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Akcija “Apskauj Latviju!” un Baltā galdauta svētki Demenē

4. maijā Latvijas Republikas Neatka-
rības atjaunošanas dienām Daugavpils 
novada Demenes pagastā notika akcija 
„Apskauj Latviju”, ko rīkoja Iekšlietu 
ministrija sadarbībā ar Kultūras minis-
trijas Latvijas valsts simtgades biroju 
un Daugavpils novada pašvaldību.

Akcija tika vērsta uz Latvijas tautas 
vienotības un piederības sajūtas stipri-
nāšanu ar simbolisku rīcību – garīgu-
ma sardzes izveidošanu, iestādot ozolus 
pie Latvijas robežām. Stādīšanas darbi 
vienlaicīgi tiks uzsākti četros galējos 
Latvijas ģeogrāfi skajos punktos, kuros 
1998. gadā par piemiņu valsts astoņ-
desmitajai jubilejai tēlnieks Vilis Titāns 
izveidoja skulpturālu grupu “Latvija 
saules zīmē”.

Ozoli tika iestādīti Kumbuļu ciemā 
pie Sociālā atbalsta centra “Paspārne” 
ar pievienotu īpašu norādi, ka tas ir 
Latvijas simtgades ozols. Pasākumā 
piedalījās arī Latvijas Republikas kul-
tūras ministre Dace Melbārde un Lietu-
vas Republikas kultūras ministre Liana 
Rokīte – Jonsone.

LR kultūras ministre Dace Melbārde: 
“Šie ozoli savieno laiku. Šajās dienās 
paiet 100 gadi kopš Latgales kongresa, 
kas mums atgādina to vēsturisko noti-
kumu, kurā kopā sanāca latgalieši un 
pieņēma ļoti nozīmīgu lēmumu – būt 
kopā ar pārējām latviešu zemēm ceļā 
uz Latvijas valsts dibināšanu. Faktiski 
šis vēsturiskais lēmums iezīmēja Lat-
vijas ģeogrāfi skās robežas, tās, kuras 
mēs šobrīd pieņemam kā pašas par sevi 
saprotamas. Lai līdz tam nonāktu, 100 
gadus atpakaļ bija ļoti svarīgi, lai šādi 
te drosmīgi vīri sanāk kopā un paši lemj 
savu nākotni. Šobrīd ir ļoti svarīgi atgā-

dināt par to, ka brīvība mums nav ga-
rantēta, ka par to mums ir jāuzņemas 
atbildība katru dienu. Šī simboliskā 
ozolu stādīšana apkārt Latvijas robežai 
ir sava veida atgādinājums, ka ikdienā 
ir jābūt modriem un vienmēr gataviem 
iestāties par savu zemi. Bet visvairāk 
mums par savu zemi jāiestājas ikdienā, 
darot savu darbu un veidojot normā-
las, sirsnīgas attiecības vienam ar otru, 
vienam otru atbalstot. Ceļā uz Latvi-
jas simtgadi es visvairāk novēlētu ticī-
bu - ticību tam, ka cilvēki paši var ļoti 
daudz darīt savas zemes labā un aktī-
vāk iesaistīties savas valsts veidošanā. 
Man ir liels prieks, ka visā Latvijā un arī 
ārpus tās robežām tautieši šajā dienā 
nāk kopā pagalmos, kopā ar kaimiņiem 
un ģimenēm, pulcējas kultūras namos, 
klāj baltus galdautus un svin Latvijas 
neatkarību, tādā veidā apliecinot, ka arī 
mēs, mūsu paaudze, esam par Latvijas 
neatkarību un gatavi tās labā strādāt. 
Un vēl viens iesmels, kas mūs šodien te 
visus saveda kopā, ir akcija “Apskauj 
Latviju!”, kuras laikā apkārt Latvijas 
robežai veidojam simbolisku ozolu jos-
tu, ticot un cerot, ka šie spēka koki vai-
ros mūsos pārliecību par to, ka Latvijas 
valsts un tās ideja ir mūžīga. Mēs novē-
lam saules mūžu Latvijai, lai tā zaļo un 
plaukst”. 

Lietuvas Republikas kultūras minis-
tre Liana Rokīte – Jonsone: “Mēs esam 
vistuvākās un visciešāk saistītās tau-
tas. Kopā mēs nesam atbildību par ko-
pīgo baltu kultūras likteni un dalāmies 
vēsturiskās paralēlēs, kas ļauj savā 
starpā pamēroties spēkiem mērķos 
un iedvesmā. Satiekamies simboliskā, 
skaistā vietā, krustcelēs starp vairā-

kām valstīm. Vēsture mūs ir norūdījusi, 
padarījusi izturīgākus, iemācījusi augs-
tāk novērtēt savu izvēles un pašnoteik-
šanās brīvību. Iemesls, kādēļ šeit esam 
pulcējušies, to tikai apstiprina. Neska-
toties uz mūsu tautām grūto, dažreiz 
arī traģisko pēdējo gadu simtu, šodien 
te satiekamies kā brīvas, neatkarīgas 
un patstāvīgas tautas”.

Novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska: “Paldies Iekšlietu ministri-
jai par ieceri tieši šeit stādīt ozolus. Šī 
tradīcija, kas ir sākusies mums visiem 
kopā ar Baltā galdauta svētkiem, mūs 
visus vieno un saliedē. Šodien, apskau-
jot mūsu mīļo Latviju, mēs ar savu mī-
lestību, labiem darbiem un piederību 
Latvijai vēlēsim, lai mūsu valsts ir mū-
žīga un ozoli tam ir apstiprinājums”. 

Ozolus stādīja abu valstu kultūras 
ministres, Demenes pagasta jaunieši 
un vecākās paaudzes pārstāvis, no-
vadnieks Makarijs Loginovs. Lai gan 
vietējie demenieši sevi uzskata par 
baltkrieviem, poļiem, krieviem, kā arī 
latviešiem, ikdienā viņi sazinās krievu 
valodā. Svarīga ir reliģiskā piederība, 
te dominē katoļi un vecticībnieki. Ma-
karijs Loginovs uzaudzis vecticībnieku 
tradīcijās. Viņa vectēvs Sergejs Jaki-
movičs zemi Rostovkā bija nopircis no 
pulkveža. Kā stāsta pats Makarijs, 
zeme tolaik bija noslaista un netika ap-
strādāta. Vectēvam Sergejam bija 12 
bērni – 8 dēli un 4 meitas. Kad izskan 
jautājums, vai Makarijs izjūt piederību 
Latvijai, viņš atbild viennozīmīgi - jā. 
Demene ir viņa un viņa senču dzimte-
ne. Vietā, kur pats dārgākais ir cilvēks 
un viņa darbs, kas vienmēr ir, bija un 
būs izcila vērtība.

Makarijs Loginovs: “Šajā mirklī jū-
tams tāds svinīgums un arī sajūta, ka 
tiek veidots kas paliekošs, varbūt pat 
vairākiem gadu simtiem uz priekšu. Jo 
ozols ir koks, kas var dzīvot līdz pat 300 
gadiem. Šodien ir ļoti nozīmīga diena.”

Simbolisko ozolu stādīšanu muzikā-
li papildināja folkmūzikas ansamblis 
“Stiprās sievas” un Daugavpils novada 
Kultūras centra folkloras kopa “Dyrby-
ni”.

Pēc tam, kad visi trīs ozoli tika iestā-
dīti, apkārt tiem saules formā simbo-
liski tika izlikti akmeņi, savukārt visi 
klātesošie, sadodoties rokās, apvija ozo-
lus ar savu kopību un klātesamību. Šajā 
dienā Demenes pagasta Kumbuļos bija 
klātesoši ciemiņi arī no attālākajiem no-
vadiem. 

Lazdiņu ģimene atbrauca šurp no 
Pļaviņu novada. Sinora Lazdiņa stāsta, 
ka šodien mēroti 145 kilometri līdz De-
menei kā Latvijas tālākajam dienvidu 
punktam.  

S.L. “Braucām, jo pirmo reizi simts 
gados kaut kas tāds notiek. Varbūt nā-
kamā reize būs pēc 50 gadiem un mūsu 
bērni atcerēsies tieši šo dienu. Vēl gri-
bam līdz Saules zīmei aizbraukt, teicās 
gan, ka tur dokumentus var uzjautāt. 
Bet mēs riskēsim, jo nevar jau zināt, 
kad vēl varēs atbraukt. Nākamreiz būs 
jābrauc pie jūras, apbrauksim mūsu 
dzimto Latviju, tad domāsim par Kanā-
riju salām un citām valstīm. 

Mana vecākā meita Megija studē tū-
rismu, tādēļ arī apceļojam Latviju”. 

Kad uzjautāju Lazdiņu ģimenei, kas 

turpinājums 8.lpp.   ►►►
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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!

2017.gada 27.aprīļa sēdē pieņemti 38 lēmumi:
 Apstiprināja novada pašvaldības 2016.gada kon-

solidēto fi nanšu pārskatu.
 Pilnvaroja Tadeušu Rožanski, Aigaru Lociku un 

Sergeju Gubarevu piedalīties zivju resursu aizsar-
dzības un uzraudzības pasākumos Vīragnas ezerā,  
Dubnas pagasta teritorijā.   
 Piešķīra novada domei papildus fi nansējumu no 

novada pašvaldības budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” 11877 euro zaudējumu 
segšanai par kanalizācijas tīklos novadīto lietus no-
tekūdeņu daudzumu  Kalkūnes pagastā.  
 Piešķīra līdzekļus no nekustamo īpašumu atsa-

vināšanas rezultātā gūtajiem  pašvaldības budžetā 
līdzekļiem: Laucesas pagasta pārvaldei 260,94 euro, 
kurus izmantos pagasta pārvaldes teritorijas labie-
kārtošanai, un Naujenes pagasta pārvaldei 198,47 
euro, kurus izmantos Naujenes kultūras centra  re-
montdarbiem. 
 Atbalstīja, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas 

domi, Daugavpils pilsētas teritorijā Daugavpils kri-
tušo kareivju pieminekļa uzstādīšanu Jātnieku ielas 
skvērā, Daugavpilī, nodrošinot fi nansējumu 4270 
euro no “Atbalsta fonda biedrībām” 2017.gada lī-
dzekļiem.
 Grozīja novada domes 29.12.2016. lēmumu Nr. 

1131 “Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  
(ELFLA) pasākumā ”Pamatpakalpojumi  un ciema-
tu atjaunošana lauku apvidos””, nosakot  projekta 
kopējo fi nansējumu 966901,58 euro un apstiprinot 
projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redak-
cijā. 
 Grozīja novada domes 09.03.2017. lēmumu  

Nr.166 “Par aizņēmumu projekta  “Daugavpils nova-
da pašvaldības ceļu pārbūve” fi nansēšanai”, nosakot, 
ka Valsts kasē aizņēmumu ņems 798 248,78  euro 
apmērā.   
 Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo īpašumu 

Vienības iela 6-41, Lociki, Naujenes pagastā.
 Apstiprināja izsoles protokolu uz pašvaldības ne-

kustamo īpašumu “Dzirvaniški” Ambeļu pagastā.
 Nolēma norakstīt Kalupes pagasta pārvaldes 

bezcerīgos debitoru parādus 7 personām, par kuriem 
atzīta piedziņas neiespējamība.
 Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no 11 perso-

nām Višķu, Medumu un Naujenes pagastā nekus-
tamā īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus un 
nokavējuma naudu.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa no-

kavētos maksājumus un nokavējuma naudu 10 per-
sonām Maļinovas pagastā.
 Noteica speciālistam izīrējamās dzīvojamās tel-

pas statusu neizīrētam pašvaldības dzīvoklim Nr.72, 
“11”, Višķu tehnikums, Višķu pagastā.
 Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 1 perso-

nai Skrudalienas pagastā.
 Pieņēma 4 lēmumus zemes jautājumos.
2017.gada 11.maija sēdē pieņemti 63 lēmumi:
 Informācija par novada projektu konkursa jau-

natnei „Uzlabosim savu ikdienu!” un „Attīsti sevi!” 
rezultātiem.
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Dau-

gavpils novada domes 2012.gada 27.decembra sais-
tošajos noteikumos Nr.29 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu”” un “Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu Vīragnas ezerā”.
 Izdeva noteikumus “Debitoru parādu adminis-

trēšanas kārtība Daugavpils novada pašvaldībā”. 
 Izsludināja Meža un dārza dienas Daugavpils 

novadā no 08.05.2017.-26.05.2017. un apstiprināja 
Meža un dārza dienu rīcības komisiju. 
 Atļāva Skrudalienas bāriņtiesas priekšsēdētāja 

amatu savienot ar Salienas pagasta pārvaldes juris-
konsulta amatu.
 Nolēma organizēt atpūtas un piedzīvojumu die-

nas bērnu nometni „Gliemezis” Naujenes pamatsko-
las telpās no 05.06.2017.-22.06.2017. 
 Piešķīra Višķu pagasta pārvaldei 2571,10  euro 

no nekustamo īpašumu “Veiksmes” un “Jaunlīgot-

nes” atsavināšanas rezultātā gūtajiem pašvaldības 
budžetā līdzekļiem, nosakot, ka tie tiks izmantoti 
bērnu laukumu atjaunošanai Višķu tehnikuma un 
Vīgantu ciemā un karogu mastu nomaiņai laukumā 
pie Špoģu vidusskolas.   
 Nolēma uzsākt  projekta „Vīragnas ezera zivju 

resursu pavairošana” īstenošanu,  apstiprinot pro-
jekta kopējās izmaksas 2904 euro un projekta ieņē-
mumu un izdevumu tāmi.
 Apstiprināja sadarbības projekta ar Daugavpils 

pilsētas domi “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģe-
nerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada 
teritorijās I kārta” ieņēmumu un izdevumu tāmi no-
vada domes daļai. 
 Grozīja novada domes 15.09.2016. lēmumu 

Nr.772 “Par projekta “Pasākumi vietējās sabiedrī-
bas veselības veicināšanai un slimību profi laksei 
Daugavpils novadā”  iesniegšanu darbības program-
mas „Izaugsme un nodarbinātība”  9.2.4. specifi skā 
atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veici-
nāšanas un slimību profi lakses pakalpojumiem, jo 
īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pa-
kļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasā-
kumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profi laksei” ierobežotai projektu iesniegumu 
atlases kārtai”, nosakot projekta priekšfi nansējumu 
10% apmērā 2019.gadā 30879 euro.
 Atļāva atsavināt 14 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Ambeļu, Demenes, Kalkūnes, Laucesas, 
Maļinovas, Naujenes un Višķu pagastā. 
 Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Kalkūnes pagastā.
 Apstiprināja izsoles protokolus uz 5 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Ambeļu, Naujenes un 
Višķu pagastā.
 Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no 5 personām 

Laucesas un Medumu pagastā nekustamā īpašuma 
nodokļa nokavētos maksājumus un nokavējuma 
naudu.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa no-

kavētos maksājumus un nokavējuma naudu 14 per-
sonām Maļinovas, Naujenes un Laucesas pagastā.
 Piešķīra 2 personām Biķernieku pagastā vienrei-

zējo pabalstu apkures krāsns ierīkošanai.
 Pieņēma 9 lēmumus zemes jautājumos.
2017.gada 25.maija sēdē pieņemti 84 lēmumi:
 Informācija par deinstitucionalizācijas projekta 

aktualitātēm.
 Informācija par  novada projektu konkursa vis-

pārējās izglītības iestādēm „Kopā būt”  rezultātiem.
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 „Daugavpils novada pašvaldības 
budžets 2017.gadam”” un “Grozījumi Daugavpils no-
vada domes 2016.gada 25.februāra saistošajos notei-
kumos Nr.3 „Par augstas detalizācijas topogrāfi skās 
informācijas aprites kārtību Daugavpils novadā””.
 Precizēja novada domes 2017.gada 13. aprīļa 

saistošos noteikumus Nr.4 „Par ielu tirdzniecību 
Daugavpils novadā” un  2017.gada 11.maija saisto-
šos noteikumus Nr.6 „Nolikums par licencēto mak-
šķerēšanu  Vīragnas ezerā”.
 Apstiprināja objekta darbības stratēģiju tūrisma 

kontekstā „Slutišķu sādža Daugavas lokos”  2017.-
2025.gadam.
 Apstiprināt novada pašvaldības  autoceļu fonda  

līdzekļu  sadali  starp iestādēm  2017.gadam.
 Apstiprināt novada pašvaldības autoceļu fonda 

līdzekļu sadales ceļu ikdienas uzturēšanas precizēto 
plānu 2017.gadam. 
 Piešķīra novada domei papildus fi nansējumu no 

budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadī-
jumiem”  3000 euro mājas lapas www.visitdaugav-

pils.lv jaunas versijas izstrādei.  
 Nolēma pārņemt  no Višķu  pagasta pārvaldes 

valdījuma  novada domes valdījumā   Klēts ielu.  
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 86319,60 

euro prioritārā investīciju projekta “Daudzfunkcio-
nāla centra “Skrudaliena” ēkas telpu vienkāršotā 
atjaunošana”  fi nansēšanai, 20000 euro prioritārā 
investīciju projekta “Demenes kultūras nama logu 
nomaiņa” īstenošanai un 43609,61 euro projekta 
„Būvprojektu izstrāde Daugavpils novada pašvaldī-
bas ceļu pārbūvei” īstenošanai.
 Nolēma uzsākt projekta „Sabiedrības informē-

šanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils novada 
Demenes pagasta ūdens objektu zivju resursu aiz-
sardzībai” un projekta „Daugavpils novada Demenes 
pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana”  
īstenošanu.  
 Atļāva Kultūras pārvaldei piedalīties partnera 

statusā projektā „Maršrutu jaunatklāšana vecticīb-
nieku kultūras mantojuma izzināšanai un kaimiņ-
valstu ilgtspējīga tūrisma attīstīšanai”, kuru plānots 
iesniegt INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas prog-
rammas 2014.–2020.gadam otrajam projektu kon-
kursam.  
 Atbalstīja Kultūras pārvaldes  dalību partnera 

statusā Zarasu kultūras centra projektā “Zarasu ra-
jona un Daugavpils novada  mazaktīvo teritoriju ie-
dzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības  aktivitātes 
atbalstīšana, izmantojot sociolkultūras pasākumus”, 
kuru plānots iesniegt  INTERREG V-A Latvijas – 
Lietuvas programmas 2014.–2020.gadam otrajam 
projektu konkursam.  
 Atbalstīja novada pašvaldības dalību Latgales 

plānošanas reģiona projektā „Riska grupas jauniešu 
sociālā integrācija balstoties uz sporta aktivitātēm”, 
kuru plānots iesniegt INTERREG V-A Latvijas – 
Lietuvas programmas 2014.–2020.gadam otrajā pro-
jektu konkursā. 
 Nolēma piedalīties INTERREG V-A Latvijas 

– Lietuvas programmas 2014.–2020.gadam otrajā 
projektu konkursā vadošā partnera statusā, iesnie-
dzot projektu „Velo-infrastruktūras izmantošana kā 
antropogēnas slodzes mazināšanas un steikholderu 
apvienošanas elementa NATURA 2000 teritoriju 
īpaši aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” un 
Nemunas loku reģionālais parks apsaimniekošanā”. 
 Grozīja novada domes 23.02.2017. lēmumu Nr. 

133 „Par projekta idejas “Brīvprātīgs un atzīts” ie-
sniegšanu”, nodrošināt projekta priekšfi nansējumu 
330 euro. 
 Atļāva atsavināt 3 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Līksnas pagastā. 
 Nolēma pārdot 4 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Demenes un Kalupes pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 2 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Līksnas pagastā un apstiprināja izsoles 
noteikumus.
 Apstiprināja izsoles protokolus uz 6 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Kalkūnes, Kalupes un 
Līksnas pagastā.
 Nolēma norakstīt novada domes bezcerīgo debi-

tora parādu juridiskai personai, par kuru atzīta pie-
dziņas neiespējamība. 
 Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no 15 personām 

Naujenes, Nīcgales un Skrudalienas pagastā nekus-
tamā īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus un 
nokavējuma naudu.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa no-

kavētos maksājumus un nokavējuma naudu 25 per-
sonām Līksnas, Maļinovas un Naujenes pagastā.
 Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 1 perso-

nai Tabores pagastā.
 Pieņēma 6 lēmumus zemes jautājumos.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.
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2017.gada Daugavpils novada domes vēlēšanu rezultāti

Ministru prezidents Māris Kučinskis pasniedza Pateicības rakstus 

16.maijā Daugavpils Universitātē 
notika Ministru kabineta izbraukuma 
valdības sēde, kurā tika diskutēts par 
Latgales reģiona izaugsmei aktuāliem 
jautājumiem. Ministru kabineta sēdes 
darba kārtībā bija jautājumi par fi nan-

vu pieeju uzņēmējdarbības attīstībā, 
jaunu darba vietu radīšanā un aktīvu 
līdzdalību Višķu pagasta sabiedriska-
jā dzīvē saņēma AS “Latgales bekons” 
valdes priekšsēdētāja Anna Tenisa no 
Višķu pagasta, kā arī Pateicības raksts 
par inovatīvu pieeju un veiksmīgu Ei-
ropas Savienības fi nansējuma piesaisti 
lauksaimniecības attīstībā tika pa-
sniegts Z/S “Stārķi” īpašniekam Rober-
tam Jonānam no Sventes pagasta. 

Tāpat Pateicības rakstus saņēma 
Daugavpils Dizaina un mākslas vi-
dusskolas “Saules skola” direktore 
Ingūna Kokina, Daugavpils biedrības 
“Ielu vingrotāji” vadītājs Aleksandrs 
Ivanovs, Padomes “Varavīksne” valdes 
priekšsēdētāja Alla Ovčarova,  Dau-
gavpils Universitātes asociētais profe-
sors Juris Soms un AS “Latgales piens” 
valdes priekšsēdētājs Paulis Onckulis. 

M.Kučinskis pasniedzot Pateicības 
rakstus, norādīja, ka viņam ir patiess 
prieks būt Daugavpilī un sveikt cil-
vēkus, kas ir Latgales vilcējspēks un 
dara mūsu valsti skaistu un labklājīgu. 

Elza Timšāne

sējuma palielināšanu valsts ceļu tīk-
lam, atbalstu ražošanas un lauksaim-
niecības attīstībai, augstākās izglītības 
pārvaldības modernizāciju un arī Dau-
gavpils attīstības perspektīvām.

Pirms valdības sēdes, ministru pre-

zidents Māris Kučinskis nelielā apbal-
vošanas ceremonijā pasniedza Pateicī-
bas rakstus tiem iedzīvotājiem, kuri ar 
savu darbu snieguši lielu ieguldījumu 
reģionālajā attīstībā. Pateicības rakstu 
par nozīmīgu ieguldījumu un inovatī-

2017.gada 3.jūnijā pašvaldību vēlēšanās Daugavpils novada domē 
ievēlētie deputāti alfabēta secībā:

Nr.
p.k. Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums

1. Jānis Belkovskis “Daugavpils novada partija”
2. Andrejs Bruns “Daugavpils novada partija”
3. Valērijs Hrapāns “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
4. Janīna Jalinska “Daugavpils novada partija”
5. Roberts Jonāns “Daugavpils novada partija”
6. Viktors Kalāns Zaļo un Zemnieku savienība
7. Edgars Kucins “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
8. Arvīds Kucins “Daugavpils novada partija”
9. Janīna Kursīte LATGALES PARTIJA
10. Svetlana Kursīte “Daugavpils novada partija”
11. Visvaldis Ločs “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
12. Aleksejs Mackevičs “Daugavpils novada partija”
13. Vjačeslavs Moskaļenko “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
14. Olesja Ņikitina “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
15. Aivars Rasčevskis “Daugavpils novada partija”
16. Aleksandrs Sibircevs “Daugavpils novada partija”
17. Regīna Tamane “Daugavpils novada partija”

Nr.
p.k.

Kandidātu saraksta 
nosaukums

Derīgās 
vēlēšanu 
zīmes par 

katru 
sarakstu

Katras parti-
jas derīgo zīmju 

skaits pret derīgo 
aplokšņu kopskaitu 

procentos
1. “Daugavpils novada partija” 3234 52.46
2. “Latvijas Krievu savienība” 230 3.73

3. “Saskaņa” 
sociāldemokrātiskā partija

1591 25.81

4. LATGALES PARTIJA 447 7.25
5. Zaļo un Zemnieku savienība 453 7.35

6. No sirds Latvijai, Latvijas 
Reģionu apvienība

99 1.61

Kopā: 6054  

Vēlēšanās piedalījās 6172 vēlētāji, kas ir 36.18% no kopējā vēlētāju 
skaita, t.sk. iespēju nobalsot iepriekš izmantoja 1377 (22.3 %) vēlētāji 
un balsošanu vēlētāju atrašanās vietā izmantoja 418 (6.7%) vēlētāji. 

Vēlēšanu kastēs tika atrastas 111 nederīgas vēlēšanu aploksnes, no 
tām 93 ar vairākām vēlēšanu zīmēm, 16 tukšas aploksnes un 2 ar sa-
plēstām vēlēšanu zīmēm. 7 vēlētāji vēlēšanu aploksni vēlēšanu kastē 
neiemeta. Kopā vēlēšanu kastēs tika konstatētas 6054 derīgas vēlēša-
nu zīmes. 

Par katru kandidātu  sarakstu tika nodots šāds derīgo vēlēšanu zīm-
ju skaits:

Tiks attīstīts Slutišķu sādžas Vecticībnieku kultūras mantojuma centrs 
Kā preses konferencē ziņoja Kultūras pār-

valdes vadītāja Ināra Mukāne, Daugavpils 
novada pašvaldība jau 2016. gadā uzsākusi 
darbu pie Latvijas ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas, kas plāno saglabāt un attīstīt Latvi-
jas dabas un kultūras mantojumu. Šīs prog-
rammas ietvaros ir iespējama fi nansējuma 
apgūšana arī Daugavpils novada teritorijā, 
īstenojot projektu. “Ir uzrakstīta stratēģija 
un veiksmīgi aizstāvēts pirmās kārtas iesnie-
gums. Šis projekts tiks realizēts sadarbībā ar 
Daugavpils pilsētas pašvaldību kā šī projekta 
vadošo partneri, kā arī projektā līdzdarbosies 
Aglonas, Krāslavas, Ludzas un Preiļu nova-
da pašvaldības. Katrā no šīm pašvaldībām ir 
plānots palielināt tūristu plūsmu un attīstīt 
pakalpojumus kādā ļoti nozīmīgā kultūras 

mantojuma vai dabas teritorijā”, tā I. Mukā-
ne. 

Daugavpils novada pašvaldība no savas 
puses ir izvēlējusies Dabas parka “Daugavas 
loki” teritoriju, konkrēti Slutišķu sādžu kā 
vietu ar lielu potenciālu tūrisma attīstībai. 

“Šajā teritorijā projekta ietvaros ir pare-
dzēts restaurēt otro Slutišķu sādžas īpašu-
mu, kas tagad atrodas novada pašvaldības 
pārziņā. Tiek plānots izveidot vecticībnieku 
kultūras mantojuma centru, iekārtot lūgša-
nu istabu, kur būtu apskatāma ekspozīcija 
no lietām, kas saistās ar vecticībnieku ga-
rīgās kultūras mantojumu. Tāpat jau tika 
veikta šīs mājas arhitektoniski - mākslinie-
ciskā izpēte, kas parādīja, ka varam paplaši-
nāt māju, kas vēsturiski ir bijusi lielāka nekā 

tā šobrīd ir saglabājusies. Būves atjaunotajā 
daļā ir plānots iekārtot mūsdienu prasībām 
atbilstošu darba vietu muzeja darbiniekiem, 
arī kulinārā mantojuma telpu, kur tūristiem 
varētu tikt sniegti ēdināšanas pakalpojumi, 
jo tuvumā šādas iespējas ir ļoti minimālas. 
Plānots mājā izvietot arī vairākas izstādes. 
Telpa, kas pašlaik pieder Naujenes muze-
jam, tiks paplašināta, un tieši vecticībnieku 
kultūras mantojuma pakalpojuma sniegšana 
un dažādu iespēju parādīšana tiks nopietni 
paplašināta. Projekts paredz arī neliela at-
pūtas laukuma izbūvi Markovas teritorijā un 
estrāde tā saucamajā Latgales sētā, kur kā 
ierasts notiek festivāls “Augšdaugava”. Tāpat 
ieplānota Markovas pilskalna labiekārtošana 
un pavisam jauna objekta – informācijas cen-

tra izbūve blakus Slutišķu stāvlaukumam. 
Pēc neofi ciāliem novērojumiem gada laikā 
šajā teritorijā ierodas ap 10 000 apmeklētāju, 
taču tas nav konkrēts cipars. Cerams, ka šis 
apmeklētāju centrs tādu uzskaiti perspektī-
vā varētu veikt. Apmeklētāju centrs tāpat 
sniegts citus pakalpojumus tūristiem, pie-
mēram, suvenīru tirdzniecību, velo nomu un 
citas lietas, kas palīdzēs uzturēt saikni starp 
mums un Slutišķu sādžas apmeklētājiem”, 
tā par realizējamo projektu pastāstīja Ināra 
Mukāne. 

Summa, kas varētu tikt apgūta šajā pro-
jektā, ir 500 000 eiro, 425 000 eiro plānots 
saņemt no Eiropas Savienības programmas. 
Projektu plānots realizēt līdz 2019. gadam.  
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Astoņi projekti spilgtai jauniešu vasarai

Ir noslēgušies divi ikgadējie projektu 
konkursi, ko organizē Daugavpils nova-
da domes Izglītības pārvalde – jauniešu 
ideju projektu konkurss “Uzlabosim sa-
vu ikdienu!” un nometņu projektu kon-
kurss “Attīsti sevi!”. 

Šogad tika saņemti 9 projektu ideju 
pieteikumi konkursā “Uzlabosim savu 
ikdienu!” no Dubnas, Kalkūnes, Lauce-
sas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Nau-
jenes, Salienas un Skrudalienas pagas-
ta. Tālākai vērtēšanai un aizstāvēšanai 
komisijas priekšā, kas notika 2.maijā, 
tika virzīti 7 projektu pieteikumi. Jau-
niešiem pašiem bija jāaizstāv savas 
projektu idejas, jāpamato to īstenošanas 
nepieciešamību, aktualitāti, ilgtspējību. 
Komisijas locekļi atzīst, ka aizstāvēšanā 
zināmas priekšrocības. Galvenokārt tā-
pēc, ka mainās priekšstats par pašu pro-
jektu, atšķirībā no tā, ja tiek lasīts tikai 
projekta apraksts. Arī ir vieglāk saprast, 
vai tā ir bijusi jauniešu ideja un, cik lielā 
mērā jaunieši tika iesaistīti idejas un pa-
ša projekta izstrādē. Vērtēšanas rezultā-
tā fi nansējumu ieguva šādi projekti:

Laucesas pagasta biedrības “Jau-
nības spārni” projekts “Mēs dabā” – 
projekta ietvaros tiks iegādātas pārgājie-
nu teltis un liela nojume. Vasaras laikā 

tiks atjaunots vecais Līksnas pamat-
skolas sporta laukums, konkrēti futbola 
un basketbola laukums. Tas dos iespēju 
jauniešiem brīvajā laikā sapulcēties un 
draudzīgi nodarboties ar sporta aktivi-
tātēm, kas veicinās sadraudzību ne tikai 
Līksnas pagasta robežās, bet arī ar bla-
kus esošajiem pagastiem;

Maļinovas pagasta jauniešu bied-
rība “Jauniešu klubs “Maļinki”” 
projekts “Jaunieši ar prieku, bez 
stresa un skaistu ķermeni” -  projek-
ta ietvaros tiks attīstīta Jumping Fitness 
kultūra un tiks iegādāti batuti ar roktu-
riem. Jumping fi tnesa  nodarbībā var  
iegūt tvirtu ķermeni, labi pavadīt laiku, 
atbrīvoties no stresa un gūt prieku visai 
turpmākajai dienai. Tieši tā jaunieši vēla 
pavadīt vasaru - ar prieku, bez stresa un 
ar  skaistu ķermeni.

Medumu pagasta jauniešu bied-
rības “Medumu Cerība” projekts 
“Medumu pagasta jaunieši par Zaļu 
Latviju” - Medumu pagasts ir bagāts 
ar dabas objektiem, piemēram, ezeriem. 
Medumu pagasta teritorijā atrodas 24 
ezeri, kuri attēloti Medumu pagasta ģer-
bonī kā ozola lapas. Medumu pagasta 
jaunieši izrādīja interesi uzzināt vairāk 
par Medumu pagastu, apceļojot visus 24 

ezerus, un padalīties ar iegūto informāci-
ju ar Medumu un citu pagastu iedzīvotā-
jiem. Projekta ietvaros tiks organizētas 
arī ceļojošas radošās eko-darbnīcas. 

Naujenes pagasta biedrības 
“DAVAI”projekts “Mazais princis 
novadam” - Projekta aktivitātes tiek 
īstenotas ar mērķi popularizēt atbildīgu 
dzīvesveidu, ilgtspējīgo domāšanu un 
āra aktivitātes Naujenes pagasta jaunie-
šu vidū vasaras mēnešos. Projekta idejas 
autori ir četru lielāko Naujenes pagasta 
ciemu jaunieši, kuru pārstāvji šī projek-
ta realizēšanai ir apvienojušies viena 
komandā ar biedrību DAVAI. Kraujas, 
Naujenes, Lociku un Vecstropu ciematu 
jaunieši tiks apmācīti Zaļā dzīvesveida 
pamatprasmēm, savukārt projekta no-
slēgumā Naujenes ciemā tiks organizēta 
ēku apzīmēšanas mākslas - grafi ti meis-
tarklase.

Šogad tika nolemts par atbalstu 3 no-
metņu projektiem. Tika saņemti 4 pro-
jektu pieteikumi no Kalkūnes, Līksnas, 
Laucesas un Tabores pagasta. Tālākai 
projektu vērtēšanai un aizstāvēšanai 
komisijas priekšā tika virzīti tikai 3 pro-
jekti. Rezultātā tika atbalstīti šādas pro-
jektu idejas: 

Kalkūnes pagasta biedrības “Stā-
vais krasts” projekts “Kopā” – nomet-
nes mērķis ir sniegt Kalkūnes pagasta 
jauniešiem iespēju pilnveidot savas pras-
mes,  sniegt atbalstu savu ideju realizē-
šanai, kā arī veicināt jauniešos apziņu 
lietderīgi pavadīt savu laiku, izmantojot 
neformālās izglītības pamatprincipus,  
mācoties vienam no otra. Nometnes lai-
kā jaunieši dalīsies ar saviem talantiem 
un prasmēm, kā arī pieredzi.

Laucesas pagasta biedrības “Jau-
nības spārni” projekts “Brīnumu 
koks” - Nometnē jauniešiem tiks pie-
dāvāta iespēja aktīvi darboties rado-
šajās darbnīcās, attīstīt savas radošās 

spējas, realizēt kreatīvās idejas. Katru 
dienu tiks piedāvāta dalību iespēja jau-
nā radošajā darbnīcā vai meistarklasē. 
Radošo darbnīcu, meistarklašu temati-
kas izvēlētas, ņemot vērā  Latvijas 100 
gadu jubileju, jauniešu vecumu un inte-
reses. Radošo darbnīcu materiāls   tiks 
piedāvāts. Pārsvarā, radošo darbnīcu 
materiāls ir koks. Viens no meistarklašu 
mērķiem ir parādīt jauniešiem koka, kā 
materiāla izmantošanas iespējas dažā-
das radošos darbos.

Līksnas pagasta jauniešu biedrī-
bas “Līksnas jauniešu kopiena” pro-
jekts “Kļūsti uzņēmējs” - Galvenais 
projekta mērķis ir ar neformālās izglītī-
bas aktivitāšu palīdzību attīstīt Līksnas 
pagasta jauniešos uzņēmīgumu un uzņē-
mējdarbības prasmes. Tas, savukārt, ilg-
termiņā veicinātu Līksnas pagasta attīs-
tību un jaunu iniciatīvu īstenošanu, un 
uzņēmumu veidošanu. Dienas nomet-
nes galvenās tēmas ir uzņēmīgums un 
uzņēmējdarbība. Nometnes ietvaros ir 
ieplānota ekskursija uz dažādiem uzņē-
mumiem gan pagasta, gan pilsētas mē-
rogā, kur jaunieši paši savām acīm varēs 
apskatīt kā izskatās iepriekš prezentētie 
uzņēmumi. Nedrīkst arī aizmirst to, ka 
jauniešiem pašiem ir jāiejūtas uzņēmē-
ju ādā, un viņi kopā  ar Līksnas pagasta 
uzņēmēju Guntaru Vingri veidos soli-
ņus, jaunieši tiem paši izdomās formas, 
dizainu. Soliņi būs novietoti pie jauniešu 
centra un tos varēs, galvenokārt, izman-
tot jaunieši un pārējie jauniešu centra 
ciemiņi.    

Paldies visiem par iesniegtajām ide-
jām un iedvesmu. Mēs sekosim līdzu 
projekta aktivitātēm un aicinām visus 
interesentus piedalīties projektu pasā-
kumos.

Milāna Loča
Jaunatnes projektu koordin atore

Basketbola pierobežas līgā Daugavpils 
novada komanda izcīnija sudrabu

sētā (Lietuva), otrs Daugavpils novada 
Lāču pamatskolas sporta zālē, trešais 
Vitebskā (Baltkrievija), fi nālturnīrs at-
kārtoti Lāču pamatskolas sporta zālē.

Sacensības organizēja pierobežu lī-
gas dibinātājs Ivans Andrijevskis. Sa-
censības tiesāja Maksims Gurjančiks 
(Daugavpils novads), Andrius Salkaus-
kas (Lietuva), Tomas Jodis (Lietuva), 
Andris Petrovs (Latvija).

Edgars Miglāns
Sporta nodaļas vadītāja 

jauniešu dosies pār-
gājienos, piedalī-
sies ar iegādātajām 
teltīm pasākuma 
“Atpūta+Sports” or-
ganizēšanā, kā arī 
citos novada pasā-
kumos;

Līksnas pa-
gasta jauniešu 
biedrības “Līks-
nas jauniešu ko-
piena” projekts 
“Bumbojam Līks-
nā” – projekta laikā 

Novada vīriešu basketbola koman-
da noslēdza 2016./2017. gada sezonu, 
izcīnot 2. vietu Latvijas-Lietuvas-Balt-
krievijas-Krievijas basketbola pierobe-
žu līgā, atkārtojot 2015.gadā sasniegto 
rezultātu. Pierobežu basketbola līgas 
sacensības notika jau 11 reizi.

Šogad par līgas čempioniem kļuva 
Lietuvas komanda “Utenos policija”, 
savukārt trešajā vietā ir pagājušā 
gada uzvarētāji – komanda “Visagi-
nas”. Čempionāts notika četros posmos 
– pirmais posms noritēja Visaginas pil-

XIV Baltijas valstu veterānu 
čempionāts galda tenisā

27.-28. maijā Preiļos norisinājās 
XIV Baltijas valstu veterānu čempio-
nāts galda tenisā, pulcējot 150 dalīb-
niekus no Latvijas, Lietuvas un Igau-
nijas. Sacensības notika sieviešu un 
vīriešu vienspēlēs, kā arī sieviešu un 
vīriešu dubultspēlēs.

Daugavpils novadu pārstāvēja četri 
galda tenisisti – Vera Gortajute, Ju-
ris Šmagra, Vitālijs Skribiņš un Jā-
nis Matisons.

Vera Gortajute in-
dividuālajā vienspēlē, 
cīnoties pret igaunie-
ti, ieguva godpilno 
3.vietu. Dubultspē-
lēs V.Gortajute pārī 
ar lietuvieti Sņegi-
nu Dubrovieni arī iz-
cīnīja bronzu. 3.vietu 
ieņēma arī dubultspē-
lē Juris Šmagra ar Uģi 
Plikgalvi.

Gandarījuma tur-
nīrā Jānis Matisons 
ieņēma 2.vietu, savu-
kārt Vitālijs Skribiņš 
– 3.vietu.

Jāatzīmē, ka šovasar Vera Gorta-
jute piedalīsies arī Lietuvas galda 
tenisa čempionātā 10.-12.jūnijā Prie-
nai pilsētā un Vispasaules lietuviešu 
čempionātā 27.-31.jūnijā Viļņā, kurā 
sportiste ir uzaicināta piedalīties, jo 
pēc tautības ir lietuviete. 

                                    Elza Timšāne                                    Elza Timšāne
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P E R S O N Ī B A

Tulkotājas Daces  Meieres mīlas un naida attiecības ar autoru

Dace Meiere ir latviešu tulkotāja, 
pazīstama kā Umberto Eko un citu itā-
ļu autoru darbu latviskotāja. Dzimusi 
1973. gadā Skrundā, studējusi Latvijas 
Universitātes Filoloģijas fakultātē, ab-
solvējusi Viļņas Universitātes Filoloģi-
jas fakultāti, zināšanas papildinājusi 
Sjēnas Universitātē Itālijā. 

Dace Meiere ir tulkotāja ar varenu 
bagāžu, jo tulko jau vairāk kā 20 ga-
dus. Par to, kāpēc ir kļuvusi par tulko-
tāju, kādēļ tulkošanu dēvē par mīlas 
un naida attiecībām ar autoru, kā arī 
par daudz ko citu Dace Meiere stās-
tīja, ciemojoties Nīcgales pagastā. Šī 
tikšanās ar bibliotēkas lasītājiem tika 
organizēta, pateicoties novada Kultū-
ras pārvaldes īstenotajam VKKF pro-
jektam “Personību stāsti Daugavpils 
novada bibliotēkās”. 

- Kā kļūst par tulkotāju un kāds 
ir Jūsu stāsts?

D.M. Par tulkotājiem galvenokārt 
kļūst cilvēki, kas jau kopš bērnības ir 
apsēsti ar lasīšanu. Man bērnībā ne-
patika iet uz skolu, bet patika lasīt 
grāmatas. Un tad es sadomāju visādas 
blēdības, lai uz skolu neietu. Tulkotāji 
ir tie, kas strādā mājās. Tiem, kuriem 
no rītiem nepatīk celties, tulkotājs ir 
vienkārši ideāla profesija. Tu pamodies 
un jau esi darbā. Kolēģu nav, priekš-
nieku nav. Ir gan savi labumi, gan savi 
sliktumi. Tā ir sava veida apsēstība ar 
grāmatām - kad grāmata tiek uzskatī-
ta par labāko un skaistāko priekšmetu 
starp visiem citiem. Man kopš mazot-
nes patika valodas. Krievu valodu mēs 
visi kopš bērnības mācējām. Skolā tā 
interese uz valodām pastiprinājās, un 
tad, kad bija jāizvēlas, ko studēt, iestā-
jos latviešu fi lologos. Saprotot, ka tas 
nav tik interesanti, kā man bija šķitis, 
es aizspēros uz Viļņu studēt lietuvie-
šu valodu. Pie itāļu valodas es nonācu 
pavisam nejauši. Jo pēc ierašanās Viļ-
ņā, lietuviešu valodu es pratu tikai tik 
daudz, lai nopirktu kafi ju. Otrajā kur-
sā visas lekcijas jau notika tikai lietu-
viski. Pirmā lekcija bija politoloģijā, un 
es sapratu visus starptautiskos vārdus. 
Pirmā svešvaloda bija vācu un vajadzē-
ja izvēlēties vēl vienu. Man bija kursa 
biedrene igauniete, kas bija līdzīgā si-
tuācijā. Viņa stāstīja, ka kādreiz bija 
mācījusies esperanto, un itāļiem visi 
vārdi beidzoties ar “o”. Un tā mēs abas 

aizgājām studēt itāļu valodu. Izrādījās, 
ka viss ar “o” gan nebeidzas, bet tā bija 
pareizā izvēle, manuprāt – liktenīgā. 

Kad atgriezos Rīgā, man likās, ka 
varu nodarboties ar salīdzināmo valod-
niecību. Bet es ātri sapratu, ka mana 
prāta struktūra nav piemērota zināt-
nei, jo tiem, kas nodarbojas ar pētnie-
cības jautājumiem, ir nemitīgi jāuzdod 
jautājumi un jābūt vēlmei meklēt atbil-
des. Man, savukārt, ir vairāk amatnie-
ka pasaules skatījums un domāšanas 
veids. Patīk darīt kaut ko praktisku, 
lai var redzēt rezultātu. Tas tā liekas 
jocīgi, runājot par grāmatām, tas drī-
zāk ir līdzīgāks adīšanai vai izšūšanai 
krustdūrienā. Tas ir jauks mehānisms 
un labs darbs, kuram tu redzi rezultā-
tu un esi atbildīgs par to. Mūsdienās ir 
ļoti daudz profesiju, kur tu strādā, bet 
neredzi, ko esi izdarījis. Ka tu esi tikai 
skrūvīte kādā lielākā mehānismā. Un 
tulkotājs ir tas, kas redz to darba rezul-
tātu. Tas ir līdzīgi dārza kopšanai vai 
bērna audzināšanai. Kad es sapratu, 
ka zinātnieks no manis nesanāks, bet 
valoda kaut kur jāizmanto, sāku pa-
mazām tulkot. Varbūt esmu grafomā-
ne saistībā ar savu vēlēšanos strādāt 
ar tekstiem. Ja ir kādas grāmatas, ko 
vari pārrakstīt, tad tas ir jādara. Esmu 
mēģinājusi tulkot lietišķās sarakstes, 
dokumentus un visādas tehniskās lie-
tas, taču tas nedod to gandarījumu, 
kas ir pēc literāra teksta iztulkošanas. 
Jo īstenībā tulkotāju pasaulē ir daudz. 
Ir tikai atšķirības starp tulku un tul-
kotāju. Tulki ir tie, kas tulko mutiski 
– sarunas, pārrunas, politiķus, bizne-
sa tikšanās. To es arī mēģināju, bet 
man bija grūti saglabāt neitrālu sejas 
izteiksmi. Sapratu, ka šis darbs nav 
man pieņemams, kaut gan ir ļoti labi 
apmaksāts. Tulkotāji ir tie, kas tulko 
rakstiski. Un viņu ir ļoti daudz. Mums 
apkārt ir daudz tulkojumi, kurus mēs 
pat nepamanām - zāļu instrukcijas, 
dokumentācija u.c. Un no visu tulko-
tāju vidus ir tikai daži trakie, kas no-
darbojas ar grāmatu pārrakstīšanu un 
literatūras tulkošanu. Tā ir tikai maza 
daļa no visiem. Tam vajadzīga zināma 
apsēstība un, kā daži saka, arī spēcīgi 
sēžu muskuļi. 

- Dace Meiere ir tulkotāja ar 
īpašu valodas dzirdi, kas tulko no 
itāļu, spāņu, lietuviešu un katalā-

ņu valodas. Nozīmīgākie tulkoju-
mi ir Umberto Eko romāni «Ro-
zes vārds» (1998), «Fuko svārsts» 
(2001), «Bodolīno» (2002) un «Prā-
gas kapsēta» (2011), Alesandro Ba-
riko «Zīds» (2001), «Okeāns Jūra» 
(2003), «Stikla pilis» (2004), Kristi-
nas Sabaļauskaites «Silva rerum» 
(1–2, 2011–2012).

Kura no valodām Jums ir tuvā-
ka un no kuras tulkošana padodas 
ātrāk? 

D.M. Laikam itāļu, tā man ir vis-
tuvākā, jo tajā jūtos visbrīvāk. No šīs 
valodas esmu arī visvairāk tulkojusi, 
kādas 60 grāmatas. No lietuviešu valo-
das – mazāk par 10, bet šī valoda man 
tuva, jo manī ir nedaudz leišu asinis, 
opis bija lietuvietis. Tad sajūtu līmenī 
man tā leišu valoda tomēr tuvāka. Ār-
kārtīgi mīļi man ir lietuviešu autores 
Kristīnas Sabaļauskaites vēsturiskie 
romāni. Tas ir satriecoši, ka tik lielis-
ki var rakstīt par mūsu pašu vēsturi, 
bez visām tām gaudu dziesmām, kas 
raksturīgas latviešu vēsturiskajiem ro-
māniem. Autorei ir satriecoši laba va-
loda, ar gariem teikumiem un divdabja 
teicieniem. Un spāņu valoda man vis-
pār kā nejaušība atnāca. Savulaik bija 
tāda maza izdevniecība, kas nodarbo-
jās ar kalendāru tulkošanu. Tika dru-
kātas arī nelielas bērnu grāmatiņas. 
Viņi mani sazvanīja un aicināja čupiņu 
šādu grāmatu iztulkot no itāļu valo-
das. Izrādījās, ka tās ir sarakstītas spā-
ņu nevis itāļu valodā. Tad es aizgāju, 
nopirku lielo spāņu vārdnīcu, pašmācī-
bas grāmatu un sāku tulkot. Lūk, cik 
smieklīgas dzīvē var būt nejaušības! 

- Kāda ir tā tulkošanas virtuve? 
Kā un kas notiek? 

D.M. Tas ir ļoti dažādi. Sākas viss 
ar grāmatas izvēli. Vai nu es grāmatu 
esmu lasījusi pati un tā man ir iepati-
kusies, vai kāds no draugiem ir ieteicis, 
un tad es mēģinu atrast izdevēju. Ir arī 
otrs variants – kad grāmatu ir izvēlē-
jies pats izdevējs. Ja tā nav lasīta, tad 
pirmais, kas jāizdara, tā jāizlasa. Jau 
lasot, ir skaidrs, kas būs nepieciešams 
grāmatas tulkojumam, jo tā jau nav, 
ka tu pārraksti teikumu pa teikumam. 
Tulkojot nopietnu grāmatu, ir jālasa 
papildus daudz literatūras, it īpaši, ja 
tie ir vēsturiskie romāni, ir jāsaprot, 
par ko ir runa. Jebkurš autors raksta 
savai publikai, un grāmatās ir daudz 
atsauču uz reālijām, kas oriģinālajai 
publikai ir skaidras un saprotamas, 
bet mums ne. Savā ziņā, pārstrādājot 
tekstu, vajag iemiesoties autorā, glu-
ži kā aktierim. Ir jāsaprot viss, no kā 
grāmata veidota. Pamazām sākot to 
pārrakstīt, jāmeklē dažādi vārdi un 
termini. Ja grāmatas tēls ir, piemē-
ram, ārsts, ir jāmeklē medicīnas termi-
ni. Gadās, ka dažreiz pārrakstīt vienu 
teikumu aizņem vairākas dienas, sa-
dzenot rokās vārdus. Gadās, ka reizēm 
jāmeklē konsultanti. Tā ir sanācis, ka 
mani draugi arī ir tulkotāji un esam kā 
tādā tīklā, kurā viens otram varam uz-
dot jautājumus. Ja, piemēram, ir kādi 
personvārdi no citām valodām, tad dro-
ši var jautāt viņiem. Esam viens otram 
atbalsts. Dažreiz nākas izmantot inter-
neta forumus. Nesaprotu, kā agrāk cil-
vēki dzīvoja bez interneta! Varbūt tas 

ir kas tāds, ko ir izdomājis tikai autors. 
Katra grāmata pati nosaka, kā ar viņu 
ir jāstrādā.

- Jūs tulkošanu dēvējat par mīlas 
un naida attiecībām ar autoru. 

D.M. Jā, jo dažkārt liekas, ka autors 
ir uzrakstījis grāmatu tikai tādēļ, lai 
ieriebtu man. Ir tā, ka dažreiz liekas, 
ka tā grāmata varētu būt uz pusi īsā-
ka. Ir dīvaini, ka labi vai puslīdz labi 
autori paši neizķer savas kļūdas. Viņi 
ir uzbūruši savu pasauli un reizēm 
kādas detaļas nenostrādā. Kad grā-
matu tulkojot, pamani kādas pretru-
nas, man ir mode “skatīties autoram 
uz pirkstiem”. Jo, ja tulkotājs atkārto 
autora kļūdas, tad saka, ka tās ir tul-
kotāja kļūdas. Šad tad gribas izlabot, 
bet darīt to nedrīkst. Ja autors ir tāds, 
kuru es mīlu un cienu, tad es aizrakstu 
un uzjautāju, kāpēc tā. Dažreiz sanāk 
palabot pašai. Ir tāds spāņu vēsturis-
ko romānu autors Ildefonso Falkones, 
esmu tulkojusi divas no viņa grāma-
tām - “Jūras katedrāle” un “Fātimas 
roka” , un otrā grāmata vēsta par mau-
ru pēdējo sacelšanos Spānijā, kur kris-
tieši iekaro teritorijas, kas 700 gadus 
bijušas musulmaņu rokās. Tur ir pui-
sis, kurš gana zirgus, septembrī aizved 
zirgus uz citām ganībām un tad “kādā 
augusta rītā”. Lūk, autora kļūda, kuru 
esmu pamanījusi! Ik pa laikam tādi 
joki gadās, un lieku reizi negribas raks-
tīt autoram un pārjautāt. Tās ir tādas 
lietas, ko lasot it kā nepamana.  

Umberto Eko ir svarīgākais manas 
dzīves autors, kuru esmu ļoti daudz 
tulkojusi. Viņš ir tik viltīgi savas grā-
matas rakstījis, ka nekad nevar zināt, 
vai tā ir autora kļūda, vai tas ierakstīts 
speciāli, vai pats varonis kļūdās. Tādus 
momentus ir jāprecizē pie autora. Ir bi-
jis tā, ka pēc tulkojuma autors ir piela-
bojis arī savu romānu nākamos izdevu-
mus, kas ir itāļu valodā. Tas, protams, 
arī tulkotāja pašapziņai nāk par labu. 

- Tieši par Umberto Eko romāna 
“Rozes vārds” tulkojumu Jūs sa-
ņēmāt balvu kā 1998. gada labākā 
tulkotāja. Kā tā sanāca, ka tieši 
viņš ir izšķirošais autors Jūsu kar-
jerā? 

D.M. Tā ir pirmā biezā, nopietnā grā-
mata, ko es izlasīju lietuviski. Būtībā 
lasīju kā vēsturisku kriminālromānu, 
īsti neapzinādamās, ka tas ir daudz 
dziļāks un nopietnāks teksts. Bet jau 
toreiz es biju apsēsta ar vēlēšanos tul-
kot un pārrakstīt, savukārt nekāda 
sakara man ar vietējām izdevniecībām 
nebija. Sāku savā nodabā to grāmatu 
tulkot. To īstenībā nedrīkst darīt, jo sā-
kumā ir jābūt noslēgtam līgumam, no-
pirktām autortiesībām. Bet tas ir 90-to 
gadu vidus, kad ir maza sapratne par 
autortiesībām. Un to es klusiņām, savā 
nodabā divus gadus tulkoju. Kad tā 
bija gandrīz gatava, sāku interesēties, 
kurš varētu to izdot. Un izdod piekri-
ta izdevniecība “Jāņa Rozes apgāds”. 
Vairākus gadus pēc tam starptautis-
ko tulkotāju namos es nevienam skaļi 
neteicu, ka esmu iztulkojusi U. Eko, jo 
likās, ka neatbilstu šī autora tulkotājas 
tēlam. Tā grāmata bija svarīga ar to, 
ka izpelnījās atzinību, un cilvēki, kuri 
pirms tam bija manas lielākās litera-
tūras kritikas autoritātes, novērtēja 
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Nieru Slimnieku Asociācijas konferencē runā par aktualitātēm 
un min svarīgākās problēmas 

20. maijā notika Latvijas Nieru Slim-
nieku Asociācijas rīkotā konference. 
Konferenci atklāja SIA “Daugavpils 
reģionālā slimnīca” valdes loceklis Rei-
nis Joksts. Tāpat konferencē piedalījās 
DRS Anestezioloģijas un Intensīvās te-
rapijas nodaļas vadītājs Anatolijs Turo-
noks, Latvijas Transplantācijas centra 
“Balttransplant” nodaļas vadītājs Jānis 
Jušinskis, LNSA valdes priekšsēdētā-
ja Jolanta Baranovska Kaša, Latvijas 
Transplantācijas centra nefroloģe Ieva 
Ziediņa un nefroloģe Ināra Ādamsone. 

Klātesoši konferencē bija arī cilvēki, 
kuriem veikta nieres transplantācija, 
hemodialīzes pacienti un citi interesenti. 

Latvijas Nieru Slimnieku Asociācijas 
Latgales nodaļas vadītāja Ligita Liepi-
ņa pastāstīja, ka galvenais Asociācijas 
uzdevums ir apvienot cilvēkus ar īpa-
šām vajadzībām pirms nieres trans-
plantācijas, hemodialīzes pacientus, 
arī viņu radiniekus, mediķus un citus 
interesentus. “Svarīgākais ir visu šo 
iesaistīto grupu izglītošana un informē-
šana, un, kas ir ne mazāk svarīgi – arī 
sabiedrības izglītošana. Ar to, ka mēs 
apvienojam šos pacientus un parādam 
Asociācijas darbu, vēlamies pateikt sa-
biedrībai “palīdziet mums, iesaistieties 
donoru kustībā”. Varbūt nevaram iz-
glābt kādu cilvēku, kuram ir trauma, 
bet viņš var palīdzēt izglābt divus citus. 
Parasti tiek transplantēta viena niere. 
Sadarbojamies ar dažādām valsts ies-
tādēm, sastāvam Eiropas Nieru slim-
nieku federācijā, kurā ir 23 dalībvalstis. 
Tās problēmas, kas mums rodas Latvi-
jā, varam risināt Eiropas līmenī. Tie ir 
tādi jautājumi, kas skar zāļu izmaksas, 
kompensējamās zāles, ir bijušas situā-
cijas, kad bija nepietiekošs hemodialīžu 
skaits, tiek risinātas arī sociālās prob-
lēmas – atbalsts un pabalsti hemodia-
līzes pacientiem. Cenšamies atbalstīt 
pacientus atbilstoši viņu vajadzībām. 
Nieru slimniekiem ir jāpastāsta, kas ir 
jaunākais, kā viņi paši var uzturēt savu 
veselības stāvokli, kā var vieglāk sagai-
dīt nieres transplantāciju, lai tā būtu 
iespējama un nestu pozitīvu rezultātu”, 
tā L. Liepiņa.  

Pēc veiktajiem statistikas datiem, 
97% veiktajām nieru transplantācijām 
ir bijis pozitīvs iznākums. Taču arī pa-
cientam ir jāiegulda darbs sava orga-
nisma saglabāšanā, stabilizēšanā un 
uzturēšanā. 

“Tā svarīgākā doma ir tāda, ka cilvēks 
pats var daudz darīt savā labā. Jo bieži 
vien cilvēki ar invaliditāti gaida palīdzī-
bu no apkārtējiem, taču mēs paužam 
domu, ka palīdzēt var arī pats sev. Ne 
tikai, darot iespējamo savā labā, bet arī 
atbalstot citus. Jādomā par tiem, kas ir 
līdzās”, komentē L. Liepiņa.  

Viņa arī skaidro, kāpēc ir Asociācijā. 

Ligita Liepiņa: “Tad, ka es atrados sma-
gā situācijā, esot kā hemodialīzes pa-
cients, kas bija manam organismam ļoti 
grūts process, man apkārt bija bezgala 
daudz labu cilvēku, kas mani atbalstīja 
un palīdzēja. Nebūt nepiekrītu domai, 
ka mūsu sabiedrība šajā jautājumā ir 
neatsaucīga, nereaģē uz citu sāpēm un 
vajadzībām, tā nav. Man vienmēr ir 
bijuši blakus daudz labi cilvēki, bet es 
nekad nevarēju atlīdzēt viņiem pašiem. 
Tāpēc es tagad strādāju Asociācijā un 
palīdzu citiem, kuriem ir smagi, tādā 
veidā atlīdzinu to palīdzību, kas savu-
laik sniegta man”.  

Konferences mērķis ir pastāstīt par 
transplantācijas attīstību un problē-
mām Latvijā, lai sekmētu sabiedrības 
iesaistīšanos. Tieši šīs tikšanās laikā 
nieru pacienti, cilvēki, kas pieslēgti 
mākslīgajai nierei, kā arī tie, kas at-
rodas pēc nieres transplantācijas, var 
uzdot klātesošajiem mediķiem un ne-
froloģiem savus jautājumus un saņemt 
konsultācijas. Daugavpilī šāda konfe-
rence notiek jau otro reizi. 

Cilvēku skaits, kuriem nepieciešama 
nieres transplantācija, arvien pieaug, 
rindas palielināšanos veicina dažādas 
problēmas. Vislielākās no tām ir iedzī-
votāju skaita samazināšanās un donoru 
trūkums. 

Latvijas Transplantācijas centra 
“Balttransplant” nodaļas vadītājs Jā-
nis Jušinskis: “Te ir daudz problēmu, 
par kurām jārunā un vienu konkrētu 
es nosaukt nevaru. Taču galvenā droši 
vien saistās ar to, kādos gadījumos mēs 
donorus nevaram dabūt. Jo potenciālo 
donoru piesaistīšanā ir liela problēma 
tieši radinieku attieksmē. Diemžēl šeit 
lielu lomu spēlē ne tikai donora piederī-
gie, bet arī viņu reliģija. Man nav īpaši 
skaidrs, kā cilvēks, kas tic Dievam, at-
saka citam cilvēkam, lai tas izdzīvotu. 
Kādreiz Jēzus mira, lai izglābtu visu 
pasauli. Es runāju ar vairāku ticību 
pārstāvjiem, kā ierasts, viņi visi ir par 
transplantāciju, jo ne Bībelē, ne Korā-
nā nekas pret to nav minēts. Un me-
dicīniskā ziņā ir ļoti svarīgi, lai būtu 
profesionāls kolektīvs, kuru ikdienas 
kompetencē ietilpst darbs gan orgānu 
iegūšanā, gan kontaktējoties ar piederī-
gajiem, gan veicot transplantāciju. Ja ir 
pieredze un zināšanas, tad var sasniegt 
pozitīvu rezultātu. Centrā pašlaik atro-
das 50 aktīvie gaidītāji, bet kopumā to 
ir vairāk nekā 1000 visā Latvijā, ku-
riem tiek veikta hemodialīze. Tajā brīdī, 
kad mirst cilvēks, kurš varēja kļūt par 
potenciālo donoru, ir izvēle, vai nu viņš 
mirst kopā ar vairākiem citiem vai arī 
dot kādam dzīvību. Par to būtu jādomā 
katram cilvēkam un jāpieņem lēmums”. 

DRS Anestezioloģijas un Intensīvās 
terapijas nodaļas vecākā māsa Inesa 

Leonoviča ar hemodialīzes pacientiem 
strādā jau 30 gadus un lieliski zina gan 
pašu procesu, gan arī problēmas, ar ku-
rām jāsaskaras ikdienas darbā. 

Inesa Leonoviča: “Pacients pie mums 
seansā atrodas 4 līdz 5 stundas. Es, kā 
vecākā māsa, nodrošinu dializātora uz-
turēšanu, ko pazīst kā “mākslīgo nieri”. 
Sastādu personāla grafi kus. Mums cen-
trā  ir 40 pacienti, kuri tiek aprūpēti 5 
maiņās. Darbu apjoms ir samērā liels. 
Bet mēs tiekam galā, jo mums ir ļoti 
labs un profesionāls kolektīvs, ļoti atbil-
dīgs vadītājs, kas mūs māca un organizē 
mūsu darbu. Noteikti mūsu darbā sva-
rīgākais ir psiholoģiskais faktors, jo visi 
pacienti ir ar pirmās grupas invaliditāti. 
Visiem viņiem jānodrošina arī morālais 
atbalsts, svarīgi ir pateikt labus vārdus. 
Pirmkārt, ir jābūt lielai rūpībai, veicot 
savus pienākumus un atbildīgi jāsaga-
tavo pacienti, kā arī jāstāsta viņiem, 
ka būs vieglāk, jāpaskaidro, kā lietot 
zāles, jo tam ir sava specifi ka. Tie pa-
cienti, kas ņem vērā mūsu rekomendā-
cijas, dzīvo ilgi. Mums ir viens pacients, 
kuram hemodialīze tiek veikta jau 20 
gadu garumā. Viņš ļoti cenšas un ievēro 
rekomendācijas – tā ir atbilstoša diēta 

– pacients zina, ko drīkst ēst un ko ne-
drīkst. Viņi, piemēram, nevar dzert pā-
rāk daudz šķidruma, atļautais izdzertā 
šķidruma daudzums jābalansē atkarī-
bā no pacienta svara. Ja viņš to neievē-
ro, tas var kaitēt sirdij, radot konkrētus 
sarežģījumus. Seansa laikā mēs varam 
nomest tikai konkrētu kilogramu skai-
tu. Ja pacients uzņem vairāk, tad rodas 
arī draudi viņa dzīvībai. Ja pacienti ēd 
daudz produktus, kas satur kāliju, tas 
var izraisīt bradikardiju. Bija arī letāli 
iznākumi saistībā ar diētas neievēroša-
nu. Kad pacients atnāk uz hemodialīzi, 
mēs viņu, protams, pamācam un visu 
izstāstām”. 

Rīdziniece Ingrīda Bērziņa stāsta, ka 
ir pārcietusi nieres transplantāciju trīs 
reizes. Pēdējā operācija veikta 2011. 
gadā. “Esmu pateicīga, ka tagad varu 
pilnvērtīgi dzīvot, strādāt un priecāties. 
Es gribētu piebilst, ka ir vieglāk dzīvot 
ar transplantētu orgānu nekā apmeklēt 
dialīzes seansus. Tā ir kvalitatīva dzīve, 
nevis gulēšana pie aparāta. Tas ir ļoti 
jauki”, tā Bērziņas kundze. 

Olga Davidova

manu darbu. Tika tulkots arī tālāk, 
kādi 8 romāni, klāt vēl antoloģijas. 
Tas ir līdzīgi kā ar dzīvesbiedru, dau-
dzas stundas kopā pavadītas, un tādu 
dzīvesbiedru man ir daudz. U. Eko ir 
arī viens no maniem gudrākajiem au-
toriem, pasaulē – slavenākajiem un 
ietekmīgākajiem, viens no pirmajiem, 
kas lauza stereotipu, pierādot, ka grā-
mata varbūt vienlaicīgi gan interesan-
ta, gan gudra. Un tieši viņu es esmu 

vairākkārt lamājusi par to, ka viņš ir 
rakstījis tādēļ, lai man ieriebtu. Lūk, 
tās ir tās mīlas un naida attiecības ar 
autoru! 

Kādi ir Jūs mīļākie autori? 
D.M. Viens no tādiem ir itāļu rakst-

nieks Sandro Veronezi, kura romāni 
lasās vienkāršāk nekā Umberto Eko, 
no lietuviešu rakstniekiem - Kristīna 
Sabaļauskaite un viņas romāns “Silva 
rerum” trīs daļās. Tad arī Roberto Bo-

lanjo - pēc izcelsmes čīlietis, bet mūža 
lielāko daļu nodzīvojis Katalonijā, un 
pagājušajā gadā iznācis viņa romāns 
“Mežonīgie detektīvi”. Tās ir intelektu-
āli ļoti smagas un grūti lasāmas grā-
matas. Roberto Bolanjo romānu “2666” 
es tulkoju 9  mēnešus. Tad vēl no spāņu 
autoriem man tuvs dzīvais spāņu kla-
siķis Havjers Mariass, kuram pērnajā 
gadā iznāca romāns “Iemīlēšanās”. 
Latviešu valodā izdots arī viņa romāns 

“Tik balta sirds”. Man ir vājība uz au-
toriem, kuriem ir ļoti, ļoti gari teikumi. 

Paldies Marinai Baranovskai 
un Nīcgales pagasta bibliotēkas 
lasītājiem par uzdotajiem jautāju-
miem. 

Pilnu intervijas tekstu lasiet www.
daugavpilsnovads.lv/Personības

 Olga Davidova
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Latgales mākslas festivālā apliecinātas Latgales kultūras vērtības, 
radošais gars un spilgtā identitāte

Muzikālā skaņdarba sajūtas mākslā 
atklāja viena no spilgtākajām Latgales 
glezniecības pārstāvēm, novadniece 
– Silva Linarte. Mākslinieces radīta-
jās ainavās varam ieraudzīt Latvijas 
dabu. Kompozīcijas ir mierīgas, izsvēr-
tas un rada mediatīvu noskaņu. 

Māksliniece Silva Linarte: “Šajā pa-
sākumā lieliski izdevās savienot mū-
ziku un mākslu. Svētki tika organizēti 
ļoti nopietni un izdevās ļoti veiksmīgi. 
Visa šī svētku lieta mums tagad iz-
jūtama caur pagātni, caur to, kur ir 
sākums visam. Pirms simts gadiem 
dibināta Latvija, pirms simts gadiem 
notika Latgales kongress, pirms simts 
gadiem dibināta Saules skola, kura šo-
gad atzīmēja šo skaisto jubileju. Visā-
dā ziņā pasākums izvērtās skaists. Un 
noslēgums šim pasākumam bija vien-
kārši grandiozs! Iepriekšējos Dziesmu 
svētkos jau bija mēģinājums apvienot 
mūziku, deju un gleznošanu, jo, ma-
nuprāt, vairākiem cilvēkiem – gan pie 
mums, gan Rīgā, ienāk prātā līdzīgas 
idejas un tas ir skaisti!”. 

Lai arī pati māksliniece atzinās, ka 
viņai vairāk patīk gleznot mierā un 
klusumā, iespēja mākslot “online” re-
žīmā bija jauna un savādāka pieredze. 
Arī pārējie mākslinieki, kas piedalījās 
pasākumā, Silvai Linartei ir labi pazīs-
tami. 

Silva Linarte: “Visi šie mākslinieki 
man ir labi pazīstami, esmu viņus ļoti 
iemīlējusi. Tie ir rēzeknieši, kas ab-
solvējuši Rēzeknes Mākslas skolu, un 
mani vienmēr aizkustina tas, cik viņi ir 
aktīvi un visur klātesoši. Kad aizbrau-
cu uz izstādēm Rīgā, tā arī viņi ir klāt 
– apbrīnojami, enerģiski, mīļi un iemī-
lēti. Patreiz viņiem arī Marka Rotko 
centrā ir izstādīti darbi. Viss notiek!”. 

Pēc mākslinieces Silvas Linartes sa-
vas krāsas audeklā iegleznoja mākslas 
pedagogs un gleznotājs Anatolijs Zelčs 
un gleznotāju apvienības “V.I.V.A” da-
lībnieki. 

Jāatzīmē, ka mākslas festivāla muzi-
kālais repertuārs tika sastādīts, patei-
coties cilvēku balsojumam. Līdz ar ko 
koncertā varējām dzirdēt ne tikai kla-
sisko koru repertuāru un tādas tautas-
dziesmas kā “Skaidruo volūda”, “Lobs 
bej puika myusu Jezups”, Kur gaisme-
ņa zyla ausa”, “Aiz azara bolti bārzi”, 
“Auga, auga rūžeņa”, “Zīdi, zīdi, rudzu 
vuorpa” un citas, bet arī dziesmas, ko 
izpildīja jaunās grupas un mūziķi – “Īt 
muna tauta”, “Vysskaistuokū meitini”, 
kā arī nu jau par sava veida Latgales 
himnu tapusī dziesma “Ceļīs bruoļ!”. 
Tā ir dziesma no Jaunās izlases, kas 
ir muzikantu veltījums Latvijai simt-
gadē. Dziesmu, kurai piemīt varens 
latviešu un latgaliešu gara spēks, kopā 
ar koriem izpildīja mūziķi Renārs Kau-
pers, Juoņs Aišpurs, Kristaps Rasims, 
Aigars Runčis, Arns Slobožaņins, In-
gars Gusāns, Guntra Kuzmina, Guntis 
Rasims un Artūrs Uškāns. 

Grupas “Dabasu Durovys” solists 
Arnis Slobožaņins: “Tas ir kaut kas 
prātam neaptverams, ka cilvēki dzied 
kaut ko, ko esmu radījis. Kaut kāda 
nereāla sajūta, bet ļoti forša. Tāda kā 
parāda sajūta pret visiem tiem, kas tās 
dziesmas dziedāja. Pēc tam, kad dzie-
dājām kopā kvartetā ar Jāni, Renāru 
un Ingaru, bija superīgi. Cerams, ka 

sagādājām jums labas emocijas. Un 
dziesma “Ceļīs bruoļ!”, kas kļuvusi par 
neofi ciālu Latgales himnu, savu funk-
ciju ir pildījusi kopš tās sacerēšanas 
brīža un tagad ieguvusi jaunu un mo-
dernāku skanējumu, un pozitīvismu. 
Tai bija tāda minorīga noskaņa, kuru 
mēs padarījām mažorīgāku un priecī-
gāku. Tiešām bija sajūta, ka mēs bei-
dzot ceļamies uz augšu”. 

Arnis pastāstīja, ka arī viņa saknes 
ir Latgalē. “Es pirmām kārtām sevi 
asociēju kā latvieti un tad nāk tā papil-
dus identitāte – latgalietis. Tas citādi 
latviskais, kas tagad iziet no skapja un 
atgūst to, ko tas savulaik ziedojis – lai 
Latvija taptu un noturētos”, tā Arnis.  

Īpašs uzdevums šajos svētkos bija 
koriem, kas ar saviļņojumu acīs izdzie-
dāja katru noti un neslēpa šo sajūtu arī 
pēc koncerta. 

Krāslavas novada sieviešu kora 
“NOVA” dalībniece Samanta Miglāne: 
“Es dziedu jau no pieciem gadiem, man 
šodien viss ļoti patika. Tās ir tik forša 
sajūtas, tu sajūti to brīvību, patriotis-
mu un visu to labāko, kas tev pašam 
tik ļoti patīk. Tu dzirdi citus un jūsu 
sirdis pukst vienā ritmā. Tas ir nereā-
li forši, un man tagad gribētos to vēl-
reiz atkārtot. Tas, ka mēs dziedājām 
gan visiem izsenis pazīstamās un sir-
dij mīļās tautasdziesmas un arī jauno 
izpildītāju dziesmas, bija sava veida 
eksperiments, jauns risinājums, kas 
man personīgi ļoti patika. Tas nebija 
kā parasti, kad dziedam vienu un to 
pašu, tas bija ar savu uguntiņu, kaut 
kas mājīgs, latgalisks, tas, ko mēs visi 
mīlam”. 

Cilvēku mīlestība pret Latviju, Lat-
gali un tautasdziesmu ir neizmēro-
jama. Tieši tas tika spilgti parādīts 
visu festivāla norišu garumā. Un kas 
gan ir Latvija bez saviem tautas deju 
ansambļiem un kolektīviem? Vairāki 
Latgales novadu deju kolektīvi svētkos 
apliecināja savu mīlestību pret Latgali 
dejā - izjusti un skaisti!  

Svētku režisors Māris Susejs: “Vēlos 
pateikties visiem svētku dalībniekiem 
un vislielākais paldies – koriem, jo viņi 
šodien cieta visvairāk. Bija karsti, bet 
mums izdevās, vēlreiz apliecinot, ka 
latgalieši var. Dažas nianses man ļoti 
patika, dažām vienkārši pietrūka mē-
ģinājumu. Bet, galvenais, ka salikām 
visu kopā un sadevāmies rokās”. 

Svētku izskaņā pateicās visiem, 
kas svētkus darīja īpaši skaistus, kā 
arī Pateicības pasniegtas diriģen-
tiem Jevgeņijam Ustinskovam, Edga-
ram Znutiņam, Anitai Zarānei, Ritai 
Andrejevai, Jānim Mežinskim, Daigai 
Koļesničenko, Arnoldam Grinbertam 
un Terēzijai Brokai. 

Latgales mākslas svētki notika Lat-
gales kongresa simtgades svinību ie-
tvaros  ar  Valsts Kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas “LATVIJAI – 100” 
un Daugavpils novada pašvaldības fi -
nansiālu atbalstu.

Pasākumu rīkoja Daugavpils novada 
dome sadarbībā ar LR Kultūras minis-
trijas Latvijas valsts simtgades biroju 
un Latgales novadu pašvaldībām.

 Olga Davidova

Pašā pavasara ziedonī, 21. maijā, 
Višķu pagasta estrādē notika Latga-
les mākslas festivāls “Krāsas karogā”. 
Svētkos kopējā mūzikas un mākslas 
pavedienā tika apliecinātas Latgales 
kultūras vērtības, radošais gars un  
spilgtā identitāte. 

Svētki iesākās ar svētbrīdi Višķu Ro-
mas katoļu baznīcā, dejotājiem rokās 
nesot sarkanbaltsarkanos karogus, 
tādā veidā radot īpašu un patriotisku 
noskaņu. Pēc baznīcas dalībnieki vie-
nojās kopīgā svētku gājienā, līdz pa-
sākuma krāšņākās norises vietai ejot 
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 

pūšamo instrumentu orķestra pavadī-
bā. 

Svētku  lielkoncertā piedalījās vai-
rāku Latgales novadu pašvaldību kori, 
folkloras kopas, vokālie ansambļi, ka-
pelas, kā arī jauno mūziķu grupas un 
Latvijā pazīstami solisti, izpildot dzies-
mas un mūziku, kas nozīmīgos vēstu-
riskos pagriezienos iedvesmoja Lat-
gales ļaudis  pastāvēt  par savu  tēvu 
zemi.

Redzot dzimtās puses skaistumu, 
roka pati stiepjas pēc otas, lai platiem 
vēzieniem iemūžinātu dievišķo. Tikpat 
vitāli to izjūt Latgales gleznotāji. 
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viņiem ir Latvija, Sinora atbild, ka tā 
ir viņas dzimtene, senču mājas, kalni, 
ozoli un brūklenes, kas nav nekur cit-
viet, biezpiens un rupjmaize. Savukārt 
Lazdiņu meitas, Megija un Enija, pie-
metina, ka te, Latvijā, zemē, kur viņi 
visi ir piedzimuši un dzīvo, esot pasaulē 
skaistākā daba. Lazdiņu ģimene nove-
lēja Latvijai ceļā uz simtgadi vēl pāris 
nullītes klāt, kā arī cienīt un turēt godā 
savu valodu, lai tā neizzustu. 

Demenes pagasta pamats vienmēr ir 
un paliek cilvēki, kas te piedzima, dzīvo 
un strādā. Kā daudzi ir atzīmējuši, De-
mene ir laimīgā puse. Atbraucot uz še-
jieni, uz mirkli liekas, ka laiks apstājas 
un sirdī iegulst šejienes ezeru dziļums 
un cilvēku labestība. Vietējie iedzīvotāji 
lepojas ar savu Demeni, saucot to par 20 
ezeru zemi, kas ir bagāta ne vien ar vēs-
turi, bet arī cilvēku dzīves stāstiem. Li-
teratūrzinātniece, valodniece, publiciste 
un rakstniece Janīna Kursīte – Pakule 
kopā ar saviem studentiem 2016. gada 
vasarā piedalījās reģionālās folkloras 
un dzīvesstāstu vākšanas ekspedīcijā, 
tiekoties ar tā saucamajiem “tuteišiem”, 
kas dzīvo Demenē, Skrudalienā, Vecsa-
lienā un Salienā. Viņa uzsver, ka vietē-
jie sevi dēvējot par šejieniešiem, un tik 
lielas piederības apziņas savai zemei kā 
citur, nav. 

Demenes pagasta pārvaldes vadītāja 
Valentīna Gadzāne: “Demene ir vis-
skaistākā vieta un te dzīvo vislabākie 
cilvēki. Mēs lepojamies ar to, ka šodien 

jaunas tradīcijas, kuras veidosim. Ir 
daudz cilvēku Latvijā, kuriem Latvija 
ir sirdī un viņi to uzskata par dzimteni 
un savu tēviju. Man ir konservatīvi uz-
skati un domāju, ka cilvēkam ir jādzīvo 
un jāstrādā tur, kur viņš ir piedzimis. 
Ir svarīgi, lai cilvēkam ir saknes un lai 
viņš spēj saglabāt savu senču tradīcijas 
un nodot tās nākamajām paaudzēm. 
Tāpēc priekš manis Latvija ir viss. Es 
varu braukt uz jebkuru valsti, atpūsties 
tur, bet es vienmēr atgriežos Latvijā 
un uzskatu, ka drošības sajūta ir tikai 
savā valstī un tikai savā dzimtenē. Man 
ir svarīga arī mana mazā dzimtene – 
Daugavpils un Daugavpils novads. Ir 
daudz dažādu uzskatu, ko kuram nozī-
mē Latvija, bet mana Latvija ir manas 
mājas, mani radi, apkārtējā vide, mani 
draugi un viss, kas saistās ar šo vietu”. 

Ozolu stādīšanu un svinīgo akcijas 
“Apskauj Latviju!” norisi noslēdza diev-
kalpojums Kumbuļu kapelā, savukārt 
jau vēlāk Demenes ciemā iesākās Baltā 
galdauta svētki, sadziedāšanās un cie-
nasts pie kopgalda. Demenes kultūras 
namā bija apskatāma galdautu izstāde, 
ko speciāli svētkiem bija sarūpējušas 
čaklās pagasta rokdarbnieces. 

Visas dienas garumā notika radošās 
un sporta aktivitātes, rādīta video fi lma 
“Demenes pagasts un ļaudis laika grie-
žos”, kuras izskaņā koncertu sniedza 
novada kultūras centra “Vārpa” tautas 
deju ansamblis “Līksme”.

 Olga Davidova

te ir svētki, ka tie notiek pie mums tik 
kuplā sastāvā, ka mēs sastādījām ozo-
lus un ceram, ka pēc simts gadiem at-
nāks vēl un iestādīs papildus ozolus uz 
nākamajiem 100 gadiem. Viena minū-
te – tā jau ir vēsture. Šodien vēl cilvē-
ki atceras, kas bija pagājušā gadsimta 
trīsdesmitajos gados, un tas, savukārt, 
daudz nozīmē mūsu bērniem un maz-
bērniem. Es domāju, ka nākotnē šeit 
dzīvos tikpat jauki cilvēki, - labestīgi, 
priecīgi un lepni par savu valsti. Latvija 
– tā ir ļoti liela teritorija, bet priekš ma-
nis Latvija - tā ir mana Demene”. 

Daugavpils novada pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika: “Esmu 
dzimusi Kumbuļos, mācījusies Gaismas 

pamatskolā, kas man sniedza stabilas 
zināšanas visai turpmākai dzīvei. Man 
ir patiess prieks par vidi, kas šeit vei-
dojusies gadu gaitā. Te vēl arvien dzīvo 
vecāka gājuma cilvēki, kuri atceras to 
laiku, kad tika atjaunota Latvijas valsts 
neatkarība. Domāju, ka šiem cilvēkiem 
ir īpašs prieks par šodienu. Pagājuša-
jā nedēļā man piezvanīja radiniece no 
Rīgas, kurai divus gadus atpakaļ es 
uzdāvināju lina galdautu. Viņa ar tādu 
prieku man stāsta, ka šogad viņiem 
dārzā būs Baltā galdauta svētki. Viņa 
aicina vēl trīs ģimenes un pirmo reizi 
klās galdā manis dāvāto galdautu. Man 
bija par to tāds gandarījums! Cilvēkiem 
ir nepieciešamas senās tradīcijas, arī 

Piemiņas vietā Randenē tika iestādīta 100 ozolu aleja
Latvijas neatkarības atjaunošanas 

gadadienā un Latvijas simtgades gai-
dās Kalkūnes pagasta Randenē tika ie-
stādīta 100 ozolu aleja. Ozolu stādīša-
nā iesaistījās pārstāvji no Daugavpils 
novada domes, deputāti, 19 pagastu 
pārvaldes, pašvaldības iestādes, kā arī 
jauniešu organizācijas. Kociņi tika stā-
dīti piemiņas vietā Daugavas krastos, 
kur reiz atradās Raiņa vecāku mājas. 

“Diemžēl kara rezultātā šajā vietā 
nav nekas saglabājies, tomēr piemiņas 
akmens par Raiņa vecāku mājām te at-
rodas. Mēs nospriedām, ka te, blakus 
esošajā teritorijā, kur kādreiz atradās 
saimniecības ēkas, būtu piemērota 
vieta Latvijas simtgadei veltītai ozolu 
audzei,” pastāstīja Kalkūnes pagasta 
pārvaldes vadītājs Osvalds Kursītis. 
“Gribētos cerēt, ka šis darbs nesīs aug-
ļus un te kuplos varena ozolu audze, 
kura stāvēs ne vienu vien simtgadi.”

Lai gan ozols latviskajā dzīveszi-
ņā un folklorā ir iecienīts koks, kas 
simbolizē spēku un vīrišķību, tomēr 
šobrīd Latvijā ozola audzes sastāda 
vien 0,1% no mežaudzēm. Kā norādīja 
VMD Dienvidlatgales virsmežniecības 
virsmežzinis Vilmārs Skutels, šodie-
nas apstākļos privātam meža īpašnie-
kam izaudzēt ozolaudzi ir dārgi. “Ozo-
lam bioloģiskais vecums ir 1000 gadu, 
pretstatā, piemēram, bērzam, kurš 
dzīvo ap 100-200 gadus. Normatīvie 
akti nosaka, ka ozolu var cirst, kad tas 
sasniedzis 101-120 gadus. Šodien mēs 
stādām ozolus apmēram 10 metrus 
viens no otra, tātad tie šeit izaugs tik 
kuplu vainagu kā uz mūsu pieclatnie-
ka. Mūsu mazmazbērni varēs priecā-
ties par šiem skaistajiem ozoliem,” tā 
V.Skutels. 

Virsmežzinis neslēpa, ka arī viņam 
Atmoda un 4.maijs saistās ar personī-
gām atmiņām, jo tajā laikā viņš bija 
students Jelgavas Lauksaimniecības 
akadēmijā. “Mūsu kā studentu nopelns 
tajos laikos bija ļoti liels. Mēs gājām 
demonstrācijās, izteicām savu viedokli, 
pretstatā tiem cilvēkiem, kas tajā laikā 
ieņēma augstus amatus un bija atturī-
gi. Mēs kā studenti toreiz riskējām ar 
to, ka varētu neiegūt augstāko izglītī-
bu. Jā, šis datums man ir ļoti svarīgs.”

Ozolu iestādīja arī daugavpilietis 
Jānis Pudāns, kurš savulaik, būdams 
tērpies armijas formā, 13.janvāra ma-
nifestācijā pauda atbalstu Lietuvas 
tautai un aicināja kareivjus nešaut uz 
saviem iedzīvotājiem. Pudāna uzru-
na kļuva vēsturiska. Iestādot kociņu, 
Jānis teica, ka ir gandarīts, ka pirms 
simts gadiem Latgales kongresā tika 
nolemts, ka Latgalei jābūt vienotai ar 
pārējo Latviju. Par šodienas situāciju 
valstī viņš runā optimistiski un saka, 
ka par spīti visam, ir jācer uz labu nā-
kotni. “Šī akcija ir brīnišķīga! Manu-
prāt, mums nevajadzēja gaidīt simtga-
di, ozolus vajadzēja jau stādīt pirmajā 
neatkarības gadadienā un tagad prie-
cāties par tiem ozoliem, kam būtu vai-
rāk kā 20 gadu!”

Ozolu stādus nodrošināja VAS “Lat-
vijas valsts meži”, savukārt ozolu stā-
dīšana notika sadarbībā ar Latgales 
plānošanas reģionu un Daugavpils no-
vada domi. Drīzumā šajā vietā tiks uz-
stādīta arī piemiņas plāksne par godu 
šim notikumam.

 Elza Timšāne

►►►   no 1.lpp.
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“Balto darbu” izstāde Kalupē 

Latvijas simtgadi gaidot, šogad valstī 
tika iniciēta jauna tradīcija – svinēt  4. 
maiju, sanākot pie baltiem galdautiem 
klātiem galdiem. Kalupes pagastā par 
godu Baltā galdauta svētkiem tika vei-
dota “Balto darbu” izstāde. No paaudzes 
paaudzē saglabātos baltos galdautus, 
dvieļus, kopā ar atmiņu stāstiem atne-
sa vietējie iedzīvotāji. Izstādē skatāmi 
galdauti, sedziņas, celiņi un dvieļi, da-
rināti dažādās tehnikās un materiālos. 

Kalupes pagasta kultūras menedžere 
Inita Ivdra: “Šajā izstādē redzami mūsu 
vecvecmammu, vecmammu, mammu 
un mūsu pašu tikumiņš. Izrādās, ka 
kalupietes ir čaklas rokdarbnieces. Pro-
tams, te ir redzama tikai daļa no dar-
biem. Daudzas no čaklajām sievām jau 
nav starp mums, bet viņu mazmeitas, 
meitas, vedeklas un radinieces glabā 
šos darbiņus un atsaucās aicinājumam 
veidot izstādi. Gribētos minēt lina austo 
un tamborēto galdautu, dvieļu, sedziņu, 
jostu, izšuvumu  darbu autorus:  Annele 
Zavadska, Valentīna Kurtiša, Malvīne 
Zemļicka, Adele Rasnača, Monika Sie-
tiņa, Anna Mukāne, Regīna Stalidzāne, 
Bronislava Višņevska, Lūcija Plociņa, 
Janīna Baika, Janīna Vansoviča, Kaje-
tāns Vansovičs, Ieva Kivleniece, Fiļimo-
nija Zeiļa, Anna Ivbule, Marija Baika, 
Sanita Cirse, Inita Ivdra, Dace Teivā-
ne.”

Galdauts šajā izstādē ir simbols - kā 
saikne starp paaudzēm, kas stāsta 
mūsu senču likteņstāstus, par ikdienas 
sadzīvi, modes tendencēm un rokdarb-
nieču prasmēm. Tie ir dzimtu galdauti, 
kas rūpīgi glabāti un pārmantoti, dari-
nāti īpašiem gadījumiem un katrs lieto-
ti konkrētos pasākumos un godos. 

Kalupes pagasta iedzīvotāja Ģertrūde 
Rasnače: “Šeit ir sakopoti darbi, kuriem 
vienam otram, es varu galvot, ir vairāk 
kā simts gadi. Tas ir baltais darbs, kas 
galvenokārt veidots no liniem, vēlāk – 
no pirktajiem baltajiem diegiem, izro-
tāts ar izšuvumiem un tamborējumiem. 
Pie tam interesanti, ka neviens raksts 
neatkārtojas. Tas liecina par cilvēka 
individualitāti, ka katrs cilvēks bija 
īpašs - ar savu domāšanu un fi lozofi ju. 
Es zinu, ka ļoti daudzi darbi vēl palikuši 
skapjos un plauktos, jo tiem bija vaja-
dzīgs ļoti liels restaurācijas darbs. Īpaši 
tamborējumiem, kas bija manā skapī, 
manas vecmammas iesākti un mam-
mas pabeigti. Daudzi darbiņi, kas vien-
kārši tāpat ir atnākuši pie manis, zinot, 
ka es tos saglabāšu un cienīšu. Katros 
Ziemassvētkos es izrotāšu māju ar šiem 
skaistajiem tamborējumiem. Es domā-
ju, ka tā ir liela vēstures stunda un mā-
cība par šo baltumu. Varbūt pārāk ilgi 
mēs esam novārtā atstājuši balto krāsu, 
kas ir visu krāsu sakopojuma spektrs, 

aizrāvušies ar melnumu, negatīvismu 
un noniecināšanu, un šī baltā krāsa 
mums atgādina, ka tomēr cilvēkam jā-
skatās uz to gaismas pusi.”

Ģertrūde Rasnače arī stāsta, ka vei-
dot baltos darbus agrāk ir bijusi dzīves 
nepieciešamība un arī misija – sagata-
vot pūru. Tas bija raksturīgi latvietēm, 
arī latgalietēm un mazāk citām tautām, 
kas šeit dzīvojušas. Vienmēr pūrs tika 
darināts, mātēm pamācot meitas un tā 
nododot šīs prasmes arī nākamajām pa-
audzēm. 

Ģertrūde Rasnače: “Prātā nāk viena 
epizode no dzīves. Tas bija 70. gadu sā-
kums, precējās mana labākā draudzene 
no Vidzemes. Aizbraucu kāzās palīdzēt, 
un dienu pirms kāzām viņas vecmam-
mas māsa atveda veselu smago mašīnu 
ar rokdarbiem. Tur bija fantastiski dar-
bi, bet es tā arī nebiju uzjautājusi, kas 
ar tiem visiem notika pēc tam. Tur bija 
ne tikai galdauti un dvieļi, segas, bet arī 
ļoti daudz apģērbu, kas tika darināti 
gadsimta sākumā. Savukārt mums ir 
misija šos darbus paglabāt nākamajām 
paaudzēm. Tomēr mūsu sievietes arī 
tagad, lai cik aizņemtas būtu, turpina 
šo darbu. Šie vienreizējie eksemplāri 
lieliski iederas arī mūsu metāliskajos 
un pelēkajos interjeros. Pat pie diezgan 
askētiska interjera labi izskatīsies uz 
galda uzklātais tamborētais galdauts. 

Pie šāda klāta galda var arī svētkos pa-
sēdēt, ieskatīties katrā rakstā. Esmu 
pati daudz izmantojusi savā tiešajā 
darbā tieši latgaļu dvieļu rakstu saliku-
mus, projektējot interjeros grīdas, Taču 
ne tikai es to daru, ieraugu šo arī citos 
dizaina risinājumos. Tas, kas ir ielikts 
jau daudzus gadsimtus, turpinās, vada 
un palīdz mums šodien”, tā stāsta Ģ. 
Rasnače. 

Uz izstādi atnests arī Ģertrūdes 
mammas savulaik izšūtais galdauts. 

Ģ.R. “Mana mammīte, kurai tagad ir 
88 gadi, šo galdautu darināja, kad viņai 
bija 14 gadi. Tas bija kara laiks, noma-
ļā lauku sētā, un šo galdauta audumu 
viņas tante, kas dzīvoja Daugavpilī, 
bija aizvedusi uz pilsētu un tur tika uz-
spiests raksts. Pēc tam diezgan ātri to 
uzšuvusi. Es esmu pašlaik sagatavojusi 
audumu, sazīmējusi vietas, kur jābūt 
tām ziedu kompozīcijām un ceru, ka pa 
nākošo gadu es to atrestaurēšu. Man 
ļoti patīk tas, ka šis galdauts, kuram ir 
74 gadi, nav gulējis skapī, bet likts mā-
jās katros godos, vairākas reizes maz-
gāts un balināts, taču nav zaudējis savu 
košumu. Tā ir tā lielākā vērtība.”

Balto darbu izstādi lieliski papildinā-
ja kalupietes, audējas Daces Teivānes 
austās jostas un prievītes. 

Olga Davidova

Ģimeņu svētkos suminātas novada stiprās ģimenes
“Savij ap mani gadus un neatvij”, ar 

šīs dziesmas vārdiem izskanēja tradicio-
nālie Daugavpils novada ģimeņu svētki, 
kopā pulcējot pārus, kas kopā nodzīvoju-
ši 25, 30, 40, 50 un vairāk gadus. Ik reizi 
šie svētki apliecina, ka ģimene ir viena 
no pamatvērtībām katra cilvēka dzīvē. 

Visām ģimenēm nodzīvots bagāts un 
raibs mūžs, taču nemaināmas paliek 
galvenās dzīves vērtības – mīlestība, ģi-
mene, darbs un ticība. Neskatoties uz 
pārbaudījumiem, skumju un laimes brī-
žiem, šie pāri vēl arvien ir kopā. 

Lija un Jānis Koškini, kas kopā nodzī-
vojuši 55 gadus un šogad svin Smaragda 
kāzu jubileju, laulību reģistrēja 1962. 
gadā Dobeles rajona Upenieku ciemā. 
Pāris regulāri apmeklē kultūras pasā-
kumus. Jānim ļoti patīk darboties dār-
zā un lasīt, savukārt Lija nodarbojas ar 
rokdarbiem, visu mūžu ir bijusi aktīva 
koru un ansambļu, kā arī deju kolektīvu 

dalībniece. Jautājot, kāds ir pāra laimī-
gas kopdzīves noslēpums, Lija atbild, ka 
abi ir kopā ar Dieva svētību. “55 gadus 
dzīvojām kā bēdās, tā laimē un priekos. 
Izaudzinātas 3 meitas un 7 mazbērni. 
Esam ar Jāni kopā no bērnības, kopā 
pavadīti arī jaunības gadi. Pēc viņa at-
griešanās no Sibīrijas, apprecējāmies. 
Kāzas svinējām 6. novembrī. Atceros, kā 
kāzu otrajā dienā uzsniga sniegs. Bija 
ļoti auksta, bet skaista diena, kāzu naktī 
gulējām šķūnī, bet auksti nebija, jo mī-
lestība sildīja”, tā atceras Lija. 

Dzīve ritējusi Višķu pagasta Tehniku-
ma ciemā. Lija uzsver, ka galvenais ģi-
menē ir cieņa vienam pret otru, savukārt 
Jānis papildina, ka ģimenē nav vietas 
greizsirdībai, tad viss būšot kā nākas.  

Zelta kāzu jubileju svin sventieši Ja-
nīna un Leonards Meinarti. Viņi laulību 
reģistrēja 1967. gadā Daugavpils rajona 
dzimtsarakstu nodaļā. Ģimenē izaudzi-
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šogad svin Valentīna un Jāzeps Gadzā-
ni. Ģimenē izaudzināti 2 bērni un aug 
2 mazbērni. Valentīna un Jāzeps ir ak-
tīvas atpūtas cienītāji. Viņi relaksējas 
savā piemājas dārzā un labprāt piedalās 
novada kultūras pasākumos.

Jāzeps stāsta, ka ar Valentīnu iepazi-
nies pēc savas kaimiņienes Māras iero-
sinājuma. Abi tolaik strādājuši kolhozā 
“Matrosova”. “Es tikko pēc armijas biju 
atnācis, viņa par grāmatvedi strādāja, 
tā iepazināmies”, stāsta Jāzeps. Savu-
kārt Valentīna novēlēja jaunajiem dzīvot 
kopā tikpat ilgi un vēl ilgāk, izturēties 
vienam pret otru laipni, labestīgi un gal-
venais – ar mīlestību. “Sievas jau parasti 
saka, nevajag to un šo vai arī dari tā un 
ne citādi. Es uzskatu tā – vajag uzklau-

sīt, bet darīt, kā vajag!”, tā nosmejas Jā-
zeps. 

Kopā svētkos tika sumināti 43 novada 
pāri. Stipras un strādīgas ģimenes ir no-
vada lepnums, tāpēc jo īpašs prieks, ka 
ģimeņu pulku nāk papildināt jaunā pa-
audze. 

Muzikālus un dejiskus sveicienus klāt-
esošajiem sniedza Ilonas Kirukas un 
Enriko Galicka duets, mūzikas studija 
“Vālodzīte”, Salienas pagasta Kultūras 
nama sporta deju kolektīvs, soliste Zoja 
Markelova un Nīcgales Tautas nama Lī-
nijdejotāju grupa “Rodeo meitenes”. 

Pasākuma izskaņā visi pāri tika aici-
nāti dejot valsi. 

 Olga Davidova

Ikvienam sirdī Naujenes pagasts… 
28. maijā Naujenē izskanēja Naujenes 

pagasta svētki “Ik sirdī šī nelielā pa-
saules daļa…”. Tie aizsākās ar sv. Misi 
Juzefovas sv. Pētera un Pāvila Romas 
katoļu baznīcā. Sv. Misi dziedāja Deme-
nes Kultūras nama vokālais ansamblis 
“Aizturi elpu!” (ansambļa vadītāja Ņina 
Šukste). Pēc mises visiem klātesošajiem 
bija iespēja izbaudīt nelielu garīgās mū-
zikas koncertu, kurā muzicēja ansamblis 
“Aizturi elpu!” un dziesminiece Džeina 
Gavare kopā ar Annu  Brišku (ģitāra). 

Vēlāk Naujenes novadpētniecības 
muzejs pulcēja lielu skaitu skatītāju uz 
izstādes “Dzīvi dzīvojot. Atmiņu atspul-
gi” atklāšanu, kas veltīta ievērojamām 
Daugavpils novada vecticībnieku dzim-
tām. Sarunā ar Vasilisu Pudovkinu, Inu 
Kirničansku un Kiru Stoļarovu uzzinā-
jām viņu dzimtu stāstus, fotogrāfi jas un 
priekšmetus, kuri tika lietoti vecticībnie-
ku sētā gan svētku reizēs, gan ikdienas 
darbos.

Naujenes pagasta svētku atklāšana ie-
sākās ar skanīgu Naujenes mūzikas un 
mākslas skolas pūtēju orķestra priekš-
nesumu (diriģents Jānis Grinberts). 
Svētkos iedzīvotājus sveica un uzrunā-
ja Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja 
Ināra Miglāne un Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska. 
Tika sveikti 35 mazie ķipari, kas pa-
pildināja ar savām mazajām pēdiņām 
Naujenes pagastu un nu jau uzsāka sa-
vas pirmās gaitas pa Naujenes pagasta 
takām…  Protams, neiztika bez tradicio-
nālām mazuļu rāpošanas sacensībām.

Visi klātesošie tika aicināti arī uz Nau-
jenes pagasta iestāžu – Naujenes pamat-
skolas, Lāču pamatskolas, Naujenes so-

ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
centra, Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķītis” radošajām darbnīcām. 
Kopā ar Naujenes tautas bibliotēku va-
rēja darboties mākslas plenērā. Kopā 
ar Aleksandru Maijeru varēja izgatavot 
niedru stabules un iepazīties ar dažā-
diem paštaisītiem mūzikas instrumen-
tiem, bērni, izejot piedzīvojumu taku 
“Brīnumziedu meklējot” varēja atstāt 
arī savu novēlējumu Naujenes pagas-
tam svētkos uz mākslas sienas. Ar skaļu 
troksni uz svētkiem ieradās baikeri, kuri 
piedāvāja izvizināt visus tos, kuri jau 
sen sapņoja pabūt motocikla mugurā. 
Tie, kuriem baikeru vizināšanās bija par 
skaļu, varēja nodoties izjādēm ar poniju, 
turpat netālu darbojās arī zirglietu an-
dele.

Naujenes jaunatnes un iniciatīvas 
centrs bija parūpējies par jautrām sporta 
aktivitātēm, pēc kurām visi tika aicināti 
pie Naujenes saimes galda baudīt “Nau-
jenes pagasta” zupu.

Svētku koncertā visus sveica Naujenes 
Kultūras centra radošie kolektīvi, svētku 
kulminācija bija latviešu deju mūzikas 
kulta grupa “Tranzīts”.

Pēc karsti pavadītiem pagasta svēt-
kiem, romantiskā atmosfērā “Baltajā 
krogā” varēja baudīt dzīvo mūziku, par 
kuru parūpējās “Aiga un Gunārs”. 

Paldies Daugavpils novada domei, 
Naujenes pagasta pārvaldei un SIA 
“Naujenes pakalpojumu servisam” par 
atbalstu.

Naujenes kultūras centra kolektīvs iz-
saka pateicību visiem, kas atbalstīja un 
līdzdarbojās pasākuma rīkošanā! 

Aiga Krute

nāti 2 dēli un 4 mazbērni. Janīnas aiz-
raušanās ir grāmatu lasīšana un pīrāgu 
cepšana, bet Leonarda – augļkopība un 
tehnikas apkope.

“Dzīve bija ļoti skaista. Jaunajiem pā-
riem novēlam nodzīvot tikpat ilgu kop-
dzīvi. Visādi dzīvē gāja, tika piedzīvoti 
gan grūti, gan priecīgi brīži. Tomēr vai-
rāk dzīvē bija pozitīvisma. Viss ir atka-
rīgs no cilvēka – no viņa attieksmes un 
nostājas, rakstura īpašībām. Tāpēc no-
vēlam jaunajiem dzīvot tāpat, jo mēs jau 
savu dzīvi nodzīvojām, jaunie vēl tikai 
sāk. Lai domā par labo, tad arī dzīvē viss 
izdosies”, tā novēlot bilst Janīna. 

Gan Janīna, gan Leonards atzīst, ka 
sirdī vēl abi jūtas jauni un optimisma 
pilni, jo savādāk nemaz nevarot būt. Cil-

vēkam ir jāsaglabā optimisms jebkurā 
dzīves brīdī un situācijā. Pāris uzskata, 
ka galvenais ģimenes dzīvē ir sapratne, 
diplomātisms attiecībās un ticība otram. 

Arī sventieši Tarena un Jānis Meiner-
ti laulību noslēdza pirms 50 gadiem. Ģi-
menē izaudzināta meita, dēls un aug 5 
mazdēli. Tarena savu brīvo laiku pavada 
ar mazbērniem, bet Jānis aizraujas ar 
tehniskām lietām. 

“50 gadi nav viens mirklis. Gribētos 
visiem novēlēt dzīvot kopā tikpat ilgi. 
Mēs viens otru mīlējām, cienījām un arī 
piedevām viens otram daudz. Galvenais, 
lai ģimenē valda sapratne un mīlestība, 
pārējais viss atnāks līdzi tam”, tā stāsta 
Tarena. 

45 gadu kāzu jubileju jeb Safīra kāzas 

līdzdarbojās pasākuma rīkošanā! 
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Vabolē ir stipra maija dziedājumu tradīcija 

pie krustiem ir arī bērnības atmiņas. 
Viņa atminas, ka pie Sarkaņu krusta 
agrāk pulcējās daudz cilvēku, jo ciemā 
dzīvoja 16 ģimenes. “Paps ar mammu 
gāja un es viņiem līdzi. Tā klausoties, 
pamazām pati iemācījos dziedāt. No 
tā laika man patīk dziedāt gan svētās, 
gan laicīgās dziesmas.”

Savukārt Anna Rubine, daloties ar 
savu pieredzi, pastāstīja, ka padomju 
laikos maija dziedājumi netika prak-
tizēti. “Mani vecāki 1973.gadā aizgāja 
aizsaulē un es pārcēlos uz dzīvi Dau-
gavpilī. Tomēr liktenis bija lēmis, ka 
vēlāk atgriezos dzīvot šajā pusē, Sar-
kaņu sādžā. Šajā ciemā bija ļoti iecie-
nīta dziedāšana pie krustiem, nāca arī 
vīrieši. Ļoti skaisti dziedāja Jānis Or-

bidāns, Viktors Kokins. Arī mani uzai-
cināja dziedāt. Pēc tam Anna Lazdāne 
nodibināja Skrindu dzimtas muzeju un 
tur mēs ierakstījām dziesmas Marijas 
godam. Tā šī lieta aizgāja un mēs tur-
pinām dziedāt līdz pat šai baltai dieni-
ņai,” dalījās Anna.  

Dziedājumi pie krustiem sniedz at-
vieglojumu un garīgo stiprinājumu, tā-
pēc vabolietes ir drošas, ka šī tradīcija 
neiznīks, jo tā jau šobrīd tiek nodota 
nākamajām paaudzēm – bērniem un 
mazbērniem.  

Elza Timšāne

Pirmais “Pirts rallijs 2017” Daugavpils novadā noslēdzies!
Spītējot aukstajam un vējainajam 

laikam, 29. aprīlī Daugavpils novadā 
organizētajā pirmajā “Pirts rallijā” 19 
drosmīgu pirts cienītāju komandas 
iesaistījās aizrautīgās sacensībās, ap-
meklējot un izmēģinot visdažādākās 
pirtis: saunas, melnās pirtis, slapjās 
pirtis visā novada teritorijā.  Rallijs 
izrādījās ne tikai izaicinājums veiklā-
kajiem pirts apmeklētājiem, bet  arī 
zināms pārbaudījums komandu pras-
mēm orientēties Daugavpils novada 
ceļos un celiņos.  Visas komandas pie-
dalījās balsošanā par labāko pirti, un 
no visām 14 pirtīm vislielāko atzinību 
un nomināciju “Labākā pirts Daugav-
pils novadā 2017” šogad saņēma mājī-
gā pirtiņa brīvdienu mājā “Meža sku-
ķi” (Vaboles pagastā, saimnieces Aija 
Dvinska un Broņislava Skuķe). No ral-
lija dalībniekiem uzvaru guva koman-
da “ Сябры” no Daugavpils, iegūstot 
galveno balvu  – apmaksātu atpūtu ar 
savu komandu “Meža skuķu” pirtī! Pa-
sākumu organizēja Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūra “TAKA”.

Pasākums iesākās viesu mājā “Stār-
ķis”, kur no malu malām - Rīgas, Dau-
gavpils pilsētas un novada, Līvāniem, 
Jēkabpils, Ludzas, Apes, Jūrmalas, 
Viesītes novada - sabraukušie viesi 
startam gatavojās, ietērpjoties pirts 
“kostīmos” un apskatot saimnieka vei-
dotās miniatūrās pilis. Īpaši rūpīgi tēr-
pus bija izvēlējušās dāmas – “Polārlap-
siņas” no Ludzas, “Pirtsmīļu” sievišķā 
komandas daļa (Līvānu novads), un 

“Piču paču” no Daugavpils. 
Visām komandām bija jāapmeklē 14 

Daugavpils novada pirtis un vismaz 
trīs minūtes jāatrodas katras pieku-
rinātās pirts karstajā telpā. No visām 
komandām tikai divas nepaspēja sa-
meklēt visas no piedāvātajām pirtīm, 
tomēr fi niša taisni pie kempinga “Ozi-
anna” pirtiņas sasniedza visas deviņ-
padsmit komandas. 

Pirmās trīs vietas “Pirts rallijā 2017” 
un pa kastei „Latgales alus”, kas bija 
pasākuma atbalstītājs, ieguva koman-
das: “Сябры” (Daugavpils) – 1. vieta, 
“Pirtsmīļi” (Līvānu novads) – 2. vieta, 
“Rakiemzo LV” (Līksna)  - 3. vieta.

Savukārt starp apmeklētāju visvai-
rāk atzīmētajām pirtīm ierindojās pir-
tis brīvdienu mājā “Meža skuķi” – 1. 
vieta, viesu namā “Vintāža” – 2. vieta, 
viesu namā “Ezermala”- 3. vieta, viesu 
namā “Pie vecā kalēja” – 4. vieta, vies-
nīcā “Garden – 5. vieta.

Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūras “TAKA” izveidotā žūrija 
(Daugavpils novada domes izpilddirek-
tores vietniece Ināra Natarova, aģen-
tūras “TAKA” direktors Rolands Grad-
kovskis, Attīstības pārvaldes Projektu 
nodaļas komercdarbības konsultants 
Jāzeps Krukovskis un sertifi cēts pirts 
meistars Ivars Azarevičs) atzīmēja no-
vada labākās pirtis – konkursa dalīb-
nieces dažādās nominācijās: brīvdienu 
māju “Beibuki” par pirts veidu izvēles 
daudzveidību, viesnīcu “Garden” – par 
lielāko papildus pakalpojumu klās-

tu pirts apmeklētājiem, viesu namu 
“Ezermala” – par oriģinālāko pirti, 
Silenes ciema sabiedriskā pirts  - par 
plašākajām pēršanās telpām,  viesu 
namu “Vintāža” - par labāko estētisko 
noformējumu, brīvdienu māju “Meža 
skuķi” – par latgaliešu seno tradīciju 
saglabāšanu. 

Savukārt Ambeļu sabiedriskā pirts 
ieguva apmeklētāju simpātiju balvu 
elektroniskajā balsošanā.

Dāvanas dažādās nominācijās gan 
pirts saimniekiem, gan dalībniekiem 
piedāvāja arī citi atbalstītāji – “Pabe-
erzner” alus, zemnieku saimniecība 
“Ziediņi”, laikraksts “Latgales laiks”.

Tā kā visi rallija dalībnieki vienbal-

sīgi un ar ovācijām atbalstīja ideju šā-
dus pasākumus organizēt arī turpmāk,  
Daugavpils novada pašvaldības aģen-
tūra “TAKA” apņemas arī nākamajā 
gadā rīkot jautrās sacensības veselīga 
dzīvesveida piekritējiem. Pasākuma 
mērķis ir popularizēt Daugavpils nova-
dā pieejamās plašās un daudzveidīgās 
atpūtas iespējas, līdz ar to atbalstīt vie-
tējos tūrisma uzņēmējus, atzīmēt un 
apbalvot labākos novadā.

 Rolands Gradkovskis
Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūras “TAKA” direktors

Maijs Romas Katoļu baznīcas kalen-
dārā ir Svētās Jaunavas Marijas mē-
nesis – laiks, kad tai tiek veltīti īpaši 
dievkalpojumi un lūgšanas pie Latga-
les ceļmalu krustiem. Maija dievkal-
pojumu centrālais elements ir Mari-
jas dziesmas,  Rožukronis un Litānija 
Jaunavas Marijas godam.  Šī tradīcija 
ir teju 200 gadus veca un tā joprojām 
ir dzīva arī Vaboles pagastā. Lai gan 
Padomju laikā ceļmalas krusti un mai-
ja dievkalpojumi tika apkaroti, mūs-
dienās šī tradīcija piedzīvo atjaunotni, 
par ko arī Daugavpils novadā turpina 
gādāt vietējās sievas. “Sarkaņu sādžā 
šī tradīcija vienmēr tikusi saglabāta, 
savukārt citās vietās, ņemot labo pie-
mēru, mēs to atjaunojam. Es pati no 

savas vecmāmiņas to neesmu pārman-
tojusi, jo bija tas starpposms, tāpēc mā-
cos tagad,” tā etnogrāfi skā ansambļa 
“Vabaļis” vadītāja Iveta Skrinda. 

Maija dziedājumu kodols šogad ir 
etnogrāfi skā ansambļa “Vabaļis” da-
lībnieces, kuras ir labas dziedātājas un 
prot uzsākt jebkuras dziesmas meldi-
ņu, kuram vēlāk pievienojas arī pārēji 
lūdzēji. Vabole ir vienīgā vieta Latvijā, 
kur nelielā teritorijā atrodas 48 kruci-
fi ksi, no kuriem daži ir ļoti seni.  Tā kā 
to ir tik daudz, tika nolemts dziedāju-
mus noturēt pie tiem krucifi ksiem, kur 
dzīvo kāda no “vabaļām” - Sarkaņu, 
Kucinu, Krogasētas, Lielo Vaideru un 
Vaboles krusta. 

Regīnai Vingrei par dziedājumiem 
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2017.gada 13.aprīlī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie no-
teikumi Nr.4 (protokols Nr.7., 1.&), precizēti ar Daugavpils novada domes 
2017.gada 25.maija lēmumu Nr. 510 (protokols Nr.10., 83.&) “Par ielu tirdz-
niecību Daugavpils novadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Ministru kabineta 
2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu

1.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas ielu tirdzniecībai;
1.2. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas, tirdzniecības nodevas ap-

mēru un maksāšanas kārtību;
1.3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtī-

bas nodrošināšanai;
1.4. nosacījumus pašvaldības izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības 

apturēšanai uz laiku.
2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saņemt Daugavpils no-

vada pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai 
Daugavpils novadā.

3. Saistošie noteikumi nav attiecināmi uz teritorijām, kurām piešķirts tirgus 
statuss.

2. Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai 
izsniegšanas kārtība

4. Lai saņemtu Daugavpils novada pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai vai 
ielu tirdzniecības organizēšanai Daugavpils novada teritorijā novada nozīmes 
publiskajos pasākumos un tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības 
punkta Daugavpils novada teritorijā, tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības 
organizators vai pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta īpašnieks vismaz 5 
(piecas) darbdienas pirms plānotā tirdzniecības datuma iesniedz Daugavpils no-
vada domē iesniegumu (1.pielikums), kurā norāda šādu informāciju:

4.1. fi ziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, 
elektroniskā pasta adresi vai juridiskās personas nosaukumu, nodokļu 
maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā 
pasta adresi;

4.2. realizējamo preču grupas;
4.3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu.

5. Tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno:
5.1. saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju vai fi -

ziskas personas apliecinājumu (2.pielikums);
5.2. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja 

tirdzniecība notiks nekustamajā īpašumā, kas neatrodas Daugavpils no-
vada pašvaldības īpašumā vai valdījumā;

5.3. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma 
norises laikā un vietā, ja pasākuma rīkotājs nav Daugavpils novada paš-
valdība (izņemot ikdienas izbraukuma tirdzniecību);

5.4. tirdzniecības nodevas samaksu apstiprinoša dokumenta kopiju;
5.5. ēdienkarti, ja tiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi (izņemot ikdienas 

izbraukuma tirdzniecību);
5.6. tikai tirdzniecības organizators iesniedz tirdzniecības dalībnieku saraks-

tu, kurā tiek norādīta šo saistošo noteikumu 4.1., 4.2. un 5.1.apakšpunktā 
minētā informācija par tirdzniecības dalībniekiem;

5.7. ar pagasta pārvaldēm saskaņots pārvietojamā mazumtirdzniecības pun-
kta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās vietās.

6. Pašvaldības izpilddirektors vai tā pilnvarotā persona 5 (piecu) darbdienu 
laikā izskata šo saistošo noteikumu 4.punktā minēto iesniegumu, iesniegumam 
pievienotos 5.punktā minētos dokumentus un izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai 
vai ielu tirdzniecības organizēšanai Daugavpils novada teritorijā novada nozī-
mes publiskajos pasākumos, vai tirdzniecības atļauju no pārvietojamā mazum-
tirdzniecības punkta Daugavpils novada teritorijā (3.pielikums), vai pamatotu 
rakstisku atteikumu izsniegt minēto atļauju. 

7. Lai saņemtu Daugavpils novada pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai vai 
ielu tirdzniecības organizēšanai pagastu nozīmes publiskajos pasākumos, ikga-
dējos gadatirgos, ikdienas izbraukumos Daugavpils novada teritorijā, tirdzniecī-
bas dalībnieks vai tirdzniecības organizators tajā pagasta pārvaldē, kuras terito-
rijā plānota tirdzniecība, iesniedz iesniegumu (4. pielikums), kurā norāda šādu 
informāciju:

7.1. fi ziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, 
elektroniskā pasta adresi vai juridiskās personas nosaukumu, nodokļu 
maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā 
pasta adresi;

7.2. realizējamo preču grupas;
7.3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;
7.4. tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators iesniegumam 

(4.pielikums) pievieno šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus.
8. Pagasta pārvaldes vadītājs vai tā pilnvarota persona 5 (piecu) darbdienu 

laikā izskata šo saistošo noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu un izsniedz 
atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai pagastu nozīmes 
publiskajos pasākumos, ikgadējos gadatirgos, ikdienas izbraukumos Daugavpils 
novada teritorijā, (5.pielikums) vai pamatotu rakstisku atteikumu izsniegt mi-
nēto atļauju.

3. Tirdzniecības nodevas apmērs un maksāšanas kārtība
9. No tirdzniecības nodevas tiek atbrīvoti:

9.1. Daugavpils novadā deklarētie amatnieki, mājražotāji, kas tirgo savu ra-
žoto produkciju;

9.2. Daugavpils novadā deklarētie iedzīvotāji - fi ziskas personas, kurām ir tie-
sības nereģistrēt saimniecisko darbību un kuri pārdod 17.punktā minētās 
preces;

9.3. sabiedriskā labuma organizācijas.
10. Tirdzniecības nodevas apmērs Daugavpils novada pašvaldības rīkotajos pa-

sākumos: 
10.1. par tirdzniecības vienu vietu novada nozīmes publiskajos pasākumos 

dienā tiek noteikta šāda nodeva:
10.1.1. uzņēmumiem – 10,00 euro par 1 (vienu) vietu, 
10.1.2. ēdināšanas uzņēmumiem (saskaņojot ēdienkarti) – 20,00 euro, 
10.1.3. alkohola tirdzniecībai (pieļaujama tikai mazalkoholisko dzērienu 

ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem tirdzniecība) – 
50,00 euro; 

10.2. par tirdzniecības vienu vietu pagastu nozīmes publiskajos pasākumos, 
ikgadējos gadatirgos dienā tiek noteikta šāda nodeva:
10.2.1. uzņēmumiem – 3,00 euro par 1 (vienu) vietu, 
10.2.2. ēdināšanas uzņēmumiem (nodrošinot ēdināšanu pie galdiņiem un 

saskaņojot ēdienkarti) – 5,00 euro,
10.2.3. alkohola tirdzniecībai (pieļaujama tikai mazalkoholisko dzērienu 

ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem tirdzniecība) – 
10,00 euro; 

10.3. tirdzniecības nodevas apmērs ikdienas izbraukuma tirdzniecībai novada 
teritorijā par 1 (vienu) vietu dienā:
10.3.1. pašaudzēta lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības 

un biškopības produkcija – 1,00 euro par 1 (vienu) vietu dienā, 5,00 
euro par vienu vietu mēnesī, 20,00 euro par 1 (vienu) vietu gadā,

10.3.2. mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti – 1,00 euro par 1 (vienu) 
vietu dienā, 5,00 euro par 1 (vienu) vietu mēnesī, 20,00 euro par 1 
(vienu) vietu gadā, 

10.3.3. pašu audzētie mājlopi, mājdzīvnieki – 1,00 euro par 1 (vienu) vietu 
dienā,     5,00 euro par 1 (vienu) vietu mēnesī, 20,00 euro par 1 
(vienu) vietu gadā, 

10.3.4. pašu iegūtā savvaļas produkcija (ogas, sēnes, tējas, pirts slotas, 
zivis, medījumi u.tml.) – 1,00 euro par 1 (vienu) vietu dienā, 5,00 
euro par             1 (vienu) vietu mēnesī, 20,00 euro par 1 (vienu) vietu 
gadā, 

10.3.5. rūpnieciski ražotas preces un lietotas preces – 2,00 euro par 1 (vie-
nu) vietu dienā, 10,00 euro par 1 (vienu) vietu mēnesī, 40,00 euro 
par 1 (vienu) vietu gadā;

10.4. tirdzniecības nodevas apmērs pārvietojamajam mazumtirdzniecības 
punktam gadā:
10.4.1. ar pārtikas un rūpniecības precēm – 35,00 euro, 
10.4.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem – 75,00 

euro; 
10.5. tirdzniecības nodevas apmērs publisko pasākumu laikā, ja pasākuma rī-

kotājs nav Daugavpils novada pašvaldība:
10.5.1. ar pārtikas un nepārtikas preces – 10,00 euro dienā, 
10.5.2. sabiedriskās ēdināšanas organizēšana – 20,00 euro,
10.5.3. ar alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem (pie-

ļaujama tikai mazalkoholisko dzērienu tirdzniecība) – 50,00 euro 
dienā;

10.6. tirdzniecības nodevas samaksa:
10.6.1. par tirdzniecību novada nozīmes publiskajos pasākumos vai par 

pārvietojamu mazumtirdzniecības punktu veicama ieskaitot node-
vas summu kādā no Daugavpils novada pašvaldības kontiem:

Daugavpils novada dome
Reģistrācijas numurs 90009117568
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
AS “Swedbank”
Konta Nr. LV25HABA0551028288065
Bankas kods HABALV22
AS „Citadele banka”
Konta Nr. LV05PARX0012925680001
Bankas kods PARXLV22

10.6.2. par ikdienas tirdzniecību novada teritorijā vai tirdzniecību pa-
gastu nozīmes publiskajos pasākumos veicama maksājot skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu tā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā 
plānota tirdzniecība,

10.6.3. ja persona veic ielu tirdzniecību viena tirdzniecības vietā ar vai-
rākām 10.3., 10.4., un 10.5.punktos minētajām preču grupām, no-
devas maksas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevas maksas 
likmes.

4. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi 
kārtības nodrošināšanai

11. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās vietās, kuras saskaņojusi Daugavpils 
novada pašvaldība.

12. Tirdzniecības dalībniekam pašam jāaprīko sava tirdzniecības vieta.
13. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators ir atbildīgs par kār-

tības un tīrības uzturēšanu tirdzniecības vietā un tās sakārtošanu, atkritumu 
savākšanu un nogādāšanu atkritumu konteineros pēc darba pabeigšanas.

14. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas 
tiesības citai personai.

5. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas
15. Pirms pārtikas preču pārdošanas tirdzniecības dalībnieks veic pārtikas ap-

riti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina 
tā tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un tirdzniecības laikā ievēro normatīvajos 
aktos noteiktās prastības pārtikas apritei.

16. Fiziska persona, kurai nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot 
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

1.pielikums 
Daugavpils novada domes 2017. gada 13.aprīļa  saistošajiem noteikumiem 
Nr. 4 (protokols Nr. 7., 1.&)

IESNIEGUMS
 Ielu tirdzniecībai Daugavpils novada teritorijā novada nozīmes 
publiskajos pasākumos
 Ielu tirdzniecības organizēšanai Daugavpils novada teritorijā 
novada nozīmes publiskajos pasākumos
 Tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta 
Daugavpils novada teritorijā

Lūdzam aizpildīt iesniegumu  salasāmi, drukātiem burtiem. Tukšajos 
lodziņos □ atbilstošo atbildi atzīmēt ar X.
Pasākuma nosaukums:
Pasākuma norises vieta:
Pasākuma norises datums:
Pasākuma norises laiks: no plkst._______ līdz plkst.______

Fiziskās personas vārds, uzvārds
Personas kods
Saimnieciskās darbības veicēja 
reģistrācijas numurs
Adrese
Kontakttālrunis
Elektroniskā pasta adrese
Juridiskās personas nosaukums 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Kontakttālrunis
Elektroniskā pasta adrese
Produkcijas sortiments

Nepieciešamais tirdzniecības vietas 
platums (m)

Nepieciešams elektrības pieslēgums 
pasākumā

apgaismojumam
elektroierīču pieslēgšanai
apgaismojumam un 
elektroierīču pieslēgšanai
• elektroierīču nosaukums:
• kopējā nepieciešamā 

pieslēguma jauda, kW:
• nepieciešamais pieslēgums:
viena fāze
trīs fāzes

Pasākumā izmantojamo 
autotransporta vienību skaits, marka 
Personas, kas nodrošinās tirdzniecību 
pasākumā, vārds, uzvārds, mobilā 
tālruņa numurs
Cita papildus informācija

Pievienotie dokumenti:
Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības kopija
Apliecinājums (iesniedz fi ziska persona, kas neveic saimniecisko 
darbību)
Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko 
valdītāju, ja tirdzniecība notiks nekustamajā īpašumā, kas neatrodas 
Daugavpils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā
Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu 
pasākuma norises laikā un vietā, ja pasākuma rīkotājs nav Daugavpils 
novada pašvaldība
Tirdzniecības nodevas samaksu apstiprinoša dokumenta kopija
Ēdienkarte saskaņošanai (iesniedz ēdināšanas nodrošināšanas 
uzņēmumi)
Tirdzniecības organizators iesniedz tirdzniecības dalībnieku sarakstu 
(norādot  fi ziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, 
kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi vai juridiskās personas 
nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, 
kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi) un saimnieciskās darbības 
reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju vai fi ziskas personas 
apliecinājumu par katru tirdzniecības dalībnieku
Citi (norādīt kādi):

                                                    
/pieteikuma aizpildītājs/   /paraksts/      /paraksta atšifrējums/

20___.gada ____.__________________

2.pielikums 
Daugavpils novada domes 2017. gada 13.aprīļa  saistošajiem noteikumiem 
Nr. 4 (protokols Nr. 7., 1.&)

Daugavpils novada pašvaldībai
 

/Vārds, Uzvārds/
 

/personas kods/
   
     
     

/dzīvesvietas adrese/
     

/tālruņa Nr./
APLIECINĀJUMS

Es apliecinu, ka tirgoju tikai pašaudzētu produkciju vai pašu ievāktas sav-
vaļas veltes (sēnes, ogas, savvaļas ārstniecības augus un ziedus) un neveicu 
saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma no-
dokli” varu nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodar-
binu citas personas.
_____________          ______________     
     /datums/     /paraksts/     /paraksta atšifrējums/

šādas preces:
16.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:

16.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svai-
gus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biško-
pības produktus,

16.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemas-
svētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu 
skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, 
ziemcietes un sēklas,

16.1.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādma-
teriālu,

16.1.4. mājas apstākļos ražotos pārtikas produktus no pašu ražotās lauk-
saimniecības produkcijas;

16.2. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus;
16.3. mežu reproduktīvo materiālu;
16.4. pašu iegūtos svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to 

gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro 
produktu apriti nelielos apjomos;

16.5. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība 
publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai;

16.6. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību ob-
jektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām.

6. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšanai uz laiku 
17. Pašvaldība ir tiesīga apturēt izsniegto atļauju ielu tirdzniecībai uz laiku 

neatmaksājot samaksāto tirdzniecības nodevu, ja:
17.1. tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators apzināti pašvaldī-

bai ir sniedzis nepatiesas ziņas;
17.2. konstatēti šo saistošo noteikumu 4. un 5.nodaļas pārkāpumi;
17.3. bez saskaņošanas ar pašvaldību mainītas atļaujā norādītās preču grupas, 

tirdzniecības vieta vai maršruts.
7. Noslēguma jautājumi

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

19. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Daugavpils nova-
da domes 2010.gada 21.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 “Par tirdzniecību pub-
liskās vietās Daugavpils novada teritorijā”.

20. Atcelt Daugavpils novada domes 2015.gada 29.decembra saistošos noteiku-
mus Nr.11 “Par ielu tirdzniecības kārtību Daugavpils novadā”.
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

5.pielikums 
Daugavpils novada domes 2017. gada 13.aprīļa  saistošajiem noteikumiem 

Nr. 4 (protokols Nr. 7., 1.&)

                                                       
LATVIJAS   REPUBLIKA

DAUGAVPILS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, 

fakss  654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.daugavpilsnovads.lv
ATĻAUJA

Ielu tirdzniecībai pagastu nozīmes publiskajos pasākumos, ikgadējos 
gadatirgos, ikdienas izbraukumos Daugavpils novada teritorijā Nr.___
Ielu tirdzniecības organizēšanai pagastu nozīmes publiskajos 
pasākumos, ikgadējos gadatirgos, ikdienas izbraukumos Daugavpils 
novada teritorijā Nr.___

Fiziskās personas vārds, uzvārds
Personas kods
Saimnieciskās darbības veicēja 
reģistrācijas numurs
Adrese
Kontakttālrunis
Juridiskās personas nosaukums 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas 
numurs
Juridiskā adrese
Kontakttālrunis
Tirdzniecības norises vieta
Preču sortiments
Atļaujas derīguma termiņš datums: no                     līdz

laiks: no plkst.               līdz plkst.

Atļaujas izdošanas datums:  

20___.gada ____.___________________

Daugavpils novada pašvaldības_____________ pagasta pārvaldes vadītājs/-a 
________________ / _______________________ /                                     
      (paraksts)                   (atšifrējums)
Z.v.
vai tā pilnvarotā persona _______________  __________ / __________________ /
     (pilnvaras reģistrācijas datums un Nr.)         (paraksts)        (atšifrējums)

4.pielikums 
Daugavpils novada domes 2017. gada 13.aprīļa  saistošajiem noteikumiem 

Nr. 4 (protokols Nr. 7., 1.&)
IESNIEGUMS

Ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai pagastu nozīmes 
publiskajos pasākumos, ikgadējos gadatirgos, ikdienas izbraukumos 

Daugavpils novada teritorijā
Lūdzam aizpildīt iesniegumu salasāmi, drukātiem burtiem. 
Tirdzniecības norises vieta (adrese):

Fiziskās personas vārds, uzvārds
Personas kods
Saimnieciskās darbības veicēja 
reģistrācijas numurs
Adrese
Kontakttālrunis
Juridiskās personas nosaukums 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Kontakttālrunis
Produkcijas sortiments

Autotransporta marka un valsts 
reģistrācijas  
Cita informācija

Pievienotie dokumenti:
Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības kopija
Apliecinājums (iesniedz fi ziska persona, kas neveic saimniecisko 
darbību)
Tirdzniecības nodevas samaksu apstiprinoša dokumenta kopija
Citi (norādīt kādi):

                                       
 /pieteikuma aizpildītājs/       /paraksts/ /paraksta atšifrējums/ 
20___.gada ____.__________________

3.pielikums 
Daugavpils novada domes 2017. gada 13.aprīļa  saistošajiem noteikumiem 
Nr.4 (protokols Nr.7., 1.&) 

                                                        
LATVIJAS   REPUBLIKA

DAUGAVPILS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, 

fakss  654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.daugavpilsnovads.lv
ATĻAUJA

Ielu tirdzniecībai Daugavpils novada teritorijā novada nozīmes 
publiskajos pasākumos Nr.___
Ielu tirdzniecības organizēšanai Daugavpils novada teritorijā novada 
nozīmes publiskajos pasākumos Nr.___
Tirdzniecībai no pārvietojamā  mazumtirdzniecības punkta Daugavpils 
novada teritorijā Nr.___

Fiziskās personas vārds, uzvārds
Personas kods
Saimnieciskās darbības veicēja 
reģistrācijas numurs
Adrese
Kontakttālrunis
Elektroniskā pasta adrese
Juridiskās personas nosaukums 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas 
numurs
Juridiskā adrese
Kontakttālrunis
Pasākuma nosaukums
Pasākuma norises vieta
Preču sortiments
Atļaujas derīguma termiņš datums: no                     līdz

laiks: no plkst.               līdz plkst.
Atļaujas izdošanas datums:  
20___.gada ____._____________________

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektors ___________ /_____________ /                                                                                 
                                                                             (paraksts)         (atšifrējums)

vai tā pilnvarotā persona  _______________  __________ / _________________ /                                  
       (pilnvaras reģistrācijas datums un Nr.)        (paraksts)         (atšifrējums)
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I Z S O L E S

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība (starpgabals) 
„Jaunozoli 2” ar kadastra apzīmēju-
mu 4468 005 0444   0.74 ha platībā, 
kura atrodas Līksnas pagasta sādžas 
Līksnas ciema tuvumā, ~ 13 km attā-
lumā no Daugavpils pilsētas adminis-
tratīvās robežas. Apkārtnē dominē 
LIZ teritorijas, viensētu apbūve. Pie-
braukšanas iespējas pie zemes vienī-
bas vērtējamas kā ierobežotas – tiešā 
piebraukšanas ceļa ar cieto segumu 
nav. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
610.00.

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 
Republikas ofi ciālajā izdevumā „Lat-
vijas Vēstnesis”, Daugavpils novada 
domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12.,19.
kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 
līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksā-
jot reģistrācijas maksu EUR 14.00 un 
nodrošinājumu 10% apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma sākumce-
nas.

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.

2017. gada 27. jūnijā plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdots nekustamais īpašums „Pas-
ta māja”, kas atrodas Daugavpils 
novada, Ambeļu ciemata centrālajā 
daļā. Attālums līdz Višķu ciematam 
3.8 km, līdz Daugavpils pilsētai ~ 32  
km..   

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
7600.

2017. gada 27. jūnijā plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdots trīsistabu dzīvokļa īpašums  
Nr. 9,  Vienības ielā 7, Lociki, Nau-
jenes pagasts, Daugavpils novads ar 
kopējo platību 62. 4 kvm (dzīvoja-
mo platību 45.0 kvm), kurš atrodas 
piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās ( ēkas tips 467)  trešajā stā-
vā. Dzīvokļa īpašums atrodas Loci-
ku ciemata centrālā daļā, autobusa 
pieturas tuvumā, ērta piekļuve ar 
autotransportu. Lociku ciemata in-
frastruktūra relatīvi ir attīstīta. Lo-
ciku ciemā atrodas trīs veikali, skola, 
sporta zāles, bērnu rotaļu laukums, 
kultūras nams, ārsta prakse.  Objek-
ta sākotnējā cena – EUR  3000 

2017. gada 27. jūnijā plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība (starpgabals) 
„Jaunbalašķi” ar kadastra apzīmē-
jumu 4498 001 0478   2.08 ha platī-
bā, kura atrodas Daugavpils novada, 

Višķu pagasta teritorijā, apdzīvotas 
vietas Kazulīši un Subri tuvumā, ~ 
5.5 km attālumā no Špoģu ciemata. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 3 
400.

2017. gada 27. jūnijā plkst. 10:30 
Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība (starpgabals) 
„Irbenāji”  ar kadastra apzīmējumu 
4498 003 0313    0.97 ha platībā, kura 
atrodas Višķu pagasta teritorijā Za-
bornaja tuvumā, blakus atrodas citas 
lauksaimniecības zemes un viensētu 
apbūve. Atrodas apmēram 3.2 km 
attālumā no Višķu ciema un 4.5 km 
attālumā no Špogu ciemata.  Objekta 
sākotnējā cena –  EUR 1 400.

2017. gada 27. jūnijā plkst. 11:00 
Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdots nekustamais īpašums „Ve-
zumnieki”, zemes vienība 2,41 ha pla-
tībā un ēka, kurš atrodas  Vecstropos, 
pretī Kraujas dzelzceļa stacijai, Nau-
jenes pagastā,  Daugavpils novadā. 
Atrodas apmēram 1.3 km attālumā 
no Daugavpils pilsētas robežas.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
14 930.

Izsoles dalībnieki ar izsoles notei-
kumiem var iepazīties un uz atsavi-
nāmā objekta izsoli var reģistrēties 
līdz 2017. gada 22. jūnijam  plkst. 
15.00, Daugavpils novada domē, 
12.,19. kabinetā (darbdienās no 
plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas 
ielā 2, Daugavpils, iepriekš samak-

sājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  
un nodrošinājumu 10% apmērā no iz-
solāmā nekustamā īpašuma sākum-
cenas. 

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

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagasts

Petrova Praskovja (1934.g.)
Biķernieku  pagastā

Ivanovs Jaakims (1935.g.)
Ivanova Natālija (1936.g.)

Aleksejeva Aksenija (1929.g.)
Šatrevičs Mihails (1953.g.)

Demenes pagastā
Ukstiņa Jeļena (1956.g.)

Romanovskis Aleksandrs (1960.g.)
Elksniņa Pelageja (1947.g.)
Pašņikova Feodora (1933.g.)

Rižija Gaļina (1942.g.)
Dubnas pagastā 

Šmigeļska Anastasija (1937.g.)

Kalkūnes pagastā 
Grigorjevs  Vasilijs (1949.g.)

Drozdovska Klavdija (1936.g.)
Ribakova Nataļja (1972.g.)
Viļkeļonoks Jans (1955.g.)

Korņilova Ustinija (1926.g.)
Kalupes pagastā

Skladova Jeļena (1944.g.)
Laucesas pagastā 

Bicāne Anna (1944.g.)
Kolosova Regīna (1933.g.)
Siļčonoks Daņiils (1937.g.)

Līksnas pagastā
Jakubovskis Jānis (1942.g.)
Aizbalte Helēna (1921.g.)

Maļinovas pagastā
Petrovs Aleksejs (1952.g.)

Medumu pagastā
Gulbisnkis Jāzeps (1937.g.)

Naujenes pagastā
Pipars Vladislavs (1938.g.)

Guds Pēteris (1942.g.)
Semjonova Gaļina (1928.g.)

Pudāns Jānis (1941.g.)
Siņeviča Gelena (1927.g.)

Keziks Mečeslavs (1936.g.)
Zubkina Nadežda (1950.g.)

Lipiņa Anna (1931.g.)
Leitāns Staņislavs (1943.g.)
Šukelis Valentīns (1945.g.)

Nīcgales pagastā 
Teilāne Janīna (1937.g.)

Skrudalienas pagastā
Goršalatova Marija (1925.g.)

Daņilovs Pjotrs (1949.g.)
Tabores pagastā

Vaņkova Irina (1942.g.)
Vecsalienas pagastā 

Gaņins Sergejs (1962. g.)
Vansovičs Vladimirs (1965.g.)

Tomko Oļegs (1952.g.)
Višķu pagastā

Gaideļa Teofi lija (1929.g.)
Lozda Genovefa (1925.g.)

Saulišs Jānis (1947.g.)
Oļehnovičs Antons  (1952.g.)

Pavasarī atsākti infrastruktūras uzlabošanas darbi novada teritorijā 
Daugavpils novada pašvaldības iz-

pilddirektores vietnieks Aleksandrs 
Aizbalts preses konferencē pastāstīja, 
ka pēc tehniskā pārtraukuma atsākti 
LAD atbalstītie ceļu rekonstrukcijas 
darbi, kas šajā pavasarī norit Dubnā, 
Vabolē, Kalupē un Sventē.  

Aprīļa beigās atsākti arī Mirnija un 
Lociku ciema rekonstrukcijas darbi. 
Mirnija ciema ielas ekspluatācijā plā-
nots nodot 22.jūnijā - vēl ir atlikuši 
pēdējie ielu labiekārtošanas darbi, 

kā arī grāvīšu nostiprināšana un tī-
rīšana. Tikmēr Lociku ciemā vēl ir 
jāveic  lietus kanalizācijas kolektoru 
būvniecība un Vienības ielas 8 mā-
jas kāpņu telpu drenāžu pieslēgšana. 
Lociku ciema ielas plānots eksplua-
tācijā nodot 10.augustā. Augustā tiks 
atjaunots ielu trotuāru segums, ielu 
apgaismojums, kā arī tiks iestādīti 
bērzi. Bērzi jau ir iegādāti – tie at-
rodas speciālos konteineros, kas ļaus 
tos droši iestādīt arī vasarā. 

Tāpat pavasarī aktīvi noritēja 
darbs pie Laucesas ciema ūdens at-
dzelžošanas iekārtu nomaiņas un 
artēziskā akas uzbūves. Arī Nīcgalē 
tika uzsākta ūdenssaimniecības ko-
munikāciju pieslēgšana pie jaunuz-
būvētās artēziskās akas. 

Rosība rit arī novada skolās – kapi-
tālais remonts tiek veikts Randenes 
pamatskolā un Vaboles vidusskolas 
sporta zālē. Šobrīd viss norit saskaņā 
ar termiņiem un iekavēšanās netiek 

prognozēta. 
Uz žurnālistu uzdoto jautājumu 

par kritisko Birķineļu ceļa stāvok-
li, kas ved uz Medumu apvedceļu, 
A.Aizbalts norādīja, ka šis jautājums 
ir jāadresē VAS “Latvijas Valsts ceļi”, 
jo tas ir valsts ceļa posms. 

Elza Timšāne

2017. gada 18. jūlijā  plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība (starpgabals) 
„Jaunozoli 1” ar kadastra apzīmēju-
mu 4468 005 0405   1.02 ha platībā,  
kura atrodas Līksnas pagasta sādžas 
Līksnas ciema tuvumā, ~ 13 km at-
tālumā no Daugavpils pilsētas admi-
nistratīvās robežas. Apkārtnē  domi-
nē LIZ teritorijas, viensētu apbūve. 
Piebraukšanas iespējas pie zemes 
vienības vērtējamas kā ierobežotas – 
tiešā piebraukšanas ceļa ar cieto se-
gumu nav.    

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
880.00.

2017. gada 18. jūlijā  plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā 
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

 Aicinām zemniekus un mājražotājus 
pieteikties tirdzniecībai 

Zemnieku vakara tirdziņā 
2. jūnijā Zemnieku vakara tir-

dziņš uzsāka jaunu sezonu. Zem-
nieku vakara tirdziņš tika izvei-
dots, lai atbalstītu mazās lauku 
saimniecības un mājražotājus, un 
veicinātu viņu produkcijas noie-
tu. Tirdziņā pilsētniekiem tiek 
piedāvāta iespēja iegādāties Dau-
gavpils novadā audzēto zemnieku 
produkciju : zaļumus, tomātus, 
gurķus, mājas sieru, kūpināju-
mus, ogulāju stādus, puķu stādus, 
dārzeņus un sakņaugus, medu un 
citus lauku labumus.  Turpinot 
kādreizējās sadarbības laikā ar 
Daugavpils lauksaimnieku apvie-
nību uzsākto, arī šobrīd tirdziņā 
ir gaidīti zemnieki no kaimiņu 
Ilūkstes novada.  Pašvaldības no-
deva par tirdzniecību:  3 eiro mē-
nesī, tirgojot pašu audzētus lauk-
saimniecības produktus,  30 eiro 
mēnesī  (vai 7 eiro  dienā)  - mājra-
žotājiem.  Pieteikties tirdzniecībai 
iespējams pie Daugavpils novada 
Attīstības pārvaldes komercdar-
bības konsultanta Jāzepa Kru-
kovska, Daugavpils novada domē, 

Rīgas ielā 2, 29. kab.  Sīkāka in-
formācijai: tālr. 26121362 vai e-
pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv . 

Arī 2017. gadā Zemnieku vaka-
ra tirdziņš norisināsies pēc ieras-
tā grafi ka – katru trešdienu un 
piektdienu no pulksten 16:00 līdz 
20:00 Alejas ielā aiz lielveikala 
“Maxima XX” , posmā starp Dag-
das un Maizes ielām. 

Jāzeps Krukovskis
Attīstības pārvaldes 

Komercdarbības konsultants

Sveicam  jaunlaulātos!
• Katrīni Moiseju un Andreju Pavloviču
• Kristīni Škapari un Jāni Davidoviču
• Marinu Moisejevu  un Konstantīnu Fedosejevu
• Lidiju Leonovu un Aleksandru Petričenko
• Ievu Krīvāni un Aigaru Tenisu
• Irīnu Siļivanovu un Aleksandru Severinu 

Novadā dzimuši 
Demenes pagastā

Ivanka Konončuka (27.maijā)
Varvara Goršentova (28.aprīlī)

Viktorija Gorbačauska (30.aprīlī)
Kalkūnes pagastā

Angelina Kudrjavceva (22.aprīlī)
Poļina Vorslava (25.maijā)

Laucesas pagastā
Daniels Radkevičs (20.maijā)

Līksnas pagastā 
Ronja Kārkliņa (27.aprīlī)

Naujenes pagastā
Kristaps Veidemanis (21.aprīlī)

Rinalds Greidāns (10.maijā)
Uļjana Kuhta (16.maijā)

Anastasija Agarelova (28.maijā)
Nīcgales pagastā

Anete Stalidzāne (16.maijā)
Tabores pagastā

Vasilisa Ļvova (25.aprīlī)
Sventes pagastā 

Daniels Zaiko (20.aprīlī)
Vecsalienas pagastā 

Maksims Smarguns (28.aprīlī)

Visa laba Jāņu zāle,
Ko plūc Jāņu vakarā.
Jāņu nakti  zelta rasa

Katrā zāles galiņā.
(Latv.t.dz.)

Smeliet ies spēku Jāņuzālēs, 
Līgo dziesmās un spožajās 
ugunskura l iesmās! 
Lust īgu l īgošanu!

Daugavpils novada dome


