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 Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienā! 
Svinot šo dienu, mēs saglabājam saikni ar savas tautas vēsturi, 
izjūtam piederību savai zemei un domājam par tās rītdienu, 
neaizmirstot valstiskuma un brīvības vērtības. 
Lai valsts atdzimšanas svētki ienes gaišumu un lepnumu sirdīs!

Daugavpils novada domes vārdā, priekšsēdētāja Janīna Jalinska

Vecmeistari tikās Latgales 
tautas muzikantu galvaspilsētā Vabolē

Latgales tautas muzikantu galvaspilsētā – Vabolē 
– notika XIV Tautas muzikantu saiets, kas ir nozīmī-
gākais pasākums muzikantiem – vecmeistariem, kas 
sniedz iespēju gadu no gada satikties, nodot savu mu-
zicēšanas pieredzi jaunākās paaudzes muzikantiem un 
iepriecināt klausītājus ar senām un jaunām melodijām. 
Tradicionāli pirms koncerta notiek tautas muzikantu 
meistardarbnīcas, kurā muzikanti dalās ar pieredzi, 
melodijām, dažādu instrumentu spēlēšanas manieri, 
pastāsta par savām gaitām gada laikā, apmainās ar 
kontaktiem, savukārt jaunie muzikanti iepazīstina ar 
sevi. Meistari pārstāvēja Daugavpils, Jēkabpils, Krust-
pils, Līvānu, Balvu, Rēzeknes novadus un Daugavpils 
pilsētu. 

Interesanti, ka muzikantu pulks ar katru gadu pa-
plašinās, jo pasākuma labā slava vilina arvien jaunus 
vecmeistarus doties uz Vaboli. “Muzikanti labprāt pie-
sakās šim pasākumam. Pēdējos gados ir īpaši viegli 
viņus sapulcināt, jo viņi brauc paši un aicina līdzi arī 
citus kolēģus”, pastāstīja pasākuma patrons Artūrs Uš-
kāns. “Kad muzikants ir apmierināts dzīvi, viņš lustīgi 
spēlē un viņam notiek mijiedarbība ar publiku, savu-
kārt publika aplausu veidā viņam šo pozitīvismu dod 
atpakaļ”, pasākuma veiksmes formulu atklāja Artūrs. 

Tautas muzikants Eventijs Zelčs no Balviem Vabolē 
uzstājās pirmo reizi, viņu šurp atvilināja novadnieks 
Jānis Lazdiņš, kurš izstāstīja, cik labs un izdevies ir šis 
pasākums. “Tautas muzikantu saimei es pievienojos ti-
kai šogad, jo vispār sevi neuzskatu par speciālistu, es 
pat nepazīstu notis. Es redzu, ka šeit daudzi spēlē pēc 
dzirdes, jo uzreiz var just, kurš ir mācījies pēc notīm”, 
tā Eventijs. “Šādas meistardarbnīcas un koncerti man 
patīk, jo tā ir mana sirdslieta - tie bagātina pieredzi, 
sniedz enerģiju, dzīvotprieku un pozitīvu lādiņu ilgam 
laikam.”

Pārpildītā publika zālē šo enerģijas devu uzņēma ar 
skaļiem aplausiem un patiesu prieku, baudot plašās 
instrumentu spēles iespējas un dziļāk izprotot sadzīves 
muzicēšanas tradīcijas.  Šogad arī tautas muzikantu sa-
ieta himna “Kazeiša polka” pirmo reiz tika atskaņota ar 
vārdiem etnogrāfi skā ansambļa “Vabaļis” izpildījumā.

Noslēgumā ikviens dalībnieks no Kultūras pārvaldes 
vadītājas Ināras Mukānes un Vaboles pagasta pārval-
des vadītājas Ainas Pabērzas saņēma Pateicības un 
dāvinājumu no Gunāra Igauņa senlaiku mūzikas ins-
trumentu darbnīcas. 

 Elza Timšāne

Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā 
no 2017.gada līdz 2021.gadam. Latvijas valsts 
simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu 
Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vēr-
tība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido 
tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus 
rītdienai. Latgales mākslas svētki “Krāsas karogā”  
ir viena no Latvijas  valsts simtgades svinību no-
risēm.
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Daugavpils novada domes lēmumi

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 9640 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011.gada 3.marta

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!

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
08.05. Ambeļu pagasta pārvalde  14.00-15.00

15.05. Laucesas pagasta pārvalde 14.00-15.00

22.05. Salienas pagasta pārvalde 14.00-15.00

29.05. Vecsalienas pagasta pārvalde 14.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins

Deputāta pieņemšanas maijā nenotiks  
Daina Amosova 
16.05. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00

23.05. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Jānis Belkovskis

08.05. Špoģu vidusskola 15.00-18.00

22.05. Malnavas koledžas Izglītības programmu 
īstenošanas vieta Višķi 15.00-17.00

Andrejs Bruns

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

15.05. Laucesas pagasta kultūras nams, c. Mirnijs 09.00-12.00
Valērijs Hrapāns
16.05. Valkas iela 6a, Daugavpils   10.00-12.00

23.05. Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”  10.00-12.00
Roberts Jonāns
16.05. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
08.05. Maļinovas pagasta pārvalde 10.00-13.00

15.05. Dubnas pagasta pārvalde 10.00-13.00

22.05. Medumu pagasta pārvalde 10.00-13.00
Edgars Kucins

Informācija www.daugavpilsnovads.lv

Jānis Kudiņš

08.05. Daugavpils Universitāte, 
Vienības iela 13, 215.a kab 13.00-15.00

22.05. Daugavpils Universitāte, 
Vienības iela 13, 215.a kab 13.00-15.00

Janīna Kursīte

12.05. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
biroja telpās 10.00-12.00

19.05. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
biroja telpās 10.00-12.00

26.05. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
biroja telpās 10.00-12.00

Juris Livčāns
15.05. Nīcgales pagasta pārvalde 09.00-10.30

22.05. Naujenes pagasta sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centrs, c. Vecstropi 17.00-18.00

Anita Miltiņa
08.05. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00

15.05. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko

02.05. Līksnas pagasta pārvalde 09.30-10.30

08.05. Sventes pagasta pārvalde 09.30-10.30

16.05. Maļinovas pagasta pārvalde 09.30-10.30

23.05. Laucesas pagasta pārvalde 09.30-10.30

30.05. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs, 
c. Laucesa 09.30-10.30

31.05. Medumu pagasta pārvalde 09.30-12.00
Aivars Rasčevskis

02.05. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00

08.05. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs

12.05. Sventes vidusskola 16.00-18.00

23.05. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs

29.05. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2017.gada 30.marta sēdē pieņemti 62 lēmu-
mi:
 Izsludināja konkursu „LABĀKĀ PIRTS 

DAUGAVPILS NOVADĀ 2017”  no 01.04.2017.-
29.04.2017., apstiprināja konkursa nolikumu un 
vērtēšanas komisijas sastāvu.
 Izdeva noteikumus “Par ceļa izdevumu uz/no 

mācību – treniņu nodarbībām  atmaksu Daugav-
pils novada sporta skolas audzēkņiem”.
 Izbeidza Pētera Vovera darbību novada vēlē-

šanu komisijā ar 31.03.2017.
 Izsludināja novada vēlēšanu komisijas 1 (vie-

na) locekļa kandidātu pieteikšanas termiņu no 
01.04.2017. līdz 06.04.2017. plkst. 16.30.
 Apstiprināja novada pašvaldības izglītības 

iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas iz-
glītības programmas bērniem no piecu gadu ve-
cuma, vispārējās sākumizglītības iestādēm, vis-
pārējās pamatizglītības iestādēm un vispārējās 
vidējās izglītības iestādēm mācību līdzekļu un 
mācību literatūras iegādei piešķirtā fi nansēju-
ma sadali.
 Atļāva Višķu pagasta pārvaldei iesniegt 

projektu “Materiāli tehniskās bāzes uzlaboša-
na” Zivju fonda atbalsta saņemšanai pasākumā 
“Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic 
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompeten-
cē ir zivju resursu aizsardzība”.
 Nolēma uzsākt  projekta „Bērnu rotaļu lau-

kumu izveidošana Daugavpils novada Naujenes, 
Salienas un Višķu pagastos” īstenošanu,  nosakot 
projekta īstenošanas termiņu līdz 01.09.2017.
 Atbalstīja sadarbības projekta ar Daugavpils 

pilsētas domi “Degradēto rūpniecisko teritoriju 
reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils 
novada teritorijās I kārta” pieteikuma sagatavo-
šanu un iesniegšanu trešās projektu iesniegumu 
atlases kārtas ietvaros.
 Grozīja novada domes 23.02.2017. lēmumu 

Nr.132 “Par projekta idejas „Materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana Daugavpils novada ezera zivju 
resursu aizsardzības nodrošināšanai” iesniegša-
nu”, nosakot projekta plānotās kopējās izmaksas 
7776,92euro. 
 Piešķīra papildus fi nansējumu no novada do-

mes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  paš-
valdības aģentūrai “Višķi” 6612 euro Malnavas 
koledžas Višķu fi liāles fi ziskās vides uzlabošanai 
un Dienesta viesnīcas tualešu telpu remontdar-
bu veikšanai.  
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 39948 

euro mikroautobusa iegādei Kultūras pārvaldei, 
30541 euro vieglās automašīnas iegādei novada 
domei un 39420,07 euro projekta „Bērnu rotaļu 
laukumu izveidošana Daugavpils novada Nauje-
nes, Salienas un Višķu pagastos” īstenošanai.
 Piešķīra Dubnas pagasta pārvaldei 2335 

euro  no nekustamo īpašumu atsavināšanas re-
zultātā gūtajiem līdzekļiem, nosakot, ka tie tiks 
izmantoti kapsētu bīstamo koku zāģēšanai, bīs-
tamo koku zāģēšanai pie administratīvās ēkas 
un ūdensapgādei, t.sk., ūdenssūkņa iegādei un 
ūdenstorņa mazgāšanai.
 Piešķīra Kalupes pagasta pārvaldei 5922,88 

euro no nekustamo īpašumu atsavināšanas re-
zultātā gūtajiem līdzekļiem, nosakot, ka tie tiks 
izmantoti autoruzraudzības un būvuzraudzības 
pakalpojumu objektam “Baltaču kapsētas kap-
ličas būvniecība” apmaksai un mūzikas instru-
mentu iegādei.
 Piešķīra Sventes pagasta pārvaldei 1215,89 

euro no nekustamo īpašumu atsavināšanas re-
zultātā gūtajiem līdzekļiem, nosakot, ka tie tiks 
izmantoti Sventes pirts mēbeļu izgatavošanai.
 Atļāva atsavināt Sventes pagasta pārvaldes 

īpašumā esošo automašīnu VW LT 35, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē un izso-
les sākumcenu 720 euro.
 Atļāva atsavināt 2 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Medumu un Tabores pagastā. 
 Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Medumu un Tabores pagastā.
 Apstiprināja izsoles protokolus uz 5 pašvaldī-

bas nekustamajiem īpašumiem Kalupes, Lauce-
sas un Naujenes pagastā.
 Atzina izsoles par nenotikušām uz 6 paš-

valdības nekustamajiem īpašumiem Laucesas, 
Sventes, Vaboles, Biķernieku  un Nīcgales pa-
gastā.
2017.gada 13.aprīļa sēdē pieņemti 59 lēmu-

mi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Par ielu tirdz-

niecību Daugavpils novadā”.
 Aktualizēja novada attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Investīciju plānu 2017.-2019.
gadam.
 Apstiprināja novada domes maksas pakalpo-

jumu izcenojumus.
 Ievēlēja par novada vēlēšanu komisijas lo-

cekli Artūru Paipalu.
 Atbrīvoja Romualdu Baranovski  ar 2017.

gada 18.aprīli no Skrudalienas bāriņtiesas 
priekšsēdētāja amata pirmstermiņa pēc paša vē-
lēšanās.
 Ievēlēja par Skrudalienas bāriņtiesas priekš-

sēdētāju ar 2017.gada 18.aprīli Jāzepu Valteru.
 Grozīja novada domes 25.09.2014. lēmumu 

Nr. 1020 “Par Daugavpils novada Skrudalienas  
bāriņtiesas priekšsēdētāja  un locekļu ievēlēša-
nu”. 
 Piešķīra fi nansējumu no novada domes lī-

dzekļiem neparedzētiem gadījumiem  Līksnas 
pagasta pārvaldei 27646 euro investīciju plāna 
aktivitātei - Apgaismojuma ierīkošana Līksnas 
pagasta Līksnas ciemā - elektrotīklu modernizā-
cijas tehniskā projekta izstrādei un kabeļa ierī-
košanai Jaunatnes ielā un Daugavas ielā.
 Apstiprināja novada pašvaldības autoceļu 

fonda līdzekļu sadales ceļu ikdienas uzturēšanas 
precizēto plānu 2017.gadam.
 Iedalīja novada pašvaldības  autoceļu fonda 

2017.gada nesadalītā  atlikuma novada domei  
680,99 euro robežstabiņu uzstādīšanai uz paš-
valdības ceļiem pie dzelzceļu pārbrauktuvēm  
Nr.350, Nr.351, Nr.356, Nr.364, Nr.348 un Višķu 
pagasta  pārvaldei  7865 euro tehniskā  projekta 
izstrādei pašvaldības ceļam “Vīrognas ceļš”.
 Atbalstīja novada pašvaldības energoefekti-

vitātes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvo-
jamai mājai Nr.7, Vienības iela, Lociki, Naujenes 
pagastā un piešķīra novada pašvaldības līdzfi -
nansējumu dzīvokļu īpašniekiem 6524,35 euro.   
 Atļāva atsavināt 13 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Demenes, Kalkūnes, Kalupes, Līks-
nas, Naujenes un Tabores pagastā. 
 Nolēma pārdot 3 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalkūnes un Tabores pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 6 pašvaldības nekus-

tamos īpašumus Tabores, Kalupes, Kalkūnes un 
Līksnas pagastā un apstiprināja izsoles noteiku-
mus.
 Nolēma norakstīt novada domes bezcerīgo 

debitora parādu juridiskai personai, par kuru at-
zīta piedziņas neiespējamība. 
 Atļāva Maļinovas pagasta pārvaldei izslēgt 

no grāmatvedības uzskaites nepabeigtās būvnie-
cības objekta tehnisko projektu “Daugavpils no-
vada pašvaldības ceļš “Valsts ceļš – Kurpenišķi 
– Jancišķi”” 5147,81 euro.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumen-
ti”.
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Par Skrudalienas bāriņtiesas 
priekšsēdētāju ievēlēts 

Jāzeps Valters 

gan Latvijā, gan novada teritorijā, lai 
mūsu bērni netiktu pārvirzīti uz citām 
pašvaldībām. Slikti, ka audžuvecā-
kiem šis smagais darbs, ko viņi veic, 
netiek rēķināts darba stāžā. Faktiski, 
šī iemesla dēļ mēs tikko pazaudējām 
vienu novada audžuģimeni,” uz aktu-
ālākajām problēmām norādīja jaunais 
Skrudalienas bāriņtiesas priekšsēdē-
tājs. 

Atgādinām, ka Skrudalienas bā-
riņtiesas locekļi ir Lilija Terentjeva 
Demenes pagastā, Oksana Andrule 
Skrudalienas pagastā un Svetlana 
Kursīte Vecsalienas pagastā. 

Elza Timšāne

Par Skrudalienas bāriņtiesas priekš-
sēdētāju domes sēdē ievēlēts Jāzeps 
Valters. Viņa pilnvaru termiņš sā-
kās 2017.gada 18.aprīlī. Līdzšinējais 
priekšsēdētājs Romualds Baranovskis 
savas pilnvaras nolicis pirms termiņa 
pēc paša vēlēšanās. 

Jāzeps Valters bāriņtiesas darbā 
strādā kopš 2005.gada, kopš 2009.gada 
ir Skrudalienas bāriņtiesas loceklis, 
kurš priekšsēdētāja prombūtnes lai-
kā pildīja priekšsēdētāja pienākumus. 
J.Valteram ir jurista izglītība, gūta 
pieredze gan bāriņtiesu darbībā, gan 
Salienas pagasta pārvaldē kā juriskon-
sultam. Valtera kolēģi viņu raksturo 
kā atbildīgu un profesionālu. “Par gūto 

Jeļena Vasiļjeva ir jaunā Maļinovas 
pagasta saieta nama vadītāja

Jeļena Vasiļjeva ir jaunā Maļinovas pa-
gasta saieta nama vadītāja. Jeļena dzīvo 
Maļinovā jau vairāk kā 20 gadus, 15 ga-
dus strādājusi Latvijas pasta sistēmā un 
septiņus gadus vadījusi Maļinovas pasta 
nodaļu. Divus gadus ir bijusi arī jaunat-
nes lietu speciāliste, kā arī piedalījās Lat-
vijas tautas skaitīšanā. Pagājušajā gadā 

Jeļenai Vasiļjevai pasniegts 
Daugavpils novada domes At-
zinības raksts par apzinīgu un 
godprātīgu darbu, sapratni un 
atsaucību pret pasta klientiem. 
Studējusi Baltijas Starptautis-
kajā Akadēmijā un ieguvusi ju-
rista palīga diplomu. 

Pēc Jeļenas domām, galvenie 
viņas pienākumi ir nodrošināt 
iedzīvotāju iesaistīšanos radoša-
jos procesos un kvalitatīvu brīvā 
laika pavadīšanu. Kā bilst Jeļe-
na Vasiļjeva, “cilvēki ir pārāk 
noslēgti, un man ļoti gribētos, lai 
katram būtu iespēja izpausties 
– gan lielajiem, gan mazajiem. 
Otrkārt, centīšos sniegt vispu-
sīgu atbalstu pagasta jauniešu 
deju kolektīvam, lai sasniegtu 
galveno mērķi – piedalīšanos 
Vispārējos latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkos 2018. gadā. 
Treškārt, sniegšu palīdzību pa-
gasta interešu grupu attīstībai 
un saglabāšanai.”

Olga Davidova 

Ligita Liepiņa saņēma Labklājības 
ministrijas konkursa balvu

24. martā Rīgas Latviešu biedrības 
namā svinīgā ceremonijā apbalvoti la-
bākie sociālie darbinieki Latvijā, kuri 
noteikti konkursa “Labākais sociālais 
darbinieks 2016” laikā. Nominācijā 
“Darba devēja un/vai profesionālās ap-
vienības izvirzītais sociālā dienesta so-
ciālais darbinieks” balvu saņēma Dau-
gavpils novada Sociālā dienesta sociālā 
darbiniece Ligita Liepiņa no Kalupes 
pagasta. 

“Labākie sociālie darbinieki Latvijā 
izraudzīti jau ceturto reizi. Un ir pa-
tiess gandarījums redzēt, ka ieviestā 
tradīcija nostiprinās – ar katru gadu 
pieteikto pretendentu skaits dažādās 
nominācijās arvien pieaug. Šī apbal-
vojuma patieso būtību saskatu tajā, ka 

dalībai un nominācijām nozares pro-
fesionāļus izvirza Latvijas iedzīvotāji 
– gan individuāli, gan kā darba devēji. 
Tas ir apstiprinājums tam, ka sociālā 
darba nozīmi un veikumu novērtē!”, 
suminot nominantus norādīja labklājī-
bas ministrs Jānis Reirs.

Balvas pasniegšanu Labklājības mi-
nistrija rīkoja sadarbībā ar Sociālo dar-
binieku biedrību, Latvijas Pašvaldību 
savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo 
dienestu vadītāju apvienību un Latvi-
jas Profesionālo sociālā darba speciā-
listu asociāciju, kuru pārstāvji strādā-
ja žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas 
un piešķirtu atbilstošus titulus.

 Avots: Labklājības ministrija

pieredzi esmu pateicīgs bijuša-
jiem bāriņtiesas priekšsēdētā-
jiem Annai Petrovai un Romual-
dam Baranovskim.  Viņu vadībā 
ir izveidots ļoti saliedēts, zinošs 
un profesionāls kolektīvs,” norā-
da J.Valters. 

Valters uzskata, ka ir jāstrā-
dā, lai bērni tiktu adoptēti valsts 
robežās, jo viņu apbēdina, ka 
pārsvarā visi pusaudžu vecu-
ma bērni tiek adoptēti tikai uz 
ārzemēm. “Ziņojumi par šiem 
adoptētajiem bērniem uz Latvi-
ju pienāk tikai pirmos trīs ga-
dus. Ir patīkami, ja ziņojumos 
tiek pievienotas fotogrāfi jas, lai 
mēs būtu droši, ka ziņojums nav 
fi ktīvs, ka bērni labi aug un ir 
smaidoši. Tāpat ir jārūpējas, lai 
palielinātos audžuģimeņu skaits 

Daugavpils novada domē darbu 
uzsācis kartogrāfi jas inženieris 

Imants Purvinskis 

Daugavpils novada domē par Attīstī-
bas pārvaldes Ģeotelpiskās informācijas 
sistēmas daļas kartogrāfi jas inženieri 
darbu uzsācis jaunais speciālists Imants 
Purvinskis. Imants nāk no Ilūkstes no-
vada Pilskalnes pagasta -  pirmo izglītī-
bu ieguvis Ilūkstes 1.vidusskolā. Ama-
tam atbilstošas profesionālās prasmes 
kartogrāfi jā un darbam ar ģeogrāfi skās 
informācijas sistēmām, Imants apgu-

reģionālā parka direkcijā, tāpat kvali-
fi kācijas praksi izgājis Ilūkstes novada 
pašvaldībā un SIA “Ornaments”. 

Imanta galvenie pienākumi saistīti ar 
novada ģeotelpisko un statistisko datu  
uzturēšanu un atjaunošanu, nodrošinot 
normatīvo aktu prasību izpildi un šo 
datu ērtāku publisko pieejamību. 

Elza Timšāne

va Daugavpils 
Universitātē, 
studējot vides 
zinātni un vides 
plānošanu. Jau-
nais speciālists 
ERASMUS + 
programmas ap-
maiņas studijās 
mācījies arī Vi-
tauta Dižā Uni-
versitātē Kauņā 
un Kauņas Teh-
noloģiju Univer-
sitātē. Lietuvā 
guvis arī pirmo 
darba pieredzi, 
strādājot Sartai 
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 Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izbraukuma sēde 
Daugavpils novadā

28.-29.martā Latvijas Republikas Sa-
eimas Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisija organizēja izbraukuma sēdi 
Daugavpils novadā. Tās mērķis bija ri-
sināt pierobežas pagastu attīstības prob-
lēmas, diskutēt par atbalsta iespējām 
uzņēmējdarbībai un pievilcīgas dzīves 
vides  priekšnosacījumiem šajās terito-
rijās.

Pirmajā vizītes dienā komisijas pār-
stāvji apmeklēja vairākus valsts kul-
tūras pieminekļus, tostarp Līksnas 
baznīcu, Raiņa māju Berķenelē un Vec-
salienas muižas pili. Tāpat notika vieso-
šanās Skrudalienas pagasta sabiedris-
kajā centrā un tikšanās ar Vecsalienas 
pagasta SIA “Dubiki” īpašniekiem Ser-
geju un Jevgeņiju Dubovskiem.  

Līksnas baznīcas draudzes prāvests 
Jānis Smirnovs lūdza palīdzēt baznīcas 
jumta seguma atjaunošanā, jo, kā atzina 
būvinženieri, jumta nesošās konstrukci-
jas ir stipri bojātas un situācija tiešām ir 
kritiska. Līksnas draudzes biedrība ir ie-
sniegusi projektu LEADER programmā, 
kas ļautu piesaistīt 50 000 eiro. Savukārt 
baznīcas jumta centrālās daļas nomaiņai 
ir nepieciešami 160 000 eiro.

Skrudalienas pagasta sabiedriskajā 
centrā pārvaldes vadītāja Betija Ivanova 
stāstīja par darba spēka trūkumu pa-
gastā un uzskaitīja vairākas speciālistu 
piesaistes problēmas. Tāpat tika skarts 
jautājums par izaicinājumiem un problē-
mām pārrobežu sadarbības programmu 
projektu pieteikumos. Ļoti bieži pašval-
dība tērē lielu fi nanšu un cilvēkresursu 
projektu pieteikumu sagatavošanā, sa-
vukārt projektu noraidīšanas iemesli ir 
visai formāli, nemaz nevērtējot pašu ide-
jas būtību un risināmo kopīgo pārrobežu 
problēmu. Pašvaldība no savas puses 

iesaka pārrobežu sadarbības program-
mas ieviešanas un vērtēšanas kritērijos 
iekļaut papildus vērtēšanas punktus, ja 
projektu iesniedz tieši pierobežas paš-
valdības, kā arī sākotnēji vērtēt projek-
tu idejas, kuras atbalstīšanas gadījumā 
virzīt uz projekta sagatavošanu pilnā 
gatavības stadijā, arī ar gataviem un 
akceptētiem būvprojektiem un veiktiem 
iepirkumiem.

Demenes pagasta pārvaldes vadītāja 
Valentīna Gadzāne minēja veiksmīgi 
realizētos pārrobežu sadarbības projek-
tus, tādus kā Demenes pagasta feldšeru 
punkta remontu, Zemgales vidusskolas 
projektu, kas tika realizēts kopā ar Nov-
kas vidusskolu Baltkrievijā, kā rezultātā 
iegādāts traktors. Gadzānes kundze iz-
teica rūgtumu par likuma projektu, kas 
nosaka, ka lauksaimniecības zemi Latvi-
jā turpmāk varēs iegādāties tikai cilvēki 
ar latviešu valodas zināšanām. Demenes 
pagastā ir lieli uzņēmēji, kuriem jau ir 
saimniecības, savukārt trūkst latviešu 
valodas zināšanu un zemi savas saim-
niecības paplašināšanai viņi iegādāties 
nevar. Demenes pagastā, kas atrodas 
pierobežā, ir daudz pilsoņu, kas nepār-
valda latviešu valodu. 

Šo un citus jautājumus komentēja 
Komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgo-
polovs: “Tas nav pirmais un pēdējais li-
kums, kas var neizturēt kritiku. Pateicos 
jums par visu, kas šodien izskanēja. Tā 
nav pēdējā izbraukuma sēde, un komisi-
jas uzdevums ir nevis diktēt un stāstīt, 
cik mēs esam labi un pūkaini, bet gan 
uzklausīt. Viens otrs jautājums ir tieši 
Saeimas kompetencē, un ir svarīgi, ka 
tas šodien izskanēja. Piemēram, iero-
sinājums par Ceļu fonda atjaunošanu. 
Komisijā ir pārstāvētas gandrīz visas 

frakcijas, un ir svarīgi, ka mēs to visu 
dzirdam. Jautājums par zemes pārdo-
šanu izsauca garas diskusijas lasījumos. 
Par pārrobežu sadarbības projektiem 
runājot, tos menedžē VARAM, un šeit ir 
svarīgi saprast, par ko atbild Ministrija 
un par ko - projekta iesniedzēji. Skaidrs, 
ka visi iesniegtie projekti atbalstīti ne-
tiks, jo naudas ir tik, cik tās ir. Līdz ar 
to, jāmeklē kritēriji un jāvērtē projektu 
rezultativitāte – ko projekts praktiskā 
veidā dod iedzīvotājiem. Mums ir tāds 
veidojums kā Latvijas – Baltkrievijas 
starpvaldību komisija, kuras kārtībā 
ir vairāki jautājumi par sadarbību, tai 
skaitā arī pārrobežu sadarbību. Šai ko-
misijai arī pašvaldības var iesniegt sa-
vus priekšlikumus. Tas ir ļoti efektīvs 
instruments, taču dos efektivitāti tikai 
tajā gadījumā, ja tas ceļš ir ejams no 
abām pusēm. Ja ir šī kopējā vēlme reali-
zēt kādu projekta ideju, tad ir iespēja arī 
to īstenot. Runājot par ceļiem, galvenais 
manā skatījumā ir tas, ka tiek remontēti 
ceļi, kas pēc pāris gadiem ir atkal un at-
kal jāatjauno. Ir jābūt tai garantijai, ka 
šo ceļu par saviem līdzekļiem atjaunos 
tie būvnieki, kas to remontēja. Panākt, 
lai tā ceļu lāpīšana nebūtu jāveic gadu 
no gada. Par tām problēmām, kas šodien 
izskanēja, konsolidēto projektu apko-
pojumu iesūtiet, lūdzu, komisijai, mēs 
mēģināsim tos salikt pa plauktiņiem 
un pārsūtīt attiecīgajiem speciālistiem, 
kuru kompetencē atrodas šo jautājumu 
risināšana.”

Vecsalienas pagastā notika komisijas 
tikšanās ar SIA “Dubiki” īpašniekiem, 
kas pastāstīja savu veiksmes stāstu, kā 
arī stādīja priekšā tās problēmas, ar ku-
rām visbiežāk saskaras lauku uzņēmējs. 

Sergejs Dubovskis uzsvēra, ka ikvie-
nam lauku uzņēmējam šodien ir problē-
mas, kas jārisina, iesaistot augstākstā-
vošās institūcijas: “Palielinot vidējo algu 
par 10 eiro, kā tas tika izdarīts, reāli dar-
binieks uz rokām saņem vien 2 eiro. Tā, 
protams, ir problēma, jo piesaistīt cilvē-
kus strādāt par tādu algu, ir grūti. Runā-
jām arī par projektu, ko mēs nekādi ne-
varam vēl īstenot. Ceļš, kura garums ir 
7 kilometri un kuru mēs, piesaistot Eiro-
pas fi nansējumu, gribējām sakārtot, šo-
brīd projekts nav tālu aizgājis. Šis ceļš ir 
nozīmīgs ne tikai mums kā uzņēmējiem, 
bet arī pagasta iedzīvotājiem. Mums, sa-
vukārt šis ceļš ir svarīgs, jo tas savieno 
abus mūsu uzņēmumus un viss darbs 
notiek tieši šajā ceļa posmā, ceļš diemžēl 
pašlaik atrodas kritiskā stāvoklī”. 

Saeimas komisijas izbraukuma sēde 
un diskusija turpinājās arī nākamajā 
dienā, pulcējoties Daugavpils novada 
kultūras centrā “Vārpa”. Komisijas sēdē 
piedalījās arī VARAM ministrs Kaspars 
Gerhards un VARAM valsts sekretāra 
vietnieks reģionālās attīstības jautāju-
mos Aivars Draudiņš. 

K.Gerhards sniedza ziņojumu par ak-
tualitātēm reģionālās attīstības jomā, ar 
kurām šobrīd strādā ministrija. Šobrīd 
ministrijā top jaunais Reģionālās politi-
kas pamatnostādņu 2020.-2026.gadam 
projekts. Viens no punktiem, ko šobrīd 
vēlas iestrādāt VARAM, ir valsts budže-
ta mērķdotācijas pašvaldībām atjauno-
šana uzņēmējdarbības atbalsta projek-
tiem. Pēc ministra vārdiem, pašvaldības 
atbalsts uzņēmējiem varētu izpausties 
kā dažāda veida grantu programmas, 

palīdzība izglītības jautājumos, nodar-
bināto dzīvojamās telpas nodrošināšanā 
un cita veida atbalsta instrumenti.  “To-
mēr ir jārēķinās, ka par šo jautājumu vēl 
būs ļoti plašas diskusijas ar Konkuren-
ces padomi un citām institūcijām. Mūsu 
viedoklis ir, ka ārpus Rīgas un pierīgas 
reģiona, bez aktīvas pašvaldības līdzdar-
bības, nav iespējas piesaistīt uzņēmējus. 
Strādāsim kopā ar Finanšu ministriju, 
lai izstrādātu vadlīnijas arī par atvieglo-
tu nodokļu politiku,” tā K.Gerhards. 

Tāpat VARAM galva klātesošajiem 
pastāstīja, ka no uzņēmēju puses ir lie-
la interese par Latgales speciālo zonu – 
interesi izrāda gan vietējie, gan blakus 
reģiona uzņēmēji. Tāpat darba kārtībā 
ir jautājums par veidu, kā tiks segti at-
skurbināšanas pakalpojumi personām 
alkohola reibumā. Šogad valsts ir pie-
šķīrusi līdzekļus no neparedzētiem ga-
dījumiem 198 814 eiro apmērā, lai segtu 
šos pašvaldības izdevumus, tomēr nā-
kotnē mūs jāmeklē jauni risinājumi, kā 
pārdalīt šo atbildību. Tāpat ministrija 
lems par pašvaldību kompensējamiem 
izdevumiem, kas radušies, sniedzot palī-
dzību bēgļiem un personām ar alterna-
tīvo statusu. Šobrīd šī summa ir maza, 
jo bēgļi nav izrādījuši interesi uzkavēties 
un integrēties Latvijā. 

Ziņojuma noslēgumā K.Gerhards pie-
skārās pēdējā laikā plaši diskutētajam 
jautājumam par administratīvi terito-
riālās reformas jauno modeli. Ministrs 
uzsvēra, ka iepriekšējā administratīvā 
reforma nav attaisnojusies, jo valstī ir 
izveidojusies neviendabīga pašvaldību 
sistēma. Faktiski, līdzšinējo 26 rajonu 
funkcijas pārņēma 110 novadi, vēl vai-
rāk sadrumstalojot pārvaldi. “Esošais 
novadu dalījums vairumā gadījumā ir 
neloģisks, pašvaldību savstarpējā kon-
kurence bieži ir šķērslis racionālai, uz 
attīstību orientētai lēmumu pieņemša-
nai, tāpat ir pārāk liels novadu skaits, 
kur ir nepietiekoši ieņēmumi un spēja 
patstāvīgi īstenot funkcijas,” uzskaitīja 
K.Gerhards. Kā risinājumu valdība ir iz-
virzījusi pašvaldību sadarbības teritoriju 
izveidošanu. Šis modelis darbotos līdzīgi 
kā apriņķi vai plānošanas reģioni, kuros 
vienotā kopsakarībā tiktu lemts par plā-
notajām reformām izglītības, veselības, 
ceļu infrastruktūras, nodokļu politikas 
un citās jomās. Sadarbības teritoriju ie-
tvarā tiktu veicināta arī pašvaldību brīv-
prātīga apvienošanās. 

Sēdes turpinājumā savus ziņojumus 
par attīstības iespēju ierobežojumiem 
un iespējamiem risinājumiem pierobe-
žas teritorijā sniedza Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, 
Attīstības nodaļas vadītāja Vita Rūti-
ņa, Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna 
Timšāne, Kultūras pārvaldes vadītāja 
Ināra Mukāne un Daugavpils pilsē-
tas domes Attīstības departamenta va-
dītāja Daina Kriviņa. 

Noslēdzot diskusiju, komisijas locekļi 
pateicās par vērtīgo vizīti Daugavpils no-
vadā, izteiktajiem viedokļiem, kritiku un 
ierosinājumiem, lai efektīvāk risinātu 
dažāda veida problēmas, vairāk atbals-
tītu pierobežas pašvaldības un mazāk 
pieļautu kļūdas, lemjot par valstij un 
pašvaldībām būtiskiem jautājumiem. 

Olga Davidova, Elza Timšāne
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Biķernieku pamatskolas izglītojamie ERASMUS+ projektā Itālijā un Spānijā 

No 13. līdz 18.martam Eiropas Sa-
vienības Erasmus+ programmas pro-
jekta „Radošā enerģija īpašu cilvēku 
aktivizēšanai” ietvaros mūsu skolas 
komanda deviņu cilvēku sastāvā pie-
dalījās vizītē Seviljā, Spānijā. Tās 
bija darba un iespaidu pilnas dienas. 
Piedalījāmies dažādās darbnīcās – 
veidojām plakātus no pašu savākta 
dabas materiāla, kopīgi sportojām, 
veidojām video par darbu vizītes lai-
kā, prezentējām savu veikumu, caur 
spēlēm un uzdevumiem iepazinām 
Spānijas dabu un vēsturi.

Savukārt 20.martā Biķernieku pa-
matskolas audzēkņi kopā ar skolo-
tājiem devās ceļojumā uz Itāliju, lai 
pārstāvētu Latviju Erasmus+ projek-
tā “Pieķeries veselīgam dzīves vei-

mo piedzīvojumu varētu uzskatīt 
tikšanos ar saviem sagaidītājiem no 
viesģimenēm, pie kurām pavadīja 
turpmākās sešas dienas.

Pēc darba Itālijā visi bērni no mūsu 
skolas bija vienisprātis – projekta 
darbs patiesi bija izdevies. Ikviens 
dalībnieks guva jaunu pieredzi, drau-
gus ne tikai savās viesģimenēs, bet 
arī citās projekta dalībvalstīs, kā arī 
attīstīja savas angļu valodas prasmes 
un zināšanas par Eiropas galvena-
jām problēmām un to risinājumiem. 
Darbs pie projekta ir nesis neaiz-
mirstamas emocijas un pozitīvus ie-
spaidus. Darbs turpinās. Un gatavo-
jamies jau nākamajai tikšanās reizei, 
kas notiks Latvijā.

Projekti tiek īstenoti ar Eiropas Sa-
vienības līdzfi nansējumu.

Lilita Savčenko

Jauniešu pasākums “ESI AKTĪVS” Špoģu vidusskolā 

Skola ir vieta, kurā skolēni iegūst ne 
vien vispārējo vidējo izglītību, bet arī 
mācās dzīves prasmes, risināt prob-
lēmu jautājumus, rast jaunas idejas, 
pirmo pieredzi organizēt, kļūdīties un 
būt līdzatbildīgiem. Skolēni apgūst sa-
biedrības funkcionēšanas sistēmu un 
piedzīvo veidus, kā kaut ko mainīt tās 
darbībā. Mūsu, pieaugušo, uzdevums 
šajā procesā ir panākt, ka jaunieši paš-
organizējas un apzinās, ka visi kopā 
var paveikt vairāk.

Pateicoties IAC un British Coun-
cil jauniešu integrācijas un līdzdalī-
bas sekmēšanas projektam “Izzināt. 
Pieredzēt. Rīkoties.”, 6.aprīlī Špoģu 
vidusskolā notika 8.-9.klašu skolēnu 
tikšanās ar zinātkāres centra “Zino” 
vadītāju, daudzu jauniešu projektu 
organizētāju un līdzdalībnieci, brīv-
prātīgo darba kustības realizētāju 
Viktoriju Kozlovsku. Nodarbībā “Esi 
aktīvs” lektore dalījās ar savu perso-
nisko brīvprātīgā darba veicēja piere-
dzi, kas mudināja jauniešus dalīties 
savās pārdomās, sapņos, kā arī moti-

centros- nakšņošana teltīs skolas pa-
galmā, sporta svētki savos pagastos, 
izdzīvošanas un sadzīvošanas mākslas 
pasākums dabā, ārzemju kultūras fes-
tivāls, “ekospēles” mazajiem, netradi-
cionālās modes skate, retro kultūras 
nedēļa, sadraudzības vakars ar novada 
skolu pašpārvaldēm u.c.

Lektore stāstīja jauniešiem par ne-
formālo izglītību caur savas pieredzes 
prizmu, akcentējot uzņēmējdarbības 
un pašiniciatīvas prasmju nozīmīgumu 
turpmākajā darbībā, kā arī piedāvāja 
izvērtēt savas prasmes un spējas ar ne-
lielu testu.

Analizējot pasākuma norisi, skolē-
niem radās atziņa, ka būt aktīvam 
neko nemaksā, bet pieredzes un jaunu 
atklāsmju ziņā tas ir neatsverams ie-
guvums. Jauniešus satuvināja nefor-
mālā nodarbības gaisotne, brīva, ne-
piespiesta atmosfēra, kurā ikviens bija 
drošs izteikt savu viedokli un dalīties 
pieredzē, kā arī lūgt padomu un atrast 
veidu, kā īstenot savas ieceres.

Ārija Mihailova un Guna Pētersone
Špoģu vidusskolas skolotājas

vēja aizdomāties par savu lomu atbil-
dīgas sabiedrības veidošanā, savām 
iespējām darboties vietējās kopienās, 
nest savu artavu jauniešu dzīves piln-
veidošanā. Skolēni atraktīvā veidā, sa-

darbojoties nelielās grupās, izstrādāja 
savas ieceres vai sapņa realizācijas 
soļus un paņēmienus. Jaunieši nonāca 
pie interesantām idejām, kuras turp-
māk varēs iedzīvināt savos jauniešu 

Špoģu vidusskolēni piedalījās jūrniecības nozares konkursā „Enkurs”
Špoģu vidusskolēnu komanda pirmo 

reizi piedalījās ilggadējā Latvijas Jū-
ras administrācijas rīkotā konkursa 
„Enkurs” atlases kārtā. Konkurss no-
tika Rīgas brīvostas teritorijā un ak-
vatorijā. Jāatzīmē, ka „Enkurs” tiek 
rīkots kopš 2007.gada un tā mērķis ir 
iepazīties ar jūras virsnieka speciali-
tāti, sacenšoties reālos apstākļos - os-
tās, mācību centros un uz kuģiem. 

Organizatori bija sagatavojuši vai-
rākus interesantus uzdevumus. Mūsu 
skolēnu pirmais uzdevums bija orien-
tēšanās uz ledlauža „Varma” klāja, 
kuru veicot, nepieciešamas gan kuģa 

uzbūves zināšanas, gan atjautība. 
Nākamais uzdevums bija pirmās pa-
līdzības sniegšana. 9 komandas da-
lībniekiem jāsniedz palīdzība trim 
cietušajiem vienlaikus. Nākamais 
uzdevums- glābšanas operācija- šķita 
visinteresantākais, viena komandas 
daļa saņem izsaukumu pēc palīdzības, 
noskaidro cietušā atrašanās vietu un 
atzīmē to kartē, kuru pēc tam nodod 
otrai komandas daļai, kas glābšanas 
laivā dodas meklēt cietušo. Darbība 
notiek glābšanas dienesta telpās un 
Daugavā ar īstām glābēju motorlai-
vām, kuras atiet no Latvijas Kara fl o-

tes patruļkuģa „Cēsis”. Jūrnieki pilda 
tikai skolēnu dotās komandas. 

Tālāk sekoja glābšanas plosta vadī-
šana Daugavas viļņos, kur bija jāairē, 
jācīnās ar viļņiem un auksto ūdeni 
plostā. Noslēgumā bija tradicionālā 
virves vilkšana. Finālā diemžēl ne-
iekļuvām, bet arī pēdējie nepalikām. 
Vislielākais piedzīvojums bija tas, 
ka organizatori tieši mūsu komandai 
piedāvāja gājienu jūrā ar Jūras spē-
ku patruļkuģi P-06 „Cēsis,” kura lai-
kā kuģa komanda mūs iepazīstināja 
ar kuģa uzbūvi, vadīšanu, komandas 
darbību un sadzīvi, kā arī parādīja 

kuģa iespējas. Skolēni bija ļoti priecīgi 
par šo piedzīvojumu. 

Jāatzīmē, ka mūsu komandai kon-
kursa laikā palīdzēja Latvijas Jūras 
akadēmijas 4. kursa kursante Sigita 
Sunepa, kura ir Špoģu vidusskolas 
absolvente. Kopumā konkurss radīja 
skolēniem daudz patīkamu iespaidu, 
iespēju pārbaudīt savas spējas ekstre-
mālās situācijās un darbību komandā. 
Vairāki skolēni sāka nopietni apsvērt 
nākotnē dzīvi saistīt ar jūru.

Jānis Suveizda
 Špoģu vidusskolas skolotājs

dam!”. Ceļojums ilga 10 stundas, bet 
Latvijas pārstāvji ieradās gala mērķī 

entuziasma pilni un gatavi aktīvam 
darbam un piedzīvojumiem. Par pir-
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Uz Demeni pēc laimes

Jau 4. maijā ar akciju “Apskauj Lat-
viju” gaidāma Latvijas valsts simtga-
des svinību atklāšana. Pasākumi ar 
plašu kultūras programmu noritēs arī 
Latvijas tālākajā dienvidu punktā – 
Demenes pagastā. Gatavojoties fi lmas 
pirmizrādei par demeniešiem un Baltā 
galdauta svētkiem, tikāmies ar lite-
ratūrzinātnieci, valodnieci, publicisti, 
rakstnieci un politiķi Janīnu Kursīti 
- Pakuli. Valodniece kopā ar saviem 
studentiem 2016. gada vasarā piedalī-
jās reģionālās folkloras un dzīvesstās-
tu vākšanas ekspedīcijā, tiekoties ar 
tā saucamajiem “tuteišiem”, kas dzīvo 
Demenē, Skrudalienā, Vecsalienā un 
Salienā. Viņa uzsver, ka vietējie sevi 
dēvē par šejieniešiem, un tik lielas pie-
derības apziņas savai zemei kā citur, 
nav. Šeit roku var padot pāri robežai. 
Dzīve pie tās šejieniešiem ir atstājusi 
spilgtas pēdas sadzīvē, tradīcijās un 
domāšanā. Spilgtākais, kas palika prā-
tā pēc intervijas ar valodnieci, ir vār-
di – “pēc ekspedīcijas mēs visi kļuvām 
laimīgāki”. Un patiesi, Demenes ļaudis 
ir savas dzimtās puses patrioti, kuri ir 
laimīgi arī paši. 

- Kādi ir Demenes puses ļaudis? 
J.K. Gandrīz būtu jāņem plašāk. Tas, 

kas ir Demenē, ir arī Skrudalienas, 
Salienas un Vecsalienas pagastā. Viņi 
ir ļoti pamatīgi - cilvēki, kas Latvijai 
ir un būs ļoti vajadzīgi, neatkarīgi no 
vecuma. Te, pierobežā, ir palikuši pār-
svarā vecās paaudzes cilvēki. Daudzi ir 
aizbraukuši, bet tie, kas palikuši, ir lie-
taskoki. Un kas vēl ir svarīgi, cilvēkos, 
kurus intervējām ekspedīcijas laikā, ir 
dzīva pieredze no trīsdesmitajiem ga-
diem, ja ne no pašu pieredzes, tad no 
vecāku vai vecvecāku. Mēs aplūkojām 
bijušo Zemgales staciju, kas saistās 
ar Ulmaņlaikiem, ar trīsdesmito gadu 
valsts politiku nostiprināt valsts robe-
žas – gan kultūras, gan fi ziskā ziņā. Te 
ir arī Zemgales vidusskola, kuras celt-
niecība uzsākta 1934. gadā un pabeigta 
1936. Bija ļoti svarīgi, ka tolaik valsts 
vīri brauca pie cilvēkiem regulāri, ne-
skatoties uz to, vai tas ir kaut kur pie 
Rīgas vai pašā nomaļā pierobežā. Pats 
Kārlis Ulmanis ir bijis klāt arī Skrud-
alienas skolas atklāšanā. Tagad Deme-
nes pagasts robežojas ar Baltkrieviju, 
pirms kara – ar Poliju. Ja latviešu 
strēlnieki nebūtu droši nostājušies vie-

liekas, ka šī pieredze ir jāpārņem. Un 
patiešām, svarīgākais nav tas, vai 
pierobežas vecticībnieks vai polis, vai 
baltkrievs runā latviski. Jā, latvis-
kums ietver arī valodu, bet nav vienī-
gais. Mūsdienu Eiropā un arī Latvijā 
piederības sajūta kopējam kristietības 
laukam ir ļoti svarīga, un šī piederības 
sajūta ietver katra mājas patības un 
pagasta sakopšanu. Un ko tieši mēs re-
dzējām ekspedīcijā - kā ar minimāliem 
līdzekļiem šejienes cilvēki ir sakopuši 
savu mazo Latviju. To ir svarīgi sa-
prast katram – Rīgā, Ogrē, Valkā vai 
Alsungā – Latvija ir dažāda un katrs 
tās gabaliņš ir vērtība. Demene arī ir 
liela vērtība. Ir liecības, ka mūsu senči 
ir mēģinājuši nostiprināties, aizstāvēt 
savas robežas un tās jāaizstāv arī ta-
gad. Latvijā mēs nešķirojam, pareizti-
cīgais, katolis, luterānis, vecticībnieks 
vai uniāts. Starp citu, šī novada vēr-
tība ir arī uniātisma tradīcijas. Ir mē-
ģinājumi atrast kopēju saikni starp 
pareizticību un katolicismu. Uniāti ir 
palikuši uzticīgi Romas pāvestam, bet 
pieturas pie grieķu - katoļu vai austru-
mu katoļu rita. Dažādas varas ir mē-
ģinājušas iznīcināt uniātus pirmskara 
laikā, bet Latvijas neatkarības laikā 
uniāti atkal atplauka, padomju laikā 
atkal tika iznīcināti un tagad atkal viņi 
ir, tepat Daugavpilī. Tas arī ir ceļš uz 
Latvijas kopības veidošanu. 

- Tātad patriotisms sākas katram 
no dzimtās mājas? 

J.K. Patriotisms sākas no tā, ko mēs 
mīlam. Vispirms mēs mīlam savus bēr-
nus, vīrs mīl sievu, sieva – vīru, mīlam 
savus vecākus, vecvecākus. Nemēdz 
runāt par kaimiņu mīlestību, drīzāk 
par cieņu. Bet savu dzimto pusi, savu 
novadu, mēs īsti sākam novērtēt un 
iemīlēt no laika un telpas atstatuma, 
kad esam projām. Īrijas latvieši, mani 
satiekot, ir teikuši, ka viņiem sapņos 
rādās dzimtā vieta. Laikam jau kaut 
kas Latvijas dabā ir neatkārtojams. 
Kurzemē – debesis, Latgalē – ezeri un 
meži. Viss kopumā dod Latviju, un lai 
Dievs dod spēku mums saprast, cik 
mums tā ir mīļa aiz visa ārējā raup-
juma. Latvieši nav pieraduši savu mī-
lestību skaļi izpaust, bet man liekas, 
vismaz jubilejas reizē tas ir jāpasaka. 
Jo no mīlestības mēs kļūstam stiprāki. 

- Kurā laika posmā latviskā paš-

apziņa un piederības sajūta Latvi-
jai tika visspilgtāk izjusta? 

J.K. Es domāju tie bija 20. gadsimta 
30 – tie gadi, kad parādījās sūrā darba 
augļi. Divdesmitajos gados vēl tikai sā-
kās jaunsaimniecības, Pirmā pasaules 
kara drupas, rūpniecība un lauksaim-
niecība iznīcināta, latvieši izklīduši pa 
visu plašo pasauli bēgļu gaitās. Viss 
sākās no drupām, cilvēki noticēja, ka 
paši savām rokām var uzcelt un, ja da-
rīt savu dzīvi ne laimīgāku, tad ērtāku 
un labāku. Un tieši 30 – tie gadi bija 
zināms stabilizācijas laiks, kad patie-
šām uzzēla kultūra, tai skaitā arī pie-
robežas kultūra. Nevar teikt, ka tā bija 
nepārtraukta ziedēšana, bet tie bija 
Latvijai gaiši gadi. Saistībā ar latvietī-
bu, spēcīgs posms bija arī tā saucamais 
Hruščova atkušņa laiks. 50 – to gadu 2. 
pusē latviešu literatūrā ienāca daudz 
jaunu autoru. 

- Kādi ir palikuši 30 - tie gadi šo 
cilvēku atmiņās? 

J.K. Tas laiks šo cilvēku atmiņās ir 
idealizēts. Viņiem bija milzīga vilšanās 
sajūta 90 - to gadu sākumā, ka viss 
negāja kā turpinājums, bet pilnīgi uz 
dažādām pusēm. Es pazinu vienu iz-
cilu Latgales kultūras darbinieku Va-
leriānu Viļčuku, kas bija 16 gadus no-
sēdējis Sibīrijā un nomira 1992. gadā. 
Protams, gadi bija cienījami, bet vairāk 
aiz sarūgtinājuma, ka dzīve neatjauno-
jas no tā punkta, kad tika pārrauta. 
Daudzi nespēja pieņemt, ka pa šiem 
gadiem esam izkliedēti un nespējam 
vienoties par kopēju virzienu. Es sapro-
tu, kas bija pamatā tam rūgtumam. Ka 
vecā paaudze spēja pārkāpt pāri savai 
patiesībai un pieņemt otra patiesību. 
Mūsdienās mēs katrs dēļ savas patiesī-
bas, labuma vai skatījuma esam gatavi 
otru slīcināt karotē. Tas nevar novest 
pie laba rezultāta. Es nesaku, ka visi 
un uzreiz. Vienā laika upē nav iespē-
jams divreiz iekāpt. Vecajai paaudzei 
tie 30 - tie gadi bija jaunības laiks, tieši 
tāpēc arī ideāls. Tomēr es uzskatu, ka 
laiks, kurā dzīvojam tagad, ir jāpieņem 
kā lielais iespēju laiks latvietībai, “lat-
vijietībai”, ietverot visu Latviju un ei-
rocentrismam, nenoliedzot to, kas nāk 
no citām ticībām un kultūrām. Šis ir 
izšķirīgs brīdis Eiropas kultūrai, kuras 
daļa ir Latvija, un mums ir jāpastāv 
par savām vērtībām. Ja mēs noliedzam 
šīs vērtības, nemīlam Latviju, tad mēs 
noliedzam paši sevi. Bet mēs katrā vie-

tā spējam izdarīt tik daudz, arī te, De-
menē. Mēs protam sakārtot vietu, kurā 
dzīvojam. Svarīgi ir noņemt brilles, at-
vērt acis un ieraudzīt, ka daudz kas ir 
gaišāks nekā mēs domājam. 

- Taču, neskatoties uz visām grū-
tībām, mūs vienmēr ir vadījusi un 
glābusi ticība Dievam. 

J.K. Ikdienā, tādos mierīgos brīžos 
neviens nedomā, ka ir mirstīgs. Ja do-
māt katru dienu, ka esi mirstīgs, nav 
vērts celties, iet uz baznīcu. Arī nevie-
na valsts nav mūžīga, bet mēs sakām 
“Tev mūžam dzīvot, Latvija!”. Tāpēc ir 
svarīgi pārdomu brīžos saprast, ka ne 
tikai no mūsu rokām, iecerēm un ticī-
bas ir Latvija, bet arī no ticības aug-
stākajam ir daudz kas atkarīgs. Ticība 
ir tas neredzamais tureklis, kas palīdz 
arī ikdienā. 

- Tiekoties un runājot ar šīs ap-
kaimes cilvēkiem, vai ir kādas at-
ziņas, kas palikušas prātā? 

J.K. Pēc ekspedīcijas gan es, gan 
mani studenti kļuva laimīgāki. Arī esot 
Sibīrijā pie latviešiem, esmu sapratu-
si, ka laime kaut kādā mērā ir saistī-
ta ar materiālo iespēju līmeni, bet tas 
nav galvenais. Šeit vislaimīgākos mēs 
sastapām vecus cilvēkus, kuri nezina, 
cik viņiem vēl atlicis dzīvot, bet viņu 
dzīvesprieks un spēja izbaudīt katru 
mirkli ir neizmērojama. Tādēļ arī mēs 
kļuvām laimīgāki. Es ceru uz šo pusi 
atvest arī cilvēkus no Rīgas, lai viņu 
neapmierinātību mazinātu un viņi kļū-
tu laimīgāki. Demene un viss, kas tai 
apkārt, ir laimīgā puse, un es ļoti ceru, 
ka demenieši to paši apzinās. 

Ko Jūs novēlētu Latvijai svētkos, 
kas tuvojas? 

J.K. Latvijai būt Latvijai. Būt tādai, 
kādu to iecerējuši valsts dibinātāji, 
krietni vīri, aiz kuriem stāvēja stipras 
sievietes un ģimenes. Es novēlu, lai 
Latvija būtu ilgi, ilgi, ilgi, un lai katrs 
no mums, lai kur mēs atrastos, Lat-
vija būtu tas neredzamais talismans, 
kas mums palīdz kā grūtā, tā priecīgā 
brīdī. Lai arī neesam liela valsts. Kas 
gan esam, salīdzinot ar Visumu? Taču 
katrs nieks, katra sīkā daļiņa ir vērtī-
ba. Demene ir vērtība, Latvija ir vērtī-
ba un tā ir simtgadīga. Bet te vēl ir ko 
dzīvot vairākām paaudzēm.   

Ar Janīnu Kursīti - Pakuli sarunājās
 Olga Davidova 

nās pozīcijās, tagad te 
atrastos Polija. Tieši 
šeit, pierobežā, mēs 
sastapām ļoti daudz 
cilvēku, kuriem ir po-
liska izcelsme. Etnis-
kā ziņā viņi ir dažādi. 
Bet tā viņiem visiem 
kļuva par Latviju. 
Kārlis Ulmanis un 
tie, kas veidoja viņa 
kultūrpolitiku, sa-
prata, ka katrā valstī 
pierobeža ir jānostip-
rina, ka tā ir svarīgā-
kais. No vienas puses 
tā ir vizītkarte, no 
otras – drošības sajū-
ta, ka, neskatoties uz 
to, vai cilvēks ir polis 
vai baltkrievs, viņš 
ir Latvijai piederīgs. 
Ne jubilejas reizē gri-
bētos teikt, bet man 

Ar Janīnu Kursīti - Pakuli sarunājās
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Akordeonistu – solistu konkursā “Naujene 2017” 
triumfēja dalībnieki no Latvijas, Baltkrievijas, Krievijas un Sebijas
Ikgadējais, nu jau XVstarptautiskais 

akordeonistu – solistu konkurss 
“Naujene 2017” šogad pulcēja 13 
dalībvalstu konkursantus. Dalībnieki 
bija sabraukši no Latvijas un 
tuvākajām kaimiņvalstīm, kā arī 
Ukrainas, Polijas, Šveices, Bulgārijas, 
Bosnijas un Hercogovinas, Somijas 
un Serbijas. 

Gadu no gada dalībnieku interese 
par konkursu pieaug – šogad savu 
meistarību starptautiskajai žūrijai 
demonstrēja 200 dalībnieki no 95 iz-
glītības iestādēm. Konkurss noritēja 
četras dienas, kuru laikā audzēkņi 
tika vērtēti mūzikas skolu, vidus-
skolu, varietē un mūzikas augstsko-
lu kategorijās. Konkursanti cīnījās 
par četrām Grand Prix balvām 100 
un 200 eiro apmērā, kuras tostarp fi -
nansēja Daugavpils novada dome un 
Naujenes pagasta pārvalde. 

Mūzikas skolu 1.-4. klašu katego-
rijā Grand Prix tika piešķirts Balt-
krievijas Smaļaviču bērnu mākslas 
skolas audzēknei Jeļenai Jablonskai 
(pedagogs Marianna Kisliha). Arī 
5.-7.klašu kategorijā uzvarēja pār-
stāve no Baltkrievijas - Mogiļevas 
Valsts mākslas ģimnāzijas-koledžas 
audzēkne Poļina Siņica (pedagogs 
Jeļena Dorošenko). 

Pēc vairāku gadu pārtraukuma, 
mūzikas vidusskolu kategorijā gal-
veno balvu izdevās izcīnīt Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidussko-
las audzēknei Anastasijai Zubovai 
(pedagogs Anatolijs Petkevičs). Anas-
tasija šajā konkursā piedalījās jau 8 
reizi, bet Grand Prix ieguva pirmo 
reizi. “Tas bija liels pārsteigums. Es 
sākumā domāju, ka mans diploms 
ir kaut kur pazudis, bet tad izsauca 
kā Grand Prix uzvarētāju!”. Laureā-
te pastāstīja, ka viņai patīk šis kon-
kurss, jo tas sniedz iespēju iepazīties 
ar dažādiem cilvēkiem, apmainīties 
ar pieredzi un paklausīties citu spēlē. 

Interesantu pieredzi konkursā 
smēlās Naujenes mūzikas un māks-

jas izskatās starptautiskajā konku-
rencē, Grigorjeva atzīst, ka līmenis ir 
vienāds, tomēr atšķiras instrumen-
tu stāvoklis un mūzikas skolu spēja 
iegādāties jaunus akordeonus, kas 
paver plašākas muzikālās variācijas 
iespējas. 

Mūzikas augstskolu kategorijā uz-
varas laurus plūca un Grand Prix 
200 eiro apmērā ieguva Rimska-
Korsakova Sanktpēterburgas Valsts 
konservatorijas students Arkādijs 
Škvorovs (pedagogs prof. Aleksandrs 
Dmitrijevs). 

Šajā konkursā Arkādijs startēja 
pirmo reizi, izpildot četrus klasiskos 
un mūsdienu skaņdarbus. Gatavo-
šanās konkursam aizņēma gandrīz 
gadu, un laureāts ir pateicīgs par 
līdzcilvēku atbalstu. “Vislielākā pa-
teicība manam pedagogam Alek-
sandram Dmitrijevam un viņa sie-
vai – viņi sniedza man lielu atbalstu 
sagatavošanās procesā. Un, protams, 
maniem vecākiem – to grūti apraks-
tīt vārdos, ko viņi dara un kādu at-
balstu man sniedz,” aizkustinājumu 
neslēpa laureāts no Krievijas. 

Tā kā šogad Varietē kategorijā ne-
viens neieguva Grand Prix, šī balva 
nonāca īpašumā otram labākajam 
mūzikas augstskolu kategorijā  - Vos-
točnoe Sarajevo Mūzikas akadēmi-
jas studentam Aleksam Mirkovičam 
no Serbijas (pedagogs prof. Daniela 
Rakiča). “Bajāns ir ļoti specifi sks ins-
truments, man patīk tā skaņa. Man 
ir ļoti labi pasniedzēji  – pirmais sko-
lotājs bija profesors Zorans Rakičs 
un tagad mani skolo Daniela Raki-
ča. Viņi abi šodien ir žūrijas sastāvā. 
Faktiski, bajāns ir visa mana dzīve,” 
tā Mirkovičs. 

Konkursa ietvaros tika sniegti arī 
Aleksa Mirkoviča (Serbija) un Itālijas 
dueta Antonio Spaccarotella (akorde-
ons) un Danilo Blaiotta (klavieres) 
koncerti.  

 Elza Timšāne

las skolas absolvente, tagad Dau-
gavpils Universitātes studente Anna 
Grigorjeva, kura konkursā pirmo 
reizi piedalījās gan kā žūrijas locek-
le mūzikas skolu kategorijā, gan kā 
pedagogs un konkursante mūzikas 

augstskolu grupā.  Anna norāda, ka 
būt žūrijas sastāvā ir liels pagodi-
nājums un dubulta atbildība, jo bija 
jāapliecina sava mūzikas prasme pē-
dējā konkursa dienā arī uz skatuves. 
Uz jautājumu, kā audzēkņi no Latvi-

Grand Prix mūzikas vidusskolu kategorijā - Anastasijai Zubovai no Latvijas 
(otrā no labās)

Grand Prix mūzikas augstskolu kategorijā saņēma Arkādijs Škvorovs no 
Krievijas (no labās) un Aleksa Mirkovičs no Serbijas. 

Grand Prix 1.-4.klašu kategorijā - Jeļenai Jablonskai no Baltkrievijas Grand Prix 5.-7.klašu kategorijā - Poļinai Siņicai no Baltkrievijas
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Naujenē gatavoja gavēņa ēdienus, auda un gāja rotaļās 

Naujenes Kultūras centrā notika ne-
materiālās kultūras mantojuma sagla-
bāšanas pasākums “Satiec savu meis-
taru!”.

Pasākumu atklāja Naujenes Kul-
tūras centra folkloras kopa “Rūžeņa” 
kopā ar kolektīva vadītāju Ingu Zeili. 
Skanīgās dziesmas un lustīgās rotaļas 
izkustināja pat nogurušās kājas un visi 
draudzīgi devās apgūt latgaliešu dan-
čus un rotaļas. Folkloras meistares In-
gas Zeiles pūrā ir daudz dažādu dzies-
mu, danču un rotaļu – gan noskatītas 
bērnībā, gan meklētas apzinīgā vecu-
mā. “Caur dziesmām un rotaļām mēs 
audzinām mūsu tautiešiem nacionā-
lismu tā labākajā izpausmē, jo šobrīd 
patriotisma jauniešos pietrūkst. Rota-
ļas ir viens no veidiem, kā patriotismu 
nodot – bērni apgūst vārdus, melodiju 
un kustības,” tā Inga. 

Tikmēr aušanas meistare Dace Tei-
vāne pulcēja rokdarbnieces, kuras bija 
īpaši ieinteresētas rakstaino jostu au-
šanas mākslā. Sākumā varēja vērot 
meistari darbībā un iegūt sev interesē-
jošo informāciju par diegu izvēli, krā-
sām, jostu veidiem, kā arī, protams, 
pašiem izmēģināt savas spējas jostu 
aušanā. ”Agrāk katrā mājā bija stel-
lītes, visi mācēja aust, jo vecmammas 
nodeva savas prasmes meitām. Iesā-
kumā mani apmācīja mamma darināt 
sedziņas, galdautus, grīdas celiņus. Pēc 
tam mācījos Rēzeknes lietišķajā māks-
las skolā,” par savām gaitām pastāstīja 
D.Teivāne. Audējas vadībā jostiņu mē-
ģināja aust arī akcijas dalībniece Daiga 
no Līksnas, kura atzina, ka aušana ir 
sarežģīta, tomēr viņu interesē rokdar-
bi, tāpēc viņa labprāt izmantoja iespē-

ju pamācīties no meistares. 
Pasākuma apmeklētājus uz savu 

meistarklasi aicināja arī pavāre Helē-
na Aukstare, kura iepazīstināja klāt-
esošos ar gavēņa ēdienu tradīcijām. Kā 
īstenai pavārei Helēnai līdzās bija arī 
palīgi, kas rūpīgi pēc meistares norādī-
jumiem tīrīja, grieza, smalcināja, sālī-
ja, maisīja visus gatavojamos ēdienus, 
lai taptu garda miežu putra ar sīpoliem 
un kartupeļiem, pildītās plānās pankū-
kas ar sēnēm un vinegreta salāti.  

Helēna Aukstare stāsta, ka bērnībā 
gavēņa ievērošana bija stingrāka nekā 
mūsdienās. “Gavēņa laikā var ēst ļoti 
dažādus produktus – kartupeļus, bur-
kānus, sīpolus, sēnes, dažāda veida 
putras un pankūkas, pupas un sviesta 
pupiņas. Badā nomirt nevar,” teic He-
lēna, kura savā dzīvē ir neskaitāmas 
reizes palīdzējusi godu saimniecēm sa-
rūpēt galdus dažādām viesībām, kā arī 
ir strādājusi par saimnieci pie prieste-
riem. 

Arī klātesošajiem bija iespēja izcept 
pankūku un, protams, nogaršot meis-
tarīšu gatavotos gardumus.

Goda meistares piesaistīja neticami 
lielu dalībnieku skaitu. Naujenes Kul-
tūras centram ir patiess prieks, ka ne 
tikai pieaugušie, bet arī bērni ir ieinte-
resēti latviešu tradīciju izzināšanā, to 
saglabāšanā un nodošanā nākamajām 
paaudzēm. Kamēr jaunākā paaudze 
grib izzināt savas tautas tradīcija, tik-
mēr Latvija būs!

Aiga Krute, Elza Timšāne

Ambeļos savas prasmes rādīja godu saimnieces Broņislava Gavare un 
Inese Plivda, un amatnieks Valdis Grebežs

Vairākus gadus pēc kārtas Daugav-
pils novads iesaistās akcijā “Satiec savu 
meistaru”. Akcija ir spilgts piemērs tam, 
kā mūsdienās saglabāt cieņu pret senču 
darbu un nodot iegūtās zināšanas nā-
kamajām paaudzēm. Akcijas aktivitā-
tes tradicionāli norisinājās arī Ambeļu 
pagastā. Ambeļos pie amatu meistara 
keramikā Valda Grebeža varēja ievin-
grināt roku svilpaunieku izgatavošanā. 
Kā rezultātā gan liels, gan mazs tika pie 
savas fi gūriņas. Svilpaunieks ar savu 
skaņu stāsta par latviešu tautas kerami-

kas tradīcijām, par gadu simtiem rūpīgi 
kopto amata prasmi, kas dzīva arī šo-
dien. Amatnieks Valdis Grebežs atklāja 
svilpaunieka veidošanas nianses. 

Valdis Grebežs: “Svilpaunieks top no 
māla pikuča, pielietojot konkrētas zinā-
šanas, kas nebūt nav nekāds noslēpums. 
Šo prasmi var apgūt gan pie meistara, 
gan pašmācības ceļā. Katram meista-
ram ir savs rokraksts un sava vīzija. Gal-
venais jau ir dabūt to skaņu, jo izveidot 
formu un izrotāt varētu jebkurš. Tā, pie-
mēram, bērni šodien izveidoja fi gūriņas, 

bet es – veidoju skaņu. Pats interesantā-
kais, lai tā skaņa būtu tīra. Ir dažādi ins-
trumenti, un jāpielieto arī matemātiskās 
zināšanas, jo jāzina, kuri ir tie pareizie 
leņķi skaņas veidošanai. Līdz ko svilpau-
nieks ir mazāks, arī jāpūš stiprāk. Un tos 
nav obligāti dedzināt. Piemēram, vakar 
taisītie svilpaunieki jau ir sacietējuši. 
Tos var nolikt uz plaukta un, laikam ejot, 
mainīsies tikai krāsa, skanējums paliks. 
Ja saudzīgi glabāt, tad šāds svilpaunieks 
var saglabāties mūžīgi. Ja ļoti ātri vēlas, 
lai sacietē, var paturēt saulītē”. 

- Kādi ir tie priekšmeti, kas nepie-
ciešami, veidojot svilpaunieku? 

V.G. “Atkal katram meistaram tie var 
būt savādāki. Lai būtu maiga skaņa, jā-
izmanto koka pagalīte, kas veido pašu 
dobumu. Lai veidotu zīmējumu, var tikt 
izmantoti dažādi koka irbulīši, paštaisīti 
vai speciāli instrumenti. Taču arī tas nav 
svarīgākais. Var ārā dabūt māla pikuci 
un kādus zariņus un izveidot to svilpi. 
Savukārt smalkāki instrumenti vajadzī-
gi, lai veidotu kādus rakstus vai iemūži-
nātu kādu informāciju”.   



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2017.gada 27.aprīlis 9

Katru gadu akcijā iesaistās arī kaimi-
ņu novadu un pagastu iedzīvotāji. Elza 
un Elita šurp atbraukušas no Šķeltovas 
pagasta Sargunu sādžas. Elza kopš jau-
nā gada dzied folkloras kopā “Speiga”. 
“Te ir ļoti feina atmosfēra, radoši cilvē-
ki, lielisks kolektīvs. Akcijā “Satiec savu 
meistaru” iesaistījāmies pirmo reizi, un 
mums ļoti patika izgatavot svilpītes. Jo 
virtuvē jau esam katru dienu, savukārt 
svilpaunieku izgatavošana mums bija 
kas jauns un atgādināja bērnību. Daž-
kārt mums šķiet, ka ikdienā jau nekas 
tāds radošs nenotiek, bet ir tikai jāsaredz 
un jāpiedalās. Pasaule jau arī jāredz!”, tā 
Elza. 

Savukārt virtuvē darbojās gan vietē-
jās, gan ciemos atbraukušās saimnieces. 
Godu saimniece Broņislava Gavare no 
Vārkavas novada akcijā “Satiec savu 
meistaru” Ambeļos piedalās jau trešo 
gadu. Savukārt godu saimniece un gar-
do toršu cepēja Inese Plivda – pirmoreiz. 
Viņu pavadībā top gardās “Sēnītes” un 
“Vāverītes” – cepumi, kurus ar senti-
mentu atceramies vēl no pavisam agras 
bērnības. Jau tolaik tiem bija īpaša vēr-
tība, jo ne visām saimniecēm mājās bija 
smagā sēnīšu vai vāverīšu cepamforma 
- īpašs veidojums, ar kuru vajadzēja rī-
koties ļoti uzmanīgi, jo cepumi tika ga-
tavoti nevis cepeškrāsnī, bet uz gāzes 
plīts riņķa. Bez šiem cepumiem, tapa arī 
riekstiņi ar pilnpiena pildījumu un sal-
dās vafeles. 

Broņislavas kundze ir taisījusi teju 
simts kāzu galdu. Un zina stāstīt par 
vairākām kāzu tradīcijām: “Tolaik, kad 
biju godu saimniece, tik smalki jau ne-
gatavoja. Cepām žaragiņus, biskvītus, 
baltmaizi. Vēlāk jau visādus dekoratīvos 
cepumus – rozītes, groziņus, mākslīgās 
zemenes. Vēl mana mamma stāstīja, 
kad viņai bija kāzas, 1931. gadā, ceplī 
tika cepts šķiņkis, kotletes jau arī bija. 
Sviestu lika uz galda apakštasītēs, gaļa 
tika vārīta pie kāpostiem. Savukārt 
manas vecmammas kāzās bija pavisam 
vienkāršs galds. Saldajā galdā tika lik-
tas bulciņas, pīrāgi, plātsmaizes, ozolzīļu 
un miežu kafi ja. Lai tiktu līdz kāzām, 
vispirms brauca svātos. Un bija jābrauc 
tālu, jo reti kad ieprecējās kaimiņos. Un 
svātos brauca ar nelielu muciņu alus un 
baltmaizes klaipu. Kāzas agrāk tika svi-
nētas uz diviem galiem – līgavas un līga-
vaiņa mājās. Kāzu dāvanu kā tādu nebi-
ja, bija tā saucamais “pogosts”, kas tika 
likts gan vienā, gan otrā galā. Un, piemē-
ram, mičošanas arī tolaik nebija. Līgava 
noņēma plīvuru ar vainagu un lika līga-
vainim priekšā. Līgavas pūru veda tā 
saucamie pūra vedēji. Meitai bija jābūt 
gatavam pūra skapim. Bet tik vienkārši 

to pūru līgavas māte neļāva vis aizvest, 
sēdās virsū, līdz kamēr līgavainis uz kat-
ra skapja stūra izlika papīra naudu. Šī 
tradīcija vēl bija dzīva arī piecdesmitajos 
gados. Dodot pūru vest prom, dziedāja 
“Pyureņu, munu pyureņu, na naksnenis 
gulieju, na naksnenis gulieju. Ir tī cym-
di, ir tī zečis ir boltuos(i) vyllaineitis, ir 
boltuos(i) vyllaineitis. Tautīšam(i) lynu 
krakli, izraksteitom maleņom, izraks-
teitom maleņom, stenej muote, stenej 
meita, cik kam pyura pīlūceja, cik kam 
pyura pīlūceja, pyrda tautu kuliemeņš, 
koļč izvylka kaļneņā, koļč izvylka kaļne-
ņā. Agrāk jau mašīnu nebija, brauca ar 
zirgiem. Kura bija veca un neskaista, tai 
bija lielāks pūrs.”

Broņislava teic, ka ir visu apguvusi 
pašmācības ceļā, jauna būdama brau-
kusi arī saimniecei par palīdzi. Par savu 
mācekli Broņislavas kundze sauc Inesi 
Plivdu, kas atbrauca viņai līdzi arī uz 
Ambeļiem. Kad Inesei bija 14 gadi, Bro-
ņislava Gavare pamanīja viņas darba 
tikumu un novērtēja kulināres dotības, 
kā arī  iemācīja viņai visu, ko vien pati 
prata, līdz jaunā saimniece varēja uz-
sākt patstāvīgas godu saimnieces gaitas, 
un to nebija mazums. 

Inese Plivda: “Esmu bijusi saimniece 
kādām 55 kāzām, bēres un krustabas 
neesmu skaitījusi. Agrāk cepšana notika 
tikai maizes krāsnī, uz plīts - vārīšana un 
gāze – tikai retam gadījumam. Vairāk 
bija bailes no maizes krāsns, pārējais ne-
kas nebaidīja. Ja dara visu ar mīlestību, 
tad viss sanāk. Senākos laikos salātus 
netaisīja, rosolam zaļos zirnīšus nevarē-
ja nekur nopirkt, savukārt gaļas salātus 
taisīja ar gaļu, nevis kā tagad – ar desu. 
Bietītes ēdienos gana daudz izmantoja. 
Agrāk jau nevarēja visu veikalā nopirkt. 
Tikai tas, kas tika mājās audzēts. Lai 
dabūtu tos produktus galdam, bija vis-
pirms vajadzīga izziņa un tikai tad varē-
ja pie tiem tikt. Tagad jau saka, ka krīze, 
bet visa kā mums ir!”. 

Inese ir īsta toršu meistare, gadā top 
pāri 400 tortēm. Tās tiek ceptas gan ra-
diem un draugiem, gan pēc pasūtījuma. 
Un pieprasītākās ir tieši olu tortes, kas 
tiek papildinātas ar krējumu un brūkle-
ņu vai dzērveņu ievārījumu. 

Pēc rosīšanās virtuvē un svilpaunie-
ku meistarklasē, visi devās uz Ambeļu 
pagasta kultūras namu, kur kopā ar 
folkloras kopu “Speiga” tika dziedātas 
dziesmas, izspēlētas spēles un stāstītas 
anekdotes. Pēcāk visi tika aicināti cie-
nāties ar Ineses Plivdas sarūpēto torti, 
virtuvē pagatavotajiem kārumiem un 
citiem gardumiem. 

Olga Davidova

Izskanēja mazo vokālistu konkurss “Cāļu cālis” 
Otrajās Lieldienās, 17. aprīlī, Dau-

gavpils novada Kultūras centrā “Vār-
pa” notika ikgadējais Starpnovadu 
mazo vokālistu konkurss “Cāļu cā-
lis”. Konkursā piedalījās 17 bērni 
līdz 5 gadu vecumam no Daugavpils 
novada un tā kaimiņu pašvaldībām – 
Ilūkstes, Daugavpils, Vārkavas, Prei-
ļiem, Līvāniem, Jēkabpils un Krāsla-
vas.

Par „Skatuviskāko cāli” kļuva Lās-
ma Sola no Līvānu novada, „Ritmis-
kākā cāļa” nomināciju ieguva Ka-
rīna Keiša no Daugavpils novada, 

bet titulu „Cāļu cālis” izcīnīja Elīza 
Vucāne no Līvānu novada. Sveicam 
arī laureātu lielākos palīgus – Karī-
nas skolotāju Žanetu Gasjaņecu un 
Lāsmas un Elīzas skolotāju Skaidrīti 
Bulmeisteri.

Žūrijas sastāvā bija vokālā pedago-
ģe un mūziķe Inga Zeile, jaunatnes 
lietu speciāliste Oļesja Ņikitina un 
bērnu vokālās studijas “Pērlītes” va-
dītāja Iveta Ustinskova.

Anita Lipska



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2017.gada 27.aprīlisw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v10

P E R S O N Ī B A

Māris Susejs - Latgales patriots ar senču kodu asinīs

 “Es esmu transformeris” -  tā nenopiet-
ni, bet precīzi pats sevi raksturo Māris 
Susejs. Patiesi, Māris savā ikdienā spēj 
apvienot ļoti dažādas darbības jomas. Di-
vas dienas nedēļā viņš strādā par māks-
las pedagogu Indras Mākslas un mūzi-
kas skolā, savukārt pārējo laiku ir svētku 
režisors, pasākumu vadītājs un tētis tri-
jām atvasēm. Māris ir arī svētku režisors 
21.maijā gaidāmajiem Latgales mākslas 
svētkiem “Krāsas karogā” Višķu estrādē. 

- Pastāsti par gaidāmajiem Latga-
les mākslas svētkiem “Krāsas karo-
gā”. 

Māris Susejs: Ir kaut kā sanācis, ka 
mēs sabiedrībā pēdējā laikā dzīvojam 
katrs pats par sevi, tāpēc būtu jārunā par 
to, ka visi cilvēki varētu sanākt vienko-
pus un izjust vienotības sajūtu. Īstenībā, 
tas ir mūsu sabiedrības lielākais mīnuss, 
ka šīs vienotības vairāk nav. Šis pasā-
kums ir vērsts uz to, lai apzinātos sevi 
un savas tradīcijas. Daudzi mums vēlas 
iestāstīt, ka mēs jau patiesībā esam sekli 
un tikai tāda kalpu tauta. Muļķības! Ar 
šo pasākumu mēs vēlreiz apliecināsim, 
ka mūsu kultūra ir fundamentāla un 
īsta. Tas kārtējo reizi ļaus apzināties sa-
vas saknes, kuras mums ir ļoti spēcīgas. 
Ja mēs palūkojamies uz citām kopienām, 
kuras ir garīgi stipras, tad mēs redzam, 
ka viņu spēks ir vienotībā. 

Pasākuma virsuzdevums ir ne tikai 
parādīt dziesmu un deju tradīcijas, bet 
ir pienācis laiks, lai mēs runātu arī par 
tādu pamatvērtību, kā Latgales tēlotā-
jglezniecība. Tie ir mūsu spēcīgie glezno-
tāji – Francisks Varslavāns, Kārlis Mu-
delis, Jāzeps Pīgoznis, Leonīds Bauļins, 
Silva Linarte, Valda Mežbārde, Osvalds 
Zvejsalnieks. Tie ir cilvēki, kuri izjutuši 
Latgali ar sirdi un prātu, prezentējuši to 
ne tikai šeit, bet arī galvaspilsētā un ār-
zemēs. Šis fonds ir ārkārtīgi bagāts. Sa-
skaņā ar muzikālo pavadījumu, mēģinā-
sim viņu darbus projicēt uz lielā ekrāna. 
Savienosim opciju – koris plus vizuālā 
māksla, kura attēlo Latgales skaistumu 
un burvību. Mēs gribam, lai par vizuālo 
mākslu sāktu vairāk runāt un ar to lepo-
ties. Tāpat pasākumā būs muzikālā viļ-
ņa pārstāvji – Borowa MC, Sovvaļņīks, 
Bez PVN, Dabasu Durovys, Ausmeņa 
Records un dažādi solisti, kuri pārstāv 
Latgales jaunās paaudzes mūziku. 

- Vai Latgale, Tavuprāt, ir pietie-
kami pamanīta un novērtēta?

M.S.: Uz to var paskatīties no dažā-
diem rakursiem. No vienas puses, mēs 
varam dziedāt slavas dziesmas latgalie-
šiem par viņu daudzveidību un nepara-
stumu, bet ir arī otrā puse, ka mēs esam 

“tymsais gols”, kā latgalieši saka. Es to-
mēr gribu apliecināt, ka mums ir tikai 
pozitīvā puse. Es nebaidos teikt, ka Lat-
vija savus pirmsākumus ņem tieši Latga-
lē un latgaliešu valodā. Tagad bieži runā, 
ka latgaliešu valodai ir jāpiešķir ofi ciāls 
statuss. Es par to viennozīmīgi iestājos, 
jo uzskatu, ka maniem senčiem tas būtu 
aizvainojuši, ja viņu valodu mēģinātu no-
formulēt kā savdabīgu dialektu. Pirmsā-
kumos bija latgaliešu valoda, tāpēc mēs 
esam tik pamatīgi, savādāki, interesan-
tāki. Valoda daudzām lietām piešķir citā-
du kodu, citu elpu. Garšīgumu. 

- Kurš mākslas darbs Tev pašam 
visvairāk asociējas ar Latgali?

M.S.: Laikam ejot, tu mainies un mai-
nās uztvere un sajūtas, kuras izlaid caur 
savu sirdi. Vizuālajā mākslā numur viens 
man ir Leonīda Bauļina darbi, vēl jo vai-
rāk tāpēc, ka viņš bija mans gleznošanas 
pasniedzējs mākslas vidusskolā “Saules 
skola”. Kā viņš izjuta Daugavpili un Lat-
gali! Arī Valda Mežbārde, Silva Linarte, 
Jāzeps Pīgoznis. Ļoti patīk, kā atraktīvi 
strādā Zvejsalnieks. Tur ir ne tikai bilde, 
bet arī dziļums – katru reizi šajos darbos 
var atklāt kaut ko jaunu. Tāpēc nebūtu 
godīgi pateikt, kas man patīk vislabāk, jo 
tam visam klāt nāk stāsts, kas saistās ar 
konkrēto cilvēku.

No dziesmām es vienmēr esmu dziedā-
jis “Tōli dzeivoj muna meilō”. Savā laikā, 
kad es dejoju TDA “Laima”, tā mums bija 
kā neformālā kolektīva himna. Izmanto-
jot iespēju, lielu paldies gribētu pateikt 
Elmāram Belinskim, kurš diemžēl ir jau 
viņsaulē, kā arī Jānim Butkevičam, jo 
viņi iemācīja cienīt Latgali. Viņi bija tie, 
kur lika mums saprast vārda “dzimtene, 
dzimtā puse” nozīmi. 

-Vai nekad nav bijis vilinājums do-
ties meklēt laimi citur?

M.S.: Ir cilvēki, kuri jūt vajadzību 
braukt uz Mozambiku vai Nigēriju, lai ti-
kai tur saprastu, ka tomēr laime ir dzim-
tenē. Citiem varbūt vajag dzīvi, lai to sa-
prastu, man pietiktu ar pusgadu. Lai kur 
es būtu, mani vienmēr velk atpakaļ. Ta-
gad ir ļoti skumji noskatīties uz ainām, 
kas paveras Latgales kapsētās. Cilvēki ir 
aizbraukuši un mēs vairs nestādām pu-
ķes kapu kopiņās, kas ir vienmēr bijusi 
neatņemama mūsu kultūras sastāvda-
ļa. Ar katru gadu arvien vairāk parādās 
betona vai marmora plāksnes. Mēs kļūs-
tam savādāki. Nedrīkst teikt, ka sliktā-
ki, jo es saprotu, ka šiem cilvēkiem tas ir 
risinājums, jo viņi nevar izbraukāt un tās 
apkopt. Bet šis lūzums ir redzams. Var-
būt esmu vecmodīgs, bet manī joprojām 
ir apziņa, ka man tas ir jādara. Man ne-
sanāk būt kosmopolītam. Varbūt arī labi, 
ka tā…

Esmu bijis arī otrpus okeānam, Ame-
rikā. Ejot tur pa ielu, esmu sevi pieķēris, 
ka skatos, kurā virzienā slīd mākoņi un 
saprotu, ka tie slīd Latvijas virzienā. Tad 
tevi pārņem tāda smeldzīga nostaļģija un 
ļoti gribas atpakaļ. Ir arī cilvēku faktors – 
mūsu nav tik daudz, bet mēs diemžēl ne-
mākam sadoties rokās. Es dažreiz brīnos 
par mūsu latgaļu cilvēkiem. Atliek nobrī-
nīties, cik daudz viņu ir Rīgā dažādās ies-
tādes. Pilns ar uzvārdiem, kas beidzas ar 
galotni “āns”. Zemitāns, Vuškāns… Viņi 
ir tie, kuri varētu pieņemt svarīgus lēmu-
mus un palīdzētu Latgalei dzīvot labāk. 
Bet dažreiz man ir sajūta, ka nevar būt 

nekas savdabīgāks kā latgalietis Rīgā, 
goda vārds. Mēs tur kaut kā pazūdam un 
ļaujam citiem pieņemt lēmumus. 

- Vai tas ir pašapziņas trūkums?
M.S.: Varbūt tā ir vienkārši zvaigžņu 

slimība? Varbūt viņi ir apžilbuši no liel-
pilsētas laternu gaismām? (Smejas). Kad 
tu sāc ar šiem cilvēkiem runāt latgaliski, 
tu redzi, ka viņi mēģina novērsties. Viņi 
jau nenovēršas no manis, bet no savām 
saknēm. Agri vai vēlu tā nostaļģija vien-
alga atnāk. Man savos divdesmit gados 
bija iespēja satikt cilvēku Kanādā, kurš 
manam vienaudzim jautāja – “Pastās-
ti par to ozolu Krāslavā!”. Tas puisis tā 
nenopietni sāka stāstīt par to ozolu, kas 
atrodas blakus lielceļam, kā tajā ir ie-
skrējušas vairākas mašīnas. Bet šis vīrs, 
kuram bija 70 gadi, vienkārši stāvēja, 
klausījās un raudādams teica – stāsti vēl! 
Šo ozolu bija stādījis viņa tēvs. 40 – tajos 
gados, kad viņš bēga no padomju varas, 
tā bija pēdējā reize, kad viņš redzēja šo 
koku. Tikai tad es aizdomājos, ka tā ir 
nostaļģija, jo viņš ļoti vēlas tur atrasties.  
Daudziem, kuri ir aizbraukuši, šī nostaļ-
ģija klauvēs pie durvīm. Jautājums tikai 
kad un vai nebūs par vēlu. 

- Tā ir mūslaiku realitāte, ka dau-
dzu ceļš jau pēc vidusskolas ved uz 
lidostu. 

M.S.: Tā kā es mācu bērnus, es zinu, 
ka šeit neder frāzes par nodevējiem, jo 
viņiem visiem nāk līdzi savi stāsti, kuri 
bieži ir arī ļoti skarbi. Ir sev jāuzdod jau-
tājums – vai braukšana prom nav tikai 
pakļaušanās masu kustībai. Manā laikā 
visi masveidā vēlējās braukt mācīties 
uz Rīgu. Baidos, ka tā nereti ir shēma 
– pabeigšu vidusskolu un braukšu tikai 
tāpēc, ka visi brauc. Ir sākumā jāpacīnās 
vismaz gadu vai divus. Tas būtu godīgi 
attiecībā pret sevi. 

- Tu esi daudzu pasākumu reži-
sors. Vai Tev ir pazīstamas tā sauca-
mās “radošās mokas”?

M.S.: Ir lietas, kuras atnāk un kuras 
nav iespējams noturēt, bet ir arī lietas, 
kuras nāk ar lielu pretestību un piespie-
šanos. Esmu pamanījis, ka, ja tas ir kāds 
mākslīgs pasūtījuma darbs, tad iet kā 
pret skabargu. To vienmēr jūt arī skatī-
tāji. Godīgi sakot, cilvēki sāk piekust no 
dažādiem svētkiem. Mūsu senči atzīmē-
ja tikai četras gadskārtas. Es atceros, kā 
mans vectēvs jau nedēļu pirms svētkiem 
saplānoja, kādus bērzus liks istabā, vi-
ņam bija jau izgludināts krekls, vecmam-
ma zināja, ko viņa gatavos. Tā bija maģi-
ja un vesels rituāls. Viņi daudz strādāja, 
bet zināja, ka pēc tam viņi atpūtīsies. 

- Vai Tev kā svētku režisoram ir 
kāds izlolots sapņu projekts?

M.S.:  To es nekad nerealizēšu, jo es 
gribētu vienkārši sēdēt pie kupli klāta 
saimes galda ar savas dzimtas pārstāv-
jiem, tādā veidā izjūtot laiku un telpu. 
Tas būtu interesants ekskurss manā 
dzīvē. Es uzskatu, ka gēniem ir ļoti liels 
spēks, kas tiek pārmantoti no paaudzes 
paaudzē. 

Man nekad nav bijušas lielas ambīci-
jas. Gribi pastāstīšu par lielāko stresu 
saistībā ar kāda pasākuma organizēša-
nu? Savā laikā es organizēju Grand Prix 
spīdveja sacensības Daugavpilī. Šis pasā-
kums tika translēts uz 150 valstīm. Tad, 
kad uzvarētājam no Austrālijas bija jā-
stājas uz podesta, es austiņās saņēmu no 

DJ informāciju, ka viņš nevar atskaņot 
šīs valsts himnu. Tajā brīdī es fi ziski sa-
jutu, kā sāku sirmot. Atradās ļoti labs ri-
sinājums – angļu kolēģi ātri deva ziņu uz 
televīzijas mašīnu, viņi atskaņoja himnu, 
ko dzirdēja televīzijas skatītāji, bet mēs 
tikmēr stadionā laidām uguņošanu. Na-
baga austrālietis pēc tam dabūja trūkties 
no saviem tautiešiem, ka viņš himnas 
laikā nenoņēma galvassegu, lai gan viņš 
pats nesaprata, kāpēc neskan himna.  

- Kura darbības joma Tev ir sirdij 
vistuvākā?

M.S.: Es esmu transformeris. Vienīgi 
ik pa laikam jāuzlādē arī baterijas. Ja go-
dīgi, man ļoti patīk strādāt lauku vidē In-
drā, kur es pasniedzu zīmēšanu un kom-
pozīciju. Es jūtu, ka mans darbs ir ļoti 
vajadzīgs. Es redzu, kā šiem bērniem deg 
acis, ka viņi, pateicībā par to, ka mācu, 
var no skolas ēdnīcas atnest man maizi, 
uzlikt uz žurnāla un pateikt paldies. Tad 
es saprotu, ka Dievs ir kaut kur blakus.  
Ja skolēnu autobuss ir salūzis, kaimiņu 
onkulis paņem zirgu, sasēdina skolēnus 
kamanās un ved uz skolu. Tas nav nau-
das jautājums  - īstenībā es gribētu būt 
tur visu laiku, bet man ir jārisina arī fi -
nansiālās lietas. 

- Kas vēl Tevi uzlādē?
M.S.: Es izmantoju dabas resursus 

– vajag daudz staigāt basām kājām pa 
zemi, vārtīties rasainā zālē vai stāvēt 
zem ozola, ko es arī sistemātiski darbu. 
Nekādas ķīmijas un zāles nav vajadzīgas, 
ir jāsmeļas no dabas. Mēs to visu zinām, 
tikai ar internetvidi esam to nonivelējuši. 
Gribētos visus aicināt piebremzēt, runāt 
lēnāk un klusāk, braukt pie savām vec-
mammām un ar viņām sarunāties. Mēs 
visi esam iegriezti mākslīgā virpulī, ko 
stimulē virtuālā vide. Mūsu lielākais pa-
kļaušanas elements visos laikos ir bijis 
ekrāns – televizora vai datora. Mēs visi 
esam vienā lielā realitātes šovā, ko sauc 
par dzīvi. 

Jo tuvāk mans dzīves ceļš tuvojas ap-
vārsnim, jo vairāk saprotu, ka nekas nav 
tik paliekošs kā ieguldītais savos bēr-
nos. Kad tev ir bērni, tu spilgtāk izjūti 
gan priekus, gan bēdas. Līdz tam dzīvo 
ar vieglumu, bet ar bērniem ir tā – līdz 
kaulam. 

- Kuru vietu Tu šobrīd sauc par sa-
vām mājām?

M.S.: Tā ir visa Latgale. Mans mēr-
ķis ir izbraukāt visus ceļus un bezceļus. 
Man mājās ir karte, kur es atzīmēju vi-
sus punktus, kur es esmu bijis Latgalē. 
Ja es braucu un man ir laiks, es vienmēr 
izmantoju iespēju kaut kur nogriezties, jo 
tur vienmēr paveras interesanti vēstures 
fakti. Pēc arhitektūras var spriest, ka, 
piemēram, kādā ciemā dzīvo vismaz trīs 
kopienas. Tas ir mūsu lielākais spēks, ka 
mēs visi varam šādi sadzīvot. Sestdien 
ēst pie poļiem, svētdien pie krieviem un 
pirmdien pie latgaliešiem. Šobrīd es dzī-
voju Naujenes pagastā. Man dzīvē ir tā 
sanācis, ka vienmēr līdzās bijusi Dauga-
va – gan bērnībā Līksnas pagastā, gan 
tagad Naujenē. Man Daugava ir īsta lik-
teņupe. 

 Ar Māri Suseju sarunājās
 Elza Timšāne
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Par Latvijas čempioni vesera 
mešanā kļuva Regīna Aņisjko 

25. martā Salaspils stadionā notika  
Latvijas 2017. gada čempionāts vieglat-
lētikā  garajās mešanās ziemas apstāk-
ļos.

Vesera mešanas sacensībās četrās ve-
cuma grupās kopā uz starta izgāja 38 da-
lībnieki. To vidū bija arī divi Daugavpils 
novada sportisti – Regīna  Aņisjko  un 
Ņikita Ivanovs.

Pirmo reizi Daugavpils novada vēsturē 
par Latvijas čempioni pieaugušo konku-
rencē, īstos ziemas apstākļos ar krītošu 
sniegu, kļuva 2016. gada Sventes vidus-
skolas absolvente Regīna Aņisjko, kura 
uzrādīja teicamu rezultātu – 30,00 metri.

Regīna pagaidām ir pirmā un vienīgā 
Latvijas čempione pieaugušo konkuren-
cē vieglatlētikā Daugavpils novadā.

Novēlam Regīnai panākumus turpmā-
kajos startos!

 Edgars Miglāns
Sporta nodaļas vadītājs

Biķernieku pamatskolai 1. vieta 
akcijā “Skrien visa Daugavpils” 

Sagaidot Daugavpils pusmaratonu, 
Biķernieku pamatskola iesaistījās Big-
bank Skrien Latvija un Daugavpils pil-
sētas domes akcijā “Skrien visa Dau-
gavpils”. Akcijas mērķis ir parādīt, ka 
visi var skriet – kaut kilometru, kaut 
pāris metrus, kaut vai ap savu darba 
galdu. Pasākumā piedalījās arī Jānis 
Kolužs, kas ir Ņujorkas maratona da-
lībnieks.

Biķernieku pamatskolas izglītoja-
mie un jaunsargi ir aktīvākie Bigbank 
Skrien Latvija pasākumu dalībnieki, 

jo piedalījās vairākos skriešanas se-
riāla posmos. Prieks un lepnums par 
Biķernieku pamatskolas jauniem spor-
tistiem, jo tieši mūsu skola kļuvusi par 
labāko fotogrāfi ju/video konkursā un 
ieguvusi galveno balvu.

Ar devīzi – “Es varu, tu vari, visi Bi-
ķernieki var!”, Biķernieku pamatsko-
las pārstāvji gatavojas uzvarām arī 
Daugavpils pusmaratona distancēs, 
kas norisināsies 30.aprīlī.

Lilita Savčenko

Novada čempionātā basketbolā 
uzvarēja Naujenes pagasta komanda 

Noslēdzies Daugavpils novada čempio-
nāts basketbolā, kurā par čempioniem 
pēc trīs gadu pārtraukuma kļuva Nau-
jenes pagasta komanda. Sudrabu ieguva 
Kalupes pagasts, bronzu – Vabole. Kopu-
mā čempionātā piedalījās 8 komandas – 
Višķi, Naujene, Ambeļi, Vabole, Kalupe, 
Pilskalne, Svente un PIKC Daugavpils 
Būvniecības Tehnikums.  Sacensības tie-
sāja galvenais tiesnesis Sergejs Komļevs 
un tiesnesis Sergejs Pavlovs. 

Naujenes pagasta komanda aizvadī-
ja 14 spēles, no kurām tikai viena spēle 
tika zaudēta Kalupei. Kā atzīst Naujenes 
pagasta basketbola vīriešu komandas 
sabiedriskais treneris Edgars Kucins, 
čempionāts bija ļoti interesants un kon-
kurence starp komandām sīva. “Gribē-
tos atzīmēt Kalupes un Vaboles koman-
das un sporta organizatorus Aleksandru 
Vabiščeviču un Gunāru Kucinu. Kādreiz 
šajos pagastos basketbolu vispār nespē-
lēja, viņiem cieņā bija citi sporta veidi. 
Ar vietējiem spēkiem un piesaistītajiem 
leģionāriem no Lietuvas un Rēzeknes, 
viņi izrādīja nopietnu pretestību. Ja ag-
rāk novada čempionātā bija tikai divi 
dominanti – Naujene un Višķi, tad tagad 
komandu līmenis ir izlīdzinājies,” secina 
E.Kucins. 

Daugavpils novada čempionātā bas-
ketbolā par čempionāta labāko trīspun-
ktu guvēju tika apbalvots Zintis Saulī-
tis (Naujene), savukārt rezultatīvākais 
spēlētājs bija Renārs Bulduris no Va-
boles komandas. Katrai komandai tika 

atzīmēti arī labākie spēlētāji – Rihards 
Spīķis (Višķi), Agris Plinte (Pilskalne), 
Renārs Bulduris (Vabole), Ēriks Krei-
pāns (Naujene), Vitaliys Gorsanovas 
(Kalupe), Vitālijs Gubanovs (Svente), 
Jānis Kļavinskis (Ambeļi) un Juris Ozols 
(Daugavpils Būvniecības Tehnikums). 

Edgars Kucins, kurš ir arī Daugavpils 
novada vīriešu basketbola komandas 
treneris, pastāstīja, ka šosezon Daugav-
pils novada basketbola izlases komanda 
LBL-3 (Latvijas Basketbola līgas) PLAY-
OFF spēlēs ieņēma 10.vietu 16 koman-
du konkurencē. Pērn gan rezultāts bija 
nedaudz labāks – 7.vieta 19 komandu 
konkurencē. “Rezultāts pasliktinājās da-
žādu iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs pazau-
dējām mūsu izlases kapteini un līderi 
Alvi Šedi. Diemžēl trūkst arī komandas 
spēlētāju nomaiņas ar jauno paaudzi, 
jo novadā un Daugavpilī Sporta skolās 
bērniem un jauniešiem nav basketbola 
sekciju.. Šobrīd mūsu izlases vidējais ve-
cums ir 33-35 gadi, kas faktiski jau tuvo-
jas veterānu vecumam,” iemeslus atklā-
ja treneris. Šobrīd Daugavpils novada 
vīriešu basketbola komanda sastāv no 5 
pārstāvjiem no Višķiem, 5-6 spēlētājiem 
no Naujenes, pa 1 no Dubnas, Maļino-
vas, Kalupes, Sventes un Pilskalnes, kā 
arī 4 no Daugavpils.

Kucins pastāstīja, ka veiksmīgāki re-
zultāti ir pierobežu basketbola līgā, kur 
novada izlases komanda jau ir iekļuvusi 
labāko četriniekā. 

Elza Timšāne
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Daugavpils novads tika prezentēts 
izstādē “Atpūta un sports 2017”

Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūra “TAKA” piedalījās ikgadē-
jā sportam un atpūtai veltītā izstā-
de “Atpūta un sports 2017”, kas no-
tika no 24. līdz 26. martam izstāžu 
kompleksā BT1 Rīgā, Ķīpsalā. Izstā-
dē tika prezentēti dažādi pārsteidzo-
ši jaunumi atpūtas un sporta nozarē 
– inovatīvs SUP dēlis ar pedāļiem, 
veloslēdzene ar “smakojošu pārstei-
gumu” garnadžiem, dunči kā māks-
las darbi, Latvijā uzbūvēts motocikls, 
mini novuss un citas jaukas lietas.

Aģentūra “TAKA” izstādē populari-
zēja sportošanas un atpūtas iespējas 
kompleksā “Višķu estrāde un stadi-

ons”, aicināja arī izmēģināt dažādas 
aktīvās atpūtas iespējas dabas parkā 
“Daugavas loki”. Īpašu interesi bēr-
niem radīja sporta kompleksa ma-
kets, kas rotāja Daugavpils novada 
stendu, savukārt uzņēmēji nopietni 
apsvēra iespējas rīkot korporatīvos 
pasākumus un sporta spēles saviem 
uzņēmumiem. “Daugavas loki” tika 
prezentēti kā vieta, kur var nestei-
dzoties baudīt dabu sporta kluba 
“Beibuks” plostos vai parādīt savas 
laivošanas un riteņbraukšanas spē-
jas Tūrisma triatlonā, kas šogad no-
risināsies 27.maijā. 

Arī šovasar Daugavpils novada 
pašvaldība skolēniem piedāvās 

iespēju strādāt 
Jau ceturto gadu Daugavpils no-

vada dome, sadarbojoties ar Dau-
gavpils novada uzņēmējiem, īstenos 
Daugavpils novada skolēnu vasaras 
nodarbinātības programmu. Šogad 
darbs skolēniem tiks piedāvāts pe-
riodā no 5. jūnija līdz 25. augustam, 
kurā varēs piedalīties Daugavpils no-
vadā deklarētie skolēni vecumā no 14 
līdz 19 gadiem, kas mācās vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs. 

Programma tiek īstenota, lai snieg-
tu skolēniem iespēju iegūt pirmo 
praktisko pieredzi par darba vidi, pa-
augstināt praktiskās darba iemaņas, 
vairotu izpratni par profesijām un 
uzņēmējdarbības nozarēm novadā, 
darba tiesiskajām attiecībām un pie-
nākumiem, tādējādi samazinot jau-
niešu bezdarba riskus nākotnē. 

Skolēnus nedrīkst nodarbināt dar-
bos, kas saistīti ar paaugstinātu ris-
ku viņu drošībai, veselībai, tikumībai 
un attīstībai.

Šā gada 29. maijā noslēdzas darba 
devēju pieteikšanās dalībai skolēnu 
vasaras nodarbinātības programmā. 
Pieteikties darba devējs var Daugav-
pils novada pagastu pārvaldēs, elek-
troniski - Daugavpils novada mājas 
lapā vai personīgi pie programmas 

koordinatora Jāzepa Krukovska 
Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 
2, Daugavpilī, 29. kabinetā. 

Sākot ar 22. maiju, pagastu pārval-
des ar darba devēju noslēgs pakalpo-
juma līgumu, savukārt darba devējs 
ar skolēnu slēgs darba līgumu, nodro-
šinot skolēnam darba vadītāju, kurš 
jaunietim palīdzēs apgūt darbam ne-
pieciešamās pamatprasmes un integ-
rēties darba vidē.

Daugavpils novada pašvaldība no-
drošinās dotāciju darba devējam, 
valstī noteiktās minimālās stundas 
likmes apmērā 2017. gadā – 2,585 
eiro, skolēna darba algai ne vairāk kā 
4 stundām dienā un ne ilgāk, kā:10 
darba dienas, ja skolēnam ir 14 – 15 
gadi, vai 20 darba dienas, ja skolēnam 
ir 16 – 19 gadi, kā arī segs kompensā-
ciju par neizmantoto atvaļinājumu.

Dalībai programmā skolēni varēs 
pieteikties, sākot ar 2. maiju līdz 
19.maijam Daugavpils novada pagas-
tu pārvaldēs vai personīgi, ierodoties 
Daugavpils novada domē, 29. kabine-
tā. 

Plānotais iesaistāmo skaits – 138.

Jāzeps Krukovskis
Attīstības pārvaldes

Komercdarbības konsultants

Lielajā talkā darbus veica 2002 talcinieki 
Par spīti nelabvēlīgiem laika apstākļi, 

22.aprīlī visā Daugavpils novada terito-
rijā pulcējās 2002 talcinieki, lai sakoptu, 
apzaļumotu un labiekārtotu apkārtējo 
vidi. Čakli strādāja skolēni, jaunieši un 
pieaugušie. 

Līksnas pagastā talkā vienojās 82 ie-
dzīvotāji, kuri kopīgiem spēkiem savāca 
300 maisus atkritumu. Tika sakopta bi-
jušās mācītājmājas ēka un tās apkārtne, 
teritorija ap daudzdzīvokļu mājām un 
trim uzņēmumiem. 

Maļinovas pagasta jaunieši sakopa 
teritoriju pie Rubenišķu lūgšanu nama, 
savukārt pārējie pagasta iedzīvotāji vāca 
atkritumus Lielo Kokinu kapsētā un gar 
pašvaldības ceļu grāvmalām, kopumā 
piepildot 115 maisus.  Tāpat tika iestā-
dītas 25 spirejas. Ar līdzdalību talkā 
palīdzēja Z/S Ainavas, kas nodrošināja 
3 mašīnas melnzemes. Krāšņas 200 at-
raitnītes tika iestādītas arī Kumbuļu un 
Demenes ciemā, dažādi košumkrūmi ta-
gad papildinās arī Vecsalienas pils par-
ku. 

Medumu pagastā no kritušo koku kri-
talām un krūmiem tika atbrīvota Me-
dumu parka teritorija, tāpat tika tīrītas 
ceļmalas no atkritumiem, kā arī tika 
iestādītas eglītes ciema teritorijā. 450 eg-
lītes tika iestādītas arī Zemnicku mežā 
Dubnas pagastā. 

Biķernieku pagastā tika sakopti cie-
mi un Biķernieku, Krasnoje un Pante-
lišķi kapsētas, savācot 250 maisus.  Pie 
Biķernieku kultūras nama ēkas tika 
iestādīti 7 ozoli. Ceļmalas tika sakoptas 
arī Laucesas pagastā, savācot 220 atkri-
tumu maisus. 151 atkritumu maiss tika 

izvedot 7 traktora piekabes ar gružiem. 
Sakopjot pagasta grāvmalas, skolēni sa-
lasīja 200 atkritumu maisus. Līdzīgi dar-
bi tika veikti arī Kalupē, kur labiekārto-
ja teritoriju pie iecerētā Kalupes saieta 
nama – talcinieki novāca vecā šķūnīša 
paliekas un izzāģēja krūmus. 

Višķu pagastā 72 talcinieki sakopa te-
ritoriju pie Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas, pagasta pārvaldes, Jauniešu cen-
tra un estrādes, salasot 280 atkritumu 
maisus.  Tāpat tika iestādītas 28 tūjas 
pie Višķu SAC un 23 ceriņkrūmi Višķu 
tehnikuma ciemā. 

Tabores pagastā pie pārvaldes ēkas 
un veikala “Mežvidi” tika uzstādīti jauni 
informācijas stendi, tāpat tika sakopta 
Tabores ciema parka teritorija, Liellašu 
un Elernes kapsētas. Iecerētie darbi – 
solu un bērnu rotaļu laukuma krāsošana 
-  pagaidām tika atlikta. Nogaidīt labā-
kus laikapstākļus nolēma arī Kalkūnes 
pagasta jaunieši, kuriem plānota talka 
Berķeneles baznīcas teritorijā. 

Savukārt Daugavpils novada domes, 
pašvaldības aģentūras “TAKA” un Nau-
jenes pagasta pārvaldes darbinieki ķērās 
pie darbiem, lai izveidotu jaunu velomar-
šutu dabas parkā “Daugavas loki” – at-
zarojumu no Slutišķu kraujas līdz Slu-
tišķu ciemam. 

Ikvienā pagastā talcinieki pēc labi pa-
darīta darba tika pacienāti ar garšīgām 
pusdienām. 

Elza Timšāne
Raksts tapis sadarbībā ar pagastu 

pārvaldēm
savākts Nīcgales pagastā, kur talcinieki 
visaktīvāk darbojās, uzkopjot Nīcgales 
kapsētu. 

Vabolē no sabrukušajām koka pie-

būvītēm tika atbrīvota muižas klēts 
ēkas apkārtne. Ēkas pagalmā tika grāb-
tas pērnās lapas, zāģēti krūmi, savāktas 
stikla pudeles un metāllūžņi, rezultātā 
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LAD konsultāciju grafi ks par elektronisko pieteikšanos 
platību maksājumiem

Datums Pasākums Laiks Vieta
02.05.2017 LAD 

konsultācijas
10.00-15.00 Tabore

Skrudaliena
Pagasta pārvaldes telpas

03.05.2017 LAD 
konsultācijas

10.00-15.00 Vecsaliena
Saliena

Pagasta pārvaldes telpas
08.05.2017. LAD 

konsultācijas
10.00-15.00 Kalupe 

Nīcgale
Pagasta pārvaldes telpas

09.05.2017 LAD 
konsultācijas

10.00-15.00 Medumi
Pagasta pārvaldes telpas

15.05.2017 LAD 
konsultācijas

10.00-15.00 Līksna 
Vabole

Pagasta pārvaldes telpas
17.05.2017 LAD 

konsultācijas
10.00-15.00 Svente

Pagasta pārvaldes telpas

Konsultācijas var saņemt arī Skolas ielā 19, Špoģos; Sēlijas ielā 2, Daugav-
pilī un Skolas ielā 9, Krāslavā. 

Jeļena Sterlāne: “Katra ģimene ir pagasta vēstures daļa”

Jeļena Sterlāne ir Demenes pagasta 
bibliotēkas vadītāja, kas strādā te sa-
līdzinoši nesen. Jeļena pēc izglītības ir 
krievu valodas un literatūras skolotāja, 
absolvējusi Daugavpils Universitāti, kā 
arī Rīgā apguvusi informācijas un biblio-
tēkzinātnes pamatus. Jeļena ir dzimusi 
un augusi Demenes pagastā, mācījusies 
Zemgales vidusskolā. Pēc studijām neil-
gu laiku strādāja par skolotāju, tad par 
bibliotekāra palīgu Vienības pamatskolā 
un pēdīgi – atnāca strādāt uz dzimto pa-
gastu. Lielais bibliotēkas krājums ir biju-
šās bibliotēkas vadītājas Ludmilas Jure-
vičas nopelns, kas strādāja te ilgus gadus. 
Viņa ir veidojusi arī nelielu novadpētnie-
cības materiālu plauktu ar dokumentiem 
un vēsturiskiem priekšmetiem. Tagad 
bibliotēka izskatās citādāk, nekā pāris 
gadus atpakaļ – tika nopirkti jauni grā-
matu plaukti, kas vizuāli padarīja telpas 
gaišākas un plašākas. Novadpētniecības 
plaukts arī joprojām tiek papildināts. 
Jeļena ir sākusi krāt vecās fotogrāfi jas. 
Tajā mājā, kur tagad atrodas dzīvnieku 
patversme “Otrā māja”, bēniņos tika at-
rasti iepriekšējo saimnieku atstātie vecie 
fotogrāfi ju albumi. Tagad fotogrāfi jas 
atrodas bibliotēkā, jo saimnieki no tām 
atteikušies. 

Bibliotēkā esošajos novadpētniecības 
krājumos glabājas seni iespieddarbi, fo-
togrāfi jas un dokumenti, skolēnu zināt-
nisko darbu kopijas, sadzīves priekšmeti. 
Vēsturisko materiālu krājums regulāri 
tiek papildināts ar ziņām par Demenes 
pagasta vēsturi, novada dabu, kultūras 
dzīvi, kas fi ksēts novadpētniecības kar-
totēkā. 

Mīlestība pret grāmatām Jeļenai nā-
kusi no bērnības. 

Kāds autors Jums pašai mīļākais? 
J.S. No krievu klasikas tas ir Fjodors 

Dostojevkis, no pasaules klasikas – ro-
mānu rakstnieks Gabriels Garsija Mar-
kess. 

Bibliotēka ir vieta, kur viss strau-
ji mainās, informācijas sektorā var 
daudz paveikt, taču nemitīgi jāpiln-
veido sevi. Kas, Jūsuprāt, būtu jāie-
mācās vēl, lai darbs ritētu vieglāk?

J.S. Kad atnācu strādāt uz bibliotēku, 
sapratu, ka daudz jāsaskaras ar doku-
mentācijas kārtošanu, labprāt apgūtu 
kaut ko no iestāžu vadības. Regulāri jā-
papildina zināšanas par bibliotēkas dar-
bību, vēsturi un kultūru. 

Kas ir vissvarīgākais bibliotekāra 
darbā? 

J.S. Grūti ir izdalīt kaut ko vienu. Vis-
pirms, protams, ir jāmīl savs darbs. No 
tā izriet arī mīlestība pret grāmatām, sa-
pratne pret lasītājiem, pagasta iedzīvotā-
jiem. Jo ar visiem ir jāprot komunicēt, sa-
darboties, atsaukties uz lasītāju vēlmēm 
un vajadzībām. Protams, ir jābūt vēlmei 
attīstīties un arvien uzzināt kaut ko jau-
nu. Ja kaut ko iemācies, tad ienes to arī 
savā darbā, tas ir interesanti. 

Agrāk bibliotēka tika orientēta uz 
krājumu, bet tagad ir notikušas pār-
maiņas – bibliotēkas centrā ir cil-
vēks. Kā mūsdienās piesaistīt biblio-
tēkai jaunus lasītājus un ieinteresēt 
jau esošos? 

J.S. Par cik strādāju te nesen, tad vie-
notu recepti nevaru pateikt. Cenšos da-
žādot. Jāseko lasītāju interesēm, jo tās 
ir mainīgas. Katram lasītājam ir jāatrod 
sava pieeja. Bibliotēka šodien piedāvā 
lasītājiem ne tikai iespēju lasīt, bet arī 
mācīties. Senioriem tā ir iespēja apgūt 
datorzinību pamatus, ar interneta palī-
dzību sazināties ar saviem bērniem, kas 
ir prom ārzemēs. Palīdzu zemniekiem arī 
ar konsultācijām par LAD elektroniskās 
pieteikšanās sistēmu, rēķinu apmaksu, 
skaidroju, kā darboties sociālajos tīklos. 
Bērniem cenšos piedāvāt pie datora pa-
vadīt laiku lietderīgi, izmantojot tādas 
datu bāzes kā letonika.lv, periodika.lv. 

Vai varat pastāstīt kādus intere-
santus faktus par Demenes pagastu? 

J.S. Demenes pagasts izveidojās 1885. 
gadā, apvienojot Briģenes, Šembergas, 
Behovas, Faļtofas, Demenes un Deme-
nes mācītājmuižas pagastus. Daudzas 
muižas apkārtne agrāk piederēja Enģel-
hardtu dzimtei.

Bibliotēkā ir karte, kas izdota 1924. 
gadā. Kartē atzīmētas tādas vietas kā 
“Janauka”, kas citā kartē fi gurē kā “Fe-
bionova” vai “Fabijanova”, tagad tam ir 
nosaukums “Jāņuciems”, bet cilvēki to 
vēl joprojām sauc pa vecam par “Janov-
ku”. Par veco nosaukumu atgādina vien 
Fabijanovas baznīca. Tā arī “Mitulaniš-
ki” tagad ir “Matulaniški”, “Mežaniški” 
– “Mežaņi”. 

Vecajās kartēs redzam, ka tā bija ne 
tikai Demene, bet šajā vietā atradās 
”Taržek”. Apdzīvotā vieta veidojusies 
uz Loringhoveru dzimtai piederējušās 
Demenes muižas zemes. Sens pagas-
ta centrs, kas izaudzis pēckara gados 
kā kolhoza “Družba”, vēlāk — padomju 
saimniecības “Demene” un ciema pado-
mes centrālais ciemats. 

1979. gadā Demenes ciema padome 
apvienojās ar Jāņuciema ciema padomi, 
izveidojot centru Demenes ciemā. 1990. 
gadā Demenes pagasts tika atjaunots. 
1998. gada rudenī Demenes pagastam 
pievienots Līdumnieku pagasts, kurā 
teritorija bija veidojusies padomju varas 
gados pēc otrā pasaules kara, apvienojot 
daļu bijušas Demenes un Silenes pagas-
tu teritorijas.

Mans vaļasprieks ir fotogrāfi ja. Viens 
no uzdevumiem, ko mēs cenšamies pil-
dīt, ir rūpīgi krāt un saglabāt mūsu nova-
da un pagasta vēsturi. Mūsu bibliotēkas 
plauktos jau glabājas dažādi novadpēt-
nieciski materiāli – raksti, fotogrāfi jas, 
kartes u.c. Bet gribētos to papildināt vēl. 
Katrs cilvēks, kurš kādreiz šeit dzīvoja, 
katra ģimene – ir pagasta vēstures da-
ļa. Fotogrāfi jas tajā laikā bija retums, 
mūsdienās - izcila vērtība. Man perso-
nīgi, ne tikai darba pienākumu dēl, ir 

ļoti interesanti redzēt vecas fotogrāfi jas, 
kuras stāsta par savu laikmetu. Tādēļ ir 
lūgums demeniešus, kā esošos, tā biju-
šos, padalīties ar savām fotogrāfi jām, par 
cilvēkiem, vietām un notikumiem. Ma-
nuprāt, tā ir svarīga tā laika liecība, in-
formācija par to, kā cilvēki dzīvoja agrāk. 

Interesanti ir arī strādāt ar veciem 
dokumentiem. Tagad es iepazīstos ar ra-
du rakstiem, kurus mēs varam apskatīt 
baznīcas grāmatās. Kādas ģimenes šajā 
teritorijā ir dzīvojušas. 

Jums ir bibliotēkas jaunumi arī 
sociālajos tīklos, piemēram, face-
book.com. Pastāstiet, par ko tajā in-
formējiet sabiedrību? 

J.S. Sociālajos tīklos es ievietoju infor-
māciju par pagastu un cilvēkiem, lai to 
izlasa arī tie, kas ir aizbraukuši prom. 
Arī viņiem ir interesanti uzzināt par 
jaunumiem un bibliotēkas aktualitātēm. 
Noskenētas fotogrāfi jas ievietoju arī. 
Piemēram, fotogrāfi jas no Jāņuciema 
skolas 1938./1939. gadā. Tās palika no 
mana vectēva, kurš tur mācījās. Pagas-
ta svētkos 2015. gadā mēs veidojām veco 
fotogrāfi ju izstādi un zīmējumu konkur-
su bērniem par to, kā viņi redz Demenes 
pagastu. Bija interesanti, jo pasākumā 
pagātne savijās ar nākotni. 

Vai Jūs fi ksējiet datus, kad tās fo-
togrāfi jas uzņemtas, no kuras ģime-
nes nāk? 

J.S. Jā. Fotogrāfi ju oriģinālus es atdo-
du to īpašniekiem, savukārt fotogrāfi jas 
bibliotēkas krājumam skenēju. Tad es 
sastādu fotogrāfi ju sarakstu ar numerā-
ciju. 

Vai pati savas ģimenes vēsturi es-
at izpētījusi? 

J.S. Manas ģimenes saknes arī ir 
Demenes pagastā. Pēc baznīcgrāmatu 
ierakstiem mājas, kur dzīvoja tās iedzī-
votāji 19.gs. beigās un 20.gs. sakumā, 
atradās Demenes, Kurcuma un Kalkūnu 
pagastu teritorijā – bet pēc dažādām te-
ritoriālām reformām, kas notika 20.gs.,  
šīs teritorijas pārtapa par Demenes un 
Laucesas pagastiem. Bija arī senči, kuri 
atnāca uz Demeni no Lietuvas puses, un 
dzīvoja pēc tam Demenes pagasta “Skir-
nā”. Radinieku vidū ir gan pareizticīgie, 
gan vecticībnieki, gan katoļi. No mātes 
puses visi ir katoļticīgie, no tēva puses – 

pareizticīgie un vecticībnieki. Agrāk šajā 
pusē dzīvoja lielas un kuplas ģimenes, 
tagad te ir ļoti kluss. Arī daudzas vecās 
mājas jau vairs nav atrodamas.  

Cilvēki atmet to, kas nav būtisks 
tajā brīdī. Lasa tikai to informāciju, 
kura ir nepieciešama šeit un tagad. 
Ko izvēlas Demenes pagasta lasī-
tājs? 

J.S. Lasītājiem ir ļoti dažādas intere-
ses. Bērni lasa grāmatas gan latviešu, 
gan krievu valodā. Patīk enciklopēdijas 
un grāmatas par dzīvniekiem. Lielie la-
sītāji izvēlas periodiskos izdevumus, mī-
lestības romānus, detektīvus un arī “no-
pietnāku” literatūru. Skolēni un studenti 
izmanto nozaru literatūru. Daudz lasa 
par kulināriju, veselību. 

Kādi demenieši ir atstājuši šeit sa-
vas pēdas?

J.S. Pirmais cilvēks, kas sāka vākt 
vēsturiskos materiālus par Demeni, bi-
ja mūsu iedzīvotājs Josifs Beinarovičs, 
kādreizējais Zemgales vidusskolas vēstu-
res skolotājs. Pāris gadus ir bijis arī šīs 
skolas direktors. Viņa laikā tika izveidots 
skolas muzejs. Vēl viens novadnieks, kas 
ir iemūžinājis daudzus pagasta notiku-
mus gan fotogrāfi jās, gan video materiā-
lā, ir Makarijs Loginovs. Šīs fotogrāfi jas 
glabājas pie mums bibliotēkā, un mēs 
caur izstādēm cenšamies rādīt tās arī sa-
viem iedzīvotājiem. Vēl savā laikā Deme-
nē dzīvoja Čunčeļu ģimene, tā ir vesela 
skolotāju dinastija, par kuriem atceras 
ne vien pie mums, bet arī citos novados. 

Kādi pasākumi bibliotēkā ir ieplā-
noti Latvijas simtgades pasākumu 
ietvaros? 

J.S. 4. maijā Demenes pagastā no-
tiks vērienīgs pasākums, tostarp - Bal-
tā galdauta svētki un galdautu izstāde. 
Galdauti izstādei tiek vākti no vairākām 
ģimenēm, kur tie saglabājās no vecmam-
mas vai mammas, vai kurus izšuva izstā-
des dalībnieces. Uzskatu, ka ir ļoti vērtīgi 
saglabāt to, kas mums ir – darbus, bildes, 
dokumentus, stāstus. Tas ir mūsu kultū-
ras mantojums, kuru vajag atcerēties un 
saglabāt nākošajām paaudzēm. 

 Ar Jeļenu Sterlāni sarunājās
 Olga Davidova
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2017.gada 3.jūnijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas
Daugavpils novada domes vēlēšanām ir pieteikti 6 deputātu kandidātu sa-

raksti.
25.04.2017. kandidātu sarakstu iesniedzēji izlozēja secību, kādā vēlēšanu 

zīmes tiks sarindotas izsniegšanai vēlētājiem:
• „Daugavpils novada partija”
• “Latvijas Krievu savienība”
• “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
• LATGALES PARTIJA
• Zaļo un Zemnieku savienība
• No sirds Latvijai, Latvijas Reģionu Apvienība
Sākot ar 29.maiju, vēlēšanu iecirkņos būs iespējams iepazīties ar priekš-

vēlēšanu programmām un ziņām par deputātu kandidātiem. Šobrīd to var 

KANDIDĀTU SARAKSTS
Vēlēšanu apgabals: Daugavpils novads
Kandidātu saraksta nosaukums:
 “Daugavpils novada partija”

Nr. 
p.k. Vārds, uzvārds

1. Janīna Jalinska
2. Arvīds Kucins
3. Jānis Belkovskis
4. Regīna Tamane
5. Aivars Rasčevskis
6. Andrejs Bruns
7. Svetlana Kursīte
8. Roberts Jonāns
9. Aleksandrs Sibircevs

10. Jeļena Vasiļjeva
11. Juris Livčāns
12. Ilmārs Skuķis
13. Inese Locika
14. Gļebs Zujevs
15. Andrejs Repins
16. Antoņina Jermolajeva
17. Aleksejs Mackevičs
18. Aleksejs Korotkovs
19. Tatjana Klopova
20. Jānis Kudiņš

KANDIDĀTU SARAKSTS
Vēlēšanu apgabals: Daugavpils novads
Kandidātu saraksta nosaukums:
„Latvijas Krievu savienība”

Nr. 
p.k. Vārds, uzvārds

1. Dmitrijs Ribņikovs
2. Oļegs Paršuto
3. Oļegs Lebedjoks
4. Jevgeņija Muštavinska
5. Vitālijs Jurševičs

KANDIDĀTU SARAKSTS
Vēlēšanu apgabals: Daugavpils novads
Kandidātu saraksta nosaukums:
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Nr. 
p.k. Vārds, uzvārds

1. Edgars Kucins
2. Vjačeslavs Moskaļenko
3. Olesja Ņikitina
4. Visvaldis Ločs
5. Daina Amosova
6. Jānis Vagalis
7. Viktors Andruškevičs
8. Valdis Grebežs
9. Dace Lapkovska
10. Tatjana Barinova
11. Aleksandrs Kolomenčikovs
12. Tatjana Skindere
13. Jevgeņijs Gridasovs
14. Raimonds Užulis
15. Olga Pankova
16. Staņislavs Gabrens
17. Ivans Gleba
18. Deniss Sarafaņuks
19. Edgars Vilcāns
20. Valērijs Hrapāns

KANDIDĀTU SARAKSTS
Vēlēšanu apgabals: Daugavpils novads
Kandidātu saraksta nosaukums: 
Zaļo un Zemnieku savienība

Nr. 
p.k. Vārds, uzvārds

1. Viktors Kalāns
2. Anita Miltiņa
3. Ruta Grustāne
4. Antija Vēvere
5. Modris Blūmentāls
6. Oskars Matisāns
7. Irēna Frišberga
8. Natālija Dvorjaņikova
9. Igors Sergejevs
10. Henriks Klaucāns
11. Raimonds Geičuns
12. Sofi ja Mole
13. Marija Mureviča
14. Nataļja Polgina
15. Emīls Salītis
16. Artis Smagars
17. Mihails Lapkovskis
18. Jānis Smilgins

KANDIDĀTU SARAKSTS
Vēlēšanu apgabals: Daugavpils novads
Kandidātu saraksta nosaukums:
LATGALES PARTIJA

Nr. 
p.k. Vārds, uzvārds

1. Janīna Kursīte
2. Jurijs Gridasovs
3. Inta Ruskule
4. Jānis Kudiņš
5. Ingrīda Avdejeva
6. Rihards Aliks
7. Jeļena Revina
8. Ilgonis Skrinda
9. Zinaīda Afanaseviča
10. Svetlana Smirnova
11. Guntars Melnis
12. Dmitrijs Meinerts

KANDIDĀTU SARAKSTS
Vēlēšanu apgabals: Daugavpils novads
Kandidātu saraksta nosaukums: 
 No sirds Latvijai, 
Latvijas Reģionu Apvienība

Nr. 
p.k. Vārds, uzvārds

1. Ivars Veliks
2. Marika Cakule
3. Iveta Lazareva
4. Vita Velika
5. Larisa Čikanova
6. Paulis Skromanis
7. Svetlana Kārkliņa
8. Juris Ostrovskis
9. Jānis Litiņš

10. Nadežda Sivačonoka
11. Staņislavs Stašulāns
12. Romāns Saušs

izdarīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv. 
Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā (03.06.2017) ir no pulk-

sten 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas pirms vēlēšanām, dažas stundas dienā, varēs 
nobalsot iepriekš.

31.maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00;
1.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00;
2.jūnijā no plkst.10.00 līdz 16.00.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29.maija va-
rēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlē-
tājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.

Publicējam Daugavpils novada domes vēlēšanām reģistrētos kandidātu sa-
rakstus. 
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I Z S O L E S

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2017.gada 23.februārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.3 (protokols Nr.4., 2.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par reklāmas 
materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvieto-
šanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pir-
mās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.1 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo 
materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā” šādus gro-
zījumus: 
 1.1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu”;

1.2. aizstāt 8.punktā vārdu “www.drp.lv” ar vārdu “www.daugavpilsnovads.
lv”;

1.3. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:
“37. Priekšvēlēšanu reklāmu atļauts izvietot saskaņā ar Priekšvēlēšanu 
aģitācijas likuma nosacījumiem.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 

„Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.1 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo 
materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošajos noteikumos  iekļautas atsauces uz normatīvajiem aktiem, 
kas zaudējuši spēku. Līdz ar ko, nepieciešami grozījumi.
2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem jaunā redakcijā tiek izteikts tiesiskais pa-
matojums un  37.punkts, kurš nosaka, ka priekšvēlēšanu reklāmu atļauts izvie-
tot saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, kā arī 8.punktā aizstāts vārds 
“www.drp.lv” ar vārdu “daugavpilsnovads.lv”.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžeta izdevu-
mu daļu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli  paš-
valdības teritorijā

Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav.
6. Informācija par konsultācijām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugav-
pils novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

2017. gada 23. maijā plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
divistabu dzīvokļa īpašums Nr. 3 ar 
kopējo platību 58.6 m2,  kurš atrodas 
„Dzīvojamā māja 3 525.km”,  Līksnas 
pagastā, Daugavpils novadā,  ~ 14.3 
km attālumā no  Daugavpils pilsētas 
robežas, dzīvokļu māju apbūves terito-
rijā. Dzīvoklim ir vajadzīgs remonts.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 600 .
2017. gada 23. maijā plkst. 09:30 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
divistabu dzīvokļa īpašums Nr. 4, ar 
kopējo platību 57.9 m2 , kurš atrodas 
„Dzīvojamā māja 3 525.km”,  Līksnas 
pagastā, Daugavpils novadā,  ~ 14.3 
km attālumā no  Daugavpils pilsētas 
robežas, dzīvokļu māju apbūves terito-
rijā. Dzīvoklim ir vajadzīgs remonts.  

Objekta sākotnējā cena –  EUR 600 .
2017. gada 23. maijā plkst. 10:00 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
divistabu dzīvokļa īpašums Nr. 5, ar 
kopējo platību 51.5 m2 , kurš atrodas 
„Dzīvojamā māja 3 525.km”, kurš at-
rodas „Dzīvojamā māja 3 525.km”,  
Līksnas pagastā, Daugavpils novadā,  
~ 14.3 km attālumā no  Daugavpils pil-
sētas robežas, dzīvokļu māju apbūves 
teritorijā.  Dzīvoklim ir vajadzīgs re-

monts.  Objekta sākotnējā cena –  EUR 
600 .

2017. gada 23. maijā plkst. 10:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
trīsistabu dzīvokļa īpašums Nr. 1, ar 
kopējo platību 54.4 m2 , kurš atrodas 
„Baltā māja”, Kalniški, Līksnas pagas-
tā, Daugavpils novadā, ~ 19.5 km attā-
lumā no  Daugavpils pilsētas robežas, 
dzīvokļu un privātmāju apbūves terito-
rijā.   Objekta sākotnējā cena –  EUR 
1 100 .

2017. gada 23. maijā plkst. 11:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
vienistabu dzīvokļa īpašums Nr. 2,ar 
kopējo platību 57.8 m2 , kurš atrodas 
Dīķu ielā 1, Kalupe, Kalupes pagastā, 
Daugavpils novadā, ~ 29 km attālumā 
no  Daugavpils pilsētas, ~ 1 km attālu-
mā atrodas izglītības iestādes un ~ 700 
m attālumā atrodas pasts.  Objekta sā-
kotnējā cena –  1 100,00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. 
gada 19. maijam plkst. 15.00, Dau-
gavpils novada domē, 12.,19. kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, ie-
priekš samaksājot reģistrācijas maksu 
EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% ap-
mērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 

Sventes pagasta pārvalde  pārdod  
rakstiskā  izsolē  ar augšupejošu 
soli  pašvaldībai piederošo kustamo 
mantu – autobusu  VW LT 35 , izlai-
duma gads 1999., nobraukums 527550 
km.  

Autobusa izsoles  sākumcena  
720,00  (septiņi  simti divdesmit euro), 
izsoles solis EUR 50 (Piecdesmit euro).

Nodrošinājums EUR 72,00 (sep-
tiņdesmit divi euro 00 centi)  ap-
mērā jāiemaksā bankas kontā  
Nr.LV68TREL9814211440200, Valsts 
kase, SWIFT kods: TRELLV22, ar no-
rādi maksājuma uzdevumā „Sventes 
pagasta pārvaldes izsolāmās kustamās 
mantas - autobusa VW LT 35  nodroši-
nājums”, līdz izsoles sākumam.

Izsole notiks 2017.gada 16. maijā  
plkst.10.00 Sventes pagasta pārvaldes  

telpās Alejas ielā 9, Sventē, Sventes 
pagastā , Daugavpils  novadā. 

Piedāvājumi iesniedzami vai sūtā-
mi pa pastu Sventes  pagasta pārval-
dei  Alejas iela 9, Svente, Sventes pag., 
Daugavpils nov. , LV-5473.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Sventes pagasta pārvaldē, Alejas ielā 9 
, Sventē , Sventes pagastā,  Daugavpils  
novadā  darbdienās no plkst.8:00 līdz 
12:00 un no 13:00 līdz 16:00, izsoles 
noteikumi publicēti Sventes pagasta 
pārvaldes mājas lapā  www.svente.lv.  
Tālruņi uzziņām 65425180; 29191397.

Izsolāmā manta apskatāma,  ie-
priekš saskaņojot ar pārvaldes komu-
nālā dienesta vadītāju Artūru Jonānu   
pa tālr. 29191397.

Mūžībā aizgājuši
Demenes pagastā

Aļminovičs Mihails (1950.g.)
Koškins Viktors (1950.g.)
Kņazjkova Anna (1936.g.)

Kalupes pagastā
Gvozdevs Aleksandrs (1954.g.)

Soms Broņislavs (1943.g.)
Laucesas pagastā 

Fjodorova Molgožata (1936.g.)

Maļinovas pagastā
Komarova Aleksandra (1925.g.)

Naujenes pagastā
Delvers Broņislavs (1928.g.)
Blaževičs Jevgenijs (1979.g.)
Jurgelāns Aivars (1960.g.)
Nitišs Vincents (1939.g.)

Nikolajevs Vladimirs (1941.g.)
Nīcgales pagastā 

Dimante Valentīna (1928.g.)

Skrudalienas pagastā
Petkuns Eduards (1956.g.)

Rotčenko Paroskovija (1930.g.)
Pirtane Sofi ja (1928.g.)

Jačmenkins Anatolijs (1968.g.)
Sventes pagastā

Saliete Marija (1939.g.)
Subravina Leontina (1942g.)

Tabores pagastā
Rumjanceva Jevgenija (1926.g.)

Strēlnieks Arvīds (1936.g.)

Vecsalienas pagastā 
Maskaļonoka Svetlana (1965.g.)

Kukjana Kristīne (2000.g.)
Suhanovs Pāvels (1937.g.) 

Višķu pagastā
Adamovičs Rihards (1956.g.)

sākumcenas. 
2017. gada 23. maijā plkst. 11:30 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals) „Sprīdīši” ar 
kadastra apzīmējumu 4460 003 0455    
0.49 ha platībā, kura atrodas Daugav-
pils novada, Kalkūnes pagasta sādžas 
Romaniški tuvumā, ~7 km attālumā 
no Daugavpils pilsētas centra. Objekta 
sākotnējā cena –  EUR 626,00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. pan-
ta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un 

reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš 
paziņojuma publicēšanas Latvijas Re-
publikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12.,19.kabine-
tā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00), iepriekš samaksājot reģistrāci-
jas maksu EUR 14.00 un nodrošināju-
mu 10% apmērā no izsolāmā nekusta-
mā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 
domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  

Tālr. uzziņām: 65476827, 29412676, 
26357842.
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Sventes pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par 14 (četrpad-
smit) koku nozāģēšanu Purnieku, Sventes un Plikā kalna kapos, ka arī Sven-
tes ciema teritorijā. 

Lūdzam izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus Sventes pagasta 
pārvaldē (Alejas ielā 9, Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā, tālr. 
654 25180, e-pasts: parvalde@svente.lv) līdz 2017.gada 10.maijam.

Publiskā apspriešana notiks 2017.gada 12.maijā plkst. 11.00 Sventes 
pagasta pārvaldē.

Novadā dzimuši
Ambeļu pagastā

Ksenija Meinarte (8.aprīlī)
Demenes pagastā

Jegors Beinars (5.aprīlī)
Kalkūnes pagastā

Anna Griščenko (19.martā) 
Kirils Virbals (24.martā)

Naujenes pagastā
Deniss Jefi movs (16.aprīlī)

Tabores pagastā
Dominika Voitehoviča (28.martā)
Anastasija Lapinska (13.aprīlī)

Skrudalienas pagastā 
Polina Galigina (14.aprīlī)

Vaboles pagastā 
Alina Viļčinska (19.martā)

Vecsalienas pagastā 
Juliāna Jevsejeva (24.martā)

Daniils Kazenko (1.aprīlī)
Anželika Jefi mova (14.aprīlī)

Sveicam  jaunlaulātos!
• Olitu  Andrejevu un Jevgēniju Tranu 
• Annu Strelkovu un Mihailu Bogdanu

Saules stariem pielietu 
un mīļiem vārdiem piepildītu 
Mātes dienu visām 
Daugavpils novada māmiņām! 
Paldies par jūsu mīlestību, rūpēm 
un māju sajūtu, 
ko sniedzat saviem lolojumiem!

Daugavpils novada dome 

Kalupes pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par 2 (divu) koku 
nozāģēšanu pēc adreses Dzirnavu iela 4, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov., 
LV – 5450. Nozāģēšanai paredzēti 2 (divi) oši.

Lūdzam Kalupes pagasta iedzīvotājus publiskās apspriešanas laikā līdz 
2017.gada 17.maijam sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu raks-
tiski vai ierodoties personīgi Kalupes pagasta pārvaldē.  Tālrunis 65447831.


