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Vasaras sporta spēlēs triumfēja Ambeļu komanda

Komandu sporta spēlēs Salienas ko-
manda guva visaugstāko rezultātu vo-
lejbolā, strītbolā un minifutbolā savu 
meistarību parādīja Naujene, savukārt 
skriešanas stafetē uzvarēja Skrudalie-
nas komanda. Sacensības noslēdzās ar 
“desertu” – virves vilkšanu. Ne pirmo 
gadu savu spēcīgo krampi šeit pierādī-
ja ambelieši. Sīvu pretestību izrādīja 
arī Līksnas un Skrudalienas komanda. 

No 19 dalībkomandām kopvērtējumā 
par čempioniem kļuva Ambeļu pagas-

ta komanda, sudrabu ieguva Skrud-
alienas pagasts, savukārt godpilnajā 
3.vietā ierindojās Naujenes pagasta 
komanda. Uzvarētājkomandām pa pē-
dām sekoja Saliena (4.vieta), Vabole 
(5.v.) un Demene (6.v.)

Sporta spēles organizēja Daugavpils 
novada domes Sporta nodaļa sadarbībā 
ar Višķu pagasta pārvaldi un biedrību 
“Veselība, atpūta, sports”. 

                              Elza Pučko
                              Edgars Miglāns

Daugavpils novada V Vasaras sporta 
spēles Višķu stadionā šogad lutināja ar 
siltu saulīti, raisot dalībniekos labu ga-
rastāvokli un cīņas sparu. 

Sporta spēles atklāja Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētājas vietnieks 
Aivars Rasčevskis, Višķu pagasta pār-
valdes vadītājs Jānis Proms un Sporta 
nodaļas vadītājs Edgars Miglāns. Spor-
ta spēļu karogu mastā uzvilkta pērnā 
gada čempioni  - Naujenes pagasta ko-
mandas līderi. 

Sacensības noritēja gan komandu, 
gan individuālajos sporta veidos. Ri-
teņbraukšanā vislabāko rezultātu uz-
rādīja Jeļena Andrule no Skrudalienas 
un Imants Veliks no Līksnas. Diska 
mešanā – Veronika Putro no Sventes 
un Sandis Proms no Višķiem. Brauk-
šanā ar katamarānu – Jāņa Smilgina 
un Žannas Grigorjevas duets (Vabole). 
Spēkavīru stafetē izturību un veiklību 
vislabāk parādīja Inese Melne no Kalu-
pes un Vadims Verbickis no Laucesas. 

                              Elza Pučko
                              Edgars Miglāns
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Daugavpils novada domes lēmumi

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

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

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska

07.08. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

14.08. Višķu pagasta pārvalde 14.00-15.00

28.08. Nīcgales pagasta pārvalde 14.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
07.08. Sventes pagasta pārvalde  14.00-16.00
Aivars Rasčevskis
01.08. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00

07.08. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Jānis Belkovskis
07.08. Maļinovas pagasta pārvalde 10.00-12.00

21.08. Špoģu vidusskola 09.00-12.00
Andrejs Bruns

07.08. Laucesas pagasta kultūras nams, c. Mirnijs 09.00-12.00

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

Valērijs Hrapāns
09.08. SIA “Jums S”, Silenes ciems 15.00-17.00
23.08. Tabores pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns

14.08. Raiņa iela 20, Daugavpils, SIA “Irinacom” 
telpās    10.00-13.00

28.08. Raiņa iela 20, Daugavpils, SIA “Irinacom” 
telpās  10.00-13.00

Edgars Kucins

08.08. Daugavas iela 34, Kraujas c. Naujenes 
jauniešu centrs 15.00-18.00

15.08. Daugavas iela 34, Kraujas c. Naujenes 
jauniešu centrs 16.00-18.00

Janīna Kursīte

11.08. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
birojā 09.00-11.00

18.08. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
birojā 09.00-11.00

25.08. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
birojā 09.00-11.00

Svetlana Kursīte

02.08. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00

22.08. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Juris Livčāns
07.08. Nīcgales pagasta pārvalde 09.00-10.00
Visvaldis Ločs
11.08. Demenes pagasta pārvalde 15.00-17.00
25.08. Medumu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Aleksejs Mackevičs
21.08. Biķernieku pamatskola 09.00-12.00

28.08. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko

Deputātu pieņemšana augustā nenotiks
Olesja Ņikitina

15.08. Demenes pagasta pārvalde  15.00-17.00

22.08. Skrudalienas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Aleksandrs Sibircevs

11.08. Sventes vidusskola 16.00-18.00

22.08. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Regīna Tamane

07.08. Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts 10.00-13.00

21.08. Upes iela 4, Demenes pagasts, c. Kumbuļi 10.00-13.00

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

termiņa beigām - 14,50 euro un Nīcgales pagasta te-
ritorijā no 01.09.2017.-31.12.2017. - 11,20 euro, no 
01.01.2018.-31.12.2018. - 14,57 euro, no 01.01.2019.-
31.12.2019. -15,77 euro  un no 01.01.2020. līdz līgu-
ma darbības termiņa beigām - 16,82 euro. 
 Atbrīvoja Svetlanu Kursīti 13.07.2017. no Dau-

gavpils novada Skrudalienas bāriņtiesas locekļa 
amata pirms termiņa pēc pašas vēlēšanās.
 Ievēlēja ar 14.07.2017. par Daugavpils novada 

Skrudalienas bāriņtiesas locekli Romualdu Bara-
novski. 
 Grozīja novada domes 25.09.2014. lēmumu Nr. 

1020 ”Par Daugavpils novada Skrudalienas  bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja  un locekļu ievēlēšanu” un ap-
stiprināja Skrudalienas bāriņtiesas štatu sarakstu 
jaunā redakcijā.
 Nolēma pieņemt ziedojumus no Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību fi rmas „ANTARIS” 86661,06 
euro un no Akciju sabiedrības „NIDL” 20000,00 euro 
un noteica, ka ziedojumi jāizmanto novada pašvaldī-
bas ceļa “Adami-Skrīveri” 0,000-3,524 km 2.būvnie-
cības kārtai. 
 Nolēma izsniegt atļauju Ceļu būves fi rmai SIA 

„BINDERS” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ie-
guvei smilts atradnes  “Kāpas II” iecirknī „Ķipari” 
smilts ieguvei no 13.07.2017.-24.05.2042. 
 Akceptēja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Lafl ora” paredzēto darbību “Kūdras ieguve kūdras 
atradnē “Nīcgales purvs” Daugavpils novada Nīcga-
les pagastā”.
 Nolēma piedalīties Eiropas adaptētās  modes Fo-

rumā „Mode H” 2017.gada              25.-29. novembrī 
Tūrā (Francija), iesaistot cilvēkus  ar īpašām vaja-
dzībām, un apstiprināja izdevumu tāmi.  
 Grozīja novada domes 11.05.2017. lēmumu Nr. 

428  “Par projekta  “Degradēto rūpniecisko teritori-
ju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils 
novada teritorijās I kārta” ieņēmumu un izdevumu 
tāmes apstiprināšanu” un apstiprināja projekta ie-
ņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Nolēma realizēt novada pašvaldības ceļa “Vīrog-

nas ceļš” 0.000 – 1.362 km pārbūviun uzdeva Višķu 
pagasta pārvaldei veikt publisko iepirkumu.
 Nolēma pārdot 7 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Dubnas, Kalkūnes, Naujenes, Salienas un 
Sventes pagastā.
 Nolēma norakstīt Biķernieku pagasta pārvaldes 

bezcerīgos debitoru parādus 9 fi ziskām personām, 
par kuriem atzīta piedziņas neiespējamība.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa noka-

vētos maksājumus un nokavējuma naudu 32 perso-
nām Līksnas, Kalupes un Skrudalienas pagastā.
 Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 1 perso-

nai Dubnas pagastā.
 Pieņēma 6 lēmumus zemes jautājumos.

2017.gada 29.jūnija sēdē pieņemti 60 lēmumi:
 Izdeva instrukciju “Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanu”.
 Aktualizēja novada attīstības programmas 2012.-

2018.gadam Investīciju plānu 2017.-2019.gadam.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 26015 euro 

būvprojekta „Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” 
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” izstrādei 
un 72 684,51 euro izglītības iestāžu investīciju 
projekta “Malnavas koledžas Višķu izglītības 
īstenošanas vietas  fi ziskās vides uzlabošanai 
- mācību korpusa  fasādes un jumta remonts” 
fi nansēšanai.
 Nolēma uzsākt  projekta „Materiāli tehniskās 

bāzes uzlabošana Daugavpils novada ezera zivju 
resursu aizsardzības nodrošināšanai” īstenošanu 
un apstiprināja projekta kopējās izmaksas 7759,03 
euro.
 Atļāva atsavināt 12 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, 
Līksnas, Naujenes, Nīcgales un Sventes pagastā. 
 Nolēma pārdot 4 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Demenes, Līksnas un Maļinovas pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 7 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Naujenes, Višķu, Līksnas un Nīcgales 
pagastā un apstiprināja izsoles noteikumus.
 Apstiprināja izsoles protokolus uz 2 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Ambeļu un Višķu 
pagastā.
 Atzina izsoles par nenotikušām uz 3 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Naujenes un Višķu 
pagastā.
 Nolēma norakstīt Daugavpils novada domes 

bezcerīgo debitora parādu 1 juridiskai personai.
 Nolēma norakstīt Demenes pagasta pārvaldes 

bezcerīgos debitoru parādus: zemes nomas parādus 
7 fi ziskām personām un īres maksas un komunālo 
maksājumu parādus 16 fi ziskām personām, par 
kuriem atzīta piedziņas neiespējamība.
 Atļāva veikt iepirkuma procedūru Demenes 

pagasta pārvaldei autobusa ar 42-44 sēdvietām 
iegādei, kas nepieciešams Zemgales vidusskolas 
skolēnu pārvadājumiem, un Kalkūnes pagasta 
pārvaldei jauna traktora ar lāpstu, piekabi un jaudu 
līdz 110 ZS (ieskaitot) iegādei, kas nepieciešams 
Kalkūnes pagasta pārvaldes saimnieciskās darbības 
nodrošinājumam.
 Atļāva atsavināt Kalupes pagasta pārvaldes 

īpašumā esošo transporta līdzekli traktoru T-150K 
par nosacīto cenu 2200 euro un mucu HTS 100.27  
par nosacīto cenu  2400 euro.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam 

pašvaldības vienistabas dzīvoklim Nr.83,  Meža iela 
4, Krauja, Naujenes pagastā.
 Piešķīra 1 personai Biķernieku pagastā vienrei-

zējo pabalstu apkures krāsns remontam.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa no-

kavētos maksājumus un nokavējuma naudu 7 perso-
nām Nīcgales pagastā.
 Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 2 perso-

nām Naujenes un Laucesas pagastā.
 Pieņēma 10 lēmumus zemes jautājumos.

2017.gada 13.jūlija sēdē pieņemts 61 lēmums:
 Izdeva saistošos noteikumus „Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils 
novadā””.
 Aktualizēja novada attīstības programmas 2012.-

2018.gadam Investīciju plānu 2017.-2019.gadam, 
piešķirot Pamatsaraksta sadaļas „Kultūra” projekta 
idejai „Radošā atbalsta pasākumi pierobežas terito-
riju iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām” (KUL-015) 
1.pakāpes prioritāti.
 Apstiprināja sadzīves atkritumu savākšanas 

tarifu par faktiski izvesto atkritumu daudzumu 
par 1 m3 (bez PVN) Demenes pagasta teritorijā no 
01.09.2017.-31.12.2017. -  10,75 euro, no 01.01.2018.- 
31.12.2018. -12,25 euro, no 01.01.2019.- 31.12.2019. 
- 13,45 euro un no 01.01.2020. līdz līguma darbības 

2017.gada 20.jūlija ārkārtas sēdē pieņemti 23 
lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “DAUGAVPILS 

NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” jaunā re-
dakcijā. 
 Izdeva noteikumus “Noteikumi par zemes ierī-

cības projektu izstrādes nosacījumiem un apstip-
rināšanu”.
 Izveidoja 20 komisijas un apstiprināja to noli-

kumus jaunā redakcijā.
 Nolēma veikt vieglās automašīnas VW CARA-

VELLE  īpašuma tiesību pārreģistrāciju, nosakot, 
ka minētās automašīnas īpašnieks ir novada dome.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie 
dokumenti”.
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Par karantīnas noteikšanu un 
ierobežojumiem Višķu pagastā 

Sakarā ar to, ka Daugavpils novada Višķu pagasta Vīgantos AS “Latgales 
Bekons” novietnē konstatēta mājas cūku infi cēšanās ar Āfrikas cūku mēri 
(ĀCM), ap skarto novietni trīs kilometru rādiusā noteikta aizsardzības zona 
(Višķu, Dubnas pagasts un Preiļu novada Pelēču pagasts), bet desmit kilo-
metru rādiusā – uzraudzības zona (Riebiņu novada Rušonas pagastā, Aglo-
nas novada Aglonas pagastā, Daugavpils novada Višķu, Ambeļu un Dubnas 
pagastā un Preiļu novada Pelēču pagasta). Šajās teritorijās pastiprināti kon-
trolē mājas un mežacūku veselības stāvokli, cūku reģistrācijas un biodrošī-
bas prasību ievērošanu. Karantīnas zonās pastiprināti kontrolēs arī trans-
portlīdzekļu kustību. Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aizsardzības 
un uzraudzības zonā esošajiem mājas cūku turētājiem atgādina, ka aizliegts 
pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūk-
gaļu ārpus aizsardzības zonas. Tāpat bez PVD inspektora atļaujas nedrīkst 
pārvietot arī citus mājdzīvniekus.

A/s “Latgales Bekons” novietnē ar aptuveni 6 000 cūku lielu ganāmpulku 
PVD veic Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumus, tostarp cūku likvidē-
šanu, kā arī epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā slimība iekļuva 
novietnē.

PVD  atgādina – lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar Āfrikas cūku 
mēri un neizbēgamas to likvidēšanas, stingri jāievēro biodrošības pasākumi:

• Jānovērš tiešs un netiešs cūku kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem 
dzīvniekiem.

• Nedrīkst pieļaut savvaļas putnu iekļūšanu cūku novietnēs un barī-
bas uzglabāšanas vietās; pastāvīgi jāapkaro grauzēji.

• Nedrīkst lietot tādus pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savva-
ļas dzīvnieki.

• Cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli!), ter-
miski neapstrādātus kartupeļus u.c

• Kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un 
apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes.

• Pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē 
jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi. Tāpat rūpīgi jā-
dezinfi cē fermas teritorijā iebraucošie transportlīdzekļi.

• Ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts!

Atgādinām, ka bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot, 
var pasargāt dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli 
samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā. Par biodrošī-
bas pasākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku sugas 
dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir dzīvnieku 
īpašnieks vai turētājs.

Avots:  PVD

Civilās aizsardzības komisijas 
sēde par ĀCM ierobežošanas 

pasākumiem 

20.jūlijā tika sasaukta Civilās aiz-
sardzības komisijas sēde, kurā nova-
da domes pārstāvji tikās ar atbildī-
gajām instancēm sakarā ar Āfrikas 
cūku mēra (ĀCM) ierobežošanas pa-
sākumiem AS “Latgales Bekons” no-
vietņu teritorijā Višķu pagastā.

PVD Dienvidlatgales pārvaldes 
vadītājs Antons Lazdāns informēja, 
ka 14.jūlijā tika ofi ciāli apstiprinā-
ta ĀCM klātbūtne AS “Latgales Be-
kons”. Ar 16.jūliju tika uzsākta visu 
cūku eitanāzija, kā arī cūku līķu un 
to blakusprodukti izvešana uz uz-
ņēmumu “Grow Energy” Limbažu 
novadā, kas nodarbojas ar cūku uti-
lizēšanu. Šobrīd ir veikta arī noviet-
ņu mehāniskā tīrīšana un sagatavoti 
priekšdarbi novietņu dezinfekcijai, 
lai varētu turpmāk atjaunot saimnie-
cisko darbību,” pastāstīja A.Lazdāns. 
Šo darbību veikšanai PVD ir piešķirti 
valsts līdzekļi no neparedzētiem ga-
dījumiem. A. Lazdāns atteicās pagai-
dām komentēt, kā šī infekcija varēja 
iekļūt uzņēmuma novietnē, jo līdz 
šim AS “Latgales Bekons” tika ievē-
rota ļoti augsta un stingra biodrošība 
un ieguldīti lieli fi nanšu līdzekļi pro-
fi lakses pasākumiem.

Valsts Vides dienesta Daugavpils 
reģionālās vides pārvaldes direkto-
re Iveta Lobanoka pavēstīja, ka vi-
ņas pārstāvētā iestāde sadarbojas ar 
PVD un tur roku uz pulsa esošajai si-

tuācijai savas kompetences ietvaros. 
I.Lobanoka informēja, ka šajās die-
nās ir izveidojusies zināma rezonanse 
Luknas ciemā, cilvēki ir satraukti par 
radušos situāciju un VVD saņēmis 
arī iedzīvotāju sūdzību. “VVD kontro-
lē šīs situācijas ietekmi uz vidi, kas, 
šajā gadījumā, cerams, būs īslaicīga. 
Reaģējot uz sūdzību, mēs operatīvi 
aizbraucām uz objektu un ar speciālu 
mērierīci novērtējām smakas koncen-
trāciju šajā teritorijā. 19.jūlijā kon-
statējām, ka sūdzība ir pamatota, jo 
smaka bija ļoti stipra un traucējoša, 
kas radusies no cūku līķiem. Tāpat 
arī konstatējām bioloģiskā šķidruma 
nogulsnes uz mežaudzēm. Operatīvi 
nosūtījām PVD norādījumus par vei-
camajiem pasākumiem, lai novērstu 
šīs noplūdes un tās savāktu.  PVD 
šos trūkumus ir novērsis,” tā VVD 
pārstāve.

Daugavpils novada domes priekšsē-
dētāja Janīna Jalinska norādīja, ka ir 
jānodrošina, ka likvidētās cūkas tiek 
operatīvi aizvestas, lai nekrātos kau-
dzē, kas, vasaras saulē stāvot, veido 
šo smaku. Tāpat Civilās aizsardzības 
komitejas sēdē tika nolemts, ka tiks 
veiktas analīzes un kvalitātes kon-
trole dzeramā ūdens atbilstībai iedzī-
votāju patēriņam.

                                     Elza Pučko

Par ugunsdrošības pārbaudēm
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izlases kārtībā 

visā Latvijā līdz šī gada 15.septembrim veiks ugunsdrošības pārbau-
des daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Novadā tiks pārbaudītas 3 stā-
vu un vairāk stāvu ēkas. Pārbaudes tiks veiktas arī lauku saimniecī-
bās, kurās tiek turēti lauksaimniecības dzīvnieki.

Ugunsdrošības pārbaužu laikā tiks pievērsta uzmanība tam, vai 
iedzīvotāji zina, un ir iepazīstināti ar daudzīvokļu dzīvojamo māju 
ugunsdrošības instrukciju. VUGD pārbaudīs ēkas ugunsaizsardzības 
sistēmas un to darbspēju, kā arī evakuācijas ceļu atbilstību, piemē-
ram, vai gaiteņos un kāpņu telpās nav novietoti materiāli un priekš-
meti, vai durvis uz kāpņu telpām ir brīvi atveramas un tās ir aprīkotas 
ar pašaizvēršanas mehānismiem, atklāto zonu uz dūmaizsargātām 
kāpņu telpām iestiklošanu un citus ugunsdrošības pasākumus. 

                                     Elza Pučko
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Notiek vairāku novada ceļu posmu 
pārbūve 

Novadā pašlaik tiek realizēti divi 
vērienīgi projekti, kuru realizācijai 
piesaistīts Lauku atbalsta dienesta 
fi nansējums. Projekts “Daugavpils no-
vada pašvaldības ceļu pārbūve” tika 
iesniegts Eiropas Lauksaimniecības 
Fonda lauku attīstībai Lauku attīstī-
bas programmas 2014. – 2020. gadam 
pasākumā “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
un tā ietvaros tiek pārbūvēti ceļu pos-
mi “Dubna – Bicāni – Zeiļi – Medupes 
upe” Dubnas pagastā, “Vaboles stacija 
– Aizbalti – Pudāni – Mukāni” Vaboles 
pagastā, “Morkanišķi – Ruži” Kalupes 
pagastā un “Grantiņi – Vanagi” Sven-
tes pagastā. Ir apstiprināts arī otrs 

projekts – “Daugavpils novada pašval-
dības ceļa “Grāviņi – Vecie tokari” ceļa 
pārbūve Višķu pagastā”, kura ietvaros 
tiek pārbūvēts ceļš 3,5 km garumā. 
Darba procesā ir Kalkūnes pagasta 
ceļa posms “Palabišķi – Buras”, Medu-
mu pagastā “Liepnieki – Atvari”, Salie-
nas pagastā “Stenderi – Ormaņi – Ada-
mova – Šlapaķi – Darbnīca”, “Saliena 
– Sergejevka”, Līksnas pagastā “Ku-
deiķi – Ķirupe – Sterikāni – Ķirupe” un 
Naujenes pagastā “Butišķi – Židina”. 

Kā uzsver novada domes priekšsēdē-
tāja Janīna Jalinska, dotie projekti tiek 
īstenoti uzņēmējdarbības atbalstam.

                                 Olga Davidova

Noslēgušies Mirnija ielas pārbūves 
darbi Laucesas pagastā 

Laucesas pagastā laika pe-
riodā no 2016. gada 26. jūlija 
līdz 2017. gada 22. jūnijam 
tika veikta Laucesas pagasta 
Miera ielas pārbūve Mirni-
ja ciemā. Darbus veica SIA 
„Daugavpils būvmehanizā-
cija”. Projekta rezultātā pār-
būvētā ceļa garums sastādīja 
1285 metrus. Darbu kopējās 
izmaksas - 238 648 eiro. Būv-
darbu realizācijas laikā veik-
ta karstā asfalta dilumkārtas 
būvniecība, nomaļu uzpildī-
šana, apzaļumošana, betona 
bruģa seguma būvniecība, be-
tona teknes uzstādīšana, lau-
kakemņu seguma būvniecī-
ba, metināto gabiotu un divu 
caurteku uzstādīšana, kā arī 
divu kanalizācijas cauruļu iz-
būve.

Olga Davidova

Ar uzņēmēju ziedojumu turpinās 
pašvaldības ceļa “Adami – Skrīveri” 

otrā būvniecības kārta 

Skrudalienas pagasta teritorijā uz-
sākta pašvaldības ceļa “Adami – Skrī-
veri” (3.1 km) otrās būvniecības kārtas 
īstenošana, kas notiek pateicoties divu 
komercsabiedrību veiktajam ziedoju-
mam. Daugavpils novada domes sēdē 
tika akceptēta ziedojumu pieņemšana 
no SIA “Antaris” 86 661,6 eiro un AS 
“NIDL” 20 000 eiro apmērā, savukārt 
Daugavpils novada dome apņēmusies 
segt būvniecības PVN izmaksas. Ceļš 
“Adami – Skrīveri” ved uz pagasta lie-
lāko tūrisma pakalpojuma objektu – 
Silene Resort & SPA.

Skrudalienas pagasta pārvaldes va-
dītāja Betija Ivanova pastāstīja, ka 
būvniecības otrajā kārtā paredzēts 
veikt šķembu maisījuma uzklāšanu un 
divkārtu virsmas apstrādi jeb tā sau-
camā baltā asfalta seguma uzklāšanu.  
Melnais asfalts tiks uzklāts tikai pēdē-
jiem 23 metriem pie atpūtas komplek-

sa vārtiem, jo tur notiek visintensīvā-
kā transporta kustība. “Būvniecības 
pirmajā kārtā tika izveidots grants 
ceļš, tomēr mēs zinām, ka grants ceļš 
regulāri izsitas un tam ir nepieciešama 
bieža greiderēšana. Tāpēc uzņēmējs 
nolēma sponsorēt un ieguldīt lielus 
līdzekļus šī ceļa tālākai būvniecībai, 
lai bizness turpinātu attīstīties un 
klients būtu apmierināts, braucot pa 
gludu ceļu,” tā B.Ivanova. Lai gan šajā 
ceļa posmā ir tikai piecas viensētas, 
B.Ivanova norāda, ka  tas ir ieguvums 
visam pagastam, jo notiek infrastruk-
tūras attīstība un tūristu piesaiste. 

Būvniecības otrās kārtas darbus veic 
vietējā būvfi rma “DSM Meistari”, kuri, 
labvēlīgu laikapstākļu gadījumā, sola 
darbus paveikt līdz jūlija beigām vai 
augusta sākumam.

Elza Pučko

Briģenes ezerā 
papildināti zivju resursi un 

uzstādītas informatīvās zīmes

Demenes pagastā tika realizēti divi 
projekti  - “Daugavpils novada Deme-
nes pagasta Briģenes ezera zivju resur-
su papildināšana” un “ Sabiedrības in-
formēšanas pasākumu nodrošināšana 
Daugavpils novada Demenes pagasta 
ūdens objektu zivju resursu aizsardzī-
bai”. 

Pirmā projekta ietvaros, 5.jūlijā, Bri-
ģenes ezerā tika ielaisti 13000 līdaku 
mazuļu. Projekta  kopējās izmaksas 
- 3916,77 euro, no kurām Zivju fonda 
fi nansējums ir 3485,93 euro jeb 89 %, 
savukārt Daugavpils novada pašvaldī-

bas līdzfi nansējums - 430,84 euro jeb 
11% no attiecināmajām izmaksām.

Pateicoties otrajam projektam, Bri-
ģenes ezera krastos tika izvietoti 4 
informatīvie stendi. Kopējās izmaksas 
-2858,02 euro, no kurām Zivju fonda fi -
nansējums ir 2543,64 euro jeb 89% un 
Daugavpils novada pašvaldības līdzfi -
nansējums -  314,38 euro jeb 11% no 
attiecināmajām izmaksām.

Demenes pagasta pārvalde izsaka 
pateicību Daugavpils novada domei 
par realizēto projektu atbalstu.

                                 Olga Davidova
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Pie Baltaču kapsētas turpinās 
kapličas būvniecība 

Kalupes pagasta teritorijā ir piecas 
kapsētas - Baltaču, Baltmuižas, Kri-
vānu, Ūdas un Plonišķu, taču nevienā 
no tām nav savas kapličas. Lai aizgā-
jējus izvadītu ar atbilstošu cieņu, pie 
Baltaču kapsētas tiek būvēta kapliča. 
Pagasta pārvalde nolēma esošo situāci-
ju uzlabot, tādēļ iesniedza aizņēmuma 
projektu fi nansiāla atbalsta nodroši-
nāšanai. Saskaņā ar iepirkuma rezul-
tātiem, būvniecības izmaksas sastāda 
72 000 eiro. 

Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja 
Ināra Ūbele: “Katru gadu tiek rīkotas 
sapulces ar iedzīvotājiem. Un vienā 
no tādām sapulcēm izskanēja iedzīvo-
tāju lūgums par kapličas būvniecību. 
2016. gadā tika izstrādāts tehniskais 
projekts, par ko paldies mūsu iedzīvo-
tājiem Ģertrūdei Rasnačai un Aivaram 
Melderim. Jaunās kapličas būvniecība 
pie Baltaču kapiem tika uzsākta 2017. 
gadā, pateicoties Daugavpils novada 
domes atbalstam”. 

Lai kapliču varētu izmantot dažādu 
konfesiju pārstāvji, tā top pie kapsētas, 

nevis kapsētas teritorijā. Kalupes pa-
gastā tie ir gan vecticībnieki, gan lute-
rāņi, gan katoļi. Tieši tāpēc ceremoniju 
telpa būs pieejama visiem. Kapličas 
arkas ir stilistiski saskaņotas ar bla-
kusesošo kapu un baznīcas arku arhi-
tektūras stilu. Tā veidota krusta for-
mā. Būvniecības darbi rit pilnā sparā, 
līdz objekta nodošanai ekspluatācijā ir 
palicis vien mēnesis, tas varētu notikt 
augustā. Taču pēc tam kapličas apkār-
tne būs arī jālabiekārto. Pārvaldes va-
dītāja bilst, ka tam būs nepieciešams 
jau cits fi nansējums, uz ko pārvaldes 
vadība un iedzīvotāji ļoti cer. Tāpat 
pārvaldes plānos ietilpst arī stāvlau-
kuma izveide. 

Kalupes pagasta teritorijā atrodas 
divi aprūpes centri un viena pansija, 
kā arī gada laikā ir diezgan liels apbe-
dījumu skaits, tādēļ kapličas nozīme 
un nepieciešamība ir ļoti liela. 

Olga Davidova
Raksts tapis sadarbībā ar Latgales 

reģionālo televīziju

 Norisinās daudzfunkcionālā centra 
“Skrudaliena” 

telpu vienkāršota renovācija

Daudzfunkcionālajā centrā “Skrud-
aliena” no 1. jūnija tika uzsākta ēkas 
telpu vienkāršotā atjaunošana. Līdz 
oktobra beigām plānots pilnīgi atre-
montēt astoņas telpas 3. stāvā ar ko-
pējo platību 294 m2, uzstādīt koka grī-
du piecās telpās 4. stāvā un trīs telpās 
3.stāvā ar kopējo platību 217 m2, kā arī 
veikt apsardzes, videonovērošanas un 
ugunsdrošības signalizācijas iekārtas 
uzstādīšanas 1. posmu un pieslēgt in-
terneta tīklu divos kabinetos. Kopējā 
Daugavpils novada domes fi nansēju-
ma summa sastāda EUR 83 210,00. 
Tādejādi Daugavpils novada dome tur-
pina 2016. gadā uzsāktu darbu šī cen-
tra darbības paplašināšanā un jaunu 
funkciju nodrošināšanā.

Jauno telpu atjaunošanas darbus 
veic būvfi rma “VANPRO”. Projekta 
gaitā tika nomainīti logi, koka durvju 
bloki, izveidots jauns grīdas segums, 
uzstādīti pakaramie griesti, nostipri-
nāti koka pārsegumi. Daudzfunkcionā-
lā centra “Skrudaliena” ēka ir klasiskās 
arhitektūras paraugs, celts  kā skola 
pēc prezidenta Kārļa Ulmaņa iniciatī-

vas Latvijas pierobežā. Veidojot jaunās 
telpas, tika maksimāli saglabāts tā 
laika stils. Atremontētās telpās pašval-
dība tuvākajā nākotnē plāno izveidot 
sociālo pakalpojumu dienas centru. Šis 
dienas centrs kalpos plašam cilvēku lo-
kam – tie varētu būt cilvēki ar īpašām 
vajadzībām, represētie, černobilieši, 
Afganistānas kara dalībnieki, pensio-
nāri, atsevišķas bērnu grupas. Tāpēc 
šeit tiks izveidotas apmeklētāju no-
darbības, dienesta  un atpūtas telpas, 
apmācību kabinets, personāla atpūtas 
telpa un Sarkanā Krusta noliktava. 
Perspektīvā ir plānots izveidot centra 
vietējā ģimenes ārsta otro prakses vie-
tu, kā arī izvietot mobilo brigādi, kura 
sniegs sociālos pakalpojumus novada 
iedzīvotājiem – sākot no dušas pakal-
pojumiem līdz malkas sagatavošanai. 
Tā ir Daugavpils novadā pirmā šāda 
veida pieredze ar mērķi panākt, lai šī 
ēka tiktu ekspluatēta un kļūtu par so-
ciālo pakalpojumu centru.

Sofi ja Mole

 Tiek realizēts projekts „Mēs līdzās Jums, Jūs līdzās mums”

Biedrība “Kalupes kopienu atbal-
sta centrs „Vitrāža””, sadarbojoties 
ar  Ilūkstes un Daugavpils novadu 
invalīdu biedrību „Ildra” un Latvijas 
Sarkanā krusta struktūrvienības Lat-
vijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Dau-
gavpils-Ilūkstes novadu nodaļu, īsteno 
projektu „Mēs līdzās Jums, Jūs līdzās 
Mums”, kura mērķis ir veicināt cilvē-
ku ar īpašām vajadzībām līdzdalību 
pilsoniskas sabiedrības izveidē, aktivi-
zējot tos kā kopienu, stiprinot  piede-
rības sajūtu savai valstij un sekmējot 
starppaaudžu sadarbību. Projekts pa-
redzēts, lai vairotu cilvēku ar invalidi-
tāti ticību saviem spēkiem un motivētu 
viņus iekļauties sabiedrībā, sekmētu 
socializācijas procesu, attīstītu sociālās 
funkcionēšanas spējas, kā arī informēt 
sabiedrību par atbalsta sniegšanas ie-
spējām cilvēkiem ar invaliditāti.

Kā pirmā aktivitāte projekta ietva-
ros tika īstenota diskusija  cilvēkiem 

multifunkcionālā centra „Varavīksne” 
tika izveidots ziedu stādījums Latvi-
jas karoga formā un krāsās, tādējādi 
veidotas prasmes un iemaņas sadarbo-
ties, kā rezultātā jauniešiem veidojās 
daudzpusīgāka izpratne par cilvēku ar 
invaliditāti iespējām un nepieciešamo 
atbalstu tiem.

Visi interesenti ir aicināti palīdzēt 
iesaistīties apmācībās cilvēkiem ar 
garīga rakstura traucējumiem, kuras 
radošo darbnīcu veidā tiks organizētas 
Ilūkstes un Daugavpils novada inva-
līdu biedrības „Ildra” telpās Ilūkstē, 
Zemgales ielā 6a. Pirmā nodarbība no-
risināsies 10. augustā plkst.14.30. Pie-
teikties var, rakstot uz e-pastu ildra.
info@inbox.lv vai sazinoties pa tālruni  
26003219.

Projekts tiek īstenots ar LR Kultū-
ras ministrijas un biedrības „Dien-
vidlatgales NVO atbalsta centrs” fi -
nansiālu atbalstu.

Ligita Liepiņa
projekta vadītāja

ar invaliditāti. Tās laikā tika apska-
tīti sekojoši galvenie virzieni cilvēku 
ar invaliditāti iesaistīšanā pilsoniskas 
sabiedrības veidošanā: kā var izmainīt 
indivīdu attieksmi un uzvedību (gan 
cilvēku ar invaliditāti, gan pārējās 
sabiedrības), kā nepieciešams mainīt 
likumus un pakalpojumus, kā arī ne-
valstisko organizāciju loma un atbildī-

ba cilvēku ar invaliditāti aktivizēšanā. 
Diskusijas dalībnieki saņēma arī izda-
les materiālus par aktuālo informāciju 
juridiskajā un sociālajā jomā.

Sadarbojoties cilvēkiem ar invalidi-
tāti un Latvijas Sarkanā Krusta struk-
tūrvienības Latvijas Sarkanā Krusta 
Jaunatnes Daugavpils un Ilūkstes no-
vadu nodaļas jauniešiem, Kalupē pie 
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Līdera pozīcijās pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem atgriežas 
Špoģu vidusskola

Eksāmenu rezultātu procentos vei-
do pareizo atbilžu attiecība punktos 
pret maksimāli iespējamo punktu 
skaitu eksāmenā vai tā daļā. Svešva-
lodu eksāmenā papildus procentuāla-
jam vērtējumam skolēni saņēma 
Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs 
valodas prasmes noteiktos līmeņus – 
C1, B2, B1. Pārsvarā visi novada sko-
lu audzēkņi saņēma B1 līmeni. 

Pēc Valsts izglītības satura centra 
mājas lapā pieejamās informācijas, 
kopumā vērtējot jauniešu sniegumu 
centralizētajos eksāmenos valstī, var 
secināt, ka, salīdzinot ar iepriekšējo 
mācību gadu, šogad tas ir nedaudz 
uzlabojies eksāmenos krievu valodā, 
ķīmijā un bioloģijā. Nedaudz zemāki 
rezultāti ir matemātikas eksāmenā. 
Līdzīgi kā iepriekšējā mācību gadā 
valsts ģimnāziju vidējie rezultāti 
eksāmenos ir daudz augstāki par vi-
dējiem rezultātiem valstī, zemākie 
rezultāti ir vakarskolu un profesionā-
lās izglītības iestāžu izglītojamiem. 

Īpaši ar eksāmenu rezultātiem 
šogad iepriecinājuši Zemgales 
vidusskolas skolēni, kas diezgan 
veiksmīgi tika galā ar latviešu 
valodas eksāmenu, kurā, salīdzinot 
ar pagājušo gadu, rezultāti ir uzlabo-
jušies divkārši. Priecēja arī Salienas 
vidusskolas skolēnu rezultāti. Savu-

kārt labāk ar matemātikas eksāmenu 
tika galā Špoģu vidusskolas skolēni 
un Sventes vidusskolas neklātienes 
programmas audzēkņi. 

Kā norādīja Izglītības pārvaldes 
galvenā speciāliste – metodiķe Ja-
nita Zarakovska, matemātikā turp-
māk skolēniem būtu jāpiestrādā pie 
nestandarta uzdevumu risināšanas, 
kuros rezultāti ir ievērojami zemāki. 
Savukārt tieši matemātikas skolo-
tājus Janita Zarakovska uzlielīja, jo 
visi pedagogi ir metodiski labi saga-
tavoti un apveltīti ar augstu atbildī-
bas sajūtu. 

Vidusskolu grupā vislabākos rezul-
tātus uzrādījuši Špoģu vidusskolas 
skolēni, kuriem ir 66, 84 %, tai seko 
Vaboles un Salienas vidusskola ar 
62 %, Sventes vidusskola ar 54 % un 
Zemgales vidusskola ar 50,9 %. Vā-
jākie rādītāji ir Malnavas koledžas 
izglītības programmas īstenošanas 
vietas “Višķi” audzēkņiem. 

Tāpat Zarakovska komentēja, ka 
dotajā brīdī trūkst sporta, latviešu 
valodas un sākumskolas skolotāju 
Zemgales vidusskolā, kā arī ķīmijas 
skolotāja Špoģu vidusskolā. 

 Olga Davidova

Notiek Randenes pamatskolas atjaunošanas darbi 
Kalkūnes pagastā 

Kalkūnes pagasta Randenes sko-
lā notiek būvdarbi, kas saskaņā ar 
iepirkumu uzsākti šī gada jūnijā un 
noslēgsies 18. augustā. Būvdarbus 
veic SIA “BORG”, būvdarbu kopējās 
izmaksas sastāda 158 520 eiro. 

Kopējā telpu platība, kurā paredzē-
ti remontdarbi, sastāda 638 m2. Ir pa-
redzēts mācību telpu un pirmsskolas 
grupas telpu remonts. Veicot remon-
tu, tiks nomainīta grīdu pamatne un 
segums, atjaunota sienu un griestu 
apdare, uzstādītas jaunas durvis, 
veikta ūdensapgādes un kanalizāci-
jas sistēmu vadu un ierīču nomaiņa. 

Tāpat paredzēta galvenās ieejas mez-
gla pārbūve, kur tiks ierīkots pacēlājs 
un pārbūvēts jumtiņš. 

Skolas teritorijā tiek atjaunoti ce-
liņi un  laukumi, kā arī teritorija ie-
žogota ar jaunu žogu. Daļēji tiek at-
jaunota ēkas betona aizsargapmale. 
Telpās, kur paredzēti remontdarbi, 
tiek nomainīta elektroinstalācija un 
apgaismojums. 

Būvuzraudzību nodrošina būvuz-
raugs Ilgvars Andžāns.

Olga Davidova

Izglītības pārvaldes vadītāja amatam apstiprina Janitu Zarakovsku 
Daugavpils novada domes Personāla jautā-

jumu izskatīšanas komisija atklātā konkursa 
kārtībā izvērtēja Izglītības pārvaldes vadītā-
ja amatam iesniegtos pieteikumus un starp 
4 kandidātiem izvēlējās Janitas Zarakovskas 
kandidatūru. Līdz šim Janita Zarakovska ir 
strādājusi par Izglītības pārvaldes galveno 
speciālisti – metodiķi. 

Janitai Zarakovskai ir maģistra grāds pe-
dagoģijā un bakalaura grāds psiholoģijā. Iz-
glītības sistēmā viņa strādā kopš 1985. gada. 
Darba pieredze pedagoģiskajā un izglītības 
vadības jomā ir 34 gadi. Kā atzīst pati Janita 
Zarakovska, darba pieredze, kas gūta līdz šim, 
ir bijusi rezultatīva. Janita Zarakovska kā ek-
sperts vairākus gadus ir piedalījusies ne tikai 

Daugavpils novada, bet arī citu novadu skolu iz-
vērtēšanā, apguvusi direktoru darba vērtēšanas 
metodiku, kā arī ieguvusi labas zināšanas vadī-
bas darba organizēšanas metodoloģijā. Arī līdz-
šinējais darbs, strādājot par Izglītības pārvaldes 
galveno speciālisti – metodiķi, ir prasījis nepār-
trauktu personāla vadību, kas vienlaikus ir devis 
pietiekamu pieredzi. Janitai Zarakovskai ir ievē-
rojama pieredze arī projektu vadīšanā. 

J.Zarakovska Izglītības pārvaldes vadītāja 
amatā tika apstiprināta pēc Izglītības un zināt-
nes ministrijas saskaņošanas un Daugavpils no-
vada domes deputātu apstiprināšanas.

Olga Davidova

Jūnija beigās vidusskolu absolventi 
saņēma centralizēto eksāmenu rezul-
tātus un atestātus par izglītības ies-
tādes beigšanu. Latvijā kopumā tika 
izsniegti 18278 centralizēto eksāme-
nu sertifikāti tiem jauniešiem, kuri 
šogad ieguva vispārējo vidējo izglītī-
bu. Daugavpils novadā centralizētos 
eksāmenus kārtoja 114 skolēni, t.sk. 
Malnavas koledžas izglītības prog-
rammas īstenošanas vietas “Višķi” 
audzēkņi. Obligātos eksāmenus sko-
lēni kārtoja latviešu valodā, svešva-
lodās un matemātikā. No šī mācību 
gada fizika un ķīmija tika ierindota 
izvēles eksāmenu sarakstā.

Salīdzinot ar iepriekšējo mācību 
gadu, skolēni rezultāti centralizēta-
jos eksāmenos ir uzlabojušies visās 
novada skolās visos mācību priekš-

metos. Augstākus rezultātus nekā 
pērn 2016./2017. mācību gada izska-
ņā skolēni uzrādīja matemātikā, an-
gļu valodā un krievu valodā, savu-
kārt vājākus – latviešu valodā. 

110 skolēni kārtoja matemātikas 
eksāmenu, 109 latviešu valodu, 79 
krievu valodu, 68 angļu valodu, 27 
vēsturi, 6 bioloģiju, 3 fi ziku un 2 ķī-
miju. Visaugstākie rezultāti izvēles 
eksāmenos ir ķīmijā, tos kārtoja sko-
lēni, kas plāno stāties ar medicīnu 
saistītās augstākās izglītības iestā-
dēs. Vidējais apguves koefi cients ķī-
mijā šogad ir 91 %, savukārt fi zikā 
– 74 %, bioloģijā – 71 % un vēsturē 
– 74%. Matemātikā vidējais apguves 
koefi cients ir 54 %, latviešu valodā – 
51 %, angļu valodā – 55 % un krievu 
valodā – 80 %. 
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S A R U N A  A R  D E P U T Ā T U

Janīna Jalinska ir “Daugavpils 
novada partijas” līdere. Viņas va-
dītā partija pārliecinoši uzvarējusi 
nesenajās pašvaldību vēlēšanās, 
iegūstot jaunajā domes sasaukumā 
10 deputātu vietas. Janīna Jalinska 
kopš 1984. gada ir veiksmīgi vadīju-
si Daugavpils rajona Līksnas pagas-
ta pašvaldību, 2005. gadā uzsākot 
Daugavpils rajona padomes priekš-
sēdētājas pienākumu pildīšanu. 
Kopš 2009. gada viņa ir Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja. Katrs 
gads viņas vairāk kā 30 gadus ilga-
jā pašvaldības dzīves grāmatā tiek 
ierakstīts ar nozīmīgiem darbiem 
un notikumiem. “Daugavpils nova-
da partijas” priekšvēlēšanu prog-
ramma tika balstīta uz stingrām un 
pārbaudītām vērtībām, vadlīnijās 
iekļaujot atbalstu uzņēmējdarbībai, 
domājot par saimnieciskās darbības 
vienmērīgu attīstību, tāpat uzsve-
rot nepieciešamību sniegt atbalstu 
izglītības nozarei, sociālajai sfērai, 
veicināt kultūras dzīves attīstību, 
tūrisma iespēju paplašināšanu un 
sporta bāžu pilnveidošanu. 

Ar ko bija nozīmīgs iepriekšē-
jais deputātu sasaukums un kā-
di vērtīgākie darbi paveikti tā 
laikā?

J.J. Iepriekšējais sasaukums 
mums bija ļoti intensīvs Eiropas 
Savienības fi nansējuma apguvē un 
projektu realizācijā. Uzsverot do-
mu, ka vienmērīgi ir jāattīsta visa 
novada teritorija, esam īstenojuši 
virkni projektu pagastu infrastruk-
tūras sakārtošanā. Kopā projektos 
esam piesaistījuši vairāk kā 30 mil-
jonus eiro. Par nozīmīgāko darbu, 
kas tika paveikts, uzskatu 8 nova-
da skolu renovāciju projektus, kas 
veiksmīgi tika realizēti, sakārtojot 
esošo skolu tīklu.

“Daugavpils novada partija” 
ir pārliecinoši uzvarējusi šajās 
pašvaldību vēlēšanās. Kādas ir 
Jūsu vadītās partijas program-
mas galvenās vadlīnijas un kā-
pēc tās tur tika iekļautas?

J.J. Saistībā ar programmu mēs 
lielu uzmanību pievēršam uzņēmēj-
darbības veicināšanai, jo projekti, 

kas tika iesākti iepriekšējā deputā-
tu sasaukumā, turpināsies arī šajā. 
Uzņēmējdarbības veicināšanai Dau-
gavpils novada dome strādā pie 3 
projektu izstrādes specifi skā atbal-
sta mērķa „Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām” Latgales 
programmas ietvaros plānotajiem 
sadarbības un individuālajiem pro-
jektiem. Tie ir sekojoši: “Degradēto 
rūpniecisko teritoriju reģenerācija 
Daugavpils pilsētas, Daugavpils un 
Ilūkstes novadu teritorijās”, “Dien-
vidlatgales pašvaldību teritoriju 
pilsētvides revitalizācija ekonomis-
kās aktivitātes paaugstināšanai”, 
“Dienvidlatgales pašvaldību degra-
dēto teritoriju revitalizācija uzņē-
mējdarbības attīstībai” sadarbībā 
ar Daugavpils pilsētas domi un 
Krāslavas novada domi. Projektu 
ieviešana paredzēta 2017.-2019.
gadā. Kalkūnes, Sventes, Tabores, 
Vecsalienas un Višķu pagastu de-
gradētās teritorijas tiks pielāgotas 
uzņēmējdarbības attīstībai, projek-
tu investīcijas ieguldot komersan-
tiem nepieciešamajā publiskajā in-
frastruktūrā.

Šie projekti viennozīmīgi ir sais-
tīti ar jaunu darba vietu radīšanu, 
kas ir pats svarīgākais. Ja cilvēkam 
būs darbs novadā, viņš šeit paliks 
dzīvot un strādāt.

Kas būs jaunās novada domes 
vadības nospraustais kurss jeb 
Daugavpils novada pašvaldības 
prioritātes?

J.J. Bez uzņēmējdarbības attīs-
tības mums ir svarīga arī izglītība, 
sociālā aizsardzība un citas sfēras. 
Turpināsim sakārtot arī pašvaldī-
bas ceļu tīklu. Pašlaik notiek vairā-
ku ceļu pārbūve. Divi projekti tiek 
realizēti, piesaistot Lauku atbal-
sta dienesta fi nansējumu. Projekts 
“Daugavpils novada pašvaldības 
ceļu pārbūve” tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības Fonda lauku at-
tīstībai Lauku attīstības program-
mas 2014. – 2020. gadam pasāku-
mā “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”, kura 
ietvaros tiek pārbūvēti ceļu posmi 
“Dubna – Bicāni – Zeiļi – Medupes 
upe” Dubnas pagastā, “Vaboles sta-
cija – Aizbalti – Pudāni – Mukāni” 
Vaboles pagastā, “Morkanišķi – Ru-
ži” Kalupes pagastā un “Grantiņi 
– Vanagi” Sventes pagastā. Ir ap-
stiprināts arī otrs projekts – “Dau-
gavpils novada pašvaldības ceļa 
“Grāviņi – Vecie tokari” ceļa pār-
būve Višķu pagastā”, kura ietvaros 
tiek pārbūvēts ceļš 3,5 km garumā. 
Darba procesā ir Kalkūnes pagasta 
ceļa posms “Palabišķi – Buras”, Me-
dumu pagastā “Liepnieki – Atvari”, 
Salienas pagastā “Stenderi – Orma-
ņi – Adamova – Šlapaķi – Darbnī-
ca”, “Saliena – Sergejevka”, Līksnas 
pagastā “Kudeiķi – Ķirupe – Steri-
kāni – Ķirupe” un Naujenes pagas-
tā “Butišķi – Židina”. Kopā novadā 
tiks veikta 10 ceļu pārbūve. 

Šie projekti tiek īstenoti, uzsverot 
atbalstu tieši uzņēmējdarbības at-

tīstībai, lai atvieglotu uzņēmējiem 
ikdienas saimniekošanu. Tos ceļus, 
kas ir paredzēti šajā programmā, 
mēs sakārtosim. Jo, ja nav ceļa, arī 
uzņēmējdarbība pilnvērtīgi attīstī-
ties nevar.

Arvien nedaudz ēnā paliek 
mazās lauku saimniecības. Vai 
tiek domāts par kāda veida at-
balstu arī tām?

J.J. Projekti, kuru rezultātā tiks 
sakārtoti ceļi, palīdzēs arī mazajām 
lauku saimniecībām. Ja mēs būvē-
jam ceļu, no tā iegūst ne tikai lielie 
uzņēmēji, bet arī piemājas un zem-
nieku saimniecības.

Runājot par atbalsta program-
mu ģimenēm. Kādu Jūs to re-
dzat? Ko tā sevī iekļautu?

J.J. Pie šīs programmas mēs vēl 
tikai sāksim strādāt. Skatīsimies, 
kā varētu palīdzēt ne tikai mazno-
drošinātām vai trūcīgām ģimenēm, 
bet arī ģimenēm ar bērniem. Gadī-
jumos, kad strādā tikai viens no ve-
cākiem vai arī abi vecāki nestrādā.

Kādiem projektiem pašvaldība 
vēl plāno piesaistīt ES fi nansē-
jumu?

J.J. Šajā plānošanas periodā mēs, 
kā pašvaldība, vieni šajos projek-
tos piedalīties nevaram, bet varam 
sadarbībā ar citām pašvaldībām. 
Pašlaik projektos esam kopā ar 
Daugavpils un Krāslavas pilsētas 
pašvaldību. Diemžēl neviens pārro-
bežu sadarbības projekts, ko iesnie-
dzām, netika atbalstīts. Bet visi 5 
mūsu projekti ir uzrakstīti, un, līdz 
ko parādīsies kādas jaunas prog-
rammas, mēs tos iesniegsim.

Kāda virzība pašlaik ir tā sau-
camajam deinstitucionalizāci-
jas procesam?

J.J. Pie šiem jautājumiem strā-
dā darba grupa. Šis projekts ir ļo-
ti smags, jo skar sociālo aprūpes 
centru klientus. Bet mēs domājam 
ne tikai par sociālo aprūpes centru 
klientiem, bet arī tiem cilvēkiem, 
kas tajos nedzīvo, bet kuriem sa-
vukārt ir nepieciešami tā saucamie 
dienas centri, kuros viņi varētu uz-
turēties.  Paskatīsimies, kuras no 
mūsu iecerēm tiks atbalstītas. Ja 
tie klienti, kas uzturas šajos cen-
tros, izteiks vēlmi dzīvot sociālajos 
dzīvokļos, kurus mēs plānojam izre-
montēt, tad tāda iespēja būs.

Vai ir kādas idejas, kur varētu 
atrasties šie sociālie dzīvokļi?

J.J. Pašlaik par to notiek disku-
sijas. Sociālā māja ar šādiem  dzī-
vokļiem varētu atrasties Kalupē vai 
Nīcgalē. Tā būtībā ir ļoti vajadzīga, 
jautājums par to tiks skatīts tuvā-
kajā komitejā. Jo apstākļi katram ir 
dažādi, un, ja rodas nepieciešamība 
pēc tāda dzīvokļa, šobrīd mēs to ne-
varam vēl piedāvāt. Arī sociālajam 
darbiniekam tas rada grūtības. Ja 
šo sociālo māju mēs izveidosim, tad 
šie jautājumi atrisināsies.

Kādas Jūs redziet mazās pa-
gastu skolas? Kāds ir to likte-
nis?

J.J. Uz jauno mācību gadu visas 
novada skolas tiks saglabātas. Ska-
toties nākotnē, pamatskolas varētu 
tikt reorganizētas par sākumsko-
lām, kā tas jau noticis ar Nīcgales 
skolu. Protams, viss ir un paliek 
atkarīgs no skolēnu skaita. Kā mēs 
redzam, dzimstības līkne iet uz le-
ju. Jebkurā gadījumā skolu tīkls 
būs jāoptimizē. Paskatīsimies, kā 
mums būs ar vidusskolnieku skai-
tu. Jo pašlaik ir aktuāls jautājums, 
kā skolēnus, kas neizvēlas studēt 
augstskolā pēc skolas beigšanas, 
virzīt apgūt profesionālo izglītību.

Vai ir paredzēts paplašināt 
specialitāšu sarakstu stipendiju 
piešķiršanai augstskolu studen-
tiem?

J.J. Par to runāsim ar uzņēmē-
jiem. Ja radīsies nepieciešamība pēc 
citām profesijām, tad ieteiksim arī 
tās.

Viens no priekšvēlēšanu prog-
rammas mērķiem bija attīstīt 
kultūras dzīvi, tūrismu un spor-
tu. Kā tiks risināts jautājums ar 
Sporta manēžas būvniecību? Kā 
zinām, tā mūsu gan jaunajiem 
sportistiem, gan sporta veterā-
niem būtu ļoti nepieciešama.

J.J. Tā ir ļoti nepieciešama. Mēs 
nesolām te, tūlīt un tagad to uzbū-
vēt, bet tas ir ieplānots. Mūsu brī-
vās cīņas sportistiem telpas mēs 
nomājam pilsētā, arī boksa sekcijas 
sportistiem ir ļoti šauras telpas. 
Sporta manēža, protams, šos jautā-
jumus atrisinātu. Uz to mēs ejam. 

Ar Janīnu Jalinsku sarunājās 
Olga Davidova

Janīna Jalinska
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Radošajās brīvdienās Berķenelē izsapņoti “Jauno sapņi”

No 26. līdz 30. jūnijam Raiņa māja 
Berķenelē pārtapa par radošo platfor-
mu 15 jauniešiem no Daugavpils nova-
da un pilsētas bērnu namiem un maz-
nodrošinātām daudzbērnu ģimenēm. 
Radošās brīvdienas “Jauno sapņi” kļu-
va iespējamas, pateicoties Daugavpils 
novada Kultūras pārvaldei un Valsts 
Kultūrkapitāla fonda mērķprogram-
mai “Latvijai 100”. Teju nedēļas ga-
rumā bērni un jaunieši radoši un koši 
pavadīja savas brīvdienas. 

Kopā ar Latvijas radošās inteliģences 
pārstāvjiem un vienkārši interesantām 
personībām - Noru Ikstenu, Gundaru 
Āboliņu, Aivaru Vilipsōnu, Valentīnu 
Lukaševiču un citiem, viņi piedalījās 
vairāku mākslas žanru meistarklasēs. 

Gluži kā pats Rainis, kas bērnības 
laiku pavadīja Berķenelē, arī visi šie 
tik ļoti dažādie puiši un meitenes, uz 
šīs vietas kultūrvēsturiskā fona, apzi-
nāja savu radošumu un spējas, kā arī 
izzināja sevi, atbildot uz jautājumu, ko 
es varu darīt Latvijas labā. 

Raiņa mājas Berķenelē direktore Ine-
se Bērziņa: “No Jāņiem līdz Pēteriem, 
laikā, kad cilvēkos un dabā notiek pār-
maiņas, kad no ziediem veidojas aug-
ļi, kad sākas siena laiks, mēs bērniem 
piedāvājam ne tikai iespēju atpūsties, 
bet arī smelties pieredzi. Daugavpils 
novada Kultūras pārvaldes speciālisti 
ir uzrakstījuši projektu Kultūrkapitā-
la fondam mērķprogrammā “Latvijai 
100” ar domu sagatavot, dot pieredzi 
un artavu bērniem, kuriem ikdienā 
nav iespējas izpausties mākslas un 
kultūras žanros. Savukārt šīs nomet-
nes ietvaros viņiem ir lieliska iespēja 
darboties kopā ar māksliniekiem, kas 
ir sava amata profesionāļi. Taču re-

zultātu nevar atprasīt uzreiz, bērni 
atpūšas un gūst pieredzi. Ne visiem 
ir tāda iespēja pabūt kopā ar mega 
zvaigznēm. Tāpēc šī ir tāda ārkārtīgi 
kolosāla iespēja – padzīvot nedaudz 
citā vidē un radoši izpausties. Kas to 
lai zina, varbūt kāds atradīs sevi tieši 
šajā nometnē. Kā teicis Rainis “Gūt var 
ņemot, gūt var dodot, dodot gūtais ne-
atņemams”. Tieši iegūtais būs tas, kas 
paliks viņiem un varbūt tieši viņi būs 
nākamie mākslinieki!”

Inese Bērziņa arī uzsvēra, ka te bērni 
iepazīst Latvijas un Latgales kultūru, 
tradīcijas, kas arī ir ne mazāk svarīgi. 
“Ja citiem bērniem ir vecāki, kas sūta 
viņus uz mākslas un sporta skolām, 
tad šiem bērniem ne vienmēr tādas 
iespējas ikdienas dzīvē ir. Tieši tāpēc 
ir īstenots šis projekts, kas šo iespēju 
atbalsta fi nansiāli. Tā ir laba artava un 
devums Latvijai kā dāvana simtgadē”, 
tā I. Bērziņa. 

Katra nometnes diena tika veltī-
ta kādai konkrētai tēmai, kuras garā 
noritēja meistarklases. Savukārt 
meistarklases veidojās kā atspēriena 
punkts jaunajiem cilvēkiem savas kar-
jeras tālākai veidošanai. 

Nometnes pirmajā dienā notika 
dzejas un prozas meistardarbnīcas, 
kuru laikā nometnes dalībnieki raks-
tīja esejas par Latviju. Otrajā dienā 
mākslinieka Aivara Vilipsōna vadībā 
mākslas meistardarbnīcās no māla 
tika veidotas mini skulptūras ar ko-
pējo tēmu “Skumjas”, savukārt kopā 
ar mākslinieci Mairitu Folkmani tapa 
māla trauki un svilpaunieki. Trešajā 
dienā kopā ar aktieri Gundaru Āboliņu 
jaunieši varēja izzināt sevi un pasauli 
aktiermeistarības darbnīcās. Vingrinā-
jumi uzmanības treniņam, iztēles un 

asociāciju attīstīšana, žesti, mikromī-
mika un runas melodija… Šīs dienas 
laikā tika izspēlētas vairākas aktier-
meistarības etīdes un apgūta skatuves 
kustība. Ceturtā nometnes diena tika 
aizvadīta Latgaliešu dzejas un prozas 
meistarklasēs kopā ar latviešu rakst-
nieku un literatūrzinātnieku Valentī-
nu Lukaševiču. 

Jaunas atklāsmes un emocijas pie-
dzīvotas arī personībām, kas bērniem 
vadīja nodarbības. Gundars Āboliņš ir 
latviešu aktieris, kas kopš 2015. gada 
strādā Minhenes teātrī. Šeit, Berķe-
nelē, viņš ir pirmo reizi, taču ar īpašu 
emociju gammu.

- Gundar, ar kādām domām 
braucāt šurp?

Gundars: Ar interesi un zināmu ziņ-
kāri. Mūs ar brāli kā jaunus puikas ve-
cāki bija kādreiz veduši uz Tadenavu, 
uz Jasmuižu. Protams, tas bija jau sen. 
Bet Berķenelē es neesmu bijis, tāpēc 
tas man ir jaunatklājums.

- Jūs savulaik esat vadījis 
dažādus pasākumus dažādām au-
ditorijām. Vai Jums ir kāds īpašs 
veids, kā ieinteresēt konkrēto pub-
liku?

Gundars: Īpaša veida nav, ir varbūt 
tādi mazie knifi , kurus, gluži kā pa-
vārs, publiski neatklāj. Ar katru pub-
liku ir jāmēģina atrast kontakts, jāvei-
do savstarpēja uzticēšanās. Tad, kad 
šī uzticēšanās tiek noslēgta kā tāds 
nerakstīts līgums, var kaut ko kopīgi 
mēģināt izdarīt. Galvenais, lai tas cil-
vēkiem būtu interesanti. Ja bērniem 
ir interesanti, tad ir. Kad viņi jau sāk 
garlaikoties, tas nozīmē, ka tu dari 
kaut ko nepareizi un ir jāmaina takti-
ka.

- Vai Jūs šodien visu darījāt 
pareizi?

Gundars: Nē, es nekad nedaru visu 
pareizi. Smejas. Profesijā, ar kuru no-
darbojos, šāds kritērijs ir grūti piemē-
rojams. Ir radošāk, mazāk radošāk, 
aizraujošāk, dažādi mūķīzeri var būt, 
ar ko viņu uzmanību atslēgt.

- Kādi ir šie bērni no Jūsu 
skatupunkta?

Gundars: Ļoti normāli, jauki bērni. 
Es palasīju viņu mazās esejas, kuras 
viņi rakstīja par Latviju, par dažādām 
lietām, ko viņi redz sev apkārt un ku-
ras mēģināja aprakstīt. Vienam vieg-
lāk rakstās, citam grūtāk. Viņos iekšā 
ir tāds patīkams, tīrs, nesamaitāts sil-
tums. Tas man bija tāds pārsteigums. 
Viņi alkst pēc mīļuma, miera, ģimenes 
saskaņas un harmonijas, ka viņi grib 
būt kādam vajadzīgi. Tas ir ļoti svarī-
gi, ka viņus neinteresē playstation vai 
kaut kāds kruts telefons, viņus intere-
sē vērtības, kas patiešām ir vērtības, 
bet ne vienmēr šodien ir modē.

- No tā, ko Jūs šodien darī-
jāt, kas bija saistošs tieši šeit un 
tagad?

Gundars: Es savā dzīvē esmu gan 
organizējis, gan producējis, gan vadījis 
ļoti daudz dažāda mēroga pasākumus 
visdažādākajām auditorijām. Taču 
manā dzīvē pēc scenārija vēl nekad ne-
kas nav noticis. Šādai situācijai sastā-
dīt programmu var, bet īsti tam jēgas 
nav. Es šos bērnus satiku pirmo reizi. 
Tā ir radoša improvizācija. Viena lieta 
viņiem interesē vairāk, cita – mazāk. 
Viņi varbūt neprot noturēt to uzmanī-
bu, nav pieraduši koncentrēties kaut 
kam vienam. Tāpēc varbūt viņi jūtas 
neērti, viens uz otru skatās. Ar to visu 
viņi mēģina tā kā sevi pasargāt no at-
klātības. Uz papīra domas ir vieglāk 
salikt nekā citiem skatoties. Ar to jau 
arī aktiera profesija ir atšķirīga. Es vi-
ņus mēģinu iepazīstināt ar tiem vingri-

nājumiem, ko aktieri izpilda, kad tikai 
sāk mācīties. Tajos ir spēles elements, 
koncentrācijas vingrinājumi. Arī bale-
ta zvaigznes savus mēģinājumus sāk 
ar pietupieniem, demi plijē. No vien-
kāršā uz sarežģīto.

- Kas Jūsu dzīvi harmonizē? 
Kas ļauj justies mierīgākam?

Gundars: Daba. Tajā atrodama visa 
lietu harmonija. Un reizēm tas prasa 
laiku. Piemēram, atbraucot šurp, es 
veltīju laiku pastaigai. Klausījos put-
nus, raudzījos uz puķēm, kas aug ap-
kārt, klausījos, kā dīķī kurkst vardes. 
Tas manī rada zināmu harmonijas 
sajūtu, atbrīvo no stresa, saspringuma 
un steigas. Dabā ir visa harmonija – 
mūzika, māksla, mīlestība. Harmoni-
ja ir visā dzīves ritumā. Harmonija ir 
Dieva dotā dabā. 

Nometnes pēdējā dienā tās dalībnie-
ki kopīgi ieskicēja katru no aizvadīta-
jām dienām, stāstot, kas viņiem likās 
svarīgākais un interesantākais. Šī no-
metne patiešām izdzīvota kā sapnis, 
kas tā dalībniekiem paliks atmiņās 
ilgu laiku. Piedzīvotajā dalījās nomet-
nes bērni - Rūdolfs, Meldra un Tatjana.

- Vai sapnis, ko izdzīvojāt 
šeit, neaizmirsīsies?

Meldra: Tā ir ļoti brīnišķīga pieredze. 
Paldies visiem nometnes dalībniekiem, 
vadītājiem, pasniedzējiem. Ikdienā 
mums nebūtu tādas iespējas, ja nebū-
tu šīs nometnes. Esam iepazinuši gan 
lielākas zvaigznes, gan vietējās. Bija 
tiešām tāds sapnis izsapņots.

- Mēs visi redzējām, cik lielā 
mērā nometne attīstīja jūsu rado-
šumu visās tās izpausmēs. 

Tatjana: Jā, tā bija vērtīga pieredze 
un mēs daudz iemācījāmies. Man viss 
ļoti patika, piemēram, veidot kaut ko 
no māla man nenācās bieži līdz šim. 
Man tas bija sarežģīti, bet es tiku galā. 
Bija interesanti strādāt ar aktieri. Mā-
cījāmies, kā sevi pasniegt uz skatuves, 
tā ir nozīmīga pieredze. 

Rūdolfs: Arī man likās interesants 
darbs ar aktieri Gundaru Āboliņu un 
rakstnieci Noru Ikstenu. Skolā man ar 
sacerējumiem negāja tik viegli, bet te 
es tiku pie sava veida brīvības izpaus-
ties un tiku arī palielīts. 

- Ko jūs varat pateikt par sa-
viem līdzbiedriem, ar kuriem dzī-
vojāt? 

Meldra: Tā bija tiešām interesanta 
pieredze – mēs mācījāmies sadzīvot 
ar dažādiem cilvēkiem, dažādiem rak-
sturiem, spējām, un dažreiz likās pat 
neiespējami, bet mēs mācējām atrast 
kopīgu valodu, kā atrisināt konkrētu 
situāciju. Ne tikai radoši attīstījāmies, 
bet arī mācījāmies būt kopā kā ģimene. 

- Jūs šodien daudz runājāt, 
ko mēs varam dot Latvijai, bet, ko 
Latvija var dot mums? 

Rūdolfs: Tā ir izglītība. Ja vidējā iz-
glītība ir bezmaksas, gribētos cerēt, ka 
arī augstākā nākotnē tāda būs. 

Meldra: Mums Latvija jau ir devusi 
mājas, sirds siltumu. Latvija tiešām 
ir vieta, kur mēs varam radoši izpaus-
ties, dzīvot, veidot ģimenes. Latvija ir 
devusi mūs, un mums ir jāpateicas, ka 
viņa tāda ir. Ja tās nebūtu, nebūtu arī 
šo visu iespēju. Varbūt būtu kādas ci-
tas, bet citas iespējas ir citas iespējas.

Tatjana: Šeit mēs varam būt tādi, 
kādi esam.

Nometnes laikā “jauno sapņi” patie-
šām ir piepildījušies un kļūs par labu 
ceļavēju nometnes dalībnieku nākot-
nei, kas pavisam droši būs saistīta ar 
Latviju. 

Olga Davidova
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Visa jūlija garumā Demenes pagasta Kumbuļu ciemā 
notika bērnu nometne 

no labākajiem apbalvošana ar medaļām 
un piemiņas balvām. 

Matīss un Ilmārs nometnē piedalās 
jau ceturto gadu pēc kārtas, savukārt 
Jana pirmo reizi ir audzinātājas lomā. 
Puiši atzina, ka piedalīties nometnē 
bija interesanti un jautri. Kopā tika pa-
vadīts laiks, gan sportojot, gan ceļojot. 
Matīss teica, ka visvairāk viņam pa-
tikusi tieši šī gada nometne, jo tā bija 
sportiska un imunitāti stiprinoša. Sa-
vukārt Jana pastāstīja, ka tas bija viņas 
pirmais gads audzinātājas lomā, ar ko 
viņa labi tika galā, uzzinot daudz jauna 
un interesanta arī no bērniem. Lai arī 
Jana atzina, ka bija nelielas grūtības 
saprasties ar pašiem mazākajiem, kopā 

tās tika veiksmīgi pārvarētas. 
Nometnē darbojās vairāki brīvprātī-

gie jaunieši, kuri labprāt dalījās savās 
prasmēs un zināšanās ar bērniem, kā 
arī piesaistīja savus draugus un pazi-
ņas, lai nometne kļūtu vēl krāsaināka. 

Noslēguma pasākumā bērnus un no-
metnes vadītājus sveica novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska, pa-
sniedzot pateicības ikvienam nometnes 
dalībniekam. Savukārt nometnes dalīb-
nieki savu radošumu un spējas parādīja 
koncertā. Dejā, dziesmā un pozitīvā no-
skaņā bērni atvadījās, lai atkal satiktos 
nākamgad.

Olga Davidova

Demenes pagasta Kumbuļu ciemā 
noslēgusies ikgadējās Sociālā dienesta 
organizētās vasaras atpūtas nomet-
nes pirmā maiņa bērniem no novada 
trūcīgām ģimenēm. Nometnē “Cerības 
dzirkstelīte” piedalījās 30 bērni vecu-
mā no 9 līdz 16 gadiem no vairākiem 
novada pagastiem. Nākamā nometnes 
maiņa, pulcējot jau citus bērnus, startēs 
jaunnedēļ. 

Nometne, kas notiek Sociāla Riska 
ģimeņu bērnu atbalsta centrā “Paspār-
ne”, jau ne pirmo gadu pulcē bērnus, 
sniedzot lielisku iespēju satikties un 
kopā jautri pavadīt laiku – dziedāt, 
spēlēt teātri, veselīgi sportot un ķert 
pozitīvas emocijas. Šeit bērni ne tikai 

atpūšas, bet arī apgūst iemaņas, kā sa-
draudzēties vienam ar otru un sapras-
ties. Nometnes devīze ir “dari kā mēs, 
dari labāk par mums, bet tā, lai neviens 
to neuzzina”. Te katrs atbild ne tikai 
pats par sevi, bet arī viens par otru. 

Nometnes vadītāja Regīna Tamane 
pastāstīja, ka, neskatoties uz brīžiem 
lietaino laiku, programma bija ļoti pie-
sātināta un interesanta. Izdevās ne-
daudz arī paceļot. Tika rīkotas dažādas 
viktorīnas, spēles un tradicionālā Šaus-
mu nakts. Nometne tika organizēta 
Olimpisko spēļu stilā, un arī visas akti-
vitātes pagāja sporta zīmē. Rīta vingro-
šana, sporta stafetes, veiklības un spē-
ka pārbaudes un visbeidzot – arī labāko 

Izskanēja Dubnas pagasta svētki 

tībā”. Šogad jau tradicionāli Dubnas 
pagasta svētkos piedalījās  Lietuvas 
Republikas ,Antazaves pagasta lau-
ku kapela ,,Antazave”. Pagasta svēt-
kos ar dziesmām uzstājās Lietuvas 
Republikas komponists un diriģents 
Lionginas Abarius.

Dubnas svētkus vēl skanīgākus pa-
darīja mūsu novadnieka, drauga, vai-
rākkārtējā šlāgeru dziesmu aptaujas 
uzvarētāja Jura Ostrovska skanīgā 
balss.

Pateicamies visiem kolektīviem un 
to vadītājiem par atsaucību, draudzī-
bu, sapratni un svētku noskaņas ra-
došu koncertu.

Koncertprogramma tika noslēgta 

ar kopdziesmu ‘’Tev” Jura Ostrovska 
pavadījumā. Draudzības ugunskura 
iededzināšanai tika aicināti kolektī-
vu vadītāji.

Pēc koncerta visi tika aicināti bau-
dīt tradicionālo zivju zupu.

Svētku turpinājumā Dubnas pagas-
ta estrādē zaļumballe kopā  ar grupu 
,,Dvinskas muzikanti”.

Janīna Bēķe
Dubnas kultūras nama vadītāja

Ir izbālējušas purenes un noziedē-
juši ceriņi, kaut kur reibinoši smaržo 
tikko pļautais siena vāls, vīstošas vīg-
riezes un visam pāri lietus mākoņi. 
Šajā vasaras pilnbriedā, kad Dubnas 
mierīgo plūdumu apņēma miglas vāli 
un tikko atvērušajos liepziedos sāka 
sanēt bites, Dubnas pagasta iedzīvo-
tāji un ciemiņi svinēja desmitos Dub-
nas pagasta svētkus “Kad liepziedos 
bites san”. Svētkus atklāja Dubnas 
pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds 
Stašulāns un Daugavpils novada do-
mes priekšsēdētājas vietnieks Arvīds 
Kucins. 

Dienas gaitā bērniem bija iespē-
ja darboties radošajās darbnīcās un 

jautri atpūsties piepūšamo atrakciju 
pilsētiņā.

Uz kopējo svētku svinēšanu tika 
uzaicināti kolektīvi no Daugavpils 
novada. Svētku programmu ievadī-
ja Vaboles kultūras nama amatier-
teātris ,,Nagaidama prīca” ar izrā-
di ,,Lobuokajūs godūs…”. Pagasta 
svētku koncertu ieskandināja bērnu 
un jauniešu kolektīva ,,Uguntiņa” 
dziedātāji un folkloras kopa ,,Atzola”, 
Nīcgales pagasta deju grupa ,,Rodeo 
meitenes”, Maļinovas saietu nama 
jauniešu deju kolektīvs ,,Druvāni”, 
Demenes sieviešu vokālais ansamblis 
,,Aizturi elpu”, Preiļu novada Pelēču 
kultūras nama deju grupa ,,Viss kār-
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P E R S O N Ī B A

Veterinārmedicīna - aicinājums un sirdslieta 

Demenietis Andrejs Elksniņš ir viens 
no pirmajiem Pašvaldības stipendiju 
ieguvējiem, kurš ir apņēmies pēc stu-
diju pabeigšanas atgriezties dzimtajā 
pusē, lai strādātu par veterinārārstu.  
Andrejam Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes veterinārmedicīnas stu-
dijās atlicis pēdējais 6.kurss, tomēr viņš 
jau šobrīd aktīvi konsultē un savu ie-
spēju robežās palīdz veikt dažādas ne-
lielas manipulācijas  dzīvniekiem gan 
savu vecāku saimniecībā “Meža ceļš”, 
gan citiem zemniekiem novadā.  Tikai 
pēc studijām viņš iegūs ofi ciālu licenci 
arī ārstēt. 

Par veterinārmedicīnu un dzīvnie-
kiem Andrejs runā ļoti aizrautīgi un 
ar ieinteresētību, jo, kā viņš pats aplie-
cina – tā ir viņa sirdslieta, aicinājums 
un dzīvesveids. “Vecāki palīdzēja izvē-
lēties šo profesiju, lai gan man pašam 
ļoti patīk dzīvnieki. Es visiem novēlu uz 
darbu nākt ar prieku, nevis katru rītu 
žēloties. Atklāti sakot, pirms studijām, 
biju domājis, ka veterinārmedicīna ap-
robežojas tikai ar liellopu grūtniecības 
noteikšanu, bet šobrīd zinu, ka tas ne 
tuvu tā nav. Jelgavā māca ļoti labi un 
padziļināti,” stāsta students. Andrejs 
ir Zemgales vidusskolas absolvents un 
viņš norāda, ka vidusskolā ieliktās zi-
nāšanas matemātikā un ķīmijā viņam 
palīdzēja iekļūt un arī noturēties budže-
ta grupā. 

Andrejs no Pašvaldības stipendiju 

fonda ik mēnesi saņem 250 eiro. Viņš 
neslēpj, ka šī nauda pārsvarā tiek tē-
rēta transporta izdevumiem, jo viņš 
katras brīvdienas mēro ceļu uz mājām, 
lai palīdzētu vecākiem un citiem novad-
niekiem, kam nepieciešams vetārsta 
padoms. Stipendija noder arī mācību 
grāmatu iegādei, dažādiem darba ins-
trumentiem un uzskates materiāliem. 
Andrejs: “Stipendija nav vienīgā moti-
vācija, kāpēc nolēmu atgriezties dzim-
tajā pusē, lai gan tās saņemšana ir 
milzīgs pluss. Liels paldies Daugavpils 
novada domei par šādu iespēju. Es gan 
uzskatu, ka vetārstam nav jābūt pie-
saistītam tikai vienam uzņēmumam, 
jo viņš ir vajadzīgs arī tantiņai, kurai 
ir tikai viena gotiņa, jaunajam pārim, 
kuri nopirkuši pundurkazu vai jebkurai 
lauku sētai, kurā ir suņi, Veterinārārsts 
ir nepieciešams visam novadam un pat 
ārpus tā robežām.”  

Demenietis ir sava novada patriots un 
uzskata, ka šeit viņš var būt visvairāk 
noderīgs, neskatoties uz to, ka viņam 
ir bijuši arī citi piedāvājumi – dažādi 
uzņēmumi aktīvi vervē topošos speciā-
listus un arī piedāvā neofi ciālas stipen-
dijas jau studiju laikā. No Andreja 38 
kursabiedriem tikai 6 ir izvēlējušies lie-
lo dzīvnieku specializāciju. “Daudziem 
ir grūti pierast, ka šajā darbā ir jāstrādā 
ne visai higiēniskos apstākļos, ka divos 
naktī jābrauc uz izsaukumu pieņemt 
govij dzemdības, kad esi no galvas līdz 

kājām netīrumos. Turklāt nevar teikt, 
ka tā ir ļoti labi apmaksāta profesija, 
ņemot vērā saspringto un nenormēto 
darba laiku. Tā ir humāna profesija, bet 
man, tāpat kā jebkuram, gribās, lai par 
darbu var atļauties nopirkt arī maizi ar 
kādu desas šķēlīti.”

Andrejs apliecina, ka viņš uz savas 
ādas izjūt, ka novadā trūkst veterinār-
ārstu. “Diemžēl trūkst speciālistu, kas 
varētu konsultēt ne tikai medicīnas 
jautājumos, bet arī dzīvnieku labturībā, 
ēdināšanā, slimību profi laksē utml. Es 
visiem saimniekiem saku, ka, ja viņiem 
ir nepieciešama šāda informācija, tad 
nav jāvēršas pie septiņiem dažādiem 
speciālistiem, jo to vajadzētu prast vie-
nam vetārstam,” tā topošais speciālists. 
Andrejs uzslavē veterinārārstu Jevģē-
niju Gridasovu, kurš apkalpo arī viņu 
saimniecību. 

Apciemojot jaunieti, viņš labprāt arī 
izrāda savu vecāku saimniecību “Meža 
ceļš”, izstāstot, kā viņi pirms sešiem 
gadiem uzsāka nodarboties ar gaļas 
liellopiem un kā pakāpeniski paplašinā-
jušies. Saimniecība šobrīd apsaimnieko 
300 ha zemes un 114 Limuzīnas šķirnes 
liellopus. Andrejs skaidro, ka Limuzīna 
šķirne tika izvēlēta praktisku apsvēru-
mu dēļ, jo telēm ir vieglas dzemdības un 
ir labs nobarojums. 

Liellopi uzturas divos ganāmpulkos, 
lai nepieļautu tuvu radniecīgu krus-
tošanos. “Sākām ar četriem buļļiem 
nobarošanai, sākumā teles nemaz ne-
turējām. Tomēr ar laiku sapratām – ja 
bullīti no mātes nošķir mēneša vecumā 
un tālāk baro ar piena aizvietotāju, tad 
pēc diviem gadiem bullis sver 450 kg. 
Savukārt, ja bullēns piedzimst un sep-
tiņus mēnešus izdzer vismaz 20 litrus 
dienā mātes piena, pēc diviem gadiem 
viņš sver 650 kg! Nobarojuma rezultāts 
ir krasi atšķirīgs! Tā mēs sākām domāt 
par sava mātes ganāmpulka izveidoša-
nu. Tā kā fi nanšu līdzekļi neatļāva uz-
reiz iepirkt lielu ganāmpulku no Fran-
cijas vai Vācijas, tad mēs to pamazām 
izkopām paši. Mēs par to priecājamies, 
jo lielākā daļa no ārzemēm atvesto lopu 
atved līdzi dažādas infekcijas, kas bieži 
vien ir letālas,” skaidro topošais veteri-

nārārsts. 
“Telītes šogad diez gan smukas sanā-

kušas,” ar vērtīgu skatu nosaka Andrejs, 
kurš palīdzējis tām nākt pasaulē.  “Te ir 
jāzina dažādi knifi ņi. Piemēram, ja pie-
dzimst divi dvīnīši – bullītis un telīte, no 
telītes nākotnē nesanāks māte, jo viņai 
trūkst dzimumorgānu. Šādu brāķētu 
telīti mēs nelaižam ganos ar bulli, bet 
nobarojam un nododam, lai netērētu 
lieki laiku un resursus.” 

Andrejs uzskata, ka ir ļoti labi, ka 
ganāmpulki atrodas tuvu dzīvojamai 
mājai, jo tas ļauj operatīvi reaģēt uz 
dažādām situācijām jebkurā diennakts 
stundā. 

Par saimniecības nākotnes plāniem 
Andrejs gan runā piesardzīgi, jo traucē 
divi limitējošie faktori – brīvas zemes 
trūkums un kvalitatīva personāla. “Ir 
cilvēki, kas nav pieraduši strādāt ar 
lopiem un nesaprot, ka uz tiem nevar 
bļaut. Cilvēkam saskarsmē ar dzīvnie-
ku jābūt līdzsvarotam.”

Sarunas laikā pie Andreja pienāk 
kāda gotiņa un sāk laizīt jaunieša 
kurpi. “Šai gotiņai bija apgrūtinātas 
dzemdības, tāpēc viņa mani atceras,” 
glaudot dzīvnieku, paskaidro Andrejs. 
“Ja pret lopiem labi izturas, viņi atdara 
ar to pašu. Ir jāļauj viņiem dzīvot savā 
nodabā. Piemēram, teliņu atšķiršana 
no mātēm ir smags periods, tad raud 
gan māte, gan teliņš. Bet pie visa pie-
rod.” Andrejs saka, ka viņu saimniecībā 
govīm netiek doti vārdi, lai pārāk tos 
nepersonifi cētu un nepieķertos, jo tad 
paliek žēl, kad lopiņš ir jānodod. Tomēr 
jaunietis apliecina, ka dzīvnieki jūt labu 
attieksmi un pārstāj arī pretoties dažā-
dām medicīniskām manipulācijām, kad 
saprot, ka no tā paliek labāk. 

Veterinārārstu trūkums ir viena no 
aktuālākajām problēmām visās lauku 
teritorijās. Daugavpils novads jau pa-
visam drīz kļūs par vienu speciālistu 
bagātāks – enerģijas pilnu, gudru un 
mērķtiecīgu jaunieti, kura vēlme iegūt 
veterinārārsta licenci nolasāma viņa 
acīs. 

Elza Pučko

Stpendiju konkurss
No 2017. gada 24. jūlija līdz 15. augustam norisinās dokumentu iesniegšana  

Daugavpils novada pašvaldības stipendiju konkursam šādās 2017./2018. mācī-
bu gadā atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes:

• Lauksaimniecības inženierzinātne – ar iegūstamo kvalifi kāciju ”Inže-
nierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē” – 2 topošajiem speciālistiem, kuri ir vis-
maz 1.kursa studenti;

• Pārtikas produktu tehnoloģija - ar iegūstamo kvalifi kāciju ”Pārtikas 
un dzērienu tehnoloģiju inženieris”– 1 topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 
1.kursa students;

• Veterinārmedicīna - ar iegūstamo kvalifi kāciju “Veterinārārsts” – 1 topo-
šajam speciālistam, kurš ir vismaz 1.kursa students;

Lai pieteiktos stipendijai, studējošais komisijai iesniedz :
• Iesniegumu stipendijas saņemšanai;
• Izziņu no augstskolas par studiju faktu;
• Vienošanos ar uzņēmēju;

• Dokumentus, kas apliecina bāreņa, trūcīgas ģimenes vai daudzbērnu ģi-
menes statusu (ja attiecināms).

Minētie dokumenti aizlīmētā aploksnē ar norādi “Daugavpils novada domes 
Stipendiju piešķiršanas komisijai” līdz 2017. gada 15. augustam jāiesniedz Dau-
gavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 20. kabinetā.

Ar “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību” varat iepazīties Daugavpils 
novada pašvaldības mājas lapā vai griežoties personīgi Daugavpils novada domē 
vai kādā no 19 pagastu pārvaldēm. 

Informācijai: 
Jāzeps Krukovskis

Attīstības pārvaldes komercdarbības konsultants
tālr. 65422284, 
mob. 26121362

e-pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv
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Etnogrāfi skais ansamblis „Vabaļis” īsteno VKKF atbalstīto projektu 
””Kolhoza laiku” (1946.-1985.) folkloras dokumentēšana Dienvidlatgalē”

Etnogrāfi skais ansamblis „Vabaļis” 
ir uzsācis  strādāt pie VKKF atbalstī-
tā projekta  ””Kolhoza laiku” (1946.-
1985.) folkloras dokumentēšana Dien-
vidlatgalē” realizēšanas.

Ansambļa savāktais folkloras man-
tojums jau iemūžināts divos CD: 2013.
gadā ar VKKF atbalstu tika izdots et-
nogrāfi skā ansambļa „Vabaļis” albums 
„Pa celeņu...”, bet 2014.gadā Dienvid-
latgales garīgie dziedājumi albumā 
„Lobais reits”.

Tika apkopoti materiāli arī par pa-
domju folkloristiku, kas ir maz pētīta, 
kam nav vēl nostabilizējusies vienota 
terminoloģija, varbūt tās var saukt par 
jaunajām tautasdziesmām. Vairums 
no ansambļa dalībniecēm padomju 
laikos ir nodzīvojušas savas dzīves lie-
lāko daļu. Tā sauktie „kolhozu laiki” 
bija etnogrāfi skā ansambļa dalībnieču 
jaunībā, un pēc lielāka laika nogriežņa 
radās doma savāktos materiālus popu-
larizēt, nopietnas lietas  izstāstīt  un 
izdziedāt ar jokiem un veselīgu ironi-
ju cauri visām dzīves grūtībām. Lai 
veiktais darbs nezustu līdz ar teicē-
jām, lai to saglabātu un popularizētu, 
radās iecere veikt savākto dziesmu un 
mutvārdu mantojuma ierakstu. Nepie-

ciešamību veikt kvalitatīvu ierakstu 
noteica apstāklis, ka latviešu folkloras 
krātuvē gandrīz nav atrodamas kolho-
za dziesmas, kas papildinātu tautisko 
elementu ar kvalitatīvu materiālu. 
Kvalitatīvs, ar profesionālas aparatū-
ras palīdzību veikts ieraksts ir palie-
koša, kultūrvēsturiska vērtība, kam 
ir īpaša nozīme novada identitātes sa-
glabāšanā un materiāls zinātniskiem 
pētījumiem. Tika uzrakstīts projekts 
””Kolhoza laiku” (1946.-1985.) folklo-
ras dokumentēšana Dienvidlatgalē” 
un iesniegts Valsts kultūrkapitāla fon-
da projektu konkursam tradicionālajā 
kultūras nozarē. Valsts kultūrkapitāla 
fonds atbalstīja un piešķīra fi nansēju-
mu projekta īstenošanai. 

12.jūlijā etnogrāfi skā ansambļa „Va-
baļis” dalībnieces kopā ar savu vadī-
tāju Ivetu Skrindu pulcējās  Vaboles 
pagasta kultūras namā, lai ierakstītu  
savākto dziesmu un mutvārdu man-
tojumu. Folkloras materiāla audioie-
rakstu veica Edgars Skrāģis, konsul-
tēja tautas mūzikas speciālists Artūrs 
Uškāns.     

Nākamajā gadā projekta radošā gru-
pa gatavojas turpināt darbu un apko-
poto folkloras materiālu izdot CD.

 Vija Pabērze
Projekta vadītāja

Naujenes Novadpētniecības muzejā realizēts VKKF atbalstītais projekts 

Viens no Naujenes Novadpētniecības 
muzeja darbības virzieniem ir unikālu 
Daugavpils novada kolekciju veidoša-
na un ievērojamu novadnieku dzīves 
gājuma pētniecība, popularizēšana un 
pētniecības rezultātu pieejamības nod-
rošināšana plašākai sabiedrībai.  

Naujenes Novadpētniecības muzeja 
lielākā vērtība ir novadnieces, tēlnieces 
Valentīnas Zeiles kolekcija, kuru veido 
vairāk kā 6143 eksponāti [skulptūras, 
medaļas, plaketes, zīmējumi, pasteļi, 
medaļu formas, fotogrāfi jas, dokumenti, 
sarakste ar aktieriem, māksliniekiem 
utt...] Daļa no kolekcijas apmeklētā-
jiem ir pieejama pastāvīgajā ekspozīcija 
„Latgales parīziete Valentīna Zeile” un 
atklātajā mākslas priekšmetu krājumā 
„Valentīnas Zeiles darbnīca”.  

Tēlniece Valentīna Zeile [1937] ir dzi-
musi Naujenes pagasta Viļušu ciemā. 
Mākslinieces dzīvē ir izdalāmi 3 nozī-
mīgi periodi: bērnība Naujenes pagas-
ta Viļušos  [1937-1952], radošais laiks 
Rīgā [1952 - 1982] un, kopš 1982. gada, 
radošā darbība Francijā. 

2017. gada 13.maijā  Valentīna Zeile 
atzīmēja 80 gadu jubileju, kuras priekš-
vakarā Valsts Kultūrkapitāla fonds 
atbalstīja biogrāfi skās izstādes izvei-
došanas projektu. Projekta mērķi bija 
nodrošināt Nacionālā muzeju krājuma 

daļas - Valentīnas Zeiles kolekcijas [fo-
togrāfi ju, dokumentu, rokrakstu] - pie-
ejamību plašākai sabiedrībai ar Valen-
tīnas Zeiles 80 gadu jubilejai veltītas 
biogrāfi skas izstādes „Dzīves karnevāls: 
Naujene –Rīga – Parīze” starpniecību, 
kā arī rosināt interesi par V.Zeiles per-
sonību un parādīt plašākai sabiedrībai 
tēlnieces devumu Latvijas un Francijas 
mākslas attīstībā.

Projekta rezultātā ir izveidota biogrā-
fi skā izstāde „Dzīves karnevāls: Nauje-
ne – Rīga – Parīze”, kurā pēc hronoloģis-
kā principa tika apkopots mākslinieces 
dzīves gājums, atklāta daudzšķautnai-
nā mākslinieces personība (tēlniece, 
skolotāja, dzejniece utt...) un parādīta 
V.Zeiles ietekme Latvijas un Francijas 
mākslā, ilustrējot nozīmīgākos sasnie-
gumus. Izstādē izmantoti muzeja krāju-
ma materiāli – fotogrāfi jas, dokumenti, 
rokraksti un mākslinieces sarakste.

Jāatzīmē, ka biogrāfi skā izstāde tika 
izvietota nevis muzeja telpās, bet mu-
zeja teritorijā [Naujene, skolas iela1] 
tāpēc tā ir pieejama apmeklētājiem par 
brīvu jebkurā laikā, neatkarīgi no mu-
zeja darba laika. 

Naujenes Novadpētniecības muzejs 
pateicas Valsts Kultūrkapitāla fondam 
par atbalstu un aicina ikvienu intere-
sentu iepazīt tēlnieces V.Zeiles personī-
bu gan ar ārpusmuzeja izstādes starp-
niecību, gan ielūkojoties pastāvīgajās 
muzeja ekspozīcijās.

Evita Kusiņa - Koļesņikova

 Atbalstīta cilvēku ar īpašām vajadzībām dalība forumā “Mode H”
Ar Daugavpils novada domes depu-

tātu balsojumu pieņemts lēmums par 
piedalīšanos Eiropas adaptētās mo-
des Forumā „Mode H”, iesaistot cilvē-
kus ar īpašām vajadzībām. Daugav-
pils  novada  pašvaldība  ilgtermiņā ir 
organizējusi projektus un pasākumus 
cilvēku ar īpašām  vajadzībām  integ-
rēšanai  sabiedrībā  ar mākslas  un 
radošuma  instrumentiem. 

Zināšanas  un ierosmi  šim darbam 
sniedz sadarbība ar Eiropas  adaptē-
tās  modes  MODE H asociāciju Fran-
cijā. Daugavpils novada pašvaldība 
piedalījusies 5  Mode H  festivālos.  

Foruma mērķis  ir sniegt cilvēkiem  
ar  kustību traucējumiem iespēju 
būt  radošiem, mobiliem, ar  mākslas 
metodēm  attīstīt  savu personību. 
Foruma centrālais  notikums būs te-
atralizēts  uzvedums, kas  sastāv no  
dalības  valstu  pārstāvju sagatavo-
tiem iestudējumiem. 

Dalībai Forumā piešķirts fi nansē-
jums 6281 eiro apmērā. 

Forums “Mode H” norisināsies no 
25. līdz 29. novembrim. 

Olga Davidova
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Turpinās skolēnu vasaras nodarbinātības programma
Piekto gadu pēc kārtas Daugavpils 

novada dome atbalsta skolēnu vasaras 
nodarbinātības programmu. Tāpat kā 
pērn, skolēniem tiek sniegta iespēja 
strādāt no jūnija līdz augusta beigām. 
Daži no skolēniem savus darbus jau 
pabeiguši, taču nākamie tikai sāk strā-
dāt. Šogad programmā iesaistījušies 
138 novada un pilsētas skolu audzēkņi. 

Programma tiek īstenota ar mērķi 
sniegt pirmo praktisko pieredzi par 
darba vidi, paaugstināt praktiskās 
darba iemaņas, vairot izpratni par pro-
fesijām un uzņēmējdarbību, darba tie-
siskajām attiecībām un pienākumiem, 
tādējādi samazinot jauniešu bezdarba 
riskus nākotnē.

Pirmo gadu skolēniem darbu vasaras 
periodā piedāvājis būvniecības nams 
“Kurši”, kas atrodas Naujenes pagasta 
Vecstropos. Novadniecēm Laurai un 
Irinai tā nav pirmā praktiskā darba 
pieredze. Arī Dmitrijam, kas ir novad-
nieks un šogad absolvējis vidusskolu, 
šis jau ir ceturtais gads vasaras nodar-
binātībā. Kā atzina jaunietis, darbs ir 
interesants, jo saistīts ar būvniecības 
nozari. Te tiek gūta gan darba piere-
dze, gan arī jaunas zināšanas. 

Gluži kā pagājušo vasaru, vairāki 
skolēni ir izvēlējušies strādāt tirdznie-
cības tīklā. Kalupes pagasta veikala 
vadītāja Monika Grancovska stāsta, ka 
vasaras nodarbinātības programma ir 
labs stimuls bērniem nopelnīt savu pir-
mo algu, savukārt darbu vadītājiem tā 
ir laba palīdzība ikdienas darbos. Lai 
arī skolēniem nostrādātais darba laiks 
ir atkarīgs no vecuma, gan skolēni, gan 
darbu vadītāji atzīst, ka darba periodi 
varētu būt garāki. 

Balstoties uz iepriekšējo gadu piere-
dzi, šogad īpaši atbalstīta ir nodarbinā-
tība lauksaimniecībā. Skolēniem, kuri 
strādā lauksaimniecības uzņēmumā 
vai zemnieku saimniecībā kā palīg-
strādnieki, tiek piemērota paaugstinā-

ta samaksas likme.
Otro gadu pēc kārtas pie uzņēmē-

ja Vara Vilcāna strādā vabolieši Ar-
mands un Renārs. Abi puiši norāda, ka 
galvenais stimuls strādāt tomēr ir alga 
un tikai tai seko pieredzes uzkrāšana. 

Z/S “Kļavas” īpašnieks Varis Vilcāns 
komentēja, ka darbu ir ļoti daudz, taču 
vairākas stundas dienā darīt ko vienu 
viņš neliek, darbus variējot. Armands 
ar Renāru strādā gan kokapstrādē, 
gan smēdē, gan vienkāršos lauku dar-
bos, pļaujot un ravējot. Varis Vilcāns 
piekrīt, ka nodarbinātības programma 
jauniešiem ir ļoti laba un cer, ka tā tur-
pināsies arī nākamgad. 

Višķu pagastā skolēnu darbu vada 
Jauniešu centra vadītājs Jānis Briška. 
Špoģu vidusskolas skolnieces Kristiāna 
un Anastasija palīdz skolas bibliotēkas 
vadītājas darbos. Vadītāja Ingrīda Ko-
losovska stāsta, ka meitenes viņai ir la-
bas palīdzes, jo tieši vasara ir tas laiks, 
kad kārtībā jāsaved grāmatas. “Meite-
nes līmē grāmatās svītru kodus, kas ir 
gana laikietilpīgs darbs un es to viena 
pati neuzspētu”, tā Ingrīda. 

Višķu jauniešu centra vadītājs Jānis 
Briška: “Vakar jauniešu centrā notika 
ikgadējā revīzija. Meitenes visu sakār-
toja, veica inventāra uzskaiti. Nākotnē 
tas darbs pāraugs nopietnākā formā 
- organizatoriskā. Viņām jau būs pie-
nākums organizēt dažādus pasākumus 
bērniem, jauniešiem un ģimenēm. Visi 
jaunieši, kas strādās šogad pie mums, 
jau ir ar zināmu pieredzes bagāžu, tie 
ir jaunieši, kas pierādījuši sevi Jaunie-
šu centra darbībā šī gada laikā un pie-
rādījuši sevi kā cilvēkus, kuriem var 
uzticēt nopietnus pienākumus”.  

Vasaras nodarbinātības programma 
novadā noslēgsies 25. augustā. 

 Olga Davidova

Aizritējusi dienas nometne Līksnas pagasta jauniešiem  
“Kļūsti uzņēmējs”

Otrajā dienā “Līdz biznesa idejai” 
jaunieši izprata savas prasmes un uz-
zināja, kā tās attīstīt, veidoja plānu. 
Arī dienas noslēgumā iepazinās ar 
ideju rakstīšanas tehniku, dalībnieki 
stāstīja par savām biznesa idejām, tās 
uzzīmēja. Dienas noslēgumā notika arī 
“Izaicinājuma skrējiens”, kurā jaunie-
šiem bija jāpārvar savas bailes un jāiz-
pilda uzdotais uzdevums.  

Trešajā dienā “Braucam redzēt sa-
vām acīm” nometnes dalībnieki devās 
ekskursijā pie dažādiem Līksnas pa-
gasta un Daugavpils pilsētas uzņēmu-
miem. Jaunieši apmeklēja SIA „Kļavas 
V,” kur Viktors Kalāns deva ieskatu 
savā lielajā uzņēmumā. Daugavpils 
teātrī jaunieši uzzināja, kas notiek aiz 
teātra priekškara. Biteniece Agnese 
Sitnika pastāstīja par bitēm un medus 
iegūšanas procesu un pacienāja mūs ar 
medu un tēju. Jostu audēja Dace Tei-
vāne parādīja mums savu iespaidīgo 
jostu kolekciju un iepazīstināja jau-
niešus ar aušanas mākslu. Jauniešiem 
bija iespēja pārbaudīt savas praktiskās 
iemaņas un veidot soliņus kopā ar SIA 
“Rubiki” īpašnieku Guntaru Vingri, kā 

arī iepazīties ar pašu uzņēmumu.
Ceturtajā dienā “Mana personība, 

mani mērķi un mans bizness” Jeļena 
Dedele jauniešiem pastāstīja par Biz-
nesa inkubatora darbu, kā arī viesojās 
Latvijas Lauku konsultācijas un izglī-
tības centra pārstāvji, kuri pastāstīja 
par konkursu „Laukiem būt,” kas ir 
lieliska iespēja attīstīt savu biznesu.

Nometnes noslēgumā dalībniekiem 
tika pasniegti apliecinājumi par dalību 
nometnē un pildspalvas ar nometnes 
logo, lai jaunieši savas idejas pierakstī-
tu un vēlāk arī tās īstenotu. 

Jāsaka liels paldies visiem Līksnas 
pagasta brīvprātīgajiem jauniešiem un 
arī pieaicinātajiem vieslektoriem, kas 
padarīja nometni par motivējošu piere-
dzi Līksnas pagasta jauniešiem!

Kļūsim uzņēmēji! 

 Mareks Kupšāns
“Kļūsti uzņēmējs” 

projekta koordinators

Līksnas pagastā tika organizēta die-
nas nometne „Kļūsti uzņēmējs”, kurā 
piedalījās 20  jaunieši no Līksnas pa-
gasta. Visas nometnes gaitā  jaunieši 
ieguva jaunas zināšanas par uzņēmēj-
darbību un arī lieliski pavadīja savu 
brīvo laiku. 

Pirmajā dienā “Es, mēs, prasmes 

un uzņēmīgums” vieslektores Dagnijas 
Dudarjonokas vadībā nometnes dalīb-
nieki iepazinās ar “prasmju anatomi-
ju”, jaunieši iepazinās ar uzņēmīguma 
un uzņēmējdarbības niansēm. Nomet-
nes dalībniekiem bija iespēja radoši 
izpausties, veidojot savu uzņēmēja 
t-krekla dizainu.
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Modernizē ūdenssaimniecību Laucesā un Nīcgalē 
ciemā. Laucesā demontēta vecā un 
uzstādīta jauna atdzelžošanas stacija, 
nomainītas atdzelžošanas iekārtas, at-
jaunotas pieslēguma trases, izveidots 
apžogojums ūdenstorņa teritorijai, kā 
arī veikts jauns dziļurbums. “Jaunais 
dziļurbums ir par 20m dziļāks, lai trā-
pītu citā horizontā. Tā kā ūdenstornis 
atrodas purvainā vietā, līdz šim ūde-
nim bija specifi ska piegarša un arī ne-
daudz paaugstināts dzelzs, jo pienācīgi 
nedarbojās fi ltrēšanas iekārtas. Pēc 
paveiktā projekta noteikti būs ekono-
mija uz elektrības rēķina, jo uzstādīts 
ir labāks sūknis, kas patērē mazāk 
jaudas. Ūdens padeve tiks nodroši-
nāta automātiskā režīmā atkarībā no 
patērētāju nepieciešamības,” pastās-
tīja Laucesas pagasta pārvaldes vadī-
tājs Andris Ķesteris. Darbus veica trīs 
uzņēmumi - SIA Eko Pētnieks taisīja 
dziļurbumu, SIA Apollo D - komunikā-
cijas,  SIA Filtrs piegādāja un uzstādīja 
atdzelžošanas iekārtas. 

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem 
ūdenssaimniecības modernizācija veik-

ta arī Nīcgales ciemā – jūlijā testa re-
žīmā palaistas atdzelžošanas iekārtas 
un artēziskā aka. Iepriekšējā artēziskā 
aka bija 80m dziļa, savukārt jaunā sa-
sniedz 140 metrus. “Atdzelžošanas ie-
kārta ir piepildīta ar fi ltrējošo materiā-
lu,  skaitītājs izlaiž cauri nepieciešamo 
ūdeni un tad tas automātiski aizveras 
un sāk iekšējo skalošanu. Līdz šim te 
stāvēja liela tvertne ar smiltīm un caur 
tām tika laists ūdens.  Katru dienu šo 
tvertni vajadzēja skalot, kas bija ļoti 
darbietilpīgs process un patērēja daudz 
ūdens, lai izskalotu no smiltīm dzelzs 
nogulsnes,” jauno tehnoloģiju izskaidro 
pašvaldības izpilddirektores vietnieks 
Aleksandrs Aizbalts. Jaunās iekārtas 
Nīcgalē uzstādīja SIA “Filtrs”. 

Kā norāda A.Aizbalts, šobrīd jaunas 
atdzelžošanas iekārtas ir uzstādītas 
visā novadā, izņemot Vaboles un Čer-
vonkas ciemu.

Elza Pučko

Novada teritorijā norit ūdenssaim-
niecības modernizācijas darbi. Pērn 
tika atjaunota ūdensapgāde Lauce-

sas pagasta Mirnija ciemā un šogad 
šāds projekts par pašvaldības budže-
ta līdzekļiem tika veikts arī Laucesas 

Vaboles vidusskolā notiek vērienīga rekonstrukcija 
ta arī piebūve sporta zālei. “Sporta zālē 
bija radusies plaisa. Mēs to apsekojām 
vairākus gads pēc kārtas, tā nekļuva 
lielāka, bet, kad notika Zolitūdes tra-
ģēdija, mēs vēlreiz visu pārbaudījām, 
un bija atzinums, ka šī ēka tomēr nav 
ekspluatējama,» stāsta skolas direkto-
re Elita Skrupska.

Pēc šī atzinuma Vaboles skolēniem 
ilgstoši nācās uz sporta nodarbībām 
doties uz kaimiņu pagasta skolu vai 
sportot ārā. Tāpēc tika nolemts ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē, lai veiktu sko-
las rekonstrukciju. “Ieguldījumi ir lieli, 
tāpēc mēs pateicamies Daugavpils no-
vada domes deputātiem, kuri nolēma 
šo skolu renovēt, ieguldot vairāk kā 
640 000 eiro,” pauž Vaboles pagasta 
pārvaldes vadītāja Aina Pabērza. 

Visu vasaru aktīvi tiek strādāts gan 
pie ēkas konstrukciju, gan skolas vi-
zuālā tēla uzlabošanas pirms jaunā 
mācību gada sākuma. Vaboles vidus-
skolas sporta zālei tiek veikta ēkas 
ārsienu un bēniņu siltināšana, nesošo 
konstrukciju pastiprināšana un logu 
nomaiņa, tādējādi nodrošinot nepie-

ciešamo ēkas energoefektivitātes pa-
lielināšanu kopumā. Tāpat notiek lab-
iekārtošanas darbi skolas pieguļošajā 
teritorijā. 

Vaboles vidusskolas direktore Elita 
Skrupska pastāstīja, ka šogad mācības 
uzsāks ap 130 skolēniem, prognozēts, 
ka izdosies nokomplektēt arī vidus-
skolas klases. “Norma valstī nosaka, 
ka vidusskolas klasēs jābūt vismaz 
27 skolēniem vai 12 skolēniem klasē. 
Mums šī norma būs izpildīta, jo šogad 
būs 32 skolēni,” tā E.Skrupska. “Mā-
cību sasniegumi mūsu skolai ir pietie-
koši augsti un es nepiekrītu, ka izglī-
tības kvalitāte zūd, ja ir mazs skolēnu 
skaits. Katru gadu ap 80% absolventu 
veiksmīgi iestājas augstskolās, turklāt 
budžeta grupās, jo vecākiem nav tādas 
rocības, lai varētu studēt par maksu.”

Elza Pučko
Raksts tapis sadarbībā ar Latgales 

reģionālo televīziju

Vaboles vidusskola Daugavpils no-
vadā ir viena no vecākajām mācību 
vietām, pamatēka celta 1902.gadā kā 
muižas zirgu stallis, bet 1919.gada tā 

pārbūvēta skolas vajadzībām. Skola ir 
iekļauta arī vietējās nozīmes kultūras 
pieminekļu sarakstā. Pēdējo reizi skola 
remontēta 1994.gadā, kad tiek uzbūvē-

Daugavpils novada dome (reģ.Nr.90009117568) izsludina vakanci uz amatu
„ Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes galvenais speciālists - metodiķis”

(amata kods pēc profesiju klasifi katora 2351 03)
Darba pamatpienākumi:

• Organizēt novada izglītības iestāžu pedagogu profesionālās meistarības piln-
veidi

• Sniegt metodisko un koordinējošo palīdzību izglītības iestādēm vispārējās 
izglītības jautājumos 

• Organizēt un koordinēt valsts pārbaudes darbu norisi, sertifi kātu saņemša-
nu un rezultātu analīzi novada izglītības iestādēs.

• Organizēt un koordinēt mācību priekšmetu olimpiādes un skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konkursus 

• Koordinēt un nodrošināt metodisko darbu novada izglītības iestādēs
• Apkopot valsts pārbaudes darbu un olimpiāžu rezultātus
• Koordinēt un veicināt profesionālās orientācijas darbu novada izglītības ies-

tādēs
• Vadīt izglītības jomas projektus

Prasības kandidātiem
• Augstākā pedagoģiskā izglītība (jāatbilst Ministru kabineta 28.10.2014. no-

teikumu Nr.662
„ Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifi kā-

ciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām)
• Darba pieredze pedagoģiskajā vai izglītības vadības jomā, kas nav mazākā 

par 3 (trim) gadiem 
• Izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana
• Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
• Spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā, komunikabilitāte, atbildība, or-

ganizatoriskās spējas
• Teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Offi ce) 

• Pieredze  projektu  izstrādē un vadībā
Pieteikuma dokumenti

• Motivācijas vēstule
• CV
• Izglītības dokumentu kopijas 
• Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija (izņemot personas, 

kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās program-
mās latviešu valodā);

• Izziņa no Sodu reģistra par nesodāmību.
• Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu 

kopijas 
Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā, ie-

spējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
Pieteikumu  ar norādi „Daugavpils novada domes Izglītības pārval-
des galvenā speciālista-metodiķa amatam”   var  iesniegt līdz 2017.gada 
7.augusta plkst. 16.30:

• personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils novada domes darba laikā Perso-
nāla daļā 28.kabinetā vai 25.kabinetā; 

• atsūtīt pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401;
•  atsūtīt elektroniski parakstīto pieteikumu uz e-pasta adresi jolita.zubco-

va@dnd.lv 
Atbilstošākie kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru 

pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku. 
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Novada sportisti no Latvijas Jaunatnes Olimpiādes atgriezās ar medaļām

No 7. līdz 9.jūlijam Cēsīs, Ogrē, Prie-
kuļos un citās Vidzemes pilsētās noti-
ka pēdējo divu gadu lielākās Latvijas 
jaunatnes sporta sacensības – Latvijas 
Jaunatnes Olimpiāde 2017. Olimpiādē 
ap 3000 16-17gadu veci sportisti no 82 
Latvijas novadiem un pilsētām sacen-
tās gandrīz visos olimpiskajos sporta 
veidos (izņemot moderno pieccīņu). 
Šāds pasākums Eiropas Savienībā no-
tiek tikai Latvijā.

Daugavpils novads tika pārstāvēts 3 
sporta veidos – boksā, brīvajā cīņā un 
vieglatlētikā. Visi 17 dalībnieki ikdie-
nā nodarbojas ar sportu Daugavpils 
novada sporta skolā.

Vieglatlētika
Augstvērtīgākais sasniegums bija 

novada komandas karognesējai atklā-
šanas parādē, naujenietei Olgai Ignat-
jevai – 2.vieta trīssoļlēkšanā (kopā 25 
dalībnieces) ar rezultātu 11.50 m. Uz-
varēja Jēkabpils pārstāve, trešā spor-
tiste no Liepājas.

Viktorija Jevdokimova izcīnīja 3.vie-
tu 400m barjerskrējienā, kalupie-
tis Mareks Meženiks izcīnīja 3.vietu 
3000m skrējienā.

Diemžēl Mareks savā pamatdiscip-
līnā – 2000 m/kavēkļu skrējienā - ne-
varēja startēt, jo neilgi pirms starta vi-
ņam atsvaidzinājās kājas trauma, līdz 

ar to novadam zuda cerība uz diez gan 
drošu medaļu. Nedaudz nepaveicās arī 
augstlēcējai Darijai Stepanovai  - 4.vie-
ta , kā arī 4. vieta meiteņu kvartetam 
zviedru stafetē. Visus pieminētos spor-
tistus sacensībām gatavoja Jana un 
Dmitrijs Hadakovi. 

Bokss
Boksā Daugavpils novads tika pār-

stāvēts ar 5 dalībniekiem. Pirmajā 
sacensību dienā notika ceturdaļfi nāli 
un pēc tiem noskaidrojās, ka trīs mūsu 
bokseri ir izcīnījuši vismaz 3. vietu, 
sevišķi lielas cerības likām uz Edvīnu 
Kotelu, kurš izskatījās visstiprākais 
savā svara kategorijā un reāli varēja 
izcīnīt uzvaru Olimpiādē gan sev, gan 
vienīgo uzvaru Olimpiādē novadam. 
Diemžēl pēc svētku gājiena Edvīns 
guva sadzīvisku traumu un ārsti viņu 
fi nāla cīņām nepielaida, tāpēc bija jā-
samierinās ar trešo vietu. Labākais no 
mūsu bokseriem bija Valērijs Ivanovs, 
kurš fi nālā līdz 91kg, ļoti spraigā cīņā 
ar rezultātu 2:3, zaudēja Rīgas pārstā-
vim. Vēl 3.vietu svara kategorijā līdz 
75kg izcīnīja Daniels Vasiļjevs, kuram 
pusfi nālā pretī stājās daudzkārtējs 
Latvijas čempions un Eiropas čempio-
nāta 5.vietas ieguvējs daugavpilietis 
Edgars Koržeņevskis. Visi mūsu ko-
mandas bokseri dzīvo Kalkūnos un vi-

ņus trenē Gļebs Zujevs.
Brīvā cīņa
Iepriekšējā Olimpiādē 2015.gadā tie-

ši brīvās cīņas sportisti novadam izcīnī-
ja visvairāk medaļu – 4 zelta un vienu 
bronzu. Bet šī “zelta” paaudze jau izau-
gusi līdz pieaugušo vecumam un šajā 
Olimpiādē nedrīkstēja startēt, viņu 
maiņai vēl tik augstu rezultātu nav , 
tomēr arī šogad brīvās cīņas sportistu 
sniegums jāvērtē ar plus zīmi. Visi 4 
novada sportisti, kuri piedalījās Olim-
piādē, priekšsacīkstēs izcīnīja pa vie-
nai uzvarai un vienam zaudējumam, 
tas viņiem ļāva fi nālā cīnīties par 3.vie-
tu. Šo vietu spēja izcīnīt naujenietis 
Sergejs Šatrevičs. Ļoti interesanta cīņa 
par 3.vietu sanāca Vasilijam Isačenko, 
kurš cīņas sākumā ar 0:8 zaudēja, bet,  
tuvojoties beigām, izvirzījās jau vadībā 
ar 11:10, tomēr pēdējās sekundēs iz-
laida uzvaru, zaudējot ar 11:12. Cīņas 
komandu trenēja Andrejs Andrijanovs.

Jāsaka, ka startēja mūsu sportisti 
lieliski, izcīnītas 7 medaļas, tieši tik-
pat, kā pirms diviem gadiem, diemžēl 
šoreiz neviena zelta. Treneri ar pama-
tīgu darbu bija izdarījuši visu, lai spor-
tisti labi nostartētu šajās sacensībās, 
var droši teikt, ka vismaz 80% mūsu 
komandas bija reāli medaļu kandidā-

ti, tāpēc komandas moto bija “Mums 
vajag tikai veiksmi Cēsīs, Ogrē, Prie-
kuļos”, bet diemžēl tās mums šoreiz 
nedaudz pietrūka, lai izdotos viss ie-
plānotais. 

Pēc labi padarīta darba sportistiem 
un treneriem neliela atpūta un atkal 
sāks griezties treniņu un sacensību ka-
ruselis. Veiksmi turpmākajos sezonas 
startos!

Liels paldies visiem treneriem, kuri,  
neskaitot savas darba stundas un lī-
dzekļus, sagatavoja sportistus Latvi-
jas Jaunatnes Olimpiādei – Janai un 
Dmitrijam Hadakoviem, Andrejam 
Andrijanovam, Gļebam Zujevam, Iva-
nam Kolosovam un Sergejam Petrako-
vam.

Liels paldies arī Daugavpils nova-
da vadībai par fi nansiālo atbalstu, 
kā arī domes priekšsēdētājai Janīnai 
Jalinskai un Sporta nodaļas vadītājam 
Edgaram Miglānam par morālo atbal-
stu klātienē, apmeklējot atklāšanas 
parādi!

Jānis Skrinda 
Sporta skolas direktors 

Noslēgusies dienas nometne “Kopā” Kalkūnes pagasta jauniešiem 
Jūlijā Kalkūnes pagastā tika orga-

nizēta dienas nometne „Kopā”, kurā 
piedalījās 20  jaunieši no Kalkūnes 
pagasta. Jauniešu nometnes „Kopā”  
galvenais mērķis bija sniegt Kalkūnes 
pagasta jauniešiem iespēju pilnveidot 
savas prasmes un zināšanas,  kā arī 
lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, ie-
pazīstoties ar to, kas ir neformālā izglī-
tība un kādi ir tās pamatprincipi.

Jaunieši nometnes laikā gan sporto-
ja un radoši izpaudās, gan mācīja viens 
otru lietām, kuras paši prot vislabāk, 
tādējādi iejūtoties skolotāja lomā un 
pilnveidojot savu atbildības izjūtu un 
prezentācijas prasmes. Jauniešiem vi-
sas nometnes projekta laikā tika snieg-
ta iespēja radoši iesaistīties diskusijās, 
ideju vētrās, mācīties paust savu vie-
dokli, pilnveidot savas komunikācijas 
un prezentēšanas prasmes, kā arī strā-
dāt komandā, apzināties savus mērķus 
un kādas mūžizglītības kompetences ir 
jāpilnveido.

Nometnes laikā jauniešiem tika or-
ganizētas tādas aktivitātes kā „Orien-

tēšanās spēle”, ekskursija „Iepazīsties 
ar Raini”, „8 kompetences” „Neformā-
lās izglītības teātris”, Gleznošana uz 
zīda, futbola un volejbola spēles, galda 
spēles, kas veicināja komandas garu. 
Jaunieši mācīja viens otru teatrāli iz-

pausties, spēlēt klavieres un ģitāru, zī-
mēt, taisīt origami, veikt dažāda veida 
sporta vingrinājumus, kas pilnveido 
labsajūtu un stāju, adīt un tamborēt, 
dejot dažāda veida deju stilus, orga-
nizēja viens otram neformālās spēles, 

komandas aktivitātes utt.
Nometnes laikā Kalkūnes pagasta 

jauniešiem bija iespēja arī iepazīt savu 
pagastu no cita skatu punkta. Pateico-
ties tam, ka nometnes aktivitātes nori-
sinājās gan Kalkūnes pagasta centrā, 
gan Randenes ciemā, gan Berķenelē, 
jauniešiem bija iespēja labāk izprast 
savu pagastu un apzināties tā skaistu-
mu.

Jauniešu nometnes „Kopā” organiza-
tori un jaunieši izsaka lielu pateicību 
Daugavpils novada domei, Kalkūnes 
pagasta pārvaldei, Raiņa mājai Ber-
ķenelē un Randenes pamatskolai par 
atsaucību un atbalstu nometnes īste-
nošanā. Projekts tika rīkots Daugav-
pils novada domes Izglītības pārvaldes 
jauniešu projektu konkursa „Attīsti 
sevi!” ietvaros.

Natālija Polovaja
Jaunatnes lietu atbildīgā Kalkūnes 

pagastā
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I Z S O L E S

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2017. gada 16. augustā plkst. 
09:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots nekustamais īpašums 
„Vezumnieki”, zemes vienība 2,41 ha 
platībā un ēka, kurš atrodas  Vecstro-
pos, pretī Kraujas dzelzceļa stacijai, 
Naujenes pagastā, Daugavpils nova-
dā. Atrodas apmēram 1.3 km attālu-
mā no Daugavpils pilsētas robežas.   

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
11944.

2017. gada 16. augustā plkst. 
09:30 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots trīsistabu dzīvokļa īpa-
šums  Nr. 9,  Vienības ielā 7, Lociki, 
Naujenes pagasts, Daugavpils no-
vads ar kopējo platību 62. 4 kvm (dzī-
vojamo platību 45.0 kvm), kurš atro-
das piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājās ( ēkas tips 467)  trešajā 
stāvā. Dzīvokļa īpašums atrodas Lo-
ciku 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.  

Objekta sākotnējā cena – EUR  
2400. 

Izsoles dalībnieki ar izsoles notei-
kumiem var iepazīties un uz atsavi-
nāmā objekta izsoli var reģistrēties 
līdz 2017. gada 14. augustam  plkst. 
15.00, Daugavpils novada domē, 
12.,19. kabinetā (darbdienās no plkst. 
8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, 
Daugavpils, iepriekš samaksājot re-

ģistrācijas maksu EUR 14.00  un no-
drošinājumu 10% apmērā no izsolā-
mā nekustamā īpašuma sākumcenas. 

2017. gada 16. augustā plkst. 
10:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība (starp-
gabals) „Irbenāji”  ar kadastra ap-
zīmējumu 4498 003 0313    0.97 ha 
platībā, kura atrodas Višķu pagasta 
teritorijā Zabornaja tuvumā, blakus 
atrodas citas lauksaimniecības zemes 
un viensētu apbūve. Atrodas ~ 3.2 km 
attālumā no Višķu ciema un ~ 4.5 km 
attālumā no Špogu ciemata. 

 Objekta sākotnējā cena –  EUR 
1 400.

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.

Stājušies spēkā grozījumi likumā 
par zemes privatizāciju 

lauku apvidos 
Kā preses konferencē pastāstīja paš-

valdības izpilddirektores 1. vietniece 
Ināra Natarova, ar 1. jūliju spēkā stā-
jušies grozījumi likumā “Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos”. Vairāk, 
lai iegādātos lauksaimniecībā izman-
tojamo zemi, darījuma subjektiem (fi -
ziskajām un juridiskajām personām) 
netiek prasīta atbilstošā  izglītība, kā 
arī gan fi ziskām, gan juridiskām per-
sonām var būt nodokļu parādi līdz 150 
eiro. Pašvaldības komisija, ja nepiecie-
šams, var uzaicināt personas, kuras 
iegūst lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi īpašumā, valsts valodā prezentēt 
zemes turpmāku izmantošanu lauk-
saimnieciskajā darbībā. 

Likuma grozījumos ir paplašinā-
tas ar lauksaimniecības zemi veik-
to darījumu tiesiskuma uzraudzības 
komisijas tiesības. Tai ir pienākums 
pārbaudīt, kā ieguvēji izmanto zemi 
lauksaimnieciskajā darbībā. Gan fi -
ziskās, gan juridiskās personas, iegā-
dājoties zemi, apliecina, ka zeme tiks 
izmantota tieši lauksaimnieciskajā 
darbībā. Tas nozīmē, ka zemi nevar 
apmežot vai izmantot savādākā veidā. 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir 

paredzēti sodi par šīs zemes neizman-
tošanu lauksaimnieciskajā darbībā. 

Mainījies arī to personu loks, ku-
riem ir pirmpirkuma tiesības. Tagad 
pirmpirkuma tiesības ir personai, kura 
nomā pārdodamo zemi un zemes no-
mas līgums reģistrēts pašvaldībā vis-
maz gadu pirms darījuma noslēgšanas 
vai kura nomā lauksaimniecībā pārdo-
damo zemi un kurai pirmpirkuma tie-
sības uz zemi ir pielīgtas un ir reģistrē-
tas zemesgrāmatā. 

No 2018. gada 1. janvāra zemes ie-
gādes darījuma akts, kas noslēgts līdz 
2014. gada 31. oktobrim un līdz 2017. 
gada 30. jūnijam nav reģistrēts zemes-
grāmatā vai līdz 2017. gada 31. de-
cembrim pašvaldības komisijā zemes 
iegādes darījumu reģistrā, ir derīgs ie-
rakstīšanai zemesgrāmatā, ja tam pie-
vienots pašvaldības komisijas lēmums 
par piekrišanu lauksaimniecības ze-
mes iegūšanai īpašumā. Zemes iegā-
des darījumu reģistrā jānorāda darīju-
ma priekšmets un līguma noslēgšanas 
datums, un tas būs publiski pieejams 
Daugavpils novada domes mājas lapā.

Olga Davidova

Mūžībā aizgājuši  
Ambeļu  pagasts

Antoņina Kampāne (1933.g.)
Biķernieku  pagastā

Dmitrijs Daņilovs (1961.g.)
Dubnas pagastā 

Valentīna Volkova  (1969.g.)
Kalkūnes pagastā 

Pelageja Avčiņikova (1942.g.)
Vladimirs Švedovs (1943.g.)

Kalupes pagastā
Jefrosinija Safronova (1940.g.)

Maļinovas pagastā
Nikolajs Sisojevs (1931.g.)

Medumu pagastā
Staņislava Hrapāne (1937.g.)

Naujenes pagastā
Sergejs Artamonovs (1980.g.)
Anastasija Osmane (1919.g.)

Nīcgales pagastā 
Helēna Brakovska (1923.g.)
Jevgēnija Motivāne (1949.g.)

Skrudalienas pagastā
Teresa Virbale (1935.g.)

Sventes pagastā
Fjodors Zeļenkovs (1964.g.)

Olga Jevsejeva (1947.g.)
Skaidrīte Cirse (1932.g.)

Tabores pagastā
Viktors Sardiko (1962.g.)

Vecsalienas pagastā 
Viktors Černašovs (1957.g.)

Višķu pagastā
Helēna Miglāne (1926.g.)

Mobilā mamogrāfa izbraukuma 
grafi ks 

Arī šogad darbu turpina Daugavpils 
reģionālās slimnīcas mobilais mamo-
grāfs (īpaši aprīkots autobuss sievie-
tes krūšu pārbaudei), kas izbrauku-
mos pacientiem sniedz iespēju saņemt 
augstvērtīgu mamogrāfi jas izmeklēju-
mu dzīvesvietas tuvumā. No augusta 
līdz oktobrim mamogrāfs būs pieejams 
10 Daugavpils novada pagastos.

Dodoties uz izmeklējumu, lūdzam 

05.08. Dubnas pagasta pārvalde 09.00-11.30
05.08. Kalupes ambulances 12.00-16.00
12.08. Nīcgales pagasta pārvalde 09.00-11.30
12.08. Vaboles pagasta pārvalde 12.30-14.00
12.08. Līksnas pagasta pārvalde 15.00-16.00
09.09. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-12.00
16.09. Demenes pagasta pārvalde 09.00-12.00
16.09. Medumu pagasta pārvalde 13.00-16.00
07.10. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
07.10. Salienas pagasta pārvalde 12.00-14.00
07.10. Skrudalienas pagasta pārvalde 15.00-17.00

līdzi ņemt saņemto Nacionālā veselī-
bas dienesta vēstuli ar uzaicinājumu 
piedalīties valsts krūts vēža skrīninga 
programmā (izmeklējums ir bez mak-
sas) vai ārsta speciālista (ginekologa) 
vai ģimenes ārsta nosūtījumu (pacien-
ta iemaksa – EUR 2.85). Lūdzu neaiz-
mirstiet līdzi paņemt personu aplieci-
nošu dokumentu.
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Sveicam  jaunlaulātos!  
• Inetu Bieti un Aleksandru Lispuhu
• Gaļinu Veličku un Oļegu Potalujevu
• Ināru Kosjonoku un  Jevgeņiju Viktorovu
• Elīnu Bērziņu un  Edgaru Vadzišu
• Zani Arbidāni un Nikolaju Avlasinu
• Nataļju Babuškinu un Juriju Jerofejevu
• Natāliju Jankovsku un Dmitriju Starikovu
• Diānu Mogišu un Jāni Krasovski
• Jeļenu Želabovsku un Eduardu Rimšu
• Tatjanu Svincicku un Denisu Šeinovu
• Aļonu Kovaļevsku un Juriju Muižnieku
• Aleksandru Petrovu un Andri Zaicevu
• Elīnu Krivinu un Iļju Markovu
• Natāliju Tarasovu un Marčelu Lungu
• Valentīnu Jaunpauli un Valēriju Ļahu
• Irinu Kondratjevu  un Modri Gudu
• Svetlanu Ozolu un Konstantīnu Ivanovu
• Olgu Ribakovu un Vitāliju Nackeviču
• Veroniku Fiļimonovu un Sergeju Aņisimovu
• Leonardu Beināri un Nikolaju Ivanovu
• Laimu Misjunaiti un Radžu Jaņeviču
• Irinu Brakovsku un Rūdi Salieti
• Natāliju Solovjovu un Jevgeņiju Boburovu
• Kristīnu Kotļarovu un Anatoliju Viļķeļonoku 

Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Višķu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju izcirst 
kokus ārpus meža teritorijas:

- Divus bērzus Višķu pagasta Daniševkas kapos;
- Vienu vītolu pie Malnavas koledžas IPIV Višķi mācību korpusa. 

    Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 
(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2017.gada 31. jūlija līdz 2017.gada 21. 
augustam.   
    2017.gada 22.augustā publiskā apspriešana notiks

Plkst. 9-00  Daniševkas kapos;
Plkst.9-15 pie mācību korpusa.

Biķernieku pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, 
sasvērušos, vecu, bojātu, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un 
pagasta kapsētas kapu kopiņas, koku nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešana Krivošejevas kapsētā – 22.augustā no 
plkst. 10:00-11:00.

Atbildīgā par kapu apsaimniekošanu Tatjana Aleksejeva.
Tālr. 22444663
Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir no 2017. gada 21.augusta  līdz 11.sep-

tembrim.
Lūgums Biķernieku pagasta iedzīvotājiem  noteiktajā sabiedriskās apsprie-

šanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, sniedzot savus 
priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Biķernieku pagasta pārval-
dē. Tālrunis 65471503.

Novadā dzimuši    
Ambeļu pagastā

Kirils Škapars (16.jūlijā)
Demenes pagastā

Karolina Goršentova (27.jūnijs)
 Katrina Karņicka (14.jūlijā)

Emīls Kiseļovs (17.jūlijā)
Kalkūnes pagastā

Viktorija Fjodorova (21.jūnijā)
Jana Lazdovska (30.jūnijā)

Laucesas pagastā
Danils Stikuts (12.jūlijā)

Līksnas pagastā 
Patriks Kapačs (1.jūlijā)

Naujenes pagastā
Kirils Bogdanovs (18.jūnijā)
Jurijs Jakovickis (29.jūnijā)

Skrudalienas pagastā 
Jegors Nikolajevs (8.jūnijā) 
Karolina Drožina (6.jūlijā)

Sventes pagastā 
Jēkabs Jonāns (22.jūnijā)

Višķu pagastā 
Sofi ja Solima (26.jūnijā)
Emīlija Vanaga (4.jūlijā)


