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 Kalkūnes ciemam 500!

7. septembrī Kalkūnes ciema iedzīvo-
tāji un viesi svinēja grandiozu jubileju. 
Šogad Kalkūnes ciemam palika 500 
gadi. Svētki bija sākušies ar gājienu, 
kas vēlāk turpinājās ar piemiņas vie-
tas atklāšanu, koncertu, bērnu atrak-
cijām un citām aktivitātēm.

Pirms atklāt piemiņas vietu, Kalkū-
nes pagasta pārvaldes vadītājs Osvalds 
Kursītis pastāstīja nedaudz no Kalkū-
nes vēstures, kā arī apsveica visus 
iedzīvotājus un viesus ar svētkiem. 
„Esmu pārliecināts, ka Kalkūnei ir 
vairāk nekā 500 gadi, jo, viennozīmīgi, 
šeit kāds dzīvoja vēl senākajos laikos. 
Es domāju, ka nav daudz tādu apdzī-
votu vietu Latvijā, kas varētu svinēt 
savu 500. jubileju. Tā nav joka lieta – 
500 gadi! Ir daudz kas noticis pasaulē 
pirms 500 gadiem, piemēram, Fernāns 
Magelāns gatavojās savam ceļojumam 
apkārt pasaulei, notika baznīcas refor-
mācija, 1519. gadā ir miris Leonardo 
da Vinči, Rietumeiropā tas bija Rene-
sanses laiks, bet pats svarīgākais ir 
tas, ka mūsu Kalkūne tika pirmo reizi 
minēta rakstiskajos vēsturiskajos avo-
tos.”

Pētot vēsturi, var uzzināt, ka šo 500 
gadu laikā pāri Kalkūnei 3 reizes ir gā-
jis mēris un vismaz 18 reizes notikusi 
karadarbība. Osvalds Kursītis piebilst, 
ka vārdu „kalkūnietis” var attiecināt 
uz Felkerzāmu un Etingenu dzimtu, kā 
arī tādiem pazīstamiem cilvēkiem kā 
Rainis, Krišjānis Klaniņš, Vilis Siliņš 
un daudzi citi. Pašlaik Kalkūnē viss 
iet uz augšu un attīstās. „Mēs uzska-
tām, ka Kalkūnei ir jābūt vietai, kur 
cilvēkiem ir ērti un patīkami dzīvot. 
Kalkūni bija, ir un būs! Kamēr ir mūsu 
cilvēki, kuriem ir radoša dzirkstele, uz-

ņēmība un vēlme būt šeit, tikmēr būs 
arī Kalkūne!”, tā O.Kursītis. 

Piemiņas akmens atklāšanas misija 
tika uzticēta jaunās paaudzes pārstāv-
jiem, mazākajiem kalkūniešiem, kuri-
turpinās attīstīt un uzlabot Kalkūnes 
nākotni.

„Man ir patiess prieks būt šodien 
kopā ar kalkūniešiem tik skaistā jūsu 
ciema 5 gadsimtu jubilejā. Šis ir fe-
nomenāls notikums mūsu novadam. 
Šodien īpaši gribētos pateikties tām 
paaudzēm, kas ir veidojušas Kalkūni. 
Starp mums šodien ir daudz jauniešu 
un bērnu, tas nozīmē, ka Kalkūnei ir 
nākotne un tās vēsture turpināsies!” – 
svētku uzrunā akcentēja Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja 1. viet-
nieks Aivars Rasčevskis.

Aleksejs Mackevičs, Daugavpils no-
vada domes deputāts, arī piedalījās 
svētku atklāšanā. Deputāts atzīst, ka 
arī viņa ģimenes vēsture ir saistīta ar 
šo lielisko vietu. Tāpēc viņam bija īpašs 
gods piedalīties svētkos.

Par nākotnes 
plāniem ciema at-
tīstībā pastāstīja 
īpašumu apsaim-
niekošanas daļas 
vadītājs Anatolijs 
Mackevičs: „Ja mēs 
izdarīsim nelielu 
ieskatu nākama-
jos 10 gados, tad, 
viennozīmīgi, mēs 
sāksim ar visu ceļu 
infrastruktūras at-
jaunošanu. Mums 
ir ļoti intensīva ceļu 
satiksme, tāpēc ir 
svarīgi, lai visur ir 

asfaltēti ceļi. Mēs strādājam pie tā, lai 
visa ciema perimetrā tiktu nodrošināta 
apgaismošana, palika nomainīt tikai 7 
apgaismošanas objektus. Lai bērniem 
ir vieta, kur aktīvi pavadīt laiku, mēs 
plānojam uzcelt jaunu bērnu rotaļu 
laukumu, lai vecākiem nevajadzētu 
braukt uz pilsētu vai citiem rajoniem, 
lai atpūstos ar bērniem. Tagad viens 
no svarīgākajiem jautājumiem ir spor-
ta kompleksa būvniecības plānošana. 
Protams, lai iedzīvotājiem ir prieks 
pastaigāties pa ciema ielām, plānojam 
izveidot vairāk zaļo zonu ar puķu do-
bēm. Lai mūsu labiekārtošanas dar-
biniekiem darbs ritētu efektīvāk un 
ātrāk, tiks nopirkti jauni mehāniskie 
darbarīki. Ļoti gribētos, no sākuma ek-
sperimentāli, pamēģināt organizēt tū-
risma forumu vai vismaz tikšanos, un, 
ja eksperiments gūs labus rezultātus, 
tad organizēt tādu pasākumu kā ik-
gadējo tradīciju. Ir jāatceras par to, ka 
ciems attīstās un atrodas tuvu pilsētai, 
tas nozīmē, ka ir daudz iespēju uzsākt 

savu biznesu ”.
Pēc atklāšanas ceremonijas sākās 

koncerta un izklaides programma. 
Tika piedāvātas dažādas aktivitātes 
gan bērniem, gan jauniešiem, gan pie-
augušajiem, sākot ar piepūšamajām 
atrakcijām, burbuļu šovu un gaisa 
balonu fi gūrām, beidzot ar mini zoo 
dzīvnieku apskati un jautrām dejām. 
Koncerta programma bija piesātināta 
ar dziesmām, dejām un dažādiem pa-
raugdemonstrējumiem. Uzstājās bēr-
nu vokālais ansamblis „Zariņi”, Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi 
spēlēja pazīstamus muzikālos priekš-
nesumus, Kalkūnes pagasta sieviešu 
vokālais ansamblis „Pērles” priecē-
ja skatītājus ar jautrām dziesmām, 
Kalkūnes pagasta deju kolektīvs „Vita 
of dance” parādīja, ka dejas var dejot 
ne tikai visiem ierastā veidā, bet Sven-
tes Tautas nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Ezerzvani” īpaši iepriecināja 
vecākās paaudzes viesus.

Koncerta laikā fantastisku pārstei-
gumu skatītājiem sagatavoja sporta 
klubs D.I.S.K. Avio šova laikā 3 kluba 
dalībnieki veica lēcienu ar izpletni un 
piezemējās tieši laukumā, kur notika 
koncerts. Katram no sportistiem bija 
savs karogs: Valsts karogs, Daugavpils 
novada karogs un Kalkūnes pagasta 
karogs.

Svētki turpinājās ar zaļumballi ins-
trumentālā ansambļa KVARTA+ pa-
vadījumā un noslēdzās ar uguns šovu 
un salūtu.

Samanta Miglāne
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Ināra Ondzule iecelta par 
Špoģu vidusskolas direktori

Novada domes sēdē pieņemts lē-
mums iecelt Ināru Ondzuli par Špoģu 
vidusskolas direktori. Ināra Ondzule 
19 gadu garumā strādāja par direktori 
Kalupes pamatskolā, pirms tam, kopš 
1987. gada – bijusi par direktora viet-
nieci. 

Tāpat ar domes lēmumu no Špoģu 
vidusskolas direktora amata pēc dar-
binieka un darba devēja vienošanās 

atbrīvots Jānis Belkovskis, kas devies 
pelnītā atpūtā. Jānis Belkovskis Špoģu 
vidusskolas direktora amatā nostrādā-
ja apaļus 30 gadus. Pēc izglītības viņš 
ir fi zikas un matemātikas skolotājs, 
kas savas darba gaitas par direktoru 
uzsāka 1980. gadā Asūnes skolā, savu-
kārt no 1983. līdz 1989. gadam ir bijis 
Krāslavas 2. vidusskolas direktors. 

Par Salienas pagasta pārvaldes vadītāju iecelta 
Svetlana Kursīte 

Ar 1. septembri par jauno Salienas 
pagasta pārvaldes vadītāju iecelta 
Svetlana Kursīte, kura līdz tam ie-
ņēma Vecsalienas pagasta pārvaldes 
vadītāja amatu. Svetlanai Kursītei ir 
Daugavpils Universitātes maģistra 
grāds pedagoģijā ar ģeogrāfi jas un ķī-
mijas skolotājas kvalifi kāciju, kā arī 
2015. gadā iegūts bakalaura grāds 
tiesībzinātnē ar kvalifi kāciju juriskon-
sults, absolvējot Baltijas Starptautisko 
akadēmiju. Līdzšinējā darba pieredze 
no 2008. līdz 2015. gadam Svetlanai 
Kursītei bija saistīta ar Skrudalienas 
pamatskolu, kur viņa strādāja par sko-
lotāju, no 2015. līdz 2017. gadam viņa 
pildīja Skrudalienas bāriņtiesas locek-
les pienākumus, savukārt kopš pērnā 
gada februāra Svetlana bija Vecsalie-
nas pagasta pārvaldes vadītāja. 

Balstoties uz 11. jūlijā Daugavpils 
novada domes sēdē pieņemto lēmumu 
par Vecsalienas pagasta pārvaldes kā 
iestādes likvidāciju, tagad un turpmāk 
par Vecsalienas pagastu kā adminis-
tratīvo vienību atbildēs nesen izveido-
tā Salienas pagasta pārvaldes struk-
tūrvienība. 

Jābilst, ka domes sēdē tāpat pie-
ņemts lēmums par iepriekšējā Salie-
nas pagasta pārvaldes vadītāja Rišar-
da Jermaļonoka atbrīvošanu no amata 
pēc darbinieka un darba devēja vieno-
šanās. Rišards Jermaļonoks par Salie-
nas pagasta pārvaldes vadītāju nostrā-
dāja 18 gadus.

Velomaršruti rudens izbraucieniem 

Klāt ir rudens, viens no krāšņāka-
jiem gadalaikiem. Tas ir laiks, kad 
vēl var paspēt izbaudīt mūsu novada 
skaistumu. Viens no aktīvākajiem un 
interesantākiem ceļošanas veidiem 
ir braukšana ar velosipēdu. Var droši 
piestāt kādā smukā vietā, lai nofoto-
grafētos, vai, uzbraucot lielajā kalnā, 
apstātos, dziļi ievilktu elpu un baudī-
tu visu, kas ir apkārt. Viena no labā-
kajām iespējām izbaudīt rudeni aktīvi 
ir izbraukt  Daugavpils novada velo-
maršrutus.

Visgarākais ir reģionālais velomarš-
ruts Nr. 35 “Daugavas loki”. 123 km 
garš izzinošs maršruts, kas ietver sevī 
gan divu pilsētu arhitektūras pērles 
ar baznīcām, pilīm un cietokšņiem, 
gan dabas ainavas vienā no skaistāka-
jiem Latvijas upju posmiem Daugavas 
augštecē, izbraucot gan pa labo, gan 
kreiso Daugavas krastu dabas parka 
"Daugavas loki" teritorijā, kas ir ie-
kļauts Latvijas nacionālajā UNESCO 
sarakstā, kā arī pretendē uz iekļauša-
nu pasaules UNESCO sarakstā.

Ja nav pārliecības par savām spējām 

izbraukt vairāk nekā 100 km, tiek pie-
dāvāti arī īsāki maršruti. 56,5 km garš 
velomaršruts nr. 778 “Augšzemes eze-
ru loki” ved gan caur Daugavpils pilsē-
tas Grīvas mikrorajonu ar savu savda-
bīgo apbūvi, gan lauku apvidu, kas iet 
pa īpaši aizsargājamo ainavu apvidu 
„Augšzeme“ un sevī ietver Medumu un 
Sventes dabas parkus. Maršruts šķēr-
so vairākas baznīcas, Sventes muižu, 
muzejus un citus tūrisma objektus. 

Visīsākais, bet tikpat ainavisks ir 
velomaršruts nr. 779 “Luknas ezera 
loks”. 17.7 km maršruts sevī ietver Viš-
ķu pagasta saimnieciski aktīvāko un 
ainaviski spilgtāko daļu, ko izbraucot 
iespējams tuvāk iepazīt latviešu, krie-
vu, ebreju kultūrvēsturisko mantoju-
mu, vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi 
un apskatīt populārākos tūrisma ob-
jektus.

Detalizētāku informāciju par marš-
rutiem var atrast daugavpilsnovads.lv.

Samanta Miglāne

Līdz 15. oktobrim piesaki kandidātu 
novada domes apbalvojumiem 

Tuvojoties 18. no-
vembrim, Daugav-
pils novada dome 
vēlas apzināt un 
īpaši sumināt tos cil-
vēkus, kuri pelnījuši 
atzinību par iegul-
dījumu novada at-
tīstībā, pašvaldības 
un valsts pārvaldes 
darbā, veselības aiz-
sardzībā, kultūrā, 
izglītībā, zinātnē, 
sociālajā aprūpē, uz-
ņēmējdarbībā, spor-
tā un sabiedriskajā 
darbā. Līdz š.g. 15. 
oktobrim ieskaitot 
aicinām izvirzīt pretendentus, kuri 
ir cienīgi tikt apbalvoti ar Atzinības 
rakstu vai balvu „Gada cilvēks”. Pilna 
informācija par pretendentu pieteik-
šanas kārtību atrodama nolikumā par 
Daugavpils novada domes apbalvoju-
miem. Nolikums pieejams mājas lapā 
www.daugavpilsnovads.lv un pagastu 
pārvaldēs. Tiesības pieteikt kandidā-
tus ir Daugavpils novada domes de-
putātiem, iedzīvotājiem (ne mazāk kā 

5 pilngadīgas personas), iestāžu un 
kapitālsabiedrību vadītājiem, reģistrē-
tām nevalstiskajām organizācijām un 
profesionālajām asociācijām. Pieteiku-
mus adresēt Daugavpils novada domes 
Apbalvošanas komisijai, iesniedzot pa-
pīra veidā Daugavpils novada domes 
Personāla daļā (28. kab., Rīgas iela 2, 
Daugavpils) un elektroniski uz e-pas-
tu - jolita.zubcova@dnd.lv. Uzziņām - 
t.65476834.
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

07.10. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

21.10. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Jānis Belkovskis

07.10. Malnavas koledžas izglītības programmu 
īstenošanas vieta Višķi 10.00-13.00

21.10. Vaboles pagasta pārvalde 10.00-12.00
Andrejs Bruns

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

14.10. Laucesas pagasta pārvalde. c. Mirnijs 15:00-18:00
Jevgeņijs Gridasovs
02.10. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
09.10. Salienas pagasta pārvalde 08.00-10.00
23.10. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Viktors Kalāns
14.10. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-13.00
28.10. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-13.00
Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns
16.10. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
23.10. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
30.10. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
03.10. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
17.10. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
31.10. Medumu pagasta pārvalde 13.00-14.00
Aleksejs Mackevičs
01.10. Vecsalienas pagasta pārvalde 15.00-17.00
02.10. Biķernieku pamatskola 15.00-17.00

08.10. Salienas pagasta pārvalde 15.00-17.00

09.10. Biķernieku pamatskola 15.00-17.00

15.10. Tabores pagasta pārvalde 15.00-17.00

16.10. Biķernieku pamatskola 15.00-17.00
Guntars Melnis
08.10. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00
21.10. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00 
Vjačeslavs Moskaļenko
08.10. Medumu  pagasta pārvalde 09:30-11:30
15.10. Kalupes pagasta pārvalde 09:30-11:30
Olesja Ņikitina
07.10. Naujenes pagasta pārvalde  16.00-18.00

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

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

Aleksandrs Sibircevs
08.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00
18.10. Sventes vidusskola 16.00-17.00
22.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Ilmārs Skuķis
15.10. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-13.00
Regīna Tamane
22.10. Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena” 13:00-15:00
29.10. Salienas pagasta pārvalde 13:00-15:00
Jānis Vagalis 
01.10. Višķu pagasts, Aglonas iela 30 15.00-18.00
15.10. Višķu pagasts, Aglonas iela 30 15.00-18.00
22.10. Višķu pagasts, Aglonas iela 30 15.00-18.00
29.10. Višķu pagasts, Aglonas iela 30 15.00-18.00

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

Lauksaimniekiem pieejama mobilā aplikācija
Turpmāk svarīga informācija lauksaimniekam, 

mežsaimniekiem un zivsaimniekiem būs pieejama lī-
dzi tālrunī, jo Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis 
ērtu rīku – mobilo aplikāciju. Aplikāciju var izman-
tot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto Elektronis-
ko pieteikšanās sistēmu. 

Mobilā aplikācija ir pieejama gan Android, gan iOS 
viedierīcēm bez maksas. 

Mobilā aplikācija nodrošina ātrāku un vienkār-
šāku komunikācija starp dienestu un tā klientiem. 
Rezultātā lauksaimnieki informāciju saņem ātrāk, 
spēj ātrāk reaģēt dažādās problēmsituācijās un par 
to informēt dienestu.

Mobilajā aplikācijā klientiem būs iespēja apskatīt, 
piemēram, svarīgāko notikumu kalendāru, saņem-
tos maksājumus, pieejamās bezakcīzes dīzeļdegvie-

las apjomu, saņemtās vēstules no LAD, informāciju 
par gaidāmajām kontrolēm saimniecības un to re-
zultātiem, kā arī ērti nofotografēt laukus, īstenoto 
investīciju projektu rezultātus un atsūtīt informāciju 
dienestam.

Lauku atbalsta dienests rūpējoties par klientiem, 
vēlas nodrošināt pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku 
visu pakalpojumu un informācijas pieejamību, tāpēc 
mobilā aplikācija lauksaimniekiem ir mērķtiecīgs 
nākamais solis mūsdienīgo rīku ieviešanā dienestā.

Turpmākajā laikā mobilā aplikācija tiks papildinā-
ta ar citām jaunām funkcionalitātēm. Piemēram, ap-
likācijā būs informāciju par citu zemkopības resora 
iestāžu veiktajām pārbaudēm saimniecībā.

Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 

2019. gada 29. augusta sēdē pieņemti 50 lēmumi:
 Aktualizēja novada attīstības programmas 2012.-2018. 

gadam Investīciju plānu 2019.-2021. gadam.
 Izdeva Nīcgales pagasta pārvaldes nolikumu.  
 Grozīja Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsar-

dzības komisijas nolikumu.
 Atbrīvoja no amata Špoģu vidusskolas direktoru Jāni 

Belkovski. Kalupes pamatskolas direktori Ināru Ondzuli un 
Salienas pagasta pārvaldes vadītāju Rišardu Jermaļonoku.
 Iecēla par Špoģu vidusskolas direktori Ināru Ondzuli un 

par Salienas pagasta pārvaldes vadītāju Svetlanu Kursīti.
 Atļāva Salienas vidusskolai uzsākt Erasmus+ program-

mas projekta “Izglītība-solis pretī veiksmīgai karjerai” īsteno-
šanu ar kopējām izmaksām 5047 euro un apstiprināja projek-
ta ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Pilnvaroja SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SER-

VISS” novada pašvaldības vārdā veikt dzīvojamo māju pār-
valdīšanu līdz pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai Nīcgales pagasta Nīcgales cie-
ma (Skolas iela 1A, Skolas iela 3, Skolas iela 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.
 Nolēma noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu 

Maļinovas pagasta teritorijā ar SIA „ATKRITUMU APSAIM-
NIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪ-
BU ORGANIZĀCIJA” un ar 01.09.2019. noteica maksu 12,58 
euro par 1 m3 atkritumu bez pievienotās vērtības nodokļa 
par radīto sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu un uzglabāšanu.
 Iedalīja no novada pašvaldības ceļu fonda 2019.gada 

nesadalītā atlikuma Kalkūnes pagasta pārvaldei 3730 euro 
Ķieģeļu ielas apgaismojuma ierīkošanai un 10737 euro  Ko-
munālās ielas melnā seguma remontam, Maļinovas pagasta 
pārvaldei 5225 euro ceļa “Valsts ceļš - Darbnīcas” nobrauk-
tuves  paplašināšanai, Naujenes  pagasta pārvaldei 1397 
euro ceļa “Sargeliški - Slutišķi - Markova” posmu piebērša-
nai, Skrudalienas pagasta pārvaldei 1228 euro Aveņu  ielas 
grants seguma mehanizētai atjaunošanai, Vaboles pagasta 
pārvaldei 7938 euro ceļa ”Kucini - Ūglinieki - Svētiņi” izskalo-
tās caurtekas atjaunošanai.
 Atļāva Nīcgales  pagasta pārvaldei izslēgt no grāmatve-

dības uzskaites un norakstīt izdevumos nepabeigtās būvnie-
cības (dokumentācijas) izmaksas: tehniskais projekts ,,Dau-
gavpils novada pašvaldības ceļa ,,Ozoli-Avotiņi” rekonstruk-
cija  Nīcgales pagastā”, ekonomiskais pamatojums ,,Nīcgales 
ciema centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukcija”,  tehniskais projekts ,,Nīcgales ciema katlu 
mājas rezerves elektroapgādes pieslēgšana”,  tehniskais pro-
jekts ,,Siltuma ielas būvniecība Daugavpils novada Nīcgales 
pagastā”, būvprojekts ,,Nīcgales ciema centralizētās siltum-
apgādes sistēmas rekonstrukcija”. 
 Nolēma pārņemt novada domes valdījumā 6 zemes vienī-

bas Maļinovas, Medumu, Naujenes, Salienas, Skrudalienas 
pagastā un nostiprināt to īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda.  
 Nolēma nodot atsavināšanai 13 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Demenes, Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Līksnas, 
Nīcgales, Tabores un Vaboles pagastā.
 Nolēma pārdot pašvaldības 8 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Demenes, Kalkūnes, Maļinovas, Naujenes, Salie-
nas, Skrudalienas un Višķu pagastā.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 4 pašvaldības nekus-

tamajiem īpašumiem Kalkūnes, Līksnas, Višķu un Tabores 
pagastā.
 Pieņēma 4 lēmumus zemes jautājumos. 
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus par koku 

ciršanu Kalupes un Salienas pagastā.
2019. gada 12. septembra sēdē pieņemti 23 lēmumi:
 Aktualizēja novada attīstības programmas 2012.-2018. 

gadam Investīciju plānu 2019.-2021. gadam.
 Izdeva Salienas pagasta pārvaldes nolikumu.  
 Atzina par spēku zaudējušu novada domes 24.07.2009. 

nolikumu Nr.35 ,,VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDES 
NOLIKUMS”.
 Nolēma atļaut Biķernieku pamatskolai uzsākt Eras-

mus+ programmas projekta “Lepni būt par eiropiešiem!” un  
projekta “Veselīgs dzīves veids – ceļš uz dzīvi” īstenošanu, ku-
rus pilnā apjomā fi nansē Valsts izglītības attīstības aģentūra.  
Projektu īstenošanas laiks no 01.10.2019. līdz 30.09.2021.
 Grozīja novada domes 20.07.2017. lēmumu Nr.151 “Par 

Daugavpils novada domes siltumapgādes, ūdensapgādes, ka-
nalizācijas pakalpojumu un sadzīves atkritumu savākšanas 
tarifu projektu izvērtēšanas komisijas izveidošanu un noliku-
ma apstiprināšanu”, 12.07.2018. lēmumu Nr.937 “Par Latvi-
jas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. 
LLI-337 “Zarasu rajona un Daugavpils novada  mazaktīvo 
teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības  akti-
vitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus 
(Radītu, lai paliktu)” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu 
tāmes apstiprināšanu”, 30.05.2019. lēmumu Nr.1460 “Par 
projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucio-
nalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā” iesniegša-
nu” un 11.07.2019. lēmumu Nr.1563 “Par projekta Nr.ENI-
LLB-1-216 “Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju 
tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana 
nākamajai paaudzei” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu 
tāmes apstiprināšanu”.
 Nolēma lūgt Valsts kasē aizņēmumu 353624,64 euro 

apmērā pašvaldības projekta “Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas 
pārbūve, c. Naujene, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā 
“ īstenošanai. 
 Nolēma noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu 

Vaboles pagasta teritorijā ar SIA „ATKRITUMU APSAIM-
NIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪ-
BU ORGANIZĀCIJA” un ar 01.10.2019. noteica maksu 12,58 
euro par 1 m3 atkritumu bez pievienotās vērtības nodokļa 
par radīto sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu un uzglabāšanu.
 Nolēma atsavināt 9 pašvaldības nekustamos īpašumus 

Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas un Naujenes pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu 

“Birztalas” Naujenes pagastā un apstiprināja tā izsoles notei-
kumus.
 Iekļāva novada pašvaldības ceļu reģistrā B grupā Sven-

tes pagasta teritorijā esošo ceļu “Draudziņi – Egļukalns”. 
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus par koku 

ciršanu Višķu pagastā.
2019. gada 18. septembra ārkārtas sēdē pieņemti 6 

lēmumi:
 Atbrīvoja ar 30.09.2019. Romualdu Baranovski no 

Skrudalienas bāriņtiesas locekļa amata pēc viņa vēlēšanās.
 Ievēlēja ar 30.09.2019. Regīnu Kudiņu par Višķu bāriņ-

tiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem.
 Ievēlēja ar 01.10.2019. Rutu Boikovu, Tatjanu Filatovu, 

Olgu Gaideli, Jeļenu Gavrilovu, Birutu Kokinu, Valdi Miltiņu 
par Višķu bāriņtiesas locekļiem uz pieciem gadiem.
 Ievēlēja ar 01.10.2019. Oksanu Andruli, Svetlanu Fjo-

dorovu, Jeļenu Kiseļovu, Liliju Terentjevu, Vitu Verzu par 
Skrudalienas bāriņtiesas locekļiem uz pieciem gadiem.
 Noteica Višķu un Skrudalienas bāriņtiesas likmju skai-

tu, bāriņtiesas priekšsēdētāju un locekļu mēnešalgu.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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Špoģu vidusskolā mācību gads ir sācies ar vairākiem jaunumiem 

Špoģu vidusskolā šis mācību gads 
sākas ar vairākiem jaunumiem – pel-
nītā atpūtā, uzsākot šo mācību gadu, 
aiziet skolas direktors Jānis Belkovs-
kis, kurš skolas dzīvi vadīja 30 gadus. 
Kopā ar skolēniem un skolas kolektīvu 
viņš dalīja priekus un bēdas, priecājās 
par veiksmēm, panākumiem, izdzī-
voja pārbaudījumus un kopā ar viņu 
skola pārvarēja grūtības. Tagad skolu 
vadīs jauna direktore – Ināra Ondzu-
le. Notika būtiskas izmaiņas skolotā-
ju sastāvā. Šogad Špoģu vidusskolas 
kolektīvam pievienojās angļu valodas 
skolotāji Ludmila Kārkliņa un Sandris 
Skarainis, bioloģijas skolotāja un di-
rektores vietniece izglītības jomā Anna 
Vasiljeva. Šogad savas pirmās skolas 
gaitas uzsāka 15 pirmklasnieki. Arī 
10 .klases skolēnu skaits ir liels – 26 
skolēni.

Savas atvadu runas laikā bijušais 
skolas direktors Jānis Belkovskis pa-
teicās skolēniem, skolotājiem, vecā-
kiem un viesiem, kas piedalījās sko-
las dzīvē, par sadarbību. “Mīļie bērni, 
skolotāji, vecāki, vecvecāki, radi un 
draugi. Ir laiks, kad stārķu ģimenes 
kārtojas tālam ceļojumam, apstaigā-
jot mūsu bagātīgi nopļautos laukus. Ir 
laiks, kad mēs ejam uz skolu, redzot 
sārtos pīlādžu zarus. Es šodien saku 
atvadas Špoģu skolai pēc pavadītajiem 
šeit 30 gadiem direktora amatā, pēc 40 
pedagoģiskā darba gadiem un pēc 39 
direktora gadiem. Es saku atvadas sa-
vai skolai, kurā es “Labrīt!” pirmo reizi 
teicu pirms 56 gadiem, kad tāpat kā 
tagad pirmās klases skolēni, droši vien 
tāpat nobijies, piespiedies pie māmi-
ņas, domāju, kas būs, kas tā tāda sko-
la. 11 gadi šeit pagāja skolnieka lomā 
un 30 jau direktora amatā. Šodien es 
gribu teikt paldies visiem, kas bija 

kopā šos gadus ar mani - skolotājiem, 
skolēniem, vecākiem. Es gribu pateik-
ties par labu sadarbību vietējām paš-
valdībām, pagastu pārvaldēm, Dau-
gavpils novada domei par palīdzību 
un sadarbību. Gribu atvainoties tiem, 
kuriem es varbūt kādreiz teicu skarbā-
ku vārdu, aizvainoju. Laiks mainās, un 
šodien stafeti pārņem jauna skolas di-
rektore, Ināra Ondzule. Es gribu viņai 
vēlēt izturību, panākumus, sadarbību, 
un cerēt uz jūsu visu atbalstu. Paliec 
sveika, mana skola!”. 

Izteikt pateicību Jānim Belkovs-
kim, kā arī novēlēt labu startu Inā-
rai Ondzulei atbrauca arī Daugavpils 
novada domes priekšsēdētājs Arvīds 
Kucins. “Daugavpils novada dome gri-
bētu pateikties Belkovska kungam par 
ilggadēju, profesionālu, radošu darba 
entuziasmu, attīstošās mācības vides 
nodrošināšanu, par jaunās paaudzes 
pilsoniskās apzinātības izaugsmi. Būs 
grūti iedomāties, ka Jānis no rīta ne-
staigās pa skolas laukumu un neskatī-
sies, kas šeit notiek. Paldies par skolas 
attīstību, par ieguldīto laiku un spē-
kiem, lai skola tiktu renovēta un pa-
stāvētu visu šo laiku.”

Arvīds Kucins novēlēja visiem sko-
lēniem atrast sevi mācībās, vidusskol-
niekiem - redzēt ceļu, kas varētu iet uz 
turpmāko dzīvi, sapratni pedagogiem, 
mācību spēkiem ar skolēniem un ve-
cākiem. Novada domes priekšsēdētājs 
uzsvēra, ka bez sapratnes nevar pa-
nākt rezultātus, kā arī pieminēja, ka 
pēc valsts Lauku skolu reitinga Špoģu 
vidusskola ieņem 8. vietu. “Par šo sas-
niegumu gribētos pateikties mācību 
spēkiem, skolēniem. Jūs darāt lielas 
lietas un es ceru, ka kādreiz jūs varē-
siet kļūt par labāko un lielāko skolu 
novadā. Tas nav tik vienkārši, bet tas 

ir iespējams.”
Novada dome izsludināja konkursu 

uz jaunā direktora amatu pēc Jāņa 
Belkovska atlūguma. Pagājušonedēļ 
tika saņemts dokuments no Izglītības 
un zinātnes ministrijas par to, ka mi-
nistrija saskaņoja Ināru Ondzuli par 
skolas direktori Špoģu vidusskolā. 29. 
augustā Daugavpils novada deputāti 
vienbalsīgi ievēlēja Ināru Ondzuli par 
skolas direktori. Jaunajai direktorei 
Arvīds Kucins novēlēja atrast sapratni 
ar jauno kolektīvu, vecākiem un skolē-
niem. “Lai viss izdodas, un, ja Jūs bū-
siet viens veselums – Jums viss būs pa 
spēkam! Veiksmīgu darba sākumu!”

Jaunā skolas direktore arī izteica 
novēlējumus jaunajam mācību gadam: 
“Mēs esam viena liela saime: skolēni, 
skolotāji, vecāki, pagasta parvalde, no-
vada dome. Mums ir jādzīvo tālāk un 
jākoncentrējas uz izaugsmi, jāgūst zi-
nāšanas, jāīsteno savi lielie un mazie 
sapņi, lai kādi tie būtu. Šodien ir mana 
pirmā darba diena Špoģu vidusskolā, 
un es ļoti ceru, ka mums kopā izdosies 
īstenot mūsu visus sapņus. Dzīve ir iz-
aicinājumu pilna, un es gribu novēlēt, 
lai izdodas mums visiem šos izaicināju-
mus veiksmīgi sasniegt un aicinu visus 
uz sadarbību, lai mācību gada beigās 
mēs būtu lepni par tiem. Laimīgu jau-
no mācību gadu!”.

Ināra Ondzule pastāstīja, ka viņa ir 
Špoģu vidusskolas absolvente, kā arī 
šajā skolā bija viņas pedagoģiskā prak-
se vidusskolā. Kalupē Špoģu vidussko-
lu sauc par “Lielo brāli”, jo tā vienmēr 
bija kā paraugs. “Es esmu pārliecinā-
ta par to, ka šeit ir kolosāls pedagogu 
sastāvs, tehniskie darbinieki arī ir ap-
zinīgi, zinu, ka skolai bija brīnišķīga 
sadarbība ar pagasta pārvaldi, novada 
domi un es loti ceru, ka šie pozitīvie 

momenti arī man ļaus attaisnot man 
dotās cerības un kopā mums visiem iz-
dosies.” Runājot par nākotni, I.Ondzule 
uzskata, ka neviens nevar zināt, kāda 
būs skola pēc dažiem gadiem, jo nākot-
ni ietekmē visdažādāki faktori: tehnis-
kā bāze, sociāli ekonomiskā situācija, 
kas šobrīd valda laukos, kā arī prog-
nozējamā kaut kad nākotnē teritoriālā 
reforma. “Jebkurā gadījumā, mēs cen-
tīsimies pilnveidot šo jau iesākto darbu 
uz tās bāzes, kas ir, kā arī piesaistīt 
skolēnus no citām pašvaldībām. Es uz-
skatu, ka Špoģu vidusskolai ir jāpastāv 
un jāattīstās”.

Ar sveicieniem atbrauca arī Viš-
ķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
Proms, Dubnas pagasta pārvaldes 
vadītājs Ēvalds Stašulāns, Maļinovas 
pagasta pārvaldes vadītājs Arkādijs 
Karņickis un Ambeļu pagasta pārval-
des vadītājs Sandris Kusiņš.

Visu pārstāvju vārdā Jānis Proms 
pateicās bijušajam skolas direktoram 
Jānim Belkovskim par viņa darbu, kā 
arī apsveica jauno skolas direktori Inā-
ru Ondzuli, stājoties amatā, un novēlē-
ja viņai panākumus, kā arī izteica ce-
rību, ka arī turpmāk starp pārvaldēm 
notiks sadarbība.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 
direktors Andrejs Repins aicināja sko-
lēnus uzsākt jauno gadu arī ar mācī-
bām mūzikas un mākslas jomā, kā arī 
apbalvoja Ivo Bikuļču kā skolas labāko 
skolēnu par augstiem sasniegumiem 
mācībās.

Svētku noslēgumā skolēni kopā ar 
skolotājiem devās uz klasēm, lai uz-
sāktu jauno mācību gadu.

Samanta Miglāne

Špoģu vidusskolā notika Olimpiskā diena
20. septembrī  Špoģu vidusskolā no-

tika Olimpiskā diena. Pasākums bija 
sācies sporta zālē, kur pulcējās skolēni 
kopā ar skolotājiem. Pasākumu atklāja 
skolas direktore Ināra Ondzule.

Pēc atklāšanas sporta zālē palika 
sākumskolas skolēni, savukārt pārējie 
devās uz aktu zāli. Tur jauniešus gaidī-
ja pasākuma īpašais viesis –triatlonists 
Anatolijs Levša. Olimpiskais vēstnesis 
pastāstīja par saviem pirmsākumiem 
sportā, kā viņš uzzināja par triatlonu, 
kāpēc izvēlējās tieši šo sporta veidu, 

kā arī pastāstīja par dažādām sacensī-
bām. Anatolijs jau ne pirmo reizi brauc 
uz skolām ar savu stāstu, lai iedvesmo-
tu un ieinteresētu jauniešus. “Man ir 
prieks, ka šodien mani pasauca, jo es 
ceru, ka ieinteresēšu kādu no jaunie-
šiem ar savu stāstu. Ir patīkami, ka 
bērni mani loti uzmanīgi un ar interesi 
klausījās, uzdeva jautājumus. Triat-
lons ir specifi sks sporta veids, taču 
bērniem par to radās interese. Tagad 
es esmu treneris un man ir audzēkņi 
arī no Špoģu vidusskolas. Treniņu ir 

labi, bet mūsu mērķis ir tikt pie vēl la-
bākajiem rezultātiem un neapstāties 
pie sasniegtā.” Anatolijs strādā bērnu 
interešu centrā “Jaunība”. Trenera au-
dzēkņu vecums ir 12-13 gadi. Regulāri 
trenējas 20-30 bērni, kuri arī brauc uz 
sacensībām. 

Skolas direktore Ināra Ondzule pa-
stāstīja, ka viņai Olimpiskās dienas 
pirmsākumi bija sākušies Kalupes 
pamatskolā, tad, kad tika izdomāts 
padarīt vienkāršu skolas pasākumu 
par kaut ko lielāku un ofi ciālāku, ie-

viešot klāt sporta atribūtiku un kopa 
ar visu Latviju veikt dažādas sporta 
aktivitātes. Tika aicinātas arī citas 
novada skolas, lai padarītu pasāku-
mu vēl grandiozāku un populārāku. 
“Špoģu vidusskola ir ofi ciāli reģistrē-
jusies Latvijas Olimpiskajā komitejā, 
mums ir atribūtika, diplomi un dāva-
nas. Skolēniem tas ir gandarījums, kā 
arī pasākumu viņi uztver nopietnāk", 
tā I. Ondzule. Olimpiskā diena ir vi-
sas skolas pasākums, kurā piedalās ne 
tikai sporta skolotāji un visi skolēni, 
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Višķu pagastā izpētīts padomju laika mantojuma - mazuta tvertņu - radītais piesārņojums 
Pašlaik bijušajā Višķu tehnikuma 

teritorijā atrodas mazuta glabātuve, 
kas iekļauta Latvijas piesārņoto vietu 
reģistrā. Dotās vietas piesārņojuma 
izpēte bija nepieciešama, lai varētu 
plānot attīrīšanas un vides sakārto-
šanas darbus. Piesārņojuma vieta ne-
atrodas blakus dzīvojamajam fondam 
un pagaidām nav radījusi ietekmi un 
dzeramā ūdens kvalitāti, tomēr izpēte 
ir būtiska, lai saprastu piesārņojuma 
apjomus un draudus. 

Vēl no padomju laikiem, kad te dar-
bojās Višķu sovhoztehnikums, izvieto-
tas divas mazuta tvertnes vismaz trīs-
stāvu dzīvojamo māju augstumā. 

Reģionālās vides pārvaldes uzma-
nības lokā šis objekts Višķu pagastā 
nonāca pirms vairākiem gadiem, kad 
arī tika iekļauts valsts piesārņojuma 
kartē. 

“Kopš 2005. gada šī vieta ir iekļauta 
Latvijas Vides ģeoloģijas un meteorolo-
ģijas centra piesārņoto vietu reģistrā. 
Šobrīd šī teritorija atrodas Daugavpils 
novada pārvaldījumā. 2016. gadā tika 
konstatēti nelegāli šo mazuta tvertņu 
bojājumi. Pašvaldība tad operatīvi vei-
ca neatliekamos pasākumus un novēr-
sa mazuta noplūšanu un nepiederošo 
peronu piekļuvi šai teritorijai. Mēs 
savukārt saskaņojām ar pagasta pār-
valdi pasākumu plānu par šīs vietas 
izpēti”, vēl šī gada februārī situāciju 
skaidroja Vides pārvaldes speciālisti. 

Lēmums par šīs teritorijas izpēti tika 
pieņemts Daugavpils novadā domē. 
Novada domes priekšsēdētājs Arvīds 
Kucins komentēja, ka svarīgi ir iz-
prast, cik daudz mazuta palicis tvert-
nēs, kādu piesārņojumu apkārtējai 
videi tas nodara un kas jāveic, lai šo te-
ritoriju sakārtotu, jo tas noteikti nebūs 
lēts pasākums. 

“Šodien esam sanākuši pēc ilggadē-
jas problēmas, kas ir samilzusi, tāpēc 
ir jāatrod kopsaucējs un situācija jāri-
sina. Višķu pagastā atrodas bijusī Viš-

ķu tehnikuma mazuta saimniecības 
bāze, šobrīd tur ir rezervuārs, kas pār-
plūdis ar mazuta produktiem, un visu 
laiku ir bijis aktuāls jautājums par šīs 
vietas piesārņojuma apjomiem, par ku-
riem mēs līdz šim konkrēti nezinājām. 
Šodien pēc veiktā pētījuma jau zinām, 
cik liels ir piesārņojums. Protams, lai 
sakārtotu šo teritoriju, vajadzēs lielu 
fi nansējumu, to meklēsim Eiropas fon-
dos, jo pašvaldībai šādu līdzekļu nav 
un nebūs”, situāciju komentē J. Proms. 

Daugavpils novada domē, tiekoties 
novada domes vadībai, Višķu pagasta 
pārvaldes vadītājam Jānim Promam, 
kā arī Vides pārvaldes speciālistiem, 
uzņēmuma “Enviroprojekts” pētnieku 
grupas vadītājs Pēteris Blumats snie-
dza informāciju par veiktās izpētes re-
zultātiem. 

Pēc grunts un gruntsūdeņu piesārņo-
juma izpētes Višķu pagastā konstatēts, 
ka izpētes darbs piecu mēnešu garumā 
bija diezgan komplicēts. “Objekts ir 
diezgan apjomīgs. Tas atrodas diezgan 
tuvu diviem lieliem ezeriem, savukārt 
apkārtnē ir diezgan attīstīta meliorā-
cijas sistēma. Visi gruntsūdeņi virzās 
uz Luknas ezeru. Tāpēc, ja neko neda-
rīsim un nenotiks nekādas papildus ie-
jaukšanās, piesārņojums var virzīties 
tālāk. Izpētes rezultātā konstatējām, 
ka ģeoloģiskā situācija ir ļoti veiksmī-
ga, jo padomju savienības laikos šos ob-
jektus būvēja pārdomāti. Te ir mālaini 
smilšainas gruntis, kas mūsu situācijā 
ir diezgan labvēlīgi, jo cauri šīm grun-
tīm piesārņojums nesūcas cauri un 
naftas produkti cauri tām izkļūt nevar. 
No drošības viedokļa objekts ir veidots 
kā “vanna vannā”, kā rezultātā šie divi 
rezervuāri atrodas apvaļņojumā, kas ir 
sava veida drošības zona starp objektu 
un apkārtējo vidi. Mazuts, kas iztecē-
jis no nehermētiskām tvertnēm, nonā-
cis apvaļņojumā, kura pamatā ir blīva 
mālsmilts, līdz ar ko nekāds izplūdums 
ārpus šī apvaļņojuma nav iespējams”, 

par izpētes rezultātiem stāsta P. Blu-
mats. 

Izpētes rezultātā bija svarīgi divi 
parametri – grunts un gruntsūdeņu 
kvalitāte. Tos regulē Ministru kabi-
neta noteikumi. Gruntī piesārņojums 
konstatēts tikai apvaļņojuma iekšpu-
sē. Darbu gaitā tāpat konstatēts, ka 
mazuta atkritumi būtu interesanti 
atkritumu pārstrādātājiem un nav tik 
bīstami dabā. Savukārt gruntsūdens 
kvalitāte ir ļoti laba. “Gruntsūdeņu 
skaršanas gadījumā sanācijas darbu 
izmaksas ir augstas un darbi ir ļoti 
sarežģīti. Strādājot ar šiem darba ap-
jomiem, šādos objektos parasti tie tiek 
radīti, balstoties uz vairākiem izejas 
datiem. Objekts nav vienkāršs, un 
viņā nav tikai mazuta dīķis. Ir saga-
tavots darbu ģenplāns, kurā atzīmēts, 
ka objekts sastāv arī no infrastruktū-
ras – pazemes cauruļvadiem, bunku-
ra un daudzām grodakām. Objekts ir 
sarežģīts, jo labajā pusē diezgan tuvu 
atrodas ugunsdzēsības ēkas. Ja veikt 
ekskavāciju, jādomā, lai netiktu sa-
grauti šo ēku pamati. Lai šo objektu 
varētu apstrādāt, jāveic sagatavošanās 
darbi, jo atbilstoša sanācijas tehni-
ka, kas veid laukā piesārņoto grunti, 
ir ļoti smaga. Ņemot vērā to, ka teri-
torija ir degradēta, ceļš atrodas sliktā 
stāvoklī. Konsultējoties ar būvniecības 
speciālistiem, projektam ir divas daļas 
– piesārņojums un infrastruktūras de-
montāža. Par cik ir lieli virszemes re-
zervuāri, nepieciešams arī demontāžas 
būvprojekts”, stāsta P. Blumats. 

Uzsākot sanācijas darbus, pirmais 
veicamais darbs būtu dīķa atsūknēša-
na, ekskavācija un materiāla utilizāci-
ja. Latvijā līdzīgi projekti līdz šim jau 
notikuši. Tāpat izpētes gaitā laborato-
riskajos izmeklējumos izanalizēts ma-
zuta sastāvs, kas ir kalorijām bagāts 
materiāls un atbilst degvielas klasi-
fi kācijai. Neskatoties uz tā piesārņo-
jumu ar bioloģiskajiem atkritumiem, 

interesantā veidā utilizējot, tas varē-
tu būt interesants tiem, kas otrreizējo 
degvielu ražo no atkritumiem. Šādi pi-
lotprojekti Latvijā arī esot vairāki. Tas 
varētu samazināt sanācijas izmaksas. 
Arī piesārņotās grunts pārstrādei ir 
vairāki varianti. 

Stāstot par sanācijas darbiem, ek-
sperts norāda, ka tos nav iespējams 
īstenot īsā laika sprīdī, jo infrastruk-
tūras demontāžai nepieciešama būv-
projekta izstrāde. Arī sanācijas darbu 
apjomi ir lieli. “Pērn Šveices fi nanšu 
instrumenta fi nansētie sanācijas darbi 
Rīgas brīvostā, kur bija līdzīgs mazu-
ta atkritumu apjoms Višķos esošajam, 
ilga divus gadus un izmaksāja vairākus 
miljonus eiro”, papildina P. Blumats. 
Kā vienu no fi nansējuma piesaistes 
piemēriem šādiem sanācijas projek-
tiem Pēteris Blumats minēja VARAM 
atklāto projektu konkursu Norvēģu fi -
nanšu instrumenta programmā, kuras 
sadaļā iekļauta vēsturiskā piesārņoju-
ma utilizācija. 

Tikšanās gaitā Daugavpils reģionā-
lās vides pārvaldes direktore Iveta Lo-
banoka pateicās pašvaldībai par veikto 
darbu objekta izpētē un norādīja, ka 
nākamais etaps ir ļoti svarīgs. “Sanācis 
darbu progress citos līdzīgos objektos 
Latvijā ir ārkārtīgi zems sanācis darbu 
augsto izmaksu dēļ. Aicinu šo objektu 
sakārtot, nepielīdzinot to lielajiem ob-
jektiem, kas ir nesamērīgi dārgi. Var-
būt šos darbus varētu sadalīt posmos, 
katram nosakot atsevišķu iepirkumu”, 
tā Iveta.

Tikšanās rezultātā Jānis Proms 
pastāstīja, ka, ņemot vērā sanācijas 
darbu augstās izmaksas, nauda pakā-
peniskiem darbiem tiks plānota nāka-
mā gada budžetā, kā arī, piesaistot ES 
fondu iespējamo projektu fi nansējumu. 

Olga Davidova 

bet arī pārējā skolas saime. “Mums šī 
diena arī ir veids, kā piesaistīt bērnus 
pie veselīgā dzīvesveida un moža gara 
uzturēšanu.” 

Lai pasākums ir saistīts ne tikai ar 
fi ziskajām aktivitātēm, tiek aicināts 
Olimpiskais vēstnesis, lai pastāstītu 
bērniem par savu sporta veidu, sacen-

sībām un par to, kā ir jācīnās, lai uz-
varētu. Kā jau bija minēts, šogad sko-
lēnus pārsteidza triatlonists Anatolijs 
Levša. Savukārt, Ināra Ondzule atzīst, 
ka cenšas katru gadu ielūgt uz olimpis-
ko dienu vietējos sportistus, lai bērni 
saprot, ka visiem ir iespēja kļūt par 
čempioniem, neskatoties uz to, kurā 

novadā, pilsēta vai ciemā viņi dzīvo. 
Spilgtākās atmiņas viņai ir par kama-
niņu sportistu Agri Elertu. “Ar Elertu 
bija ļoti vērtīga tikšanās. Viņš atveda 
līdzi ļoti daudz sporta atribūtu, meda-
ļas, bērniem bija iespēja iegulties viņa 
kamaniņās. Acis visiem mirdzēja”, at-
ceras direktore.

Vidusskolas direktore ir pateicīga 
visiem Olimpiskajiem vēstnešiem par 
viņu atsaucību un cer, ka arī nākamgad 
kāds no sportistiem pārsteigs bērnus 
Olimpiskajā dienā, kā arī pasākums 
būs vēl aktīvāks un interesantāks.

 Samanta Miglāne
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Daugavpils novada un Višķu pagasta delegācijas vizīte Osnabrikā

Višķu pagasts turpina aktīvu sadar-
bību ar Osnabrikas novada pašvaldību 
un biedrību “Drei Stufen” (“Trīs pakā-
pieni”. Latvijas simtgades svētkos de-
legācija no Vācijas viesojās Daugavpils 
novadā un ierosināja idejas kopīgam 
projektam Višķu ebreju piemiņas sa-
glabāšanai un starpkultūru saikņu vei-
cināšanai. Ierosinājums guva atbalstu, 
un augustā Špoģu vidusskolas skolēni, 

Selina Germane un Rūdolfs Lukaševi-
čs, piedalījās starptautiskajā nometnē 
Vācijā, kas veica arheoloģiskos izraku-
mus Augustšahtā. Nacistiskās Vācijas 
laikā šeit “pāraudzināšanai” tika ieslo-
dzīti cilvēki, kuri mēģinājuši bēgt no ci-
tām darba nometnēm. “Mēs uzzinājām, 
cik grūti un svarīgi ir strādāt vēstures 
pieminekļos, saglabāt pagātni, bez ku-
ras nebūs iespējama nākotne. Veicot 

izrakumus, atradām daudz iespaidīgu 
objektu, piemēram, veco ierīci cigarešu 
rullēšanai”, stāsta Selina. 

No 12. līdz 23. augustam jaunieši 
no piecām valstīm (Vācijas, Ukrainas, 
Baltkrievijas, Latvijas un Krievijas) 
ne tikai iepazina Vācijas kultūru un 
vēsturi, bet arī izzināja savstarpējās 
nacionālās īpatnības, uzlaboja savas 
svešvalodas prasmes, atrada jaunus 
draugus un jaunas iespējas sevis rea-
lizēšanai. “No Vācijas līdzi paņēmu 
motivāciju un enerģiju jauniem “va-
roņdarbiem” un, protams, atmiņas, jo 
šīs divas nedēļas bija neaizmirstamas”, 
daloties iespaidos stāsta Selina. 

Savukārt no 19. līdz 22. augustam 
pēc Vācijas puses aicinājuma Osnabri-
kā uzturējās delegācija no Daugavpils 
novada: novada domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks Aivars Rasčevskis, Viš-
ķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
Proms, Višķu pagasta jauniešu centra 
vadītājs Jānis Briška un Špoģu vidus-
skolas skolotāja Valentīna Ivanova. 
Vizītes mērķis bija izstrādāt vadlīni-
jas biedrības “Drei Stufen” un Višķu 
pagasta ilgtermiņa kopprojektam, ie-
pazīstināt ar to Osnabrikas novada 
sabiedriskās organizācijas, dibināt jau-
nus kontaktus turpmākai sadarbībai. 

Delegācija tikās ar Osnabrikas nova-

da un pilsētas vadītājiem, ebreju kopie-
nas un katoļu draudzes pārstāvjiem, 
Melles vidusskolas administrāciju un 
skolotājiem, iepazina, kā nacisma upu-
ru piemiņa tiek saglabāta Vācijā, kas 
tiek darīts, lai 2. pasaules kara laikā 
piedzīvotais vairs neatkārtotos. Vizī-
tes ietvaros tika apmeklēta arī neliela 
pilsētiņa Nīderlandē – Enshede, kur 
atrodas unikāls muzejs, veltīts ebre-
ju tautas liktenim nacistiskās Vācijas 
okupācijas laikā, un viena no skaistā-
kajām sinagogām Eiropā. 

Sirsnīgs paldies biedrības “Drei Stu-
fen” priekšsēdētājam Aloīzam Logerin-
gam, kantoram Baruham Čauskinam, 
Osnabrikas novada starptautisko 
partnerattiecību speciālistam Karlam-
Heinzam Finkemerejam, doktoram 
Mihaelam Ganderam par viesmīlīgu 
uzņemšanu un sadarbības veicināšanu 
starp Daugavpils un Osnabrikas paš-
valdībām. 

Projekts, kas aizsācies Vācijā, nā-
kamgad varētu tikt realizēts Višķu pa-
gastā, iesaistot tajā jauniešus no Vāci-
jas, Latvijas un Polijas. 

 Valentīna Ivanova

Sportiskā ballīte pulcēja aktīvos naujeniešus
30. augustā pie Naujenes kultūras 

centra pulcējās prāvs bariņš bērnu 
un jauniešu, kuri nolēma, ka pēdē-
jās vasaras dienas jāpavada aktīvi. 
Visiem klātesošajiem bija iespēja  pie-
dalīties 8 individuālajās disciplīnās: 
“Pankūka”, “Gribu dzert”, “Stipri-
nieks”, “Snaiperis”, “Skaļākais klie-
dzējs”, “Kartupeļu laiks”, “Ātrākais 
pumpētājs” un “Nepareizs golfs”. Lai 
iegūtu labāko rezultātu kādā no dis-
ciplīnām dalībniekiem vajadzēja būt 
precīziem, ātriem un atjautīgiem.

Pēc sportiskajām aktivitātēm da-
lībniekiem, gaidot rezultātus, bija 
iespēja spēlēt galda spēles un klau-
sīties foršu mūziku. Katrs, kurš pie-

dalījās pasākumā, tika iepriecināts 
ar saldo balviņu, kā arī balvas ieguva 
labāko rezultātu ieguvēji katrā dis-
ciplīnā.

Naujenes kultūras centra kolektīvs 
pateicas visiem foršajiem dalībnie-
kiem, Naujenes pagasta jaunatnes 
lietu speciālistei Ingai Rozenštokai 
un brīvprātīgajiem – Annai, Natālijai 
un Andrejam par sadarbību.

Radošu un aktīvu jauno mācību 
gadu vēl – Naujenes kultūras centrs.

Bebrenes brīvprātīgās ciemos pie Kalupes sociālo pakalpojumu centra klientiem 

Īstenojot Latvijas Sarkanā Krusta  
Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas 
projektu „Protam, varam, darām”, Beb-
renes aktīvās brīvprātīgās no rokdarbu 
kopas „Māra” un biedrības „Sēlene” 
drēgnā rudens rītā devās uz Kalupes 
sociālo pakalpojumu centru „Pīlādzis”, 
lai tā klientus iepriecinātu ar jaunām 

un darbīgām idejām. Sociālā centra ie-
dzīvotāji mūs sagaidīja ar sirsnīgiem 
smaidiem un ziņkārīgiem skatieniem.

Šoreiz gatavojām ābolu desertu – 
pildījām ābolus ar augļiem, ogām, šo-
kolādi, zaļumiem, kā arī no papīra un 
dzijas veidojām groziņus saldumiem. 
Aktīvie un darbīgie centra iedzīvotāji 

ar entuziasmu un aizrautību izgrieza, 
bēra, pildīja,  pina, līmēja, tamborēja 
un priecājās par katru paveikto darba 
posmu un visu padarīto darbu kopā.

Paldies  Kalupes sociālo pakalpo-
jumu centra „Pīlādzis ” darbiniekiem 
par sirsnīgo uzņemšanu un LSK Dau-
gavpils-Ilūkstes novadu komitejas 

brīvprātīgajiem par ieguldīto laiku un 
darbu.

Ērika Naglinska
LSK Daugavpils- Ilūkstes novadu 

komitejas izpilddirektore 
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Daugavpils novada dome pasniedza pateicības novada labākajiem sportistiem

17. septembrī sumināja Jaunatnes 
olimpiādes dalībniekus, kuri izcīnīja 
augstvērtīgas vietas dažādos sporta 
veidos. Šogad tika apbalvoti 10 sportis-
ti. Par augstiem sasniegumiem vieglat-
lētikā pateicību saņēma Olga Ignatje-
va, Vladislavs Čemis, Jūlija Ignatjeva  
un Mareks Meženiks. Par augstiem 
sasniegumiem boksā pateicību saņēma 
Ņikita Zujevs, Aleksandrs Rabotjaga 
un Romualds Gribanovs. Savukārt, 
pateicības par augstiem sasniegumiem 
brīvajā cīņā saņēma Romans Atrahi-
movičs, Daniils Antonovs un Maksims 
Romanovs. Pateicās arī jauno sportis-
tu treneriem par viņu ieguldītu darbu. 
Šoreiz godināja  Andreju Andrijano-
vu, Janu Hadakovu, Gļebu Zujevu un 
Dmitriju Hadakovu.

Daugavpils novada pašvaldības iz-

pilddirektore Vanda Kezika īpaši atzī-
mēja to, ka daži sportisti jau ne pirmo 
reizi saņem balvas. “Esmu lepna ar to, 
ka Jūs esat tie, kas nes Daugavpils no-
vada vārdu mūsu valstī. Gribu novēlēt, 
lai treneriem vienmēr būtu resurss ar 
ko strādāt, lai sportistiem ir gandarī-
jums par saņemtajām medaļām un 
jauniem sasniegumiem. Jūs esat mūsu 
nākotne un piemērs tam, ka smags 
darbs dod augstus rezultātus", tā V.K. 

Pateicības pasniedza Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks 
Aivars Rasčevskis: “Es ļoti ceru, ka 
kādreiz kāds no jums kļūs par olim-
pisko čempionu. Mūsu novada dome 
centīsies arī turpmāk atbalstīt sportis-
tus un palīdzēt viņiem tikt pie jauniem 
rekordiem. Jūs esat mūsu lepnums un 
mūsu nākotne.”

Par sacensībām pastāstīja Daugav-
pils novada sporta skolas direktors Jā-
nis Skrinda. “Latvijā notiek sacensības 
jauniešiem visos Olimpiskajos sporta 
veidos. Uz sacensībām bija ieradušies 
aptuveni 3000 bērnu no vairāk kā 90 
pašvaldībām. Pateicoties mūsu trene-
ru un sportistu lieliskajam darbam, 
mēs, starp visām 90 pašvaldībām, bi-
jām 15. vietā pēc medaļu skaita. Mūsu 
mazā sporta skola, kurā ir ap 200 sko-
lēniem, spēja gūt augstus rezultātus 
sacensību laikā, kā arī pārspēt lielākas 
sporta skolas no citām pašvaldībām. 
Sacensībās mūsu skolu pārstāvēja 25 
bērni, 10 no viņiem izcīnīja medaļas, 
starp kurā m 3 bija zelta. Šīs sacensī-
bas ir īpašas mūsu novadam, jo zelta 
medaļas 3 sporta veidos vinnēja mūsu 
sportisti boksā, vieglatlētikā un brīvajā 
cīņā.” Sporta skolas direktors pastāstī-
ja, ka no visām sacensībām mūsu spor-
tisti atgriežas ar medaļām un, šogad, 
7 bērni ir startējuši Latvijas izlases 
sastāvā dažādās pasaules sacensībās, 
pasaules skolēnu čempionātā, Baltijas 
sacensībās un citos.

Sporta nodaļas vadītājs Gunārs Ku-
cins uzskata, ka ir loti svarīgi, lai jau-
nieši pēc skolas neapstājas un turpina 
nodarbības ar sportu jau citās vecuma 
kategorijās, kā arī paaugstina savas 
spējas kļūt vēl labākiem.

Olga un Jūlija Ignatjevas pastāstīja, 
ka viņas nodarbojās ar vieglatlētiku 
jau 5 gadus. Viss sākās ar to, ka viņu 
tēvs, kas arī nodarbojas ar šo sporta 
veidu, piedāvāja meitenēm pamēģināt 
savas spējas tajā. Ar to arī atnāca pir-
mie nopietni rezultāti. “Mēs ļoti cen-
šamies un darām visu, lai sasniegtu 

vēl labākus rezultātus un tiktu arī uz 
Olimpiskajām spēlēm. Mums loti patīk 
trenēties mūsu sporta skolā, jo šeit nav 
daudz skolēnu un treneri var veltīt vai-
rāk laika katram sportistam. Esam pa-
tīkami pagodinātas ar to, ka tieši mēs 
šodien saņēmām pateicības no novada 
domes.”

Jana Hadakova, vieglatlētikas tre-
nere, atzinās, ka viņa ir priecīga, ka 
šogad sacensību sezona ir beigusies un 
var mierīgi izanalizēt audzēkņu rezul-
tātus. “Šis gads ir bagāts ar uzvarām 
un tas parādīja, ka mēs tiešām strā-
dājam un varam cīnīties par godalgo-
tām vietām. Mēs, treneri, ieguldām 
maksimums spēka mūsu audzēkņos 
un redzam, ka tam ir rezultāti. Gribē-
tos pateikties novada domes vadībai, 
sporta skolas direktoram, vecākiem, 
kuri mūs atbalsta un visādi palīdz or-
ganizēt braucienus uz sacensībām, pa-
līdz ar treniņiem un visu nepieciešamo 
ekipējumu sportistu komfortam. Mūsu 
plānos ir strādāt, dabūt jaunas meda-
ļas un kustēties uz priekšu.” Trenere 
pastāstīja, ka, diemžēl, ir grūti ieinte-
resēt bērnus nodarboties ar sportu, kā 
arī nav viegli atrast bērnus novadā, jo 
to nav daudz un dažreiz ir problemā-
tiski tikt uz nodarbībām sporta skolā 
infrastruktūras dēļ. 

Paldies sportistiem un viņu trene-
riem par viņu sasniegumiem! Novēlam 
arī nākamo sezonu tikpat ražīgu ar 
medaļām un jauniem sasniegumiem! 

Samanta Miglāne

Aizritējis Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākums 
„Vēsturisko būvgaldniecības izstrādājumu vērtība” Raiņa mājā Berķenelē

Kā ikkatru gadu, arī Daugavpils no-
vadā tika atzīmētas Eiropas kultūras 
mantojuma dienas. Šogad pasākumi 
Latvijā apvienojās zem vienotas tē-
mas „Restaurācija”, un, domājot par 
novada koka arhitektūras mantojumu, 
Daugavpils novada Kultūras pārvalde 
aicināja interesentus uz lekcijām un 
praktiskām nodarbībām, kas tika vel-
tītas vēsturiskajiem būvgaldniecības 
izstrādājumiem, to vērtībai, atjauno-
šanas iespējām un praktiskajiem pa-
ņēmieniem. Pasākums noritēja Raiņa 
mājas Berķenelē klēts ēkā, kurā tika 
uzburta namdara darbnīcas atmosfē-
ra, kas izdevās arī, pateicoties Preiļu 

vēstures un lietišķās mākslas muzeja 
deponētajiem logu rotājumu kokgrie-
zumiem, kas ir daļa no godalgotās 
Preiļu muzeja ceļojošās izstādes „Logu 
stāsti”. Logu rotājumi būs apskatāmi 
Raiņa mājā līdz šī gada beigām.

Nodarbību ievadīja Latvijas Māks-
las akadēmijas maģistrantes, Latvijas 
Nacionālās vēstures muzeja (LNVM) 
darbinieces Anitas Ulmanes lekcija 
„Austrumlatvijas koka namu dekoratī-
vā apdare”, kurā lektore dalījās ar at-
ziņām, ko guvusi, pētot LNVM kolek-
cijā esošos 20. gs. 20. gadu Pieminekļu 
valdes ekspedīciju fotonegatīvus un do-
kumentus. LNVM kolekcijā atrodams 

liels daudzums fotonegatīvu arī no 
mūsdienu Daugavpils novada terito-
rijas, glabājot liecības, piemēram, par 
tādiem zudušiem objektiem kā greznie 
Līksnas adatu fabrikas koka vārti, vec-
ticībnieku sādžu apbūve u.c. Pētniece 
savu darbu iecerējusi turpināt, iepa-
zīstoties arī ar materiāliem Krievijas 
arhīvos.

Savukārt lekcijas otrajā daļā prak-
tisku atjaunošanas jautājumu risinā-
šanai aicināja pievērsties restaurators-
meistars Uģis Baļļa savā lekcijā un 
meistarklasē „Koka ēku būvdetaļu res-
taurācija – logi, slēģi, durvis u.c.” Meis-
tars šogad uz Daugavpils novadu tika 
aicināts jau otro reizi, iepriekšējā reizē 
apmeklētāji tika aicināti apgūt koka 
logu restaurācijas pamatprincipus 
Slutišķos. Meistars demonstrēja veik-
smīgas un neveiksmīgas atjaunošanas 
prakses piemērus, ķitēšanu, vecā krā-
sojuma izpētes un noņemšanas paņē-
mienus, dabīgo krāsu izmantošanu u.c. 
ar būvgaldniecības restaurāciju un at-
jaunošanu saistītus darbus.

Tika atzinīgi novērtēts, tas, ka klau-
sītājiem sniegta iespēja apvienot gan 
vēsturnieka, gan praktiķa zināšanas 
vienā nodarbībā, ļaujot palūkoties uz 
tēmu no dažādiem skatpunktiem un 
atrast vērtību gan tradīcijā, gan veik-
smīgi darinātā amatnieka darbā, kas 
kopā veido to vērtību, ko svarīgi ierau-
dzīt, novērtēt un saglabāt.

Austrumlatvijas reģions vēl joprojām 

var lepoties ar bagātīgu koka arhitek-
tūras mantojumu. Namdaru prasmī-
gais darbs ieraugāms gan lauku, gan 
pilsētu namu fasādēs, koka logos un 
slēģos, veidojot šim reģionam raksturī-
go un atšķirīgo tēlu, kura saglabāšana 
ir šīsdienas uzdevums un izaicinājums.

Jāatzīmē, ka, ar mērķi veicināt nova-
da arhitektūras kultūras mantojuma 
saglabāšanu, Daugavpils novada dome 
šogad pirmo reizi izsludināja konkur-
su, kas aicina novada aizsargājamā 
kultūras mantojuma objektu īpašnie-
kus pieteikties un pretendēt uz pašval-
dības līdzfi nansējumu restaurācijas, 
atjaunošanas, izpētes un dokumentā-
cijas sagatavošanas darbiem. Šogad 
līdzfi nansējums tika piešķirts diviem 
novada objektiem – Lielbornes muižas 
jumta un Slutišķi-1 dzīvojamās mājas 
koka žoga atjaunošanas darbiem. Aici-
nām novada kultūras mantojuma īpaš-
niekus sekot informācijai un izmantot 
atbalsta iespējas arī nākamajā gadā. 
Vairāk par konkursu un tā nosacīju-
miem var iepazīties Daugavpils nova-
da mājas lapā, sadaļā Kultūra-Kultū-
ras mantojums-Atbalsta programmas.

Šis projekts tika realizēts ar Latgales 
reģiona attīstības, Valsts kultūrkapi-
tāla fonda un A/S Latvijas Valsts meži 
atbalstu.

Aiva Lā ce
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Noslēgušies konkursa “Saimnieks 2019” vērtēšanas komisijas izbraukumi
Jūlija sākumā Novada domes depu-

tāti izsludināja konkursu “Saimnieks 
2019” un apstiprināja konkursa no-
likumu. Konkurss tiek organizēts ar 
mērķi ieinteresēt un iesaistīt iedzīvotā-
jus savu īpašumu labiekārtošanā, vei-
cināt novada sakoptību un pateikties 
sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem par 
ieguldījumu novada tēla veidošanā.

Konkursantus varēja pieteikt sešās 
nominācijās. Konkursa gaitā izvērtēti 
21 konkursam pieteiktie dalībnieki – to 
vidū zemnieku un piemājas saimniecī-
bu īpašnieki, amatnieki, biedrības, kā 
arī uzņēmumi. 

Pēdējo reizi konkurss tika rīkots 
2017. gadā, kura izskaņā godināti no-
vada labāko lauku saimniecību, bio-
loģisko lauku saimniecību īpašnieki, 
mājražošanas uzņēmumi, čaklākās un 
stiprākās ģimenes lauku sētās, kā arī  
jaunie veiksmīgie zemnieki.

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 
25. oktobrī ikgadējā Zemnieku rudens 
ballē.

Nedaudz par konkursa dalībniekiem. 
SIA “AKAI” un biedrība “Otrā māja 
dzīvniekiem”. SIA “AKAI” Demenes 
pagastā piedāvā kremācijas pakalpoju-
mus mājas dzīvniekiem. Kā pastāstīja 
dzīvnieku patversmes administratore 
un vetārste Žaneta Sosnāre, tika īste-
nots projekts “Pakalpojumi iedzīvotā-
jiem mīļdzīvnieku kremēšanas jomā”. 
Uzņēmums piedāvā kā individuālo 
mājdzīvnieku kremāciju, tā arī kopējo, 
dzīvnieku līķu transportēšanu, iespēju 
iegādāties urnas pelnu glabāšanai vai 
pasūtīt personalizētu koka urnu, kā 
arī pieteikt individuālās kremācijas 
procedūras video fi lmēšanu. Savukārt 
biedrība “Otrā māja dzīvniekiem”, kas 
savu darbību uzsāka 2010. gadā, 2014. 
gadā  dibināja patversmi noklīdušiem, 
pamestiem un bez saimnieka palikuša-
jiem dzīvniekiem. Gūstot fi nansējumu 
no dažādiem fondiem un ziedotājiem, 
tika rasta iespēja rekonstruēt veco 
koka māju un izveidot mūsdienām 
atbilstošu patversmes centrālo ēku. 
Tagad tās pirmajā stāvā atrodas visas 
darba telpas – istaba kaķīšiem, izola-
tors, vetārsta kabinets, pēc operācijas 
telpa, dušas telpa suņiem, garderobe 
personālam un tualete apmeklētajiem. 
Konkursā "LabieDarbi.lv" izdevās ie-
gūt fi nansējumu suņu voljēru izveidei, 
savukārt 2017. gadā karavīri no Kanā-
das un ASV klāja pamatus suņu voljē-
ra betona laukumam. Žaneta uzsver, 
ka bez līdzcilvēku un brīvprātīgo palī-
dzības un arī milzīga darba joprojām, 
nekas no izdarītā nebūtu iespējams. 
Interviju ar Žanetu Sosnāri lasiet nā-
kamajā numurā. 

Skrudalienas pagasta biedrības “Si-
lenes stariņi” pastāvēšanas gados īste-
noti 13 projekti, starp kuriem – Lauku 
atbalsta dienesta apstiprinātais pro-
jekts “Rotaļu laukuma iekārtošana 
Silenes ciemā”. Bērnu rotaļu laukums 
pieteikts dalībai konkursā “Saimnieks 
2019” kā ģimenēm un bērniem drau-
dzīgākais pagalms. Projekts paredzēja 
aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu da-
žāda vecuma bērniem un jauniešiem, 
tāpat projekta gaitā uzstādīti soli un 
atkritumu urnas. Bērnu laukumu lab-
prāt izmanto Silenes ciema bērni. 

Biedrība “Medumu cerība” ir aktī-
va projektu īstenotāja Medumu ciema 

torijā ir uzbūvēti malkas žāvēšanas 
konteineri, kurus izmanto kokzāģēta-
vas materiālu žāvēšanai.  Katru gadu 
uzņēmums atjauno savu traktoru un 
agregātu parku. 

Atpūtas komplekss “Lielbornes mui-
ža” Salienas pagastā konkursā startē-
ja nominācijā “Ģimenēm un bērniem 
draudzīgākais pagalms”. Atpūtas kom-
plekss tiek veidots kā ģimenēm drau-
dzīgs un pieejams cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Kompleksā ir daudzveidī-
gas brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
gan rimtas, klausoties dabas skaņās 
kādā no atpūtas vietām, gan mazliet 
aktīvākas, izmēģinot spēkus kādā no 
parkā uzstādītajiem sporta/veiklības 
rīkiem. Bērniem izveidots atraktīvs ro-
taļu laukums, jauniešiem - virvju trase 
un kāpšanas siena. Azartiskākie var 
mēroties veiklībā uz balansa lentēm 
vai āra trenažieriem. Muižas viesiem 
tiek piedāvāti velosipēdi, laivu brau-
cieni, ziemā arī izbraucieni ar kvadra-
cikla kamanām, tāpat tiek organizētas 
izjādes ar zirgiem, tai skaitā reitterapi-
ja. Lielbornē jūs gaida terasēs veidots 
senais parks un 2 km gara reljefaina 
pastaigu taka. Parka apgaismojums, 
apmetot loku kungu mājas priekšā, 
aizvedīs jūs līdz pat dzirnavu dīķim 
un ūdenskritumam. Vēsturiskās vie-
tās izbūvētas atpūtas vietas, no kurām 
paveras skats uz dzirnavu drupām, dī-
ķiem, Bornes upes straujteci un Dau-
gavas lokiem. 

Lilijanas Žondas dekoratīvo stādu 
audzētava Tabores pagastā ir pazīs-
tama daudziem gan vietējiem, gan 
arī pilsētniekiem. Lilijanas piemājas 
saimniecība, kurā nodarbojas ar deko-
ratīvo stādu un ogu (zemenes un ave-
nes) audzēšanu un pārdošanu, izveido-
ta 2002. gadā. Pirms tam saimniecībā 
aktīvi gatavojās, iepērkot un audzējot 
daždažādus augus, un 1998. gadā jau 
sāka tos pavairot. Saimniecībā ir pāri 
200 dažādu augu sugu. Saimniecības 
teritorijā ir lielas siltumnīcas ar kopējo 
platību 280 m2, tur augus pavairo ar 
spraudeņiem, potē, jo šim darbam ir 
ļoti svarīgs mikroklimats. Saimniekot 
palīdz bērni. Audzētava pieteikta kon-
kursa nominācijai “Rosīgākais uzņē-
mums”. 

Tabores pagasta viesu mājas “Stār-
ķi” apkārtne ir piemērota skaistām 
foto sesijām. Te atrodas vairāk nekā 10 
teiksmainas saimnieka Vasīlija Ceri-
kova būvētās viduslaiku pilis, kas vei-
do savdabīgu pilsētiņu, ūdenskritumi 
un strūklakas, dekoratīvas vējdzirna-
vas un lielgabals. Blakus viesu mājai 
atrodas pludmale. Vasarā šajā vietā 
var redzēt daudz stārķu, kuri simboli-
zē brīvību un pozitīvas dzīves sākumu. 
Tāpat viesiem ir iespēja pārnakšņot 
komfortablās guļamistabās. “Stārķi” 
pieteikti nominācijā “Aktīvākais tūris-
ma uzņēmums”. 

Šajā nominācijā pārstāvēts arī necik 
sen izveidots uzņēmums “Jurita” mini 
zoo Naujenes pagastā. Tā ir lieliska 
atpūtas vieta ģimenēm, kur iespējams 
apskatīt dažādus dzīvniekus. Šeit sa-
stopamas alpakas, lamas, ķenguri, ka-
mielis, dambrieži, pundur aitas, pun-
dur kazas, poniji, ēzeļi, zirgi, truši un 
citi dzīvnieki. Ideja par mini zoo izveidi 
bija tik ļoti veiksmīga, ka tā iemanto-
jusi popularitāti ne tikai novada iedzī-

labiekārtošanā. Tā, kopā ar jauniešiem 
ik gadu tiek realizēti projekti “Uzla-
bosim savu ikdienu!”, kuru gaitā ie-
gādāti kokapstrādes instrumenti un 
materiāli, veidots ciema noformējums 
svētkiem, kā arī labiekārtots Medumu 
parks. 

Nominācijā “Rosīgākais uzņēmums” 
no Skrudalienas pagasta tika pieteikts 
SIA “Anaerobic holding”. 2004. gadā 
tika dibināts lauksaimniecības uzņē-
mums, kas apstrādā lauksaimniecī-
bas zemi Daugavpils novadā. 2011. 
gadā uzņēmumam pievienojās meitas 
uzņēmums AD Biogāzes stacija – ko-
ģenerācijas stacija. Biogāzes Staci-
jas elektriskā jauda ir 1,96 megavati. 

Elektroenerģijas ražošanai tiek izman-
totas notekūdeņu dūņas, putnu mēsli, 
šķiedene un virca. Saražotā siltum-
enerģija tiek izmantota siltumnīcas 
apsildei un kokmateriālu kaltē. Uzņē-
mums apsaimnieko vairāk nekā 1100 
ha lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes. SIA piesaista dažādus Eiropas 
fondu fi nansējumu, viens no lielāka-
jiem projektiem ir Lauksaimniecības 
servisa centra izveide, kas nodots eks-
pluatācijā 2014. gadā. Papildus lauk-
saimniecības darbam, uzņēmums ir 
uzbūvējis siltumnīcu 900 m2 platībā, 
kur, piesaistot citus zemniekus, notiek 
aktīva ziedu stādu, gurķu, tomātu un 
citu dārzeņu audzēšana. Tāpat teri-
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votāju, bet arī viesu vidū. Interviju ar 
mini zoo saimniekiem lasiet nākamajā 
numurā. 

Aktīvāko tūrisma uzņēmumu pulkā 
arī atpūtas vieta “Sventes Rasa”, kas 
mājvietu atradusi gleznainā Sventes 
ezera krastā. Jau vairāk ka 10 gadus 
tā uzņem atpūtniekus. Tiek piedāvāta 
aprīkota pludmale, ūdens velosipēdi, 
SUP dēļi, vindsērfi ngi un laivas, kā arī 
pieejama pirts. Ir iespēja izmantot arī 
dažāda tipa mājiņas. Teritorijā pado-
māts arī par atpūtu ģimenēm ar bēr-
niem. 

Savukārt nominācijā “Sakoptākā 
privātmāja un skaistākais dārzs” pir-
mo reizi startēja Minadoras Pupiņas 
privātmāja Tabores ciemā. Saimnieces 
gaumīgi veidotais dārzs ik gadu priecē 
Tabores ciema iedzīvotājus. Minado-
ra pati sēj un audzē puķu stādus un 
iekopj kuplas puķu dobes pašā mājas 
priekšā. 

Šai nominācijai pieteikta arī Elvī-
ras Kokinas privātmāja “Vasiļova – 1” 
Maļinovas pagastā. Elvīras ģimene 
te izveidojusi krāšņām puķu dobēm 
rotātu teritoriju. Apskatot dzīvojamo 
māju koptēlā, var ieraudzīt dārza augu 
daudzveidību, sākot ar dārzeņiem, 
košumrūmiem un visbeidzot ar augļu 
koku dārzu. Katru gadu piemājas teri-
torijā parādās arvien jauni interesanti 
dārza dekori, kas tiek darināti ģimenes 
lokā. Katru gadu garāmbraucot gada 
lielākajos svētkos var skatīt skaistus 
noformējumus. 

Nominācijā “Sakoptākā privātmāja” 
piedalās arī Janīnas Ignatovičas māja 
“Tālavas”, kas jau vairākus gadus ir 
viena no sakoptākajām mājām Sven-
tes pagastā. Saimnieces rokām sakār-
tots un aprīkots liels un ziedošs mājas 
pagalms un dārzs. Tajā ir viss, sākot ar 
dažādiem ziediem un beidzot ar vairā-
ķu šķirņu augļu kokiem un krūmiem. 
Janīna ir ļoti radoša un darbīga saim-
niece, kas, neskatoties uz cienījamo ve-
cumu, iesaistās arī pagasta pasākumos 
un ir aktīva biedrības “Sventes pērlī-
tes” dalībniece. 

Savukārt Olga Kotoviča, kas saim-
nieko kopā ar vīru Medumu pagasta 
privātmajā “Rozes”, jau vairākas reizes 
ir dažādu pašvaldības konkursu dalīb-
niece un laureāte. Saimnieki lepojas ar 
sakopto dārza teritoriju un pagalmu, 
kurā atrodas vairāk kā 100 dažādu 
mazo arhitektūras formu. 

Nominācijā “Radošākais amatnieks” 
startēja četri dalībnieki, pirmais no ku-
riem amatniece Ina Vaikule. Ina dzīvo 
un iekopj māju Naujenes pagastā, strā-
dā Naujenes Novadpētniecības muzejā 
un ļoti aktīvi un radoši nodarbojas ar 
adīšanu un klūgu pīšanu. Nupat atklā-
ta arī viņas personīgā izstāde. Līdz ar 
darbošanos šajās jomās, Ina ir apzinā-
jusi latgaliešu nemateriālās vērtības, 
izpētījusi savas dzimtas tradīcijas, ar 
lielu degsmi apgūst arvien jaunas tra-
dicionālās amatu prasmes. Ar saviem 
adījumiem, lielākoties cimdiem un ze-
ķēm, pītajiem groziem un citiem klūgu 
izstrādājumiem amatniece piedalās 
dažādos amatnieku tirdziņos. 

Arī biedrība “Raxtu sēta” ierindoju-
sies konkursa radošo amatnieku pul-
kā, taču biedrības sastāvā darbojas divi 
cilvēki. Tā tika dibināta 2017. gadā, un 
tās darbība vērsta uz tradicionālās un 
mazākumtautību kultūras bagātīgu 
saglabāšanu, attīstību un popularizē-

stāves, gan arī citi vairākos projektos 
iesaistītie interesenti. Biedrība savu 
mājvietu atradusi Naujenes kultūras 
centra telpās, kas pašu spēkiem atjau-
notas un pielāgotas nodarbību organi-
zēšanai. 

Līksnas pagasta zemnieku saimnie-
cībā “Vītoli” aktīvi darbojas saimnieks 
Vladislavs Sergejevičs, kuram darba 
materiāls ir metāls, akmens un koks. 
Sergejeviču ģimenes māja rotā Līksnas 
pagasta centru, kā arī priecē pagasta 
iedzīvotājus un ciemiņus. Vladislava 
veidojumi no akmens un metāla har-
monizē ar sievas Veras gaumīgi veido-
tajām puķu dobēm. Visi darbi no me-
tāla top meistara darbnīcā, savukārt 
idejas rodas meistara prātā. 

Višķu pagasta amatnieku ciemā jau 
vairāku gadu garumā darbojas amat-
nieks Valdis Grebžs. Valdis ir amatu 
meistars keramikā, kas ilgu laiku vei-
dojis telpiskā keramikas panno, taču 
vēlāk vairāk pievērsies gāzbetonam, 
kokam un metālam. Viņš ir aktīvs at-
balstītājs sava pagasta un novada po-
pularizēšanā. Ir izveidojis amatnieku 
ciemu, kur katras brīvdienas pieņem 
ciemiņus no Latvijas un ārvalstīm. 
Valdis Grebežs ir plaši pazīstams ar 
saviem mākslas darbiem, kā arī ir vai-
rāku starptautisko izstāžu dalībnieks. 
Valdis gan atzīst, ka uz izstādēm pēdē-
jā laikā tiek retāk, jo visu laiku aizņem 
pasūtījumu izgatavošana un dalība 
meistardarbnīcās. 

Ceturtā konkursam pieteiktā amat-
niece ir Dubnas pagasta iedzīvotāja 
Anita Drozdova, kas prasmīgi nodar-
bojas ar pīšanu no papīra sloksnītēm. 
Viņa gatavo dažādus pinumus, kurus 
veido no reklāmu un avīžu sloksnēm. 
Ar šo neparasto un plašam lokam maz 
zināmo pīšanas veidu, top unikāli gro-
zi, kastes, paplātes, bļodas un pat ori-
ģināli šūpulīši jaundzimušajiem. Ar 
meistares rokām no dabas draudzīga 
materiāla top dažāda dizaina, izmēra 
un krāsu darbi. Tos Anita piedāvā no-
pirkt gadatirgos un citos pasākumos, 
kā arī veidot meistardarbnīcās. Anita 
atzīst, ka savus pītos darbiņus biežāk 
uzdāvina draugiem vai radiem, daži no 
darbiem ir aizceļojuši pat uz Indiju un 
Šrilanku. 

Rosīgākajiem konkursa uzņēmu-
miem pievienojies arīdzan SIA “Jaun-
dīķi” Nīcgales pagasta “Dukuriešos”. 
Uzņēmums nodarbojas ar graudko-
pību, apsaimniekojot 750 ha zemes. 
“Jaundīķi” raksturojas ar saimnie-
košanas tradīciju pēctecību, projektu 
fi nansējuma piesaisti un inovācijām 
saimniecības attīstībā, izmanto mo-
dernās tehnoloģijas, pastāvīgi atjauno 
tehnikas parku. 

Brīvdienu māja “Meža skuķi” Vabo-
les pagastā šogad saņēmusi kvalitātes 
zīmi “Zaļais sertifi kāts”. Tā atrodas pie 
paša Inišķu ezera. Saimniece Aija Sku-
ķe kopj bišu dravu. Pēdējos trīs gados 
ir izveidota jauna atpūtas vieta, atjau-
nots ceļa segums, kā arī mazākajiem 
apmeklētājiem nomainīts videi un bēr-
niem draudzīgs inventārs. Aija Skuķe 
ir profesionāla pirtniece, kas piedāvā 
“Meža skuķu” pirtiņā pēršanos, ritu-
ālus veselībai un skaistumkopšanai. 

 Olga Davidova

šanu. Biedrība ir iegādājusies stelles, uz kurām auž gan pašas biedrības pār-
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Sventes pagasta svētki “Kur ūdens, tur dzīvība” 

Sventes pagasta svētki “Kur ūdens, 
tur dzīvība”  iesākās  atbilstoši svētku 
tematikai – ar  lietus lāsēm. Bet tas 
netraucēja priecāties gan bērniem, gan 
pieaugušiem. Sporta aktivitātes un 
piepūšamās atrakcijas bērniem notika 
Sventes vidusskolas sporta zālē.  Ra-
došās darbnīcas bērniem –  zivju mak-
šķerēšana,  zivju krāsošana un papīra 
laiviņu locīšana notika Sventes Tautas 
nama foajē telpās. Tās vadīja Sventes 
jaunieši Aina Zubrova, Viktorija Ivano-
va un Valentīns Meinarts.

Sventes Tautas namā varēja apska-
tīties Anatolija Kivrina fotogrāfi ju iz-
stādi. Savukārt, sventiešu sakoptajos 
dārza stūrīšos un ūdenstilpēs bija ie-
spēja novērtēt roku veiklumu un izdo-
mas bagātību “Sventes pērlīšu” dalīb-
nieču darbos.

Pirms koncerta varēja baudīt svētku 
mielastu – sasildīties ar Irinas un Ju-
rija Gridasovu gatavotu Sventes ezera 
zivju zupu.

Ūdens tematika sventiešiem ir īpa-
ši tuva – pagasta vēsture un leģendas 
vērpjas ap Latvijas dzidrāko un tīrāko 
ezeru – Sventes ezeru un ne viena vien 
saimniecība lepojas ar  sakoptu dīķi, 
ezera vai upes krastu.  Kur ūdens, tur 
dzīvība… kur dzīvība, tur attīstība…. 
kur attīstība, tur izaugsme.

Svētku pasākumu ar savu klātbūtni 

Jermačenko, Hubertam Schreyeram, 
Gaļinai Aņisjko, Robertam Jonānam, 
Viktoram Petaško un Jānim Pilacim. 
Nominācijā “Par Sventes ezera krasta 
apsaimniekošanu” – Robertam Puzā-
nam, Jevģenijam Geveileram un Ma-
rijai Zagorskai. Nominācijā “Par Sven-
tes ezera krasta apsaimniekošanu un 
tūrisma attīstību”– Fēliksam Cālītim 
un Fjodoram Obodņikovam. Irinai un 
Jurijam Gridasoviem  pateicība tika 
pasniegta “Par Sventes ezera apsaim-
niekošanu un atbalstu Sventes pagasta 
pasākumos”.

Pasākuma laikā tika godināti arī  
sporta aktivitāšu uzvarētāji.

Pateicības un saldumus saņēma: 
interešu grupas “Sventes pērlītes” da-
lībnieces, kuras bija sarūpējušas ziedu 
pušķus visiem nominantiem un Sta-
ņislavs Pilacis “Par radošām idejām un 
to  īstenošanu Sventes ciema noformē-
šanā”. Koncerta noslēgumā  kaimiņu 
dejotāji izdancināja  pasākuma dalīb-
niekus.

Paldies par palīdzību ikvienam, kas 
deva savu artavu svētku organizēšanā.

Viktors Petaško

pagodināja Daugavpils novada domes 
priekšsēdētājs Arvīds Kucins un Kul-
tūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukā-
ne. Koncertā uzstājās  Ilūkstes novada 
Kultūras un tūrisma aģentūras kolek-
tīvi: Pilskalnes vidējās paaudzes deju 
kolektīvs un ansamblis "Lilijas", kā 
arī solistes Dana Viviāna Cirse, Anas-
tasija Vorslovāne un Evelīna Rusecka. 
Visas dejas un dziesmas bija sirsnīgas, 
jautras un  uzmundrinošas. Skatītāji 
ar skaļiem aplausiem atbalstīja ciemi-
ņu uzstāšanos.

Koncerta laikā tika apbalvoti kon-

kursa “Sakopsim ūdenstilpes Sventes 
pagastā” dalībnieki. Sventes pagasta 
pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska 
uzrunāja svētku dalībniekus un pa-
sniedza Pateicības un dāvanu kartes 
nominācijā: “Par ūdenstilpju terito-
rijas labiekārtošanu” – Pēterim Eigi-
mam, Anatolijam Čamanam, Janīnai 
Merkuļjevai, Genriham Vanaģelim, 
Antonam Pilacim, Viktoram Visockim, 
Janīnai Ignatovičai. Nominācijā “Par 
radošu pieeju ūdenstilpes teritorijas 
labiekārtošanā”- Jānim Cirsim, Verai 
Dubovsksi, Ļubovai Kivrinai, Inārai 

Kulinārā mantojuma telpā notika kārtējās meistarklases

6. septembrī Vaboles Kulinārā man-
tojuma telpā pulcējās prāvs interesen-
tu pulks, lai dalītos pieredzē dažādu 
rudens velšu marinēšanā un pagata-
vošanā ziemai. Amatnieks Varis Vil-
cāns meistarklases dalībniekiem atve-
da nogaršot paša pagatavoto ķiploku 
pesto, kā arī parādīja, kā šo specifi sko 
garšaugu pagatavot ziemai, piemēram, 
kaltētu ķiploku veidā. Aina Pabērza 
pagatavoja paprikas zapti, kas tik ļoti 
iegaršojās, ka daži no klātesošajiem tās 
pagatavošanu izlēma izprovēt arī savās 
mājās. Tāpat Aina visiem iedalīja sar-
kano sīpolu recepti, ko arīdzan var mē-
ģināt pagatavot mājās. Līksnas aktīvo 
sieviešu apvienības “Saules taka” da-
lībnieces Marija un Silvija stāstīja un 
rādīja, kā top dārzeņi želejā, savukārt 
Jolanta Bāra no biedrības “Zaļā krūze” 

dziednieciska īpašība un tā ir ēdama arī 
salātos. Sēne lietojama tikai "olas" sta-
dijā, kaut arī izaugušu to diez vai kāds 
riskēs nogaršot briesmīgās smakas dēļ.
Tāpat tika runāts par indīgajām sēnēm 
un risku tās sajaukt ar ēdamajām. No-
slēgumā no krāsns tika izņemts ar 
apšubekām un vistas fi leju pildīts ce-
pamķirbis, ko ar gardu muti notiesāja 
kā lielie, tā mazie klausītāji.

Sīpolu zapte
1 kg sarkano sīpolu, 150 ml sarkan-

vīna, 6 ēdamkarotes brūnā cukura, 
3 ēdamkarotes sarkanvīna etiķa, 3 
ēdamkarotes balzametiķa, 3 ēdamka-
rotes olīveļļas, sāls, pipari, rozmarīns.

Sīpolu pusķēlītēs uz lēnas uguns 
maisot sautē katlņā sakarsētā eļļā 30 
minūtes. Pievieno sarkanvīnu un etiķi, 
uzvāra. Pievieno cukuru un garšvielas, 
turpina vārīt, līdz šķidrums izvārījies. 
Karstu pilda karsētās burciņās un aiz-
vāko. pastāstīja par ēdamām un neēdamām 

sēnēm. Dienas gaitā tapa salāti no ne-
parastās sēnes zemes taukiem, kā arī 

pildīts un cepts ķirbis. Lielais pārstei-
gums klātesošajiem bija stāsts par brī-
numsēni - zemestaukiem, kurai piemīt 
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Medumu pagasta svētki “Prieks, kur tu rodies?” 
kumu bija ieradušies ar savā īpašu-
mā esošiem dažāda tipa pārveidotiem 
uzticamajiem “dzelzs zirgiem”. Taču 
tos, kurus ne īpaši interesē mašīnas, 
varēja iepazīties ar dzīvnieciņiem no 
Latgales zoodārza, doties izpriecāties 
piepūšamajās atrakcijās, pacienāties 
ar cukurvati, mājas sieru ar medu vai 
sasildīties ar zirņu zupu, ko ar lielu 
mīlestību sagādāja Medumu pamat-
skolas pavāres.

Lielo svētku laiks ir brīdis, kad var 
izcelt un apsveikt vietējos iedzīvotājus, 
jo bez viņiem šo svētku nebūtu, tāpēc 
tika veltīta uzmanība daudziem cilvē-
kiem, kuriem tika izteiktas pateicības 
par apzinīgi veikto darbu Medumu pa-
gasta un tā iedzīvotāju labā. Tika arī 
izcelti šajā gadā dzimušie un Medumu 
pagastā deklarētie bērni.

Šī gada īpašās pateicības tika snieg-
ta Jeļenai Stikānei, kura ilgus gadus 
savu dzīvi bija saistījusi ar skolas dar-
bību un daudzus gadus pildīja Medu-
mu pagasta bibliotekāres amatu, kā 
arī sniegta Mečislavam Koroļam, kurš 
pats organizēja privātkolekcijas izstādi 
“Naudas zīmes Latvijā - 1918. - 2018. 
gads”, tādējādi arī popularizējot Medu-
mu pagastu.

Par cītīgi veikto darbu pateicības tika 
sniegtas arī Medumu pagasta darbi-
niekiem - Feoktistam Mukštavinskim, 
Jurim Piperam un Vitai Mikulānei.

Savukārt, ar jauniešu darbību saistī-
tās aktivitātēs pateicības tika sniegtas 
Medumu pagasta jauniešiem Ērikam 
Surmovičam, Rihardam Vaņkovam un 
Jauniešu centra vadītājai Diānai Mi-
kulānei.

Kad jau pienāca laiks svētku kon-
certam, tas sniedza viesiem daudzus 
patīkamus muzikālus pārsteigumus. 
Šī gada svētkos priecēja divi, ar kai-
miņvalsti Lietuvu saistīti  kolektīvi - 
Daugavpils lietuviešu biedrības “Rasa” 

amatiermākslas kolektīvs un Zarasaju 
pilsētas folkloras kopa “Čir-vyr-vyrai”; 
ar apburošu balsi un enerģiju pārstei-
dza soliste Marija Gerbredere, kā arī 
kopā ar mums bija ansamblis Henrija 
Deruka vadībā, kurš ar savu muzikālo 
prasmi uzstājās arī Daugavpils novada 
svētkos pie Medumu pagasta stenda. 
Koncertu noslēdza talantīgais Medu-
mu pamatskolas marionešu teātris, 
kas prezentēja etīdi par visiem zināmo 
konkursu “Eirovīzija”. Kad koncerts 
bija noslēdzies un garīgā apetīte tika 
piepildīta, viesi tika aicināti pamielo-
ties ar gandrīz vai jau tradicionālo me-
dus kūku, kas šogad svēra 10kg.

Vēlamies pateikties visiem pasāku-
mā iesaistītajiem cilvēkiem, jo bez vi-
ņiem šie svētki nenotiktu - brīvprātīga-
jiem no Daugavpils pilsētas Jaunatnes 
departamenta, kā arī vietējiem Medu-
mu pagasta jauniešiem, Medumu pa-
gasta darbiniekiem, kuri rūpējās par 
aktivitātēm pirms un pēc pasākuma, 
Medumu pamatskolas pavārēm, ku-
ras jau ne pirmo reizi priecē ar gardām 
zupām pasākumu laikā, Medumu pa-
gasta Maizīšu ģimenei par to, ka cītī-
gi sagādā medu mūsu organizētajiem 
pasākumiem. Atsevišķs paldies jāsa-
ka arī visās aktivitātēs un darbnīcās 
iesaistītām pusēm, jo tieši jūs radījāt 
šos svētkus! Izsakām arī pateicību 
Daugavpils novada domei un Medumu 
pagasta pārvaldei, par šādu svētku fi -
nansēšanu!

Nākamgad apsolām, ka svētki būs 
vēl lieliskāki, tāpēc noteikti tiksimies 
vēlreiz!

Elizabete Poddubnova
Vitālijs Dedels

Kā jau ierasts, tradicionāli septem-
bra otrajās brīvdienās Medumu pa-
gasta iedzīvotāji un viesi sanāca uz 
Medumu pagasta svētkiem, kas šogad 
noritēja 14. septembra pēcpusdienā un 
kopā tika nosvinēta 317. gada ciema 
gadskārta. Taču šoreiz svētki bija īpaši 
arī ar to, ka tika svinēta Medumu pa-
gasta ģerboņa un ofi ciālo pagasta svēt-
ku 15. gadskārta. 2004. gada 25. au-
gustā heraldikas komisija apstiprināja 
Medumu pagasta ģerboni ar sekojošo 
heraldisko aprakstu - “Zaļā laukā sud-
raba ozols ar divdesmit četrām lapām 
uz zelta četrkaļņa”, kuru vēlāk paraks-
tīja tā laika Latvijas Valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga.

Pagasta svētku nosaukums šogad 
bija “Prieks, kur tu rodies?” ar mērķi, 
lai viesi varētu izzināt, kā tas rodas, 
kur tas meklējams un cik dažāds tas 
var būt.

Radošās un izzinošās darbnīcās vie-
si varēja izmēģināt printēt ar kartu-

peļiem, veidot zīmējumus burciņās ar 
krāsoto mannu, iziet cauri ar aizsie-
tām acīm sajūtu stūrīti, un tad kopā ar 
Daugavpils Universitātes studentēm 
iepazīt dažādus ķīmijas eksperimen-
tus. Bija liels prieks pasākuma organi-
zētājiem un aktivitātēs iesaistītajiem 
cilvēkiem redzēt, ka darbnīcas intere-
sēja visus pasākuma apmeklētājus, ne-
atkarīgi no viņu vecuma.

Citā brīvbrīdī sanākušie tikai aici-
nāti piedalīties tādās sporta spēlēs kā 
šautriņu mešana, basketbola bumbas 
mešana grozā un maisa mešanā uz at-
tālumu. Pēcāk, pirms svētku koncerta, 
galveno vietu ieguvēji tika arī apbalvo-
ti. Taču kam mazāk bija svarīgs sacen-
sību gars, varēja izmēģināt dārza spē-
les, kuras cītīgi vasaras laikā projekta 
ietvaros veidoja Jauniešu centra vadī-
tāja Diāna Mikulane kopā ar Medumu 
pagasta jauniešiem.

Īpašie viesi pasākumā bija biedrība 
“Drive 2 Daugavpils”, kuri uz pasā-

Ineses Bērziņas un Rasmas Ivbules tandēmā top tērpi Berķeneles kolekcijai
Daugavpils nova-

da svētkos Juzefovas 
parkā tika prezentēts 
“Vēsturisko tērpu 
skapis”, kuru piedā-
vāja biedrība “BeKas”. 
Mākslinieces Rasmas 
Ivbules radītajos tēr-
pos teātra studijas 
“Berķeneles kamolītis” 
dalībnieki pastaigājās 
pa parku, radot intere-
si pasākumu apmek-
lētājiem par senajiem 
tērpiem. Raiņa mājas 
Berķenelē direktores 
Ineses Bērziņas un 
tērpu dizaineres Ras-
mas Ivbules radošajā 
tandēmā Berķenelē 
jau tapusi vesela 19. 
gs. vidus tērpu kolekci-
ja. Pēc profesijas Ras-
ma ir skolotāja, kura 
no pamatdarba brīvajā 
laikā darina, kombinē 
un šuj, iedvesmojas un 
vienkārši veido tērpus, 
kas ļauj iejusties pagā-
jušo gadsimtu atmos-
fērā. 

Inese Bērziņa stāsta, 

ka sadarbība ar Rasmu Ivbuli aizsākās, 
kad bija jāšuj tērpi ekskursiju vadītā-
jām. “Raiņa mājai Berķenelē vajadzēja 
iegādāties tērpus ekskursiju vadītājām. 
Sāku vērsties pie Daugavpils teātra šu-
vējām, viņas atteicās, vērsos pie vienas 
citas šuvējas, taču viņas zīmētās skices 
man nederēja. Tad māksliniece Olga 
Gžibovska uzzīmēja citas tērpu skices, 
ar kurām devos jau uz pavisam citu 
šūšanas ateljē. Tur strādājošās dāmas 
man atteica, jo nebija tērpiem piemēro-
ta auduma, arī tādu jau gatavu veikalā 
nopirkt nebija iespējams. Tad es dzir-
dēju, ka divas kundzes Daugavpils cie-
toksnī šuj senos tērpus. Un es uzrunāju 
Rasmu. Tā mēs satikāmies. Es to varu 
nosaukt par tādu kā misiju, ka mums 
vienkārši bija jāsatiekas, un tas notika 
īstajā laikā”, atminas Inese. 

Rasma Ivbule piekrita. Pēc atdotajām 
skicēm pēc pāris nedēļām tērpi jau bija 
gatavi! Inese atceras, ka, aizbraucot 
tērpus mērīt, viņa pilnīgi apstulbusi, re-
zultāts viņu apbūra. “Rasmas dzīvoklī 
ir īsta meistarklase. Viņa ir cilvēks ar 
lielisku gaumes izjūtu un mēs abas sa-
protamies no pusvārda. Viņai nevajag 
desmit reizes skaidrot, viņa to jau jūt un 
redz. Viņai ir tik liels darba potenciāls, 
ka pa nakti var tapt pat četri tērpi. No 
vienkāršiem vīriešu krekliem viņa vei-

do īstus šedevrus. Kaut kur piešuj špi-
cītes, kaut kur atārda vīli, viņai noteikti 
ir talants”, stāsta Inese, apgalvojot, ka 
no Cietokšņa tērpiem Rasma tika atvi-
lināta uz  Berķeneli. 

Lai arī biedrības “BeKas” galvenais 
uzdevums šobrīd ir Berķeneles baznī-
cas restaurācija, paralēli šim darbam 
top un tiek papildināta arī seno tērpu 
kolekcija. “Pateicoties Rasmai, mums 
ir tāds kā tandēms. Kad vadi kolektīvu, 
vienam ir jāprot darīt viens darbs un ot-
ram – kaut kas cits. Ja sākotnēji mums 
bija 10 tērpi, tagad to ir ap 300. Tagad 
mēs domājam paplašināt tērpu kolekci-
ju ar tērpiem arī korpulentām dāmām. 
Jo cilvēkam, kas atbrauc šurp, vispirms 
jāpiemeklē tērpa krāsa, un tad arī iz-
mērs, jo pie mums nav pieejama viena 
blūze visos izmēros. Ar laiku ceram, 
ka Berķeneles klētī, kas tiks restaurē-
ta, atradīsim vietu arī šai mūsu tērpu 
kolekcijai. Un tad mēs ar Rasmu tur-
pināsim sadarbību, jo tur plānots ir or-
ganizēt šūšanas un aušanas darbnīcas. 
Savukārt es tad īstenošu savu sapni par 
tamborēšanu un fi lcēšanu”, papildina 
Raiņa mājas direktore. 

Inese bilst, ka Rasmai piemītot ār-
kārtīgas darba spējas bez stundu skai-
tīšanas. Tērpu darināšanai nevar atvē-
lēt astoņas stundas dienā, tas aizņem 
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Skrudaliena saglabā senatnes auru 
Daudzfunkcionālais centrs “Skruda-

liena” tika atvērts 2016. gadā bijušajā 
Skrudalienas pamatskolas ēkā, kas 
celta pēc Latvijas prezidenta Kārļa Ul-
maņa iniciatīvas par skolu izveidošanu 
Latvijas pierobežā. Tas ir klasisks 20. 
gadsimta pirmās puses arhitektūras 
paraugs, tāpēc, veidojot izmaiņas tel-
pās un interjerā, jārūpējas, lai maksi-
māli saglabātu tā laika stilu. Kādrei-
zējā skolas telpās vēl burtiski šodien 
gaisā jūtama senas celtnes smarža. 
Svarīgi arī tas, ka, neskatoties uz da-
žādām pārmaiņām un grūtiem lai-
kiem, saglabājās ēkas pirmatnēja plā-
nošana un daudzi interjera elementi. 
Tādējādi viens no centra uzdevumiem, 
pielāgojot to mūsdienīgo prasībām, ir 
saglabāt ēkas senatnes auru, atrodot 
kompromisu starp veco ēku un mūs-
dienu vajadzībām. Tas attiecas ne tikai 
uz kārtējiem remontdarbiem, bet arī 
telpas rotājumiem. Mūsdienīgas insta-
lācijas un dekori  šeit izskatās sveši. 

Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai, tapa 
divas izstādes “Laika siena”, kas ne-
pārtraukti tiek papildināta ar jauniem 
eksponātiem un “Senas atklātnes”, 
kurā savāktas aploksnes un atklātnes 
no 20. gadsimta 30 tajiem gadiem līdz 
pat mūsdienām.  Aktu zālē pūces sargā 
atslēgu koku un pūra lādi, bet pagalmā 
savu vietu atradušas koka pogas.  Pa-
mazām no skolas arhīvu dokumentiem 
un vietējo iedzīvotāju dāvanām sākusi 
veidoties novadpētniecības materiālu 
krātuve. Viens no vērtīgākajiem eks-
ponātiem ir atrastais koferis ar stikla 
foto negatīvu kolekciju, domājams, tas 
saistīts ar 20. gs. pirmo pusi. Nezināms 
fotogrāfs iemūžinājis sava laika cilvē-
ku portretus un svētku brīžus. Ļoti gri-
bētos atrast iespēju digitalizēt tos un 
izveidot foto izstādi.

Sofi ja Mole
Daudzfunkcionālā centra 

“Skrudaliena” vadītāja

daudz vairāk laika. Pa vienu nakti ir 
tapusi arī Ineses dzimšanas dienas klei-
ta, pēc Ineses vārdiem, unikāla un tikai 
vienā eksemplārā. “Tā ir gara lina au-
duma kleita ar mežģīņu uzšuvumiem. 
Tas noteikti nebija viegls darbs. Rasma 
ir sapnis, ne sieviete!”, tā Inese. 

Lai arī par to, kāds bija Pliekšānu ģi-
menes apģērbs 19. gs. vidū, var noprast 
tikai pēc fotogrāfi jām, Inese uzsver, ka 
svarīgi ir zināt, kā ģērbās saimnieki, kā 
kalpi. “Fotogrāfi ju, kas saglabājušās, ir 
gaužām maz, taču ļoti gribētos zināt, 
kā viņi ģērbās, kad gāja uz baznīcu vai 
citās reizēs. Mums pārsvarā ir tā laika 
fotostudiju bildes", tā I. Bērziņa. 

Stāsts par Berķeneles tērpu kolekciju 
aizsākās ar gidu tērpiem, jo atbrauku-
šiem uz Berķeneli tas patīk, rodas sajū-
ta, ka uz kādu brīdi tiec pagātnē un tam 
nav vajadzīga pat laika mašīna. Inese 
stāsta, ka tagad, sagaidot Berķenelē 
jauniešus, viņa ietērpjas vienā tērpā, 
kad atbrauc kāzinieki – atkal citā. Gan 
Inese, gan Rasma bilst, ka tērpu kolek-
ciju vajadzētu papildināt un piedāvāt 
tajos tērpties arī apmeklētājiem. Viņi 
var pārģērbties, pastaigāties, iemalkot 
liepziedu tēju un iejusties pusmuižas 
gaisotnē. 

Savukārt Rasma Ivbule atminas 
kādu jaunu fotogrāfu pāri, kas interesē-
jies par iespēju te rīkot fotosesijas tēr-
pos. Inese Bērziņa savulaik sagaidīja 
Berķenelē sudraba kāzu gaviļniekus, 
kas labprāt ietērpās Berķeneles senajos 
tērpos un svinēja skaisto kāzu gadadie-
nu Berķeneles klētī. 

“Tagad, kad dāmām pie mums jau ir 
tērpu kolekcija, gribam to papildināt 
ar tērpiem kungiem. Jo arī 19. gs. ne-
bija jau tikai kalpu tērpi no lina, bija 
arī vadmalas uzvalki. Par to ir jāpado-
mā. Neesam jau nekāda pils vai muiža, 
taču jāmēģina atrast tērpus, kas būtu 
tuvi un raksturīgi turīgai pusmuižas 
zemnieku sētai”, par nākotnes iecerēm 
stāsta Inese. 

“Gadās, ka cilvēki, šurp atbraucot, 
biežāk grib piemērīt spilgtākas krāsas 
apģērbu, taču atbildu, ka tolaik tādu 
krāsu nebija!”, tā Rasma. 

Savukārt Inese papildināja, ka 19. gs. 
otrās puses garderobē dominēja zaļa, 
tumši sūnu zaļa, melna, tumši zila un 

pelēka krāsa. Pelēkas kleitas, piemē-
ram, atsvaidzināja mežģīnes, savukārt 
mežģīnes – nebija pilnīgi baltā, bet gan 
bēša krāsā. Tās nebija arī ideāli izglu-
dinātas. 

Inese bilst, ka ar laiku Rasmai būs va-
jadzīgi palīgi, taču tagad Berķenelē va-
rot satērpt līdz 13 cilvēkiem lielu grupu. 
Kolekcijā ir nedaudz tērpi arī bērniem. 

Nedēļu pirms Novada svētkiem Ras-
mas meistardarbnīcā tērpi tapa gan 
dienu, gan nakti. Nedēļas laikā uzšūti 
septiņi tērpi. “Var teikt, ka tērpi top no 
materiāliem un pāršūtiem apģērbu ga-
baliem, kas iespējams nekur citur jau 
nebūs izmantojami. Par to ir vislielā-
kais prieks. Kad vari praktiski no nekā 
uzšūt kaut ko interesantu”, stāsta Ras-
ma.  

Vēl viens Ineses un Rasmas sapnis 
ir darināt tērpus no lina, kas nebū-
tu salīdzināmi un kopējami no citiem 
meistariem, bet gan veidoti individuāli. 
Inese stāsta, ka tiek zīmētas skices, kā 
šie tērpi varētu izskatīties. Pēc Ineses 
vārdiem, kleitu var uzģērbt tikai vienu 
reizi, savukārt svārkus un blūzes var 
kombinēt. Protams, tam būtu nepiecie-
šamas šujmašīnas un darba galdi, jo pa-
gaidām tiek ieguldīti personīgie līdzek-
ļi. Inese cer, ka būs dāmas, kas gribēs 
no veca vīrieša krekla, piemēram, iemā-
cīties uzšūt kādu interesantu blūzi. 

Inese Rasmu nosauc par meistari, 
kas nevērtē sevi pēc līdzekļiem, bet ku-
rai piemīt ārkārtīgi liela mīlestība pret 
savu darbu. Tērpu vērtība, kas top Ras-
mas rokām, bieži vien nav izmērāma 
naudā. Tā, piemēram, secon hand vei-
kalā nopirkts labas kvalitātes kokvilnas 
auduma uzvalks pārtop brunčos. 

Rasma Ivbule sevi sauc par apģēr-
bu dizaineri, kas labprāt palīdz savām 
draudzenēm gan komplektēt garderobi, 
gan arī uzšūt kaut ko jaunu. “Pat tad, 
kad draudzeņu nav blakus un ierau-
gu kādu auduma gabalu, es jau prātā 
iedomājos, kurai tas varētu derēt un 
kas no tā varētu tikt pašūts. Lielākais 
prieks, kad ar maziem līdzekļiem varu 
pašūt kaut ko interesantu, savādāku 
nekā veikalos un izskatīties uz visiem 
simts!”, pārdomās dalās Rasma. 

Rasma šūšanu ir apguvusi pašmācī-
bas ceļā. Viņas mājā atrodas simts ga-

dus veca šujmašīna, ģimenē ir šuvusi 
gan mamma, gan vecmamma. “Mam-
ma, atceros, gan mētelīti man šuva, gan 
kleitas, kurās ar mammas palīdzību 
vienmēr biju skaista. Tā, piemēram, uz 
skolas diskotēku gāju mammas darinā-
tajā kleitā, kas tapa vienas nakts laikā. 
Man ir trīs meitas, kurām arī šuju un 
arī viņu draudzenēm. Visaugstākais no-
vērtējums ir redzēt, ka tavu kombinēto 
vai šūto apģērbu bieži nēsā. Ja nebūtu 
tas prieks un interese, nekas tamlīdzīgs 
nenotiktu. Dažreiz atnāku no darba, ir 
nogurums, bet vismaz stundiņu apsēs-
tos pie šujmašīnas, tā man ir atpūta. 
Fonā vienmēr kaut kas skan. Jau ne-
atceros, ka es būtu vienkārši sēdējusi 
vakarā un skatījusies televizoru”, tā 
Rasma. 

Rasma Ivbule trīs gadus ir strādāju-
si Anglijā, Šekspīra karaliskajā teātrī. 
Pavērojot, kā cilvēki tur savas prasmes 
veiksmīgi pielieto, iemācījās to arī pati. 
“Protams, viņiem nekas netop no vecām 
mantām, viņi iepērk jaunus un kvalita-
tīvus audumus. Tieši, dzīvojot un strā-
dājot tur, man nāca tāda kā apjēgsme, 
ka kaut ko līdzīgu varētu darīt arī te. 
Gribējās kaut ko tādu, kas patiktu arī 
citiem. Tā ir tāda kā neliela lomiņa ār-
pus tavas ikdienas. Atnāc, pārģērbies, 
iejūties šajā gaisotnē, nofotografējies. 
Kleitas es negribu šūt, jo tām neredzu 
vairākus variantus. Turpretī svārkus 
var piedāvāt gan korpulentai dāmai, 
gan, apsienot ar jostu, arī slaidākai. 

Ierosmi un idejas tērpiem Rasma rod 
veikalos, kā arī, meklējot audumus. 
“Veikalā varu pavadīt stundām ilgi. 
Kad esmu ļoti nogurusi, eju uz veikalu 
un aizmirstu par visu ikdienišķo, atme-
tu prom visas rūpes. Un pēc tam top tas, 
ko esmu iedomājusies”, ar aizrautību 
stāsta meistare. 

Jautājot, vai sadarbība ar Inesi Bēr-
ziņu un darbošanās Berķenelē sākusies 
spontāni, Rasma atbild, ka, šujot tērpus 
Cietoksnī, tie bija citādi - ar pompozitā-
ti un glanci. Tērpu darināšana Berķe-
neles kolekcijai Rasmai šķiet tuvāka. 
"Berķeneles mājas atmosfēra man ir 
tuva; mēbeles un vide atgādina manu 
bērnību, lauku mājas. Atceros vecmam-
mu, kurai vienmēr ap galvu bija balts 
lakatiņš, gan uz kūti ejot, gan laukā 

strādājot, gan grīdas mazgājot. Un 
vienmēr bija brunči gari, līdz zemei. Tie 
man arī ļoti patika. Arī mēbeles mūsu 
mājās bija līdzīgas Berķeneles stilam – 
skapis un pūra lāde. Viss nāk no bērnī-
bas. Diez vai man būtu tādas atmiņas, 
visu dzīvi dzīvojot pilsētvidē. Visi mani 
brālēni, māsīcas un arī es visu vasaru 
dzīvojāmies pa laukiem, govis ganījām, 
arī slaukt mācējām, basām kājām pa 
rīta rasu skrējām, uz mežu gājām, sē-
nes, ogas lasījām”, ar sentimentu atmi-
nas Rasma. 

Pirmie  Rasmas rokām šūtie tērpsi-
tapa meitām. “Man ir trīs meitas, un 
gribējās, lai visas smukas būtu. Tie bija 
80 tie gadi. Sāku šūt kleitas, stilizētus 
tautas tērpus, visām bija pasūtītas aus-
tas jostas. Audumi tika piemeklēti, un 
viņas man bija skaistas visos tērpos”, ar 
lepnumu bilst Rasma.  

Jautājot, vai gadās brīži, kad kaut kas 
neizdodas, Rasma atbild apstiprinoši. 
“Tas ir brīžos, kad pavisam nav laika, 
iekšēji ir stress un nesanāk nekas. Taču 
tad, kad ļaujies procesam un nekas tevi 
neierobežo, izdodas viss. Gribas jau visu 
paspēt. Nupat nesen man fi lcēšanas 
kursi pabeigti, taču viss fi lcētais jau 
uzdāvināts. Bija laiks, kad šuvu somas, 
vienā stūrī stāv salikti audumi, kas at-
kal gaida savu kārtu. Tik ļoti gribētos, 
lai tam būtu vairāk laika. Ļoti gribas, 
lai neaptrūkst idejas. Nevar jau visu lai-
ku šūt un likt skapī, ja tam nav pielie-
tojuma. Man jau arī dzīvoklī viena ista-
ba ir pilnīgi nodalīta šūšanas darbiem, 
viena siena tikai ar audumiem, to nu ir 
gana”, atbild Rasma. 

Rasma ir apmeklējusi modes vēstur-
nieka Aleksandra Vasiļjeva lekciju, kā 
arī idejas darbiem smēlusies no grāma-
tām, savukārt raidījumus par dizainu 
un stilu skatījusies internetā. 

Rasma ar pozitīvu redzējumu uz visu 
apkārtējo bilst, ka viss notiek un viss 
ir labi, ja apkārt ir smaidoši un laimīgi 
cilvēki. Lielu paldies par atbalstu viņa 
teic saviem draugiem un kuplajai radu 
saimei, kas vienmēr ir līdzās un atbal-
sta. “Viņi visi man ir superīgi!”, noslēdz 
mūsu tikšanos Rasma. 

 Ar Rasmu Ivbuli un Inesi Bērziņu 
sarunājās Olga Davidova
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Sventē notika seminārs “Senie parki Latvijā un to gudra apsaimniekošana”
Latvijas Pašvaldību savienība Dau-

gavpils novada Sventē septembrī or-
ganizēja semināru pašvaldību spe-
ciālistiem “Senie parki Latvijā un to 
gudra apsaimniekošana”. Pasākums 
bija kupli apmeklēts – Sventē sabrauca 
ap 80 interesentu no tuvākām un tālā-
kām pašvaldībām. Ievaddaļu Sventes 
Tautas namā atklāja Latvijas Paš-
valdību savienības padomniece lauku 
attīstības jautājumos Sniedze Sproģe, 
bet par Sventes pagastu un izaicinā-
jumiem vēsturiskā Jaunsventes parka 
apsaimniekošanā stāstīja Sventes pa-
gasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasi-
ļevska. Semināra dalībnieki ar interesi 
uzklausīja Jaunsventes parka rekons-
trukcijas projekta autores, arhitektes 
Ilzes Māras Janelis stāstījumu par ve-
cajiem muižu parkiem Latvijā, to vēr-
tībām un kļūdām apsaimniekošanā, 
uzdodot daudz praktisku jautājumu. 
Tāpat aizraujoša bija dendroloģes un 
brīvdārznieces Aijas Kaškures lekcija 
par dabas vērtībām parkos, to novēr-
tēšanu un apsaimniekošanu, dendro-
loģiskiem stādījumiem un jauniem ak-
centiem. Vērtīgi bija praktiskie padomi 
augu izvēlē. Semināra teorētisko daļu 
noslēdza Daugavpils novada domes At-
tīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas 
vadītājas Olgas Lukaševičas un Dabas 
resursu nodaļas vadītājas Jolantas Bā-
ras vēstījums par seno parku atjauno-
šanu un teritoriju labiekārtošanas pa-
sākumu plāniem Daugavpils novadā. 
Pēc diskusijām dalībnieki devās ap-
skatīt Jaunsventes parkā paveikto un 
sastādīja dekoratīvos krūmus, ko Meža 
Attīstības fonda projekta “Parku, den-
droloģisko stādījumu un aleju gudra 
apsaimniekošana” (Latvijas Pašvaldī-
bu savienība) ietvaros dāvināja akciju 
sabiedrība “Latvijas valsts meži”. 

Semināra tēma ir ļoti aktuāla arī pa-
šam Daugavpils novadam, kura terito-

no tām ir vajadzīga sava pieeja. Bet šo 
teritoriju apsaimniekotājiem ļoti pie-
trūkst zināšanu gan par seno Latvijas 
parku struktūras standartiem, gan par 
parka kopšanas darbiem kā tādiem. 
Līdz ar to seminārā piedalījās ne tikai 
Daugavpils novada pašvaldības izpild-
direktore Vanda Kezika un Daugavpils 
novada domes Attīstības pārvaldes un 
Dabas resursu nodaļas pārstāvji, bet 
arī to pagasta pārvalžu vadītāji un spe-
ciālisti, kuru teritorijā vēl saglabājās 
kāds no vēsturiskajiem parkiem. Starp 
semināra dalībniekiem bija arī pavi-
sam nesen atjaunotā Lielbornes mui-
žas parka īpašniece Nora Poiša.    

Patīkami atzīt, ka ainavu arhitekte 
Ilze Māra Janelis, kuru uzskata par 
galvenajām Latvijā seno parku pēt-
niecības autoritātēm, daudz pētīja arī 
mūsu novada teritorijas parkus, kā 
rezultātā tapa apsaimniekošanas reko-
mendācijas, atjaunošanas un pārbūves 
nosacījumi Juzefovas parkam Nau-
jenes pagastā, Jaunsventes parkam 
Sventes pagastā, Vaboles parkam Va-
boles pagastā, Medumu parkam Medu-
mu pagastā, Lielbornes parkam Salie-
nas pagastā. Jāpiebilst, ka šogad Ilzes 
Māras Janelis veidotajai grāmatai 
"Latvijas muižu dārzi un parki" tika 
piešķirta Latvijas Ainavu arhitektūras 
balva nominācijas “Procesi” kategorijā 
"Publikācijas". 

Projektā plānoti pieci šādi seminā-
ri. Pirmais no tiem notika Saulkrastu 
Stacijas mežā –Saulkrastu  Meža par-
kā, bet nākošie trīs semināri notiks 
vēl šogad: aleju atjaunošana, kopšana 
Strenču novada Sedā; senie parki Aiz-
putes novada Apriķu parkā; Priekuļu 
novadā Saules parks- jaunu parku vei-
došana, kopšana, uzturēšana.

Olga Lukaševiča 

rijā kādreiz bija daudz krāšņu muižu 
un pusmuižu parku. Pašlaik novadā 
ir 13 vēsturisko parku teritorijas, kas, 
neatkarībā no tā, vai tas ir privātīpa-

šums vai pašvaldības zeme, ir pieeja-
mas sabiedrības atpūtai. Vēsturisko 
vērtību saglabāšanas pakāpe katrā 
no šīm teritorijām ir dažāda. Katrai 

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 
bas plānu tā sabiedriskās apsprie-
šanas laikā no 16. septembra līdz 
3. oktobrim varēs iepazīties inter-
neta vietnēs www.daugavpilsno-
vads.lv un www.vkb.lv, kā arī plāns 
būs pieejams Daugavpils novada 
pašvaldības Skrudalienas pagas-
ta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, 
Skrudalienas pagastā, Daugavpils 
novadā, darba laikā (pirmdienās 
8.30 – 17.30, otrdienās-ceturtdie-

nās 8.00 – 16.30, piektdienās 8.00 – 
15.30, pārtraukums 12.00 – 12.30).
No 16. septembra līdz 3. oktobrim 
ikviens interesents var iesniegt 
rakstiskus priekšlikumus par da-
bas aizsardzības plānu, nosūtot tos 
SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, 
adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, 
LV-1014, e-pasts: birojs@vkb.lv. Sī-
kāka informācija pa tālr. 67557668.

pagastos, dabas aizsardzības plā-
na 2020.-2032. gadam projektu.
Aicinām ikvienu interesentu pieda-
līties dabas parka “Silene” dabas 
aizsardzības plāna sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmē, kas notiks
2019. gada 30. septembrī-
plkst.16.00 Silenes kultūras 
nama zālē, Skaista ielā 9, Silenē, 
Skrudalienas pagastā, Daugav-
pils novadā. Ar dabas aizsardzī-

Dabas aizsardzības pārvaldes 
uzdevumā un Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda projekta “Priekš-
nosacījumu izveide labākai biolo-
ģiskās daudzveidības saglabāšanai 
un ekosistēmu aizsardzībai Lat-
vijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros 
SIA “Vides Konsultāciju Birojs” 
ir izstrādājis dabas parka “Sile-
ne”, kas atrodas Daugavpils no-
vada Skrudalienas un Demenes 

Dzejas dienu pasākums “Dzeja rudenī” 
Rainis ir teicis: “Dzeja atdzīvina visu, 

arī pagātni; dzeja rada visu, arī nākot-
ni; dzeja visā ieiet, arī tagadnē. Visi trīs 
būtības veidi dzejā dzīvo kopā un reizē. 
Laiks sevī atgriežas un piepildās dzejā “.

Katru gadu mēs pulcējamies Maļino-
vas pagasta Vasiļovā, lai izjustu diže-
nā dzejnieka dzejas garu, un izbaudītu 
mūsu laikabiedru poētismu.

16. septembrī par spīti stiprajam vē-
jam un mainīgajiem laikapstākļiem, 
Vasiļovā dzeja svinēja svētkus. Šogad 
ļoti kuplā skaitā pulcējās dzejas autori 
no Daugavpils, Ambeļiem, Biķernie-
kiem, Naujenes un Maļinovas, kā arī 
skolēni no Špoģu vidusskolas ar dzejas 

lasījumiem. No Vasiļovas visi devās uz 
Maļinovas pagasta saieta namu, kur 
siltā, mājīgā atmosfērā notika pasā-
kuma turpinājums. Ar muzikālajiem 
priekšnesumiem pasākumu papildi-
nāja Maļinovas saieta nama interešu 
kopa “Ivuški” un Vaļkovsku ģimene no 
Naujenes pagasta.

Dzeju lasīja latviešu, krievu un lat-
galiešu valodā. Tēmu daudzveidība un 
oriģinālie dzejas lasījumi visus apbūra. 
Maļinovas pagasta bibliotēka saņēma 
autoru dāvinātās grāmatas.

Liels paldies visiem dzejniekiem par 
interesanto dzejas dienu pasākumu! 

Jeļena Vasiļjeva
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Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

 Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagastā

Aleksandrs Harlamovs (1980.g.)
Biķernieku  pagastā

Ņina Gavrilova (1949.g.)
Demenes pagastā

Gaļina Timofejeva (1927.g.)

Kalkūnes pagastā 
Stepančuka Jevdokija (1939.g.)

Butkeviča Jadviga (1944.g.)
Kalupes pagastā

Pjotrs Romuls (1943.g.)
Juzefa Mežraupe (1925.g.)

Laucesas pagastā
Vera Suvorova (1940.g.)

Naujenes pagastā
Staņislavs Ružinskis (1932.g.)
Pēteris Zubkovskis (1952.g.)

Vaboles pagastā 
Zieda Alma (1923.g.)

Raisa Žilinska (1934.g.)
Andrejs Lazdāns (1952.g.)
Ivans Žilinskis (1934.g.)

Višķu pagastā
Rutkovska Anna (1936.g.)

Jānis Kokins (1931.g.)
Ēvalds Putāns (1969.g.)

Dmitrijs Sergejevs (1946.g.)
Anna Lozda (1942.g.)

AS “Latvijas valsts meži” izsludina konkursu mežsaimniecisko darbu veikšanai
Lai nodrošinātu savlaicīgu un kvali-

tatīvu mežu kopšanu un atjaunošanu, 
akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” 
(LVM) izsludinājusi atklātu konkursu 
meža stādīšanas, jaunaudžu kopšanas, 
agrotehniskās kopšanas un atjaunoto 
platību aizsardzības darbu veikšanai 
2020.–2024. gadam. Konkursā aicināti 
piedalīties darbu veicēji ar mežkopības 
darbu pieredzi vai bez tās. Piedāvāju-
mi jāiesniedz elektroniskajā iepirkumu 
sistēmā (EIS) līdz 11. oktobra plkst.12.

Potenciālie darba veicēji aicināti 
pieteikties vienam vai vairākiem mež-
saimnieciskajiem darbiem: meža stā-
dīšanai (19 960 ha), atjaunoto meža 
platību papildināšanai (2 869 ha), at-
jaunoto meža platību agrotehniskajai 
kopšanai (52 084 ha), jaunaudžu kop-
šanai (49 942 ha), atjaunoto meža pla-
tību aizsardzībai (32 155 ha) un jauno 

kociņu stumbru aizsardzībai (9 865 
ha). Līgumus ar konkursa uzvarētā-
jiem LVM slēgs uz vienu, trim vai pie-
ciem gadiem. Darba vietas plānotas 66 
meža iecirkņos visos Latvijas reģionos. 

Pateicoties meža kopšanas darbiem, 
LVM reģionos rada papildus darba ie-
spējas vietējiem iedzīvotājiem. Tie ir 
gan sezonāli darbi, kurus darba veicējs 
var organizēt paralēli savam ikdienas 
darbam, gan dažādi pastāvīgi darbi. 
Agrotehniskās un jaunaudžu kopšanas 
darbos nepieciešama krūmgrieža un 
motorzāģa  operatora apliecība, jo daž-
reiz jaunaudžu kopšanā nepieciešams 
izmantot motorzāģi. 

LVM Mežkopības plānošanas vadī-
tājs Edmunds Linde stāsta: “Nāka-
majos piecos gados kopā ar sadarbības 
partneriem plānojam veikt mežsaim-
nieciskos darbus 166 875 hektāru pla-

tībā. Tas dod lielisku iespēju cilvēkiem 
no visiem Latvijas reģioniem pieteik-
ties veicamajiem darbiem ar dažādām 
prasmēm un pieredzi meža darbos, 
turklāt dažādie darbu komplekti ļauj 
strādāt mežā visu gadu. Jau otro gadu 
pieteikšanās konkursam notiek elek-
troniskajā iepirkumu sistēmā, kas to 
padara drošu, ātru un ērtu lietošanai 
attālināti.”

LVM Mežkopības kvalitātes vadītājs 
Lauris Ropājs: “Esam novērojuši, ka 
mežsaimniecisko darbu piedāvājums 
šķiet saistošs gan vīriešiem, gan sie-
vietēm. Galvenais, lai cilvēkam būtu 
vēlme strādāt un profesionāli pilnvei-
doties. Mums ir gandarījums, ka esam 
ieguvuši uzticamus un zinošus sadar-
bības partnerus Latvijas reģionos, kuri 
ik gadu piesakās mežsaimniecisko dar-
bu veikšanai. Lielākajai daļai no tiem 

darbs mežā ir pastāvīgs ienākumu 
avots, bet citiem – iespēja gūt papildu 
ienākumus.”

Savukārt, uz jautājumu par to, kā 
norit darba organizācija un apmak-
sa, Lauris Ropājs atbild: “Pakalpoju-
ma sniedzējs saņem darba uzdevumu 
elektroniski LVM mobilajā lietotnē, 
kurā norādītas darba vietas koordinā-
tas mežā. Pēc darba pabeigšanas un tā 
kvalitātes pārbaudes, atbilstoši LVM 
prasībām, sadarbības partneris saņem 
apmaksu.”

Papildu informācija:
Gita Sauka

Sabiedrisko attiecību konsultante 
Mob. 28326828

e-pasts: gita.sauka@onecom-latvia.
com 

Aizvadīts piektais Daugavpils novada MTB maratons

14. septembrī Sventē startēja piek-
tās riteņbraukšanas sacensības „Dau-
gavpils novada MTB maratons”. Dau-
gavpils novada MTB maratona laikā 
notika kausu izcīņa Maratona (44 km) 
un Pusmaratona (23 km) distancēs 
sieviešu un vīriešu vecuma grupās, kā 
arī notika Veselības brauciens un ZEB-
RA brauciens, kas bija domāts mazāk 
pieredzējušajiem riteņbraucējiem, lai 
izjustu kalnu riteņbraukšanas gar-
šu aktīvās atpūtas atmosfērā. Kopā 
fi nišu sasniedza 71 maratona un 16 
pusmaratona dalībnieki. Par marato-
na kopvērtējuma uzvarētājiem kļuva 
Kristaps Kipurs (ebikeMachine) un 
Renāte Rodionova (Carnikavas Sporta 
Centrs).

Maratona ātrākie vīrieši:
1. Kristaps Kipurs (ebike-

Machine)
2. Viktors Nerugals (ebi-

keMachine)
3. Kaspars Kipurs (ebike-

Machine)
Maratona ātrākas sievie-

tes:
1. Renāte Rodionova (Car-

nikavas Sporta Centrs)
2. Frīda Vija (TK Snieg-

pulkstenīte)
3. Evita Bauska (Selonia)
Visi rezultāti ir apskatāmi 

sacensību mājas lapā: http://
maratons.sniegpulkstenite.
lv/rezultati-2019/

Sacensību rīkotāji izsa-
ka pateicību atbalstītājiem: 
Daugavpils novada domei, 
Sventes pagasta pārvaldei, 

SIA 28Stone Riga, ZEBRA print, SIA 
Latgales Alus D, SIA Eka Paipalas, 
Rexona Latvia.

Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte” 
https://facebook.com/daugavpils.

novada.mtb.maratons
http://maratons.sniegpulkstenite.

lv/
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“Berķeneles Kamolītis” aicina atklāt Līzes Pliekšānes pūralādes intrigu
ti vienoties par vienu noteiktu ideju. 
Tomēr ir gandarījums par kopīgi izvei-
doto Līzes istabu tūristiem, ciemiņiem, 
skolēniem, kurā viņi varēs gan pielietot 
savu radošo un loģisko domāšanu, gan 
pavadīt jautri un atraktīvi savu laiku. 
Pildot šos uzdevumus ir uzmanīgi jāla-
sa vēstule, jo tājā ir pavediens, kas no-
rāda uz tālāko darbību. Jāpievērš liela 
uzmanība gan tekstam, gan istabas 
iekārojuma detaļām.  Radošais pro-
cess sniedza enerģiju un degsmi, lasot 
Raiņa un Līzes vēstules radās daudz 
dažādu uzdevumu idejas, ka  pat vi-
sas nespējām iekļaut šajā istabā. Māca 
mazas šaubas par gala iznākumu, ka  
kaut kas netika ielikts pareizajā kastī-
tē vai pareizajā vietā, vai katrs teksts 
ir pietiekami pārbaudīts, ka nav  dru-
kas kļūdu. Tomēr visas šaubas izklīda 
brīdī, kad redzējām gala rezultātu.

Tā ir mūsu interpretācija kā 19. gs. 
varētu izskatīties jaunietes istaba, 
kura ir kārtīga, rūpīga  un strādīga 
mājas saimniece. Ieguldītais darbs ir 

paliekoša artava Raiņa mājai, jo Līzes 
istabu varēs izmantot gan kā muzeja 
ekspozīciju, gan kā jaunas ekskursijas 
piedāvājums “Latvijas skolas somai””.

Ekskursija “Līzes Pliekšānes pūra lā-
des intriga” ir kā dāvana Rainim dzim-
šanas dienā.   Programmas prezentāci-
ja notika 11. septembrī Jāņa Pliekšāna 
154. dzimšanas dienā. Pirmie šo inte-
resanto spēli varēja izspēlēt Randenes 
pamatskolas skolēni, kas kuplā pulkā 
kopā ar skolotājām pulcējās Berķene-
lē un diezgan raiti tika galā ar visiem 
uzdevumiem. Pirms spēles skolēniem 
tika piedāvāts iegult tā laika skolas 
vidē un uzrakstīt vēstuli savam drau-
gam ar īstu tinti. Dzejas dienu noslēgu-
mā katrs skolēns saņēma no pastnieka 
savu personalizēto vēstuli no drauga. 

Paldies “Berķeneles Kamolītim” par 
šo dāvanu! Turpmāk Līzes Pliekšānes 
pūralādes intrigu var mēģināt atklāt 
ikviens! Bērnu un jauniešu teātra studijas 

„Berķeneles Kamolītis” dalībnieku va-
saras darbība šogad sākās 24. augustā  
Daugavpils novada svētkos Naujenes 
pagasta Juzefovas parkā. Jaunieši pre-
zentēja “Vēsturisko tērpu skapi”, kuru 
piedāvāja biedrība “BeKas”. Māksli-
nieces Rasmas Ivbules radītajos tērpos 
teātra studijas dalībnieki pastaigājās 
pa parku, radot interesi pasākumu ap-
meklētājiem par senajiem tērpiem.

No 26. līdz 29. augustam „Kamolī-
ša” jaunieši kopā ar Ivaru Brakovski 
un Inesi Bērziņu iekārtoja Raiņa mā-
sas Līzes Pliekšānes istabu. Veidojot 
istabu, par pamatu tika ņemta  Raiņa 
un  Līzes sarakste laika posmā, kad 
Pliekšānu ģimene dzīvoja Berķene-

les pusmuižā.  Telpa līdzinās ierastai 
muzeja ekspozīcijai, bet tā ir apvīta 
ar vairākiem noslēpumiem, kurus var 
atšķetināt ar Jāņa un Līzes vēstuļu 
sarakstēm un Līzes dotajām norādēm. 
Intrigu veido pūralāde, kura slēpj vai-
rākus pavedienus par Pliekšānu ģime-
nes dzīvi Berķenelē.

Jaunieši par radošo procesu stāsta:
“Veidojot Līzes istabu, pirmkārt, 

paši uzzinājām interesantus faktus 
par Raini, viņa ģimenes dzīvi, rakstu-
ra īpašībām un 9 pavadītajiem gadiem 
Berķeneles pusmuižā, otrkārt, gribē-
jām radīt Raiņa mājai un Daugavpils 
novadam ko nebijušu un interesantu. 
Veidojot šo istabu pārbaudījām „Ka-
molīša” saliedētību, jo bija diezgan grū-

Konkurss “Zelta sietiņš” atkal uzbur Raiņa garu

Tradicionāli Dzejas dienu ietvaros 
Raiņa mājā Berķenelē notiek skatuves 
runas konkurss “Zelta sietiņš”. 13. sep-
tembrī jau 19. reizi Berķenelē pulcējās 
skolēni, lai lasītu Raiņa un Aspazijas 
dzeju un stāstītu par Jāņa Pliekšāna 
bērnību.  

Šogad konkursā piedalījās 43 skolēni 
no dažādām Latgales skolām. Eksper-
tu komisija, starp kuriem bija aktieri, 
runas pedagogi, fi lologi, īpaši pozitīvi 
novērtēja repertuāra izvēli: dzejoļi un 
prozas fragmenti bija izvēlēti ne tikai 
vecumposmam, bet arī katra dalībnie-
ka dzīves uztverei un raksturam atbil-

“tik neierastā, maģiskā vidē, vietā ar 
savu vēsturi un Raiņa garu”.

Pārliecinošu uzvaru visjaunākajā, 
2.-4.klašu grupā, guva Daniels Bite-
nieks no Špoģu vidusskolas. Viņa lasī-
tie Raiņa un Aspazijas dzejoļi uzrunā-
ja gan žūrijas locekļus, gan klātesošo 
publiku.

Visi konkursa dalībnieki saņēma 

stoši.
Konkursa laureāte 10-12. klašu gru-

pā Ilze Upeniece no Ludzas pilsētas 
ģimnāzijas pastāstīja, ka repertuāru 
izvēlējās pati, savai sirdij vistuvāko 
dzejoli un prozu. Uzvara Ilzi patīkami 
pārsteidza, jo pati atzinīgi novērtēja arī 
konkurentu darbu. Arī  žūrija uzsvēra, 
ka vidusskolnieku grupā visi dalībnie-
ki bija ļoti spēcīgi, taču tieši Ilze Upe-
niece kļuva par viennozīmīgu favorīti.

5.-9. klašu grupas laureāte Kerija 
Keita Kampāne no Aglonas Katoļu 
ģimnāzijas priecājās, ka uzvaru gu-
vusi, piedaloties konkursā, kas notiek 

Kultūras pārvaldes pateicības rakstus 
un grāmatu dāvinājumus, laureāti tika 
apbalvoti ar konkursa speciālo balvu 
“Zelta sietiņš”, kuru no māla izveidoja 
keramiķe Mairita Folkmane.

 Lilita Slesare 

Sintija Daukšte
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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

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

No 24. augusta līdz 19. septembrim novadā dzimuši 18 bērniņi, 
no tiem 11 meitenes un 7 zēni

Septembrī laulību noslēguši 42 pāri,
 no tiem 11  pāri - novada iedzīvotāji.

Notiks ikgadējā akcija “Dienas bez rindām”

Integrētās komunikācijas un 
mācību aktivitātes programmas 
“Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” 
ietvaros no šī gada 30. septembra 
līdz 4. oktobrim notiks ikgadējā 
akcija “Dienas bez rindām”. 

Akcijas mērķis ir iedrošināt sa-
biedrību pieteikt valsts un paš-
valdību iestāžu pakalpojumus 
elektroniski, kā arī iepazīstināt ar 
e-pakalpojumu dažādību, lai vei-
cinātu paradumu maiņu – ar da-
žādām dzīves situācijām saistītās 
formalitātes ātrāk un ērtāk nokār-
tot tiešsaistē.

Akcija “Dienas bez rindām” tiek 
rīkota jau piekto gadu. 2018.  gadā 
akcijā “Dienas bez rindām” sniegts 
vairāk nekā 7 tūkstoši konsultā-
ciju par e-pakalpojumiem. Akcijā 
piedalījās 158 valsts un pašvaldību 
iestādes un to fi liāles visā Latvijā. 
Kā liecina pērnā gada akcijas da-
lībnieku aptauja, 91% klientu pēc 
konsultācijas saņemšanas veidoju-
sies lielāka izpratne par e-pakalpo-
jumu izmantošanas ieguvumiem. 
Akcijas partneriestādes, minot 
galvenos iemeslus, kāpēc apmek-
lētāji atsakās no e-pakalpojumu 
lietošanas, izcēla digitālo prasmju 
trūkumu, ieradumu konsultēties 
klātienē, pārpratumu vai kļūdu ie-
spējamības samazināšanu, kā arī 
informācijas trūkumu par dažādu 

e-pakalpojumu pieejamību.
Akcijā piedalīsies arī  Daugav-

pils novada pašvaldība.  Akcijas 
īstenošanas laikā iedzīvotāji tiks 
iedrošināti izmantot e-vides snieg-
tās iespējas, kā arī  tiks informēti 
par e-pakalpojumu izmantošanas 
priekšrocībām un ieguvumiem. 
Būs arī nodrošināta praktiska pa-
līdzība pie brīvpieejas datoriem 
novada bibliotēkās.  Visus akcijas 
dalībniekus var apskatīt https://
mana.latvija.lv/digitalo-agentu-
karte/

Šogad tiek piedāvāta arī uni-
kāla iespēja klientiem piedalīties 
tiešsaites viktorīnā ar jautāju-
miem par e-pakalpojumiem un 
digitālajām iespējām. Viktorīna 
būs anonīma, bet, ja klients vēlē-
sies piedalīties balvas izlozē, būs 
iespējams norādīt vārdu, uzvārdu 
un kontaktinformāciju. Papildus 
dalībniekiem būs jānorāda ap-
meklētā iestāde, kas ļaus izvērtēt, 
kura akcijas partneriestāde bijusi 
visaktīvākā. Rezultāti tiks apkopo-
ti un noskaidrota aktīvākā valsts 
vai pašvaldību iestāde, kurai būs 
iespēja saņemt Programmas ie-
tvaros īpaši organizētu pasākumu 
saviem darbiniekiem vai iedzīvo-
tājiem. 

Papildus informācija https://
mana.latvija.lv/

Sirsnīgi sveicieni Starptautiskajā senioru dienā!

Novada senioriem novēlam stipru veselību, 
dzīvesprieku, radošumu un enerģiju.

Daugavpils novada dome

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils no-
vada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku ciršanu 
ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Biķernieku pagasta 
pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, 
kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un pagasta kapsētas kapu kopi-
ņas, koku nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiki Krivošejevas kapsētā – 21. oktobrī plkst. 
09.00-10.00.

Sabiedriskās apspriešanas laiki Panteļišku kapsētā – 22. oktobrī plkst. 
11.00-12.00.

Atbildīgā par kapu apsaimniekošanu Tatjana Aleksejeva.
Tālr. 22444663
Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir no 2019. gada 7. oktobra līdz 28. 

oktobrim.
Lūgums Biķernieku pagasta iedzīvotājiem  noteikta-

jā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekš-
likumus par koku nozāģēšanu, sniedzot savus priekš-
likumus rakstiski vai ierodoties personīgi Biķernieku 
pagasta pārvaldē. Tālrunis 65471503.


