezgan augsti rezul-
tāti. Ja es šodien rēķinātu, cik ir izcī-
nīto medaļu uz sportistu skaitu, kuri 
nodarbojas novada sporta skolā, tad 
mēs noteikti būtu pirmajā trijniekā, jo 
mūsu sporta skolā ir tikai 250 audzēk-
ņi, bet aiz mums ir ļoti daudz novadu, 
kur sporta skolās nodarbojas pat 500 
un vairāk bērni. 

Dodoties uz Olimpiādi, garastāvoklis 
bija krietni bēdīgāks, jo, izbraucot uz 
sacensībām, uzzināju, ka mūsu viegl-
atlētikas līderis un prognozējamais 
karognesējs atklāšanas parādē Edvīns 
Hadakovs ir saslimis un nevarēs pie-
dalīties, tāpat uz sacensībām nevarēs 
braukt mūsu šobrīd labākais cīkstonis 
- Rinalds Skorodihins, kurš nesen pie-
dalījās Eiropas čempionātā, bet dažas 
dienas pirms Olimpiādes, treniņā guva 
smagu traumu. Saņemot šīs ziņas sa-
pratu, ka trīs “drošas” zelta medaļas 
mums aiziet garām.

Tomēr treneri bija labi pastrādāju-
ši, un, neskatoties uz līderu trūkumu, 
startējušie sportisti mums sagādāja 
daudz priecīgu brīžu.

Pirmie uz starta izgāja brīvās cīņas 
sacensību dalībnieki. Fināla sacensī-
bās, kurās notika cīņas par medaļām, 
iekļuva trīs mūsu sportisti. Cīņā par 
trešo vietu  svara kategorijā līdz 60 kg 
Daniils Antonovs uzvarēja un izcīnīja 

m 3. vietu izrāva Mareks Meženiks 
ar rezultātu 9:28,86min. Vēl 3 apļus 
pirms fi niša Mareks atradās 6. vietā 
un pēc smagnējā skrējiena likās, ka 
nespēs noturēt arī to, bet tad tika at-
rasti spēki un viņš no nelielās četru 
cilvēku grupas, kuri cīnījās par trešo 
vietu, aizmuka, spēcīgi kāpinot tem-
pu un fi nišēja trešais, diemžēl pirmie 
2 bija atrāvušies pārāk tālu. Tā kā 
Olimpiādē apbalvo pirmās 6 vietas, 
tad vēl uz goda pjedestāla stājās Olga 
Ignatjeva - tāllēkšanā 5. vieta (5.21m), 
augstlēkšanā Darja Stepanova 6. vie-
ta (1.56m), Viktorija Jevdokimova 5. 
vieta 400m ar barjerām (1:06,40m) 
un 4. vieta meiteņu komandai stafetē 
100m+200m+300m+400m, kurā skrēja 
Jūlija Ignatjeva, Olga Ignatjeva, Darja 
Stepanova un Viktorija Jevdokimova. 
Ar Olimpiādi daļai šīs vecuma grupas 
sportistiem vēl sezona nebeidzas. Pēc 
uzvaras Olimpiādē Latvijas izlases 
sastāvā startam Eiropas jaunatnes 
Olimpiādē Baku Azerbaidžānā iekļau-
ta Olga Ignatjeva, iepriekš jau šīs tie-
sības bija izcīnījis Edvīns Hadakovs, 
savukārt Vladislavs Čemis un Jūlija 
Ignatjeva Latvijas izlases sastāvā do-
sies uz Baltijas valstu čempionātu. Visi 
minētie vieglatlēti trenējas pie Janas 
un Dmitrija Hadakoviem.

Paldies novada vadībai par piešķir-
tajiem līdzekļiem sportistu sagatavo-
šanas periodā un dalībai Olimpiādē.

Ļoti liels paldies visiem sportistiem 
un treneriem par augstajiem rezultā-
tiem un Daugavpils novada populari-
zēšanu Latvijas Jaunatnes Olimpiādē!

Vēlu drīzāku atlabšanu mūsu līde-
riem Edvīnam un Rinaldam un veik-
smi visiem sezonas atlikušajos startos!

Jānis Skrinda 
Novada sporta skolas direktors

novadam pirmo medaļu olimpiādē, pēc 
tam svara kategorijā līdz 80 kg Mak-
sims Romanovs izcīnīja sudrabu, bet 
svara kategorijā līdz 92 kg, pārliecinoši 
aizvadot visas cīņas, zelta medaļu iz-
cīnīja Romāns Atrahimovičs. Sevišķi 
smaga Romānam izvērtās priekšsa-
cīkšu cīņa ar Daugavpils pārstāvi, jau 
pirmajās sekundēs daugavpilietis iegu-
va pārsvaru 5:0, bet Romānu tas nesa-
mulsināja, un, turpinot ievērot trenera 
Andreja Andrijanova norādījumus, 
tika pārņemta iniciatīva un rezultātā 
uzvara 12:8.

Arī bokseriem izcīnītas 3 medaļas. 
Gļeba Zujeva audzēkņiem sanāca 
“visgarākā” Olimpiāde, jo saskaņā ar 
boksa noteikumiem, sportisti dienā 
drīkst aizvadīt tikai vienu cīņu, līdz ar 
to sportistiem, kuri tiek fi nālā, sacen-
sības ilgst 3 dienas. No mūsējiem līdz 
fi nālam izdevās aizkļūt Romualdam 

Gribanovam. Svara kategorijā līdz 
81 kg fi nālā Romualds jau pirmajā 
raundā nokautēja Jūrmalas sportistu 
un izcīnīja 1. vietu. Ņikita Zujevs un 
Aleksandrs Rabotjaga uzvarēja priekš-
sacīkstēs, bet pusfi nālos nācās piekāp-
ties saviem pretiniekiem, līdz ar to sa-
ņemot bronzas medaļas. 

Vieglatlēti izcīnīja 5 medaļas. Sa-
censības mūsējie uzsāka uzreiz ar 
dubultuzvaru trīssoļlēkšanā - 1. vietā 
mūsu karognesēja olimpiādes atklā-
šanas pasākumā - Olga Ignatjeva ar 
rezultātu 11.95 m, otrajā vietā viņas 
māsa Jūlija Ignatjeva ar rezultātu 
11.79 m. Vladislavs Čemis izcīnīja 2. 
vietu 100 m sprintā ar rezultātu 11.3 
sek., otrajā sacensību dienā Vladislavs 
vēlreiz stājās uz goda pjedestāla, izcī-
not 3. vietu 200 m ar rezultātu 23.25 
sek. Gandrīz pēdējā sacensību discip-
līnā, parādot cīnītāja raksturu, 3000 

Latvāņu apkarošana – katra saimnieka atbildības jautājums 
Sosnovska latvānis uz Latviju at-

ceļoja gandrīz pirms 70 gadiem no 
tālajām Kaukāza zemēm. Tam bija 
jākļūst par lielisku lopbarības augu, 
taču tas kļuva par bīstamāko Latvi-
jas invazīvo sugu. 

Padomju gados latvāņi Latvijā tika 
ievesti kā kultūraugi, kurus tika pa-
redzēts izmantot skābbarībai liellopu 
fermās. Vairāku gadu desmitu laikā 
šis augs izplatījies savvaļā. Šo augu 
sula satur vielas, kas ultravioletā 
starojuma iedarbībā var radīt ādas 
apdegumus. Latvānis ir grūti iznīdē-
jams, tā sēklas saglabājas augsnē ilg-
stoši. Lauksaimniecībai derīgo zemju, 
kur ieviesies latvānis, izmantošana 
ir apgrūtināta, bet īpaši sarežģīti ir 
panākt šī invazīvā auga iznīdēšanu 
ūdeņu krastos, ceļmalās, pamestās 
un degradētās teritorijās.  

Saskaņā ar Augu aizsardzības liku-
mu un Invazīvo augu sugu izplatības 
ierobežošanas noteikumiem, valsts 
līmenī tiek noteikti invazīvo augu su-
gas – Sosnovska latvāņa - izplatības 
ierobežošanas pasākumi, tā iznīci-
nāšanas kārtība un metodes. Tāpat 
tajos noteikta kārtība, kādā zemes 

īpašnieki sniedz informāciju par lat-
vāņa izplatību zemes lietošanas mēr-
ķu grupās, un informācijas saturu, 
kas ir brīvi pieejams sabiedrībai, kā 
arī darba aizsardzības prasības, vei-
cot latvāņa izplatības ierobežošanas 
pasākumus.

Latvāņi aug kā uz pašvaldībai pie-

derošām zemēm, tā arī uz privāta-
jām, tostarp arī gar ūdenstilpēm un 
neapsaimniekotajās zemes platībās.

Tā kā latvāņi ir invazīvo augu suga, 
ikviena zemes īpašnieka pienākums 
ir rūpēties ne tikai par sev piedero-
šo zemes īpašumu, bet arī nepieļaut 
invazīvo augu sugu izplatību ārpus 

sava īpašuma.
Ikvienam īpašniekam ir jāziņo 

Valsts augu aizsardzības dienestam, 
kādi pasākumi notiek cīņā ar latvā-
ņu aizaugušajām teritorijām, kā arī 
jāsniedz informācija par latvāņu at-
radņu paplašināšanos vai samazinā-
šanos. Zemes īpašnieki var vērsties 
arī pašvaldībā pēc konsultācijas par 
iespējamiem pasākumiem latvāņu iz-
platības ierobežošanā. 

Pēc Valsts augu aizsardzības die-
nesta datiem, kopsummā Daugavpils 
novadā privātpersonām vai juridis-
kām personām piederošajās zemēs 
latvāņi aizņem kopumā ap 195 ha 
zemes. Pašvaldībai piederošajos īpa-
šumos ir bijuši reģistrēti ap 89 ha ar 
latvāņiem invadētas zemes, bet pēc 
pagājušajā gadā veiktās pārbaudes, 
ko veica pašvaldības zemes lietu spe-
ciālisti, vairākās reģistrētajās pla-
tībās latvāņi ir iznīdēti un tagad tie 
sedz  35 ha zemes.

 Olga Davidova
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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 bezmaksas izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 7069 eks., izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Izdevums iznāk kopš 2011. gada 3. marta

No 25. jūnija līdz 24. jūlijam novadā dzimuši 10 bērniņi, 
no tiem - 6 meitenes un 4 puikas

Jūlijā laulību noslēguši 60 pāri,
 no tiem 19 pāri -  novada iedzīvotāji


