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 Daugavpils novada dienas “Medus lāse rudenī”

Daugavpils novada dienu gadatir-
gus, kas, sekojot tradīcijai, katru gadu 
notiek septembra mēnesī, šogad pul-
cēja īpaši kuplu apmeklētāju skaitu. 
Jau astoto gadu pēc kārtas gadatirgus 
norises spēj sekmēt gan novada atpa-
zīstamību, gan sniegt lielisku iespēju 
Daugavpils un Latgales iedzīvotājiem 
iepazīt lauku ražotāju un tautas man-
tojuma kultūras vērtības. 23. septem-
brī ar plašu kultūras programmu un 
citām aktivitātēm tas aicināja apmek-
lētājus ar vienoto moto “Medus lāse 
rudenī”. 

Gadatirgus neatņemama sastāv-
daļa ir novada zemnieki, mājražotāji 
un amatnieki, kas piedāvā pircējiem 
daudzveidīgu produkciju. Te varēja ie-
gādāties maizi, gaļu, sieru, dārzeņus, 

dekoratīvos stādus, izstrādājumus no 
koka, tekstila, keramikas un lina, adī-
jumus, kūpinājumus, mājas vīnu, zāļu 
tējas, pinumus, grāmatas un suvenī-
rus. 

Īpaši kuplā piedāvājumā tirdziņā šo-
gad bija medus produkcija. Ar medu un 
tā izstrādājumiem tirgojās 12 novada 
zemnieki, kas medu pamatoti uzskata 
par vērtīgāko dabīgo un veselību stipri-
nošo produktu. Tā lietošana uzturā un 
slimību ārstēšanā ir zināma jau tūk-
stošiem gadu. 

Ambeļu pagasta saimniecības “Dīķi” 
īpašnieki Broņus un Monika Gedžū-
ni gadatirgū piedalās gadu no gada. 
Broņus Gedžūns stāsta, ka biškopība 
viņam ir gēnos, ar to nodarbojies gan 
viņa, gan arī sievas Monikas tēvs. Paš-

laik saimniecībā tiek aprūpētas 30 bišu 
saimes. Ar biškopību nodarbojas jau 
vairāk kā 20 gadus. Bišu saimnieks 
Broņus stāsta, ka bitēm vasara izde-
vusies laba un medus ir ievākts daudz. 
“Pircēji izvēlas dažādu ziedu medu, jo 
katram ir sava gaumes un garšas izjū-
ta. Cilvēks var atšķirt piecas līdz sešas 
medus garšas, pēc tam šīs sajūtas no-
trulinās. Mūsu galvenais uzdevums ir 
ļaut bitēm realizēties, palīdzēt viņām. 
Savukārt bitēm ir jāatnes mums me-
dus, propoliss, ziedputekšņi, bišu mai-
ze. Tā ir iekārtojusi pati daba”, tā B. 
Gedžūns. 

Gadatirgū ir arī liels dārzeņu klāsts. 
Naujenes pagasta zemnieku saimnie-
cības “Daugaviņa” īpašniece stāsta, 
ka rudens gadatirgus ir svētki, kurus 

viņi tik bieži nevar vis atļauties. Darba 
saimniecībā ir daudz gan pavasaros, 
gan vasarās, gan rudeņos. Pavasarī 
tirgū tiek pārdoti zaļumi, tad dārza ze-
menes un pēcāk, jau vasarā un rudenī 
– dažādu šķirņu tomāti. Tirgošanās no-
tiek līdz pat vēlam rudenim un ziema 
ir laiks atpūtai. 

Vineta Era no Naujenes stāsta, ka 
saimniekot laukos uzsākusi pavisam 
nesen: “Esmu daudzus gadus strādā-
jusi robežsardzē, aizgāju pensijā un 
izlēmu, ka beidzot jāvelta laiks pašiem 
sev. Tas taču ir tik jauki, ka vari izau-
dzēt bioloģiski tīrus produktus, bez mi-
nerālmēsliem, kvalitatīvus, garšīgus 
un to, kas pašiem patīk”. 
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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
02.10. Medumu pagasta pārvalde 14.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
16.10. Daugavpils novada dome    13.00-15.00
Aivars Rasčevskis
02.10. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00

09.10. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Jānis Belkovskis
02.10. Špoģu vidusskola 15.00-18.00

23.10. Nīcgales pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

09.10. Laucesas pagasta pārvalde 09.00-12.00

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

Valērijs Hrapāns
10.10. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
24.10. Demenes pagasta pārvalde 13.00-15.00
Viktors Kalāns

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

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

Edgars Kucins

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

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

Janīna Kursīte

06.10. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
birojā 10.00-12.00

13.10. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
birojā 10.00-12.00

27.10. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
birojā 10.00-12.00

Svetlana Kursīte

16.10. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00

27.10. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Juris Livčāns
09.10. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-10.00

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

Visvaldis Ločs
09.10. Medumu pagasta pārvalde 09.00-11.00
23.10. Medumu pagasta pārvalde 09.00-11.00
Aleksejs Mackevičs
09.10. Kalkūnes pagasta pārvalde  15.30-17.30

13.10. Biķernieku pamatskola 14.00-16.00

25.10. Medumu pagasta pārvalde 14.30-16.30
Vjačeslavs Moskaļenko

02.10. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 10.00-12.00

09.10. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 10.00-12.00

16.10. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 10.00-12.00

23.10. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 10.00-12.00

30.10. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 10.00-12.00

Olesja Ņikitina

10.10. Naujenes pagasta pārvalde   15.00-17.00

24.10. Naujenes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Aleksandrs Sibircevs

10.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00

20.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Regīna Tamane

10.10. Skrudalienas pagasta pārvalde 13.00-15.00

24.10. Kalkūnes pagasta pārvalde  13.00-15.00

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

2017. gada 14. septembra sēdē pieņemti 64 lē-
mumi:
 Izdeva saistošos noteikumus „Licencētās mak-

šķerēšanas  nolikums Sventes ezerā” un “Licencēto 
zemūdens medību nolikums Sventes ezerā”. 
 Nolēma likvidēt Nīcgales sākumskolu ar 2017.

gada 3. oktobri.
 Noteica pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

īres maksu Centrāles iela 13, Saliena, Salienas pa-
gasts, 0,06 EUR/m2  mēnesī, no kuras  0,01 EUR/m² 
mēnesī sastāda peļņa.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 317371,10  

euro 2017. gada augusta lietavās un plūdos nodarī-
to zaudējumu novēršanai novada pašvaldības infra-
struktūras objektiem.
 Piešķīra Demenes pagasta pārvaldei papildus 

fi nansējumu no budžeta programmas “Līdzekļi ne-
paredzētiem gadījumiem” 6405 euro Zemgales vidus-
skolas skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai.  
 Piešķīra Naujenes pagasta pārvaldei 1322,62 

euro no pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr. 9, Vienī-
bas iela 7, Lociki, Naujenes pagasts, atsavināšanas 
rezultātā gūtajiem pašvaldības budžetā līdzekļiem, 
kuri tiks izmantoti 2 motorzāģu iegādei teritorijas 
labiekārtošanas darbiem.
 Nolēma iesniegt projektu “Dabas un kultūrvides 

studiju aplis “Augšdaugavā””  Latvijas vides aizsar-
dzības fonda  projektu konkursa vadlīniju „Atbildīgs 
dzīvesveids” aktivitātē „Latvijas vides un dabas vēr-
tību apzināšana un izcelšana, godinot Latvijas valsts 
pastāvēšanas simtgadi” ar projekta kopbudžetu 
25000 euro.  
 Atbalstīja Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

uzsākto Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināša-
nai”, nosakot sadarbības partneri - novada domi. No-
vada domes īstenotie izglītojamo atbalsta pasākumi, 
izglītības pakalpojumu pieejamības un atbalstošas 
mācību vides pasākumi 100%  apmērā tiks segti no 

Pieņemts lēmums par 
Nīcgales sākumskolas likvidāciju 

Daugavpils novada domes deputāti vienbalsīgi pie-
ņēma lēmumu ar 2017. gada 3. oktobri likvidēt Nīcga-
les sākumskolu. Lēmums stāsies spēkā pēc saskaņoša-
nas ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

Kā paskaidroja Izglītības pārvaldes vadītāja Janita 
Zarakovska, īsi pirms jaunā mācību gada, skolā pa-
lika tikai 10 izglītojamie. Skolēnu vecāki nolēma, ka 
nevēlas, lai bērni skolotos klasēs ar diviem bērniem, 
tāpēc izšķīrās par labu citām, lielākām novada skolām. 
7 bērni devās uz Špoģu vidusskolu un 3 bērni uz Kalu-
pes pamatskolu. Šiem bērniem pašvaldība nodrošina 
skolēnu pārvadājumus. 

Līdz šim Nīcgales sākumskolā strādāja divi skolotāji 
pamatdarbā, pārējie pedagogi bija amatu apvienotāji. 
Ar septembra sākumu pedagogi un tehniskie darbinie-

projekta līdzekļiem.
 Nolēma iesniegt projektu „Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu  pārbūve” ELFLA atklāta projek-
tu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam  pasākumā “Pa-
matpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku ap-
vidos” ar projekta kopējo fi nansējumu 1567290,35 
euro, ietverot projektā šādu pašvaldības ceļu posmu 
pārbūvi: „Palabiški-Buras” Kalkūnes pagastā, „Liep-
nieki-Atvari” Medumu pagastā, „Saliena-Sergijev-
ka”, „Stenderi-Ormaņi-Adamovo- Šlapaki”, „Šlapaki 
(darbnīca)” Salienas pagastā un „Kudeiki-Ķirupe”, 
„Sterikāni-Ķirupe” Līksnas pagastā.
 Nolēma pārņemt no Sociālo pakalpojumu centra 

“Pīlādzis” valdījuma novada domes valdījumā ēku 
- sociālo pakalpojumu centru Lielā iela 43, Kalupe, 
Kalupes pagastā.
 Nolēma pārņemt no Naujenes bērnu nama val-

dījuma novada domes valdījumā ēku - bērnu namu 
Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagastā.
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrā-

matā uz pašvaldības vārda 12 īpašumiem Tabores, 
Kalkūnes un Višķu pagastā.
 Nolēma atsavināt 14 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalkūnes, Kalupes, Līksnas,  Naujenes, 
Sventes un Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot 6 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Demenes, Naujenes, Kalupes, Skrudalienas un 
Sventes pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 7 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalkūnes, Kalupes, Sventes, Višķu un 
Naujenes pagastā.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 2 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Naujenes un Višķu pa-
gastā.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie 
dokumenti”.

ki ir aizgājuši pēc pušu 
vienošanās. Jāatzīmē, 
ka direktora amats bija 
vakants, jo līdzšinējā di-
rektore Biruta Mukāne 
bija aizgājusi no darba 
pēc paša vēlēšanās, vēl 
pirms tika nolemts, ka 
skola ir slēdzama. 

Saskaņā ar domes lē-
mumu, Nīcgales sākum-
skolas direktora pienā-
kumu izpildītājai Ivetai 
Guģei uzdots nodrošināt 
dokumentu sagatavoša-
nu un nodošanu Latvijas 
Nacionālā arhīva Dau-
gavpils zonālajā valsts 
arhīvā, savukārt Nīcga-
les pagasta pārvaldes 

vadītājam Pēterim Stikānam - pārņemt skolas 
materiālos un fi nanšu līdzekļus un nodrošināt to 
saglabāšanu. Nākotnē pagasta pārvaldei būs jā-
lemj jautājumus par skolas ēkas izmantošanas ie-
spējām. 

Jāatzīmē, ka Nīcgalē joprojām turpina darboties 
pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”, kurā uz 
1.septembri izglītojas 27 audzēkņi.

Elza Pučko
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Lietus rada zaudējumus zemniekiem un pašvaldībai 
lauki ir applūduši, bet daudzās vietās 
graudauga stumbrs ir stāvošs, tas nav 
nogūlies. Līdz ar to šādas platības au-
tomātiski netiek ieskaitītas kompen-
sāciju sarakstā. Ceram šo jautājumu 
apspriest ar Zemkopības ministru,” 
norādīja J.Jalinska. Priekšsēdētāja ak-
centēja, ka kompensācijām pieteiktās 
teritorijas un ceļu izskalojumi noteikti 
palielināsies, jo lietus turpinās.

Situācija visā Latgalē ir kritiska – 
applūduši ir ne tikai lauki, bet arī maz-
dārziņi un dārzkopības sabiedrības, 
kuras nekad agrāk nav slīkušas ūdenī. 
Lietavas ir radījušas sastrēgumus ma-
zajās upītēs un grāvjos, kas rada ceļu 
izskalojumus un izposta caurtekas. 
“Aptuveni viena trešdaļa lauku ir pali-
kušas nenokoptas. Augustā, kad laika 
apstākļi bija piemēroti, graudi vēl ne-
bija nogatavojušies. Tad, kad tie noga-
tavojās, sākās lietus periods. Ja lauki 
nestāvētu ūdenī, tos varētu nopļaut 
pat oktobrī un novembrī. Graudi ir ar 
ļoti lielu mitruma daudzumu – kamēr 
tos kaltē, tie jau sadeg,” komentēja 
Jalinska. 

Lauksaimniekiem Latgales nova-

dos ir izsludināta ārkārtas situācija 
no 29.augusta līdz 30.novembrim. Kā 
atbildīgā institūcija par darbību koor-
dināciju ārkārtējās situācijas laikā no-
teikta Zemkopības ministrija.

J.Jalinska norādīja, ka zaudējumus 
cieš arī pašvaldība. “Valstij esam pie-
teikuši 300 tūkst. eiro pieprasījumu 
par postījumiem, kas saistās ar pašval-
dības zaudējumiem. Pašvaldība šobrīd 
gaida fi nanšu līdzekļus no valsts, lai 
varētu novērst ceļu bojājumus. No fi -
nanšu līdzekļiem neparedzētiem gadī-
jumiem valsts segs 70%, atlikušos 30% 
pašvaldība kompensēs no sava budže-
ta, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.” 
Pašvaldības izpilddirektore Vanda 
Kezika piebilda, ka ceļu atjaunošanas 
darbus plānots paveikt līdz vēlam ru-
denim. “Šobrīd tie ir 54 ceļi. Pat ja ne-
sagaidīsim fi nansējumu no valsts, bū-
sim spiesti ņemt aizņēmumu uz visu 
summu, lai līdz novembrim ceļi būtu 
sakārtoti. Ceram, ka lietus mitēsies, jo 
nav jēgas uzsākt darbus, ja nevarēsim 
nodrošināt kvalitāti.”

Elza Pučko

Daugavpils novada domes priekšsē-
dētāja Janīna Jalinska informēja, ka 
šobrīd lauksaimnieki, kuriem spēcīgo 
lietavu un plūdu rezultātā ir bojā gāju-
ši lauksaimniecības kultūraugu sējumi 
un sagatavotais siens, piesakās platību 

apsekošanai Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centra (LLKC) un 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģio-
nālajās iestādēs. “Šobrīd lauksaim-
nieki saskaras ar nopietnām problē-
mām. Viena no problēmām ir tā, ka 

Latgales Uzņēmēju dienās 2017 varēja iepazīt sešus novada uzņēmumus 

BEIBUKS. Uzņēmējus izstādē klātie-
nē sveica Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska un 
priekšsēdētājas pirmais vietnieks Ar-
vīds Kucins.

Pie halles varēja baudīt un iegādā-
ties Latgalei raksturīgos gardumus 
mājražotāju un amatnieku gadatirgū, 
kā arī degustēt daudzveidīgo Latvijas 
ražotāju produkciju Latvijas labums 
degustācijās.

Pasākumā noritēja arī biznesa fo-
rums un kultūras programma. Bizne-
sa forumā bija iespēja iegūt noderīgu 
informāciju par tādiem uzņēmējiem 
aktuālajiem jautājumiem kā eksporta 
garantijas sadarbībā ar Altum, uzņē-
mējdarbības efektivitātes celšana un 
Latgales reģiona attīstības perspektī-
vas. 

Elza Pučko

No 15. līdz 16. septembrim Daugav-
pils Olimpiskajā centrā notika Latga-
les Uzņēmēju dienas 2017. Izstādes or-
ganizators jau tradicionāli ir Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
(LTRK) Latgales reģiona Daugavpils 
nodaļa sadarbībā ar Latgales Plānoša-
nas reģionu.

Izstādē uzņēmējiem bija iespēja pa-
rādīt apmeklētājiem gan savus jau-
nākos ražojumus, gan iepazīstināt ar 
plašo pakalpojumu klāstu. Pasākuma 
apmeklētājus priecēja Latgales nova-
du stendi ar katram novadam rakstu-
rīgajiem produktiem, pakalpojumiem 
un tūrisma informāciju, kā arī Latga-
les reģiona un visas Latvijas uzņēmē-
ju jaunākais piedāvājums. Daugavpils 
novada stendā pašvaldību pārstāvēja 
seši uzņēmumi – SIA  ‘’GREEN-PIK 
LAT’’, Z/S “SĒLIJA”, SIA “RUBIKI”, 
SIA “Pabeerzner”, SIA “H&H” un SIA 
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AS “Latgales Bekons” ekspluatācijā nodeva modernu pārstrādes cehu
AS “Latgales Bekons” Luknas 

ciemā, Višķu pagastā, ekspluatā-
cijā nodeva modernu gaļas pār-
strādes cehu. Ēkā, kurā līdz šim 
atradās ēdnīca, tika pārveidota 
atbilstoši jaunajām funkcionāla-
jām vajadzībām. Cehā ir izvieto-
tas gaļas sadalīšanas, fasēšanas 
telpas, karstais cehs,  zemās tem-
peratūras kameras, saldētavas, 
kā arī personāla telpas un palīg-
telpas. Cehā tiks pārstrādāta un 
kūpināta gaļa. Plānots, ka jauna-
jā cehā tiks nodarbināti 6 strād-
nieki. 

Kā norādīja AS “Latgales Be-
kons” valdes priekšsēdētāja Anna 

Tenisa, cehā ir paredzēts pārstrā-
dāt gaļu, kura tiks iepirkta no 
vietējiem zemniekiem un piegā-
dātājiem, kamēr uzņēmumam ir 
karantīnas liegums atsākt cūku 
audzēšanu.  Atgādinām, ka šova-
sar novietnē tika konstatēts Āf-
rikas cūku mēris, kura rezultātā 
tika likvidēts ap 6000 cūku liels 
ganāmpulks. Par spīti nopietna-
jām likstām, uzņēmuma īpašniece 
pauž apņēmību turpināt nodarbo-
ties cūkkopības nozarē. 

Novadā tika novērtēta rotaļu laukumu atbilstība bērnu drošībai 

Bērni ir mūsu lielākā vērtība, tomēr, 
kā liecina statistikas dati, Latvijā ir 

augsts bērnu traumatisma līmenis, 
un iemesls tam ir nedroša vide un ne-

pietiekama vecāku atbildība. Lai gan 
lielākā daļa traumu tiek gūtas mājas 
vidē, nedroši mēdz būt arī publiski 
pieejamie rotaļu laukumi. Vēl jopro-
jām daļā padomju laikā celto mājokļu 
pagalmos ir fi ziski novecojuši un savu 
laiku nokalpojuši bērnu laukumi, kas 
neatbilst mūsdienu prasībām. Rotaļu 
laukumi Daugavpils novada teritorijā 
ir ļoti dažādi – katrā pagastā tie tiek 
izbūvēti un uzturēti pēc saviem ieska-
tiem. Daugavpils novada Izglītības 
pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aiz-
sardzības jautājumos Natālija Peterā-
ne, pirms jaunā mācību gada apsekojot 
13 pagastus no 19, apkopoja galvenos 
secinājumus par darbībām, kuras ne-
pieciešams pagastu pārvaldēm veikt, 
lai bērniem vide kļūtu drošāka un 
pieejamāka. Konstatētos būtiskākos 
trūkumus pagastu pārvaldēm lika no-
vērst līdz 20.septembrim. 

“Novadā vairākās vietās ir vecās 
konstrukcijas, tomēr, ja tās tiek krā-
sotas, uzturētas kārtībā un atbilst 
drošības prasībām, tās var izmantot. 
Paldies tām pagastu pārvaldēm, kuras 
ir sakārtojušas un novērsušas prob-
lēmas, par kurām tika norādīts,” tā 
N.Peterāne. “Diemžēl esam redzējuši 
arī tādus rotaļu elementus, kuri ir uz-
stādīti ne tik sen, bet tiem varētu vēlē-
ties lielāku un rūpīgāku pieskatīšanu. 
Īpaši tas attiecas uz koka konstrukci-
jām, kuras ātrāk iziet no ierindas.”

Speciāliste norāda, ka, rūpējoties par 
bērniem draudzīgu vidi, ir jādomā par 
tādiem elementiem, kā koku noēno-
jums, soliņš atpūtai, norobežojums no 
ceļa un ūdenstilpnēm, rotaļu laukuma 
izkārtojums un nopļauta zāle. Smilšu 
kastēm vēlams ir vāks un regulāra 
smilšu papildināšana, tāpat jābūt no-
segtiem stiprinājumu betona pama-
tiem un jānovērš satraumēšanās risks, 
piezemējoties no slīdkalniņa. Laikus 
jāpamana izvirzītās naglas. 

Katrā rotaļu laukumā ir prasība, lai 
būtu uzstādītas informatīvās plāksnes 
ar informāciju, kur vecākiem vērsties 
problēmu gadījumā. Tāpat jārūpējas, 
lai rotaļu laukums netiktu izmantots 
laikā, kad notiek būvniecības darbi. 
N.Peterāne atgādina, ka bērni līdz sep-
tiņu gadu vecumam nevar palikt bez 
vecāka vai personas, kas jaunākas par 
13 gadiem, klātbūtnes. 

Iedzīvotāji bieži uzdod jautājumu, 

kurš ir atbildīgs par rotaļu laukumiem 
– pašvaldība vai māju apsaimnieko-
tājs, jo nereti rotaļu plači daudzdzī-
vokļu māju pagalmos atrodas uz iedzī-
votājiem piederošās zemes. Pagastu 
pārvaldēs vērojamas atšķirības šajā 
jomā. “Negribētos, ka šī atbildība kā 
pingponga bumbiņa tiktu mētāta no ie-
dzīvotājiem uz pagasta pārvaldi un at-
pakaļ. Ir pozitīvie piemēri, kad pagas-
tu pārvaldes nāk palīgā iedzīvotājiem 
uzturēt kārtībā daudzdzīvokļu māju 
apkārtni, rotaļu laukumus, atsaucas 
uz iedzīvotāju lūgumu atvest smiltis 
smilšu kastē, nokrāsot šūpoles utml. 
Tā ir kopējā atbildība. Tas parāda, kā 
pagasta pārvalde izskatās kopumā, cik 
tā ir pieejama un draudzīga ģimenēm 
ar bērniem,  cik droša bērnu atpūtai. 
Pagasti var nāk ar iniciatīvu rīkot sa-
kopšanas talkas, tādējādi radot citu 
atbildības sajūtu arī iedzīvotāju vidū. 
Tas ir darbs roku rokā,” uz sadarbību 
aicina N.Peterāne. 

Labu piemēru šajā jomā demonstrē, 
piemēram, Naujenes pagasta pārval-
de, kura apsaimnieko rotaļu laukumus 
un par to rūpēšanos nozīmējusi uzkop-
šanas darbu meistaru, kura telefona 
numurs ir norādīts uz katras informa-
tīvās plāksnes. “Iedzīvotāji var zvanīt, 
mēs reaģējam uz sūdzībām  un izbrau-
cam novērst radušās problēmas. Reizi 
mēnesī mēs apsekojam laukumus, lai 
novērtētu, vai nav nepieciešams kaut 
ko pielabot, vai kāds dēlītis nav nokri-
tis. Katru pavasari veicam krāsošanas 
darbus. Jāsaka, ka iedzīvotāji gādā 
par saviem rotaļu laukumiem un reti 
gadās ļaunprātīga laušana,” pieredzē 
dalījās Naujenes pagasta darba aizsar-
dzības inženieris Ināra Zvaigzne.  

Jāatzīmē, ka šovasar Daugavpils no-
vada dome LEADER + programmas 
ietvaros īstenoja projektu, kura rezul-
tātā tika izveidoti 5 jauni bērnu rotaļu 
laukumi ar āra trenažieru elementiem 
Naujenes pagasta Vecstropu un Lociku 
ciemā, Višķu pagasta Špoģu un Višķu 
tehnikuma ciemā, kā arī Salienas pa-
gasta Salienas ciemā. Līdz 4.oktobrim 
LEADER + programmā tiek pieņemti 
jauni projekta pieteikumi, kuros paš-
valdība cer startēt atkārtoti, ar mērķi 
izveidot jaunus rotaļu laukumus piecos 
pagastos arī nākamajā gadā.

Elza Pučko
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 Eiropas kultūras mantojuma dienās izcelts 
vēsturisko notikumu vietu nozīmīgums

Eiropas kultūras mantojuma dienu 
pasākumi Daugavpils novadā notika 
divas dienas pēc kārtas, 8. septembrī 
pulcējot līksniešus un viesus pasāku-
mā “Pirmās bites”. Šogad kultūras 
mantojuma dienās tika pieminēti 
seni, bet ļoti nozīmīgi vēsturiskie no-
tikumi, par kuriem nedrīkstam aiz-
mirst arī šodien. Pirmajā dienā tika 
izcelta vecā Līksnas baznīca un ar to 
saistītās personālijas – priesteri Joz-
efs Akilevičs un Tomašs Kosovskis, 
kā arī grāfi  Plāteri -Zībergi. Līksnas 
mācītājmuižā ir sarakstītas un tulko-
tas latgaliešu valodā daudzas lūgša-
nu grāmatas, kā arī sarakstīta pirmā 
laicīgā satura grāmata latgaliešu va-
lodā par bišu audzēšanu. Kā bilst Kul-
tūras pārvaldes Kultūras mantojuma 
daļas vadītāja Brigita Madelāne, 
Līksnas pagasta pārvalde un Špoģu 
Mūzikas un mākslas skola sadarbībā 
ar Daugavpils novada Kultūras pār-
valdi īstenoja ieceri - sakopt senās 
ēkas teritoriju, uzstādīt informatīvos 
stendus un apgleznot logus. Pēc lielā 
ieguldītā darba priecāties par padarī-
to un kaldināt jaunus plānus ieradās 
kupls kultūras mantojuma cienītāju 
pulks. Ievadvārdus teica Līksnas Ro-
mas katoļu draudzes prāvests Jānis 
Smirnovs, ieskatu vēsturiskajos noti-
kumos sniedza vēsturnieks Romualds 
Gadzāns, savukārt lirisku noti ienesa 
Līksnas draudzes kora solistes, bet 

skolēni bija sagatavojuši īpaši šim 
notikumam izvēlētas dzejas rindas. 
Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne un Līksnas pagasta pārval-
des vadītāja Biruta Ozoliņa mudinā-
ja līksniešus arī turpmāk ar cieņu un 
bijību izturēties pret senām vēsturis-
kām ēkām, kopt un sargāt apkārtējo 
vidi, kā arī lepoties ar sava novada 
neatkārtojamo kultūras mantojumu. 

9. septembrī Eiropas kultūras 
mantojuma dienas pirmo reizi tika 
svinētas Ēģiptes miestā (Medumu 
pagastā), pieminot vecās luterāņu 
baznīcas ziedu laikus, traktu Sankt-
pēterburga-Varšava, 1. pasaules 
kara notikumus, ģenerāli Andreju 
Auzānu, mācītāju Oskaru Svenso-
nu un viņa audzēkni Jāni Pliekšānu 
(Raini). Pasākuma «Vai Ēģiptē sākas 
Latvija?» laikā notika lietuviešu un 
latviešu sadziedāšanās, kurā pieda-
lījās Zarasu pilsētas kultūras cen-
tra folkloras kopa «Čir vir virai» un 
Daugavpils novada folkloras kopa 
«Dyrbyni». Visi klātesošie varēja re-
dzēt gada laikā paveiktos kapsētas 
sakopšanas darbu un baznīcas jumta 
remonta rezultātus, ko, neskatoties 
uz šīs vasaras ne īpaši labvēlīgajiem 
laikapstākļiem, spēja paveikt Medu-
mu pagasta pārvalde un Daugavpils 
novada Kultūras pārvalde sadarbībā 
ar biedrībām «CALCUNA» un «No sa-
koptas vides līdz sakoptai dvēselei”. 

Kultūras pārvaldes Kultūras man-
tojuma daļas vadītāja Brigita Ma-
delāne: “Šogad mēs īpaši izcēlām šīs 
cilvēku atmiņās zudušās vietas un 
cildinājām cilvēkus, kas nesuši tām 
neatsveramu ieguldījumu. Mums ir 
ļoti liels prieks, ka šogad Daugavpils 
novadā tika izvēlētas tieši šīs vietas. 
Vakar tās notika Līksnas priestera 
muižā un šodien – Ēgiptē. Ēgipte ir 
lieliska vieta, kas, pirmkārt, pie-
saista ar savu nosaukumu. Ir uzsāk-
ti dažādi pētījumi par šo tēmu. Te 
vienmēr bija apdzīvota teritorija, ar 
lielu pasta stacijas ēku, vēlāk, jau 
Latvijas brīvvalsts laikos, te darbo-
jies ģenerālis Andrejs Auzāns. Viņš 
bija izvēlējies šo vietu, lai turpinātu 
attīstīt savu saimniecību. Pateicoties 
viņam, tika uzcelta Medumu skolas 
ēka, pagastnams un pilnīgi renovēta 
arī šī Ēgiptes baznīca. Es domāju, ka 
ir vērts šos dižos cilvēkus un darbus, 
kas te veikti, sumināt un atcerēties. 
Ja mēs atklājam šīs vietas un sākam 
tās pētīt, gribas, lai par to uzzina arī 
citi cilvēki, jo atmiņa ir svarīga. Ir tei-
ciens “kas nezina pagātni, tam nākot-
nes ceļi ir ciet”. Arī tas uzreiz mudi-
na iesaistīt lielāku cilvēku skaitu šo 
vietu sakopšanā un vērtību saglabā-
šanā. Ja māja vai ēka stāv pamesta, 
nevienam nezināma, arī informācija 
par to netiek nodota tālāk. Jebkura 
sakopta vide rada daudz jaunu ideju, 
ko un kā var darīt tālāk, izmantojot 
vēsturiskus faktus jaunām, intere-
santām lietām”. 

Klātesot muzikantiem no Zarasiem 
un novada folkloras kopai, izdevās īs-
tenot ideju par kopīgu sadziedāšanos, 
tādējādi izceļot katras puses muzicē-
šanas tradīcijas. Kā pastāstīja Brigita 
Madelāne, par Ēģiptes miestiņu inte-
resējas ne tikai cilvēki no Daugavpils 
novada, bet arī kultūrvēsturnieki, 
novadpētnieki un kultūras darbinie-
ki no Zarasu kultūras centra. Pēdējā 
gada laikā notika abpusēji pētījumi. 
Par daudzām ar šo vietu saistītām 
vēsturiskām liecībām zina stāstīt 
arī Zarasu pilsētas kultūras centra 
folkloras kopa «Čir vir virai» vadī-
tājs Ģintaras Andrijauskas: “Vēstu-
re netiek dalīta teritoriāli. Jo vairāk 
vēstures pie jums, jo vairāk tās ir pie 
mums, tā ir kopīga. Te ir ļoti skaista 
vieta. Kopīga vairākus gadu simtus 
bija Zarasu un Daugavpils novada 
vēsture. Tas nav tikai viens vēstures 
objekts, šī ir tikai neliela daļiņa no 
lielās puzles. Ja mēs noņemsim nost 
kaut vienu ķēdes gabaliņu, pārtūks 
visa ķēde. Zarasu novadā atrodas vi-
siem pazīstamā Stelmuiža, kas celta 
baroka tradīcijās un arī vecākais koks 
Baltijā – Stelmuižas ozols. Tas ir ko-
pīgs ceļš, un vēsturi varēsim saprast 
tikai tad, kad savienosim abas puses. 
Laika gaitā jau tāpat daudz tika pa-
zaudēts, sevišķi tādēļ, ka te pāri gājis 
1. pasaules karš un tā radītās sekas. 
Uzskatu, ka šīs vēstules pērles obli-
gāti ir jāsaglabā. Esmu dzimis vietā, 
kas atrodas pāri šim ezeram un te 
jūtos kā vietējais. Atceros šo Ēģiptes 
baznīcu, kad tajā vēl atradās labības 
glabātuve. Tā sāka jukt, un vienmēr 
par to ļoti sāpēja sirds. Kad atvedu 

šurp ekskursijā draugus no Lietuvas, 
mudinu viņus ieskatīties šajā baznī-
cā, kamēr te tā vēl ir. Vēl nedaudz 
un šīs vietas var arī vairs nebūt. Tā 
ir ļoti interesanta. Vēsture stāsta, 
ka Lietuvas karalis Mindaugas tika 
kristīts neitrālā teritorijā starp Lie-
tuvu un Livoniju un viņa kristības 
organizēja Daugavpils komturs And-
reass fon Štīrlands. Ņemot vērā, ka 
karaliene Marta ir no Aglonas un 
papētot šo vēsturi, var atrast tie-
šām daudzas sakritības. Es nesaku, 
ka tieši šeit šie vēsturiskie notikumi 
norisinājās, taču ir liela varbūtība, 
ka tā bija.  Ir interesanti uzzināt šos 
faktus gan jūsu, gan mūsu pusē. Jo 
vēsture vienmēr ir kopīga, atsevišķi 
tā nevar būt”.  

Kultūras pārvaldes vadītāja Inā-
ra Mukāne papildināja, ka šis gads 
Eiropas kultūras mantojuma die-
nu ietvaros Latvijā ir izsludināts kā 
vēsturisko notikumu vietu gads, un 
Daugavpils novads ir izvēlējies tieši 
šīs vietas, kurās atveras dažādu lai-
ku un slāņu vēsturisko notikumu pie-
sātinājums. “Es domāju, ka šogad, kā 
nevienu citu gadu, Kultūras manto-
juma dienās varējām atklāt kultūras 
mantojuma pieminekļu īsto un arī 
apdraudēto daļu, jo Eiropas kultū-
ras mantojuma dienas pirmsākumos 
nāca ar vēstījumu pievērst sabiedrī-
bas uzmanību tieši apdraudētajam 
kultūras mantojumam. Līksnā, kur 
ir šī mācītājmuiža, kuru varbūt sā-
kotnēji iedzīvotāji ne īpaši uztvēra, 
uzskatot, ka tā dažādu iemeslu dēļ 
zaudējusi savu kultūrvēsturisko sub-
stanci. Bet, pateicoties mūsu darbi-
niecei Brigitai Madelānei, kas ļoti 
nesavtīgi rūpējas par šo mantojumu, 
patiešām atklājās daudzšķautņaina 
vecās baznīcas vēsture. Un tieši atmi-
ņas par pašu baznīcu, tās nojaukšanu 
un jaunās baznīcas celtniecību ir pali-
kušas daudzu līksniešu prātos. Patei-
coties sadarbībai ar Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolu un šai jau vairāk-
kārt pielietotai metodikai - izdauzī-
tos logus aizlikt ar gleznu imitācijām, 
Līksnas gadījumā ļoti labi izdevās. 
Es domāju, ka mēs arī šajā pasāku-
mā iekustinājām vietējo sabiedrību, 
visi juta līdzi šai mājai un atcerējās 
notikumus. Radās skaista cerība, ka 
māja tiks glābta, jo tā atguvusi līks-
niešu mīlestību un uzticību. Runājot 
par Ēgiptes baznīcu un tās teritoriju, 
vēlos uzsvērt, ka pēc pirmā pamudi-
nājuma Medumu pagasta pārvalde 
un tās vadītājs Nikolajs Poltavecs ļoti 
aktīvi atsaucās kopt šo vietu, domāt 
par to, kā to atsegt un parādīt, sakopt 
šo degradēto kapsētu, pētīt kapu vie-
tas un atrast interesantus vēsturis-
kus kontekstus. Ar biedrības «CAL-
CUNA» palīdzību tika uzstādīta arī 
informatīvā plāksne, kas vēsta par 
trim šīs vietas nozīmīgākajām vēs-
turiskajām šķautnēm – Pēterburgas 
- Varšavas traktu, Ēģiptes baznīcu 
un ģenerāļa Auzāna ieguldījumu šīs 
vietas attīstībā”, tā I. Mukāne. 

Olga Davidova
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ĒĢIPTE – senās liecības un vēsture
Ēģiptes miesta apkaime bija apdzī-

vota jau tālā senatnē, par ko liecina 
vairāki pilskalni Laukesas (Smelines) 
ezera tuvumā. Pirmās ziņas par Ēģip-
tes miestu parādījās līdz ar pirmās lu-
terāņu baznīcas celtniecību šeit. Grūti 
noteikt, ar ko ir saistīta šāda vietas 
nosaukuma rašanās. Ir tikai zināms, 
ka Ēģiptes luterāņu baznīcas draudzes 
zīmogā bija attēlota Ēģiptes Heopsa pi-
ramīda. Ēģiptes otrs nosaukums ir Vil-
kumiests. 20. gadsimta vidū miestiņš 
vēl tika dēvēts par Ručejok.

Ēģiptes jeb Vilkumiesta 
Evanģēliski luteriskā baznīca

ri dievkalpojumi. Birķineļu baznīca bija 
Ēģiptes baznīcas pakļautībā kā filiāle. 

Otrā pasaules kara laikā Ēģiptes baz-
nīca tika izdemolēta. Draudzes locek-
ļu mazā skaita dēļ valsts iestādes drīz 
vien aizliedza dievkalpojumus noturēt 
Ēģiptes baznīcā, un draudze tika slēg-
ta. Baznīcā tika iekārtota kolhoza siena 
miltu maltuve, vēlāk – minerālmēsloju-
ma glabātuve. Ap 1979. gadu maltuves 
un glabātuves iekārtas tika demontē-
tas. Līdz ar to Ēģiptes baznīca palika 
stāvam tukša.

Baznīcas zvani ir minēti vairāki, pie-
mēram, 1640., 1682. gada zvani. Dau-
gavpils novadpētniecības un mākslas 

Pirmā luterāņu baznīca Ēģiptes mies-
tā tika uzcelta, pamatojoties uz Kurze-
mes hercoga 1567. gada 28. februāra pa-
vēli par jaunu baznīcu celšanu. Sākumā 
baznīca bija koka celtne, kas vairākkārt 
tikusi atjaunota. 1680. gadā Medumu 
īpašums un Ēģiptes miests tika pārdoti 
Bernhardam fon Fītinghofam. 

1812. gadā ar salmiem apjumtā ko-
ka dievnama tornī vēl bijis vējrādis ar 
gadskaitli “1694” – iespējams, kādas ie-
priekšējās baznīcas ēkas celšanas gads. 
Diemžēl dievnamā ielauzās Napoleona 
armijas karavīri, iekārtoja te kazarmas, 
pēc tam – zirgu stalli un vēlāk galīgi no-
postīja. 

Pašreizējā Ēģiptes baznīca būvēta 
1823. – 1825. gadā, baznīcas iesvētīšanā 
piedalījās Kalkūnu un Medumu mui-
žu īpašnieks Ditrihs fon Keizerlings. 
Ēģiptes baznīca ir viena no vecākajām 
baznīcām Daugavpils novadā, kas sa-
glabājusi autentiskās  būvformas  un ir 
unikāls Augšzemes sakrālās arhitektū-
ras paraugs. Baznīca sākotnēji bija no 
laukakmeņiem mūrēta ēka bez torņa. 

1831. gadā dievnamam iegādājās ēr-
ģeles, bet 1834. gadā Maskavas glezno-
tājs Ivans Ščerbakovs pēc Pītera Paula 
Rubensa gravīras parauga darināja 
altārgleznu “Noņemšana no krusta”. 
Patlaban glezna atrodas Rundāles pils 
muzejā. 

1863. gadā Kalkūnes un Medumu 
muižas īpašnieks, barons Augusts fon 
Etingens baznīcu kapitāli pārbūvēja, 
uzcēla klāt torni un iegādājās jaunas 
ērģeles. 

Ēģiptes baznīca smagi cieta Pirmajā 
pasaules karā. 

Pēc kara dievnams piederēja Ēģip-
tes-Grīvas draudzei. Ēģiptes baznīca 
pilnībā tika atjaunota, pateicoties Lat-
vijas Armijas ģenerāļa Andreja Auzā-
na rūpēm. Ēģiptes draudze atdalījās 
no Grīvas draudzes, un par draudzes 
priekšnieku ievēlēja ģenerāli A. Auzā-
nu. Atjaunotajā draudzē notika regulā-

muzejā atrodas 1878. 
gadā izlietais zvans. 
Par 20. gs. 30. gados 
pēc baznīcas atjauno-
šanas izlietā zvana ar 
uzrakstu “Dievs, svētī 
L atviju!” atrašanās 
vietu nav ziņu.

Reizē ar draudzes 
nodibināšanu muižas 
īpašnieks nodibināja 
arī mācītājmuižu. 19. 
gadsimta vidū mācī-
tajmuižā pēc Gustava 
Ādolfa Oskara Sven-
sona ierosinājuma at-
vēra lasīšanas skolu, 

ko apmeklēja 23 skolnieki, skolotājs un 
ērģelnieks Andrejs Bernans. Skolu uz-
turēja barons fon Etingens. 1862. gadā 
Ēģiptes draudzē bijuši 380 draudzes 
locekļi. 1874. gada rudenī Oskara Sven-
sona(1822-1884) pansionātā sāka apgūt 
pamatzināšanas deviņus gadus vecais 
Jānis Pliekšāns (Rainis). Oskars Sven-
sons un viņa ģimene atdusas Ēģiptes 
kapsētā, kur 2002. gada 11. septembrī 
tika atklāts piemiņas akmens.

Ēģiptes kapsēta tika ierīkota līdz ar 
pirmās baznīcas celtniecību 16.gadsim-
tā. Laika gaitā – gan karos, gan vandā-
lisma rezultātā, ir zudusi lielākā daļa 
kapu pieminekļu un krustu. Šeit atdu-
sas ļoti daudzi vācu izcelsmes muižnie-
ki, piemēram, fon Dunteni, fon Etinge-
ni, fon Minsteri, Veinbergi un daudzi 
citi.

Trakts 
Sanktpēterburga - Varšava

1812.gada Napoleona armijas iebru-
kums parādīja, ka labi sauszemes ceļi 
ir stratēģiski nozīmīgi, tādēļ pēc 1815. 
gada Krievijas guberņās sākās aktīva 
seno ceļu infrastruktūras uzlabošana 
un jaunu būvniecība. Tika nolemts uz-
būvēt pirmo traktu Lietuvas un Latvi-
jas teritorijā – Sanktpēterburga–Var-
šava. 

1830. gadā sākta trakta posma būv-
niecība starp Kauņu un Dinaburgu. 
1828. gada 16. jūlijā ar Krievijas im-
peratora Nikolaja I lēmumu apstipri-
nāja šī posma būvniecības projektu. 
Ceļu sāka izmantot 1836. gada vasarā. 
Trakta atklāšanā bija ieradies pats 
cars Nikolajs I ar dēlu Aleksandru. 

Lai ceļu apkalpotu un pieskatītu, 
tika izveidota vesela ēku lokalizācijas 
sistēma. Trakta svarīgākās mūra ēkas 
bija pasta stacijas. Pasta stacijas veica 
pasta pakalpojumu, zirgu maiņas un 
militāras funkcijas.

Ilgi tika apsvērta pasta stacijas izbū-
ves vieta: Zarasos vai Ēģiptē. Lai tiktu 
izlīdzināti attālumi, izlēma pasta staci-
ju celt Ēģiptē, jo tad līdz Dinaburgai ir 
20 verstis, bet līdz Degučai – 19. 

Pēc arhitekta Aleksandra E. Štau-
berta (1785–1843) projekta tika uzcel-
ta iespaidīga pirmās klases Ēģiptes 
pasta stacija no sarkaniem ķieģeļiem 
bez apmetuma. Ar savu oriģinalitāti 
Ēģiptes pasta stacija atšķīrās no šāda 
tipa būvēm traktā. Pasta stacijas ēku 
komplekss ar savu krāšņumu vairāk 
atgādināja augstmaņu namu. Ēģiptes 
pasta stacija bija liela un trokšņaina, 
pārpildīta ar zirgiem un karietēm, 
caurbraucošajiem ceļotājiem, tirgo-
ņiem un vedējiem. Līdz mūsdienām ir 
saglabājies tikai brūkošais zirgu staļļu 
rietumu spārna fragments.

1.Pasaules kara (1914.-1918.) liecī-
bas Ēģiptē

Sākot ar 1915.gada 3.septembri ta-
gadējo Daugavpils novada Medumu, 
Kalkūnu, Demenes un Sventes pagas-
tu teritoriju sasniedza neiedomājama 
traģēdija un pilnīga iznīcība. Nesasnie-
dzot iecerētos plānus Rietumu frontē 
1914.gadā, vācu armijas komandieri 
nolemj 1915.gadā galvenos spēkus pār-
mest uz Austrumu fronti un dot lielu 
triecienu Krievijai ar mērķi to atraut 
no kara. 12.kaukāzas strēlnieku pulks 
ar īsiem, spēcīgiem uzbrukumiem iz-
dzina vāciešus no Medumiem un iedzi-
na tos mežos aiz ezera uz Ēģiptes pusi. 
Kustību karu nomainīja pozīciju karš 
– iesākās divus ar pusi gadus ilgstošs, 
mokošs karš ierakumos līdz pat 1918.
gada sākumam. 

Ēģiptes apkaimē  bija  trešā Hin-
denburga kaujas līnija. Vācu štābs 
iekārtojās blakus  - Smelines ciema 
plebanijā. Gan Smelines, gan Ēģiptes 
kapsēta tika “piepildīta” ar tranšejām 
un pazemes tuneļiem. Par labu orien-
tieri krievu artilērijai kādu laiku kal-
poja Ēģiptes baznīcas tornis. Vēlāk 
vācieši to pamanīja un torni nojauca.  
Kā informācijas nesēji par šī novada 
smagajiem kara gadiem stāv pieminek-
ļi  kritušajiem krievu karavīriem un 
krustu rindas vācu karavīru kapsētās. 
Vācu karavīru apbedījumi Ēģiptes kap-
sētā tika sakārtoti  jau pēc kara 20.gs. 
20.gados ar Vācijas valdības līdzdalību.  
Pēc kara visapkārt bija pāri palikusi ti-
kai tukša vieta, noklāta ar  sprādzienu 
bedrēm, betona bunkuriem un dzeloņ-
stiepļu rindām. Vēl daudzus gadu des-
mitus cilvēki vairījās šajās vietās kaut 
ko celt un iekopt laukus. Vietējiem ie-
dzīvotājiem bija jāiegulda milzu spēki 
savu saimniecību atjaunošanā.

Ģenerālis Andrejs Auzāns 
(1871 – 1953)

Andrejs Auzāns dzimis Pļaviņu pa-
gasta Bormaņu mājās. Vislielākos sa-
vas dzīves nopelnus A.Auzāns guva 
plānojot un vadot Ziemassvētku kaujas 
1916.gada decembrī, kas strēlnieku sla-
vu aiznesa pasaulē. Pulkvedi Auzānu 
paaugstināja par ģenerāli un apbalvoja 
ar Sv.Jura ordeni.

Vēlēdamies mūža otru pusi pava-
dīt laukos, Auzāns 20.gados Kurcuma 
(tagadējā Medumu) pagastā iegādājās 
lauku mājas un iekopa jaunu saimnie-
cību “Auzāni” (155 ha zemes). Auzāns 
aktīvi iesaistījās pagasta sabiedriskajā 
dzīvē un kļuva par gaismas un kultūras 
nesēju visam pagastam. Viņš izgādā-
ja pabalstu jaunas skolas celtniecībai 
Medumos (1937),tika uzcelts Medumu 
pagastnams (vēlāk internātskolas ēka). 
Tika atjaunota Ēģiptes luterāņu baznī-
ca, uzcelta mācītājmāja un baznīcā uz-
stādīts zvans ar uzrakstu “Dievs, svētī 
Latviju!”. Auzāns gādāja, lai pagastā 
attīstītos lopkopība, veicināja jaunu 
tehnoloģiju un tehnikas izmantoša-
nu starp vietējiem lauksaimniekiem.  
1941.gada pavasarī padomju vara atsa-
vināja labi iekopto saimniecību. 1944.
gada augustā kopā ar ģimeni devās 
trimdā uz Vāciju, pēc tam uz Angliju. 
Ģenerālis Auzāns apglabāts Stokportas 
pilsētas kapos Lielbritānijā.

Materiāla sagatavošanā izmantoti Lidi-
jas Auzānes-Tīcmanes, Vitolda Mašnovska, 
Jāņa Stikāna, Leo Trukšāna, Jona Pleckevi-
ča, Austras Žundas, Vandas Bauļinas, Juri-
ja Čertova, Miropijas Petkunes, Daugavpils 
novada Kultūras pārvaldes Kultūras man-
tojuma daļas materiāli, Daugavpils novad-
pētniecības un mākslas muzeja materiāli, 
www.latgalesdati.lv un citi materiāli no in-
terneta resursiem. Biedrības „CALCUNA” 
ekspedīciju B.Madelānes vadībā materiāli.

Ēģiptes pasta stacija
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Aivars Rasčevskis 

Viens no pieredzes bagātākajiem 
Daugavpils novada domes deputātiem 
Aivars Rasčevskis šogad ir ieņēmis jau-
nu amatu – viņš ir kļuvis par domes 
priekšsēdētājas vietnieku. Līdz šim va-
dījis Tautsaimniecības komiteju, šajā 
sasaukumā uzņēmies Izglītības, kultū-
ras un sporta komitejas vadību, norā-
dot, ka šis lauciņš ir smags un nākotnē 
izaicinājumu pilns.  

- Atskatoties uz iepriekšējā sasau-
kumā paveikto, par ko ir vislielā-
kais gandarījums?

A.R.: Spilgtākais ir novada vispār-
izglītojošo skolu renovācija, kurā tika 
ieguldīti ap 8 miljoni eiro. Man ir gan-
darījums, ka deputātu vidū bija liela 
vienprātība, ka mēs kopīgi strādājām 
pie izglītības sistēmas sakārtošanas, 
domājot par bērniem un līdz ar to - 
mūsu nākotni. Daudzi darbi iesākti 
ceļu sakārtošanas jomā, tāpat sastādīts 
investīciju un attīstības plāns, pie kura 
cenšamies pieturēties. Intensīvs darbs 
notika pie uzņēmējdarbības attīstīšanai 
labvēlīgas vides radīšanas. Tie ir darbi, 
kurus iesākām iepriekšējos gados un arī 
nākamajos četros turpināsim strādāt 
pie šo jomu pilnveidošanas. Nākotnē 
ir daudz izaicinājumu, īpaši izglītības 
jomā, jo iedzīvotāju skaita samazināša-
nās ievieš savas korekcijas. 

Pozitīvi vērtēju, ka mums ir izveido-
jusies stabila tradīcija rīkot sapulces ar 
iedzīvotājiem, kuri var nākt un paust 
savas vēlmes un rūpes. Vēlētos, lai viņi 
būtu vēl aktīvāki, jo tas mums atvieglo 
darbu un palīdz izvēlēties tos virzienus, 
kuriem jāpievērš lielāka vērība. 

- Šajā sasaukumā jūs vadāt Iz-
glītības, kultūras un sporta jautā-
jumu komiteju. Nupat tika slēgta 
Nīcgales sākumskola. Kāds ir jūsu 
redzējums par optimālāko risinā-
jumu skolu tīkla attīstībai novadā?

A.R.: Šo jautājumu esam apsprieduši 
vadības līmenī. Iepriekšējā sasauku-
mā vadīju Tautsaimniecības komiteju, 
šoreiz uzticēja Izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komiteju. Es piekritu 
to vadīt, lai gan tas ir smags lauciņš un 
perspektīvā būs jādomā par skolu tīkla 
optimizēšanu, jo tāda ir arī valdības un 
valsts kopējā politika. Noteicošais fak-
tors, protams, ir kopējais izglītojamo 
bērnu skaits. Domāju, ka tuvākajā lai-
kā komitejā pieprasīsim un analizēsim 
datus par katru skolu. Diemžēl, nav iz-
slēgts, ka nākamajā gadā vēl būs kāda 
skola jāaizver. Tas ir ļoti sāpīgi, un tie 
ir tā saucamie nepopulārie lēmumi, bet 
bez tiem nevarēs iztikt. Arī pedagogi 
saprot, ka viņu alga ir atkarīga no sko-
lēnu skaita -  ja valsts nedos mērķdotā-
ciju pedagogiem, pati pašvaldība nespēs 
visus dotēt. Protams, viena problēma ir 
aizvērt skolu, bet paliek jautājums, kas 
notiks ar šo centru vai pagastu, kas tiks 
darīts ar tukšo ēku, kā tiks organizēti 
skolēnu pārvadājumi. Vecākiem ir brī-
vas tiesības izvēlēties skolu, savukārt 
pašvaldības loma ir tos nogādāt līdz 
tuvākajai mācību iestādei. Jāoptimizē 
būs arī skolēnu pārvadājumu tīkls un 
jāpārstrādā maršruti, aprēķinot, cik 
laika skolēnam būs jāpavada autobusā. 
Šeit ir jāsabalansē vecāku, pagasta un 
novada vēlmes, lai bērns ciestu pēc ie-
spējas mazāk. 

Mums ir labs piemērs ar Laucesas pa-
matskolu, kura tika izveidota uz Tabo-
res un Birznieku pamatskolu bāzes. Pēc 
brīvprātīgās apvienošanas principa mēs 
varētu turpināt skolu optimizēšanu. 
Būtiskākais kritērijs Laucesas pamat-
skolā – vecāki ir apmierināti, lai gan 
sākotnēji bija arī protesti un iebildumi. 

Lēmums par skolām ir jāpieņem līdz 

1.martam, jo tikai tad var saskaņot ar 
Izglītības ministriju par skolas slēg-
šanu. Šobrīd kuluāros izskanējis, ka 
ministrija plāno publicēt sarakstu ar 
neperspektīvajām skolām. Skola, kurā 
mācās mazāk par 50 bērniem, jau skai-
tās neperspektīva. Mums tādas ir vairā-
kas. Gaidīsim šo sarakstu, lai redzētu, 
kā izskatāmies uz valsts kopējā fona. 

- Pašvaldība lielas summas mak-
sā savstarpējos norēķinos par bēr-
niem, kas izglītojas citu pašvaldību 
skolās. Vai ir kāds risinājums, lai šo 
summu samazinātu?

A.R.: Ja skolas būtu valsts pakļautībā 
un valsts varētu pieņemt lēmumu par 
savstarpējo norēķinu likvidāciju, tad 
nerastos tādas situācijas, ka bērni tiek 
“zagti” no vienas pašvaldības uz otru. 
Piepilsētas pagastos dzīvojošie vecāki 
visbiežāk atrod darbu pilsētā un līdz ar 
to arī bērnu ved uz pilsētas skolu. Tā ir 
valstiska mēroga problēma, kura Rīgā 
izpaužas vēl asāk. 

Izglītības ministrija nāk klajā ar ide-
jām par jaunu reformu ieviešanu, pie-
mēram, sešgadīgo apmācību. Lai gan 
Latvijas Pašvaldību savienība un lielā-
kā daļa vecāku iestājas pret to, ministri-
ja vēlas uzspiest savu viedokli, nespējot 
to pamatot. Visloģiskākais skaidrojums 
ir, ka vidusskolas cikls tad samazinātos 
par vienu gadu un tiktu ieekonomēti fi -
nanšu līdzekļi. Ekonomējot līdzekļus no 
augšas, netiek domāts par bērnu. Šādas 
reformas kādreiz jau ir bijušas, tad tās 
tika nomainītas un šobrīd atkal pie tā 
atgriežas. 

- Mums ir arī Daugavpils nova-
da Sporta skola. Kāda varētu būt 
tās attīstība, īpaši infrastruktūras 
jomā?

A.R.: Novadā sports nav sliktā līmenī, 
bet ir daudz veicamo darbu. Pirmkārt, 
ir nepieciešama sporta manēža, kura 
visdrīzāk varētu tapt Kalkūnes pagas-
tā, jo šobrīd vieglatlēti izmanto un tre-
nējas pilsētas sporta bāzē. Sporta ma-
nēžas uzbūve ir fi nanšu jautājums, bet 
mūsu komiteja vēlas šo iniciatīvu virzīt. 
Arī savā priekšvēlēšanu programmā šo 
mērķi bijām ierakstījuši. 

- Intervijā pirms četriem gadiem 
minējāt, ka vairāk vajadzētu risi-
nāt jautājumus, kas skar uzņēmēj-
darbību, bezdarbu, ceļus un jau-
niešu noturēšanu dzimtenē. Vai 
šajās jomās ir vērojams kaut neliels 
progress uz labo pusi?

A.R.: Šie jautājumi nepārtraukti ir 
dienas kārtībā. Likums ierobežo paš-
valdības iesaistīšanos uzņēmējdarbī-
bas atbalstīšanā, mēs varam tikai radīt 
labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības 
attīstībai. Šobrīd mums tiek realizēti 
vairāki projekti, kuros ir iesaistīti vietē-
jie uzņēmēji. Projektu galvenais mērķis 
ir jaunu darba vietu radīšana. Lai gan 
mums ir bezdarbs, tomēr uzņēmēji un 
zemnieki sūdzas, ka trūkst kvalifi cētu 
strādnieku. Darbinieks atnāk, pastrā-
dā vienu mēnesi un pazūd. Tā ir sociāla 
rakstura problēma. 

Sāpīgākais jautājums ir par jauniešu 
aizplūšanu. Diemžēl realitāte parāda, 
ka viņi izskolojas un meklē labāk ap-
maksātus darbus. Tas ir saprotams, jo 
Eiropa ir atvērta un var brīvi pārvieto-

ties. Diemžēl lauki paliek arvien tukšā-
ki, jo jauniešus nesaista lauku vide un 
mēs nespējam nodrošināt tik augstu 
algu līmeni. Ir daļa, kas aizbrauc uz 
ārzemēm un atgriežas, savukārt citi ne-
atgriežas, jo neapmierina valsts ekono-
mika. Mani jau vairākus gadus uztrauc, 
ka mums nav valstiskas reģionālās po-
litikas. Ir Rīga un pārējā Latvija. Rīga 
attīstās, bet pārējie novadi nīkuļo. Pat 
Daugavpils, kas ir liela pilsēta, sakaru 
un infrastruktūras centrs, saņem do-
tācijas no pašvaldību fi nanšu izlīdzinā-
šanas fonda. Ja tāda pilsēta nevar, tad 
laukiem ir vēl grūtāk konkurēt. 

Laukos šobrīd ir tendence, ka lielā-
kie zemnieki attīstās, pārņem zemes, 
veidojas lielas saimniecības, savukārt 
mazās saimniecības nomirst dabiskā 
nāvē. Lielie zemnieki ievieš jaunas teh-
noloģijas, kuras nodrošina, ka nevajag 
daudz darba roku, pietiek ar galvu un 
datoru, līdz ar to ir grūti radīt jaunas 
darbavietas. Manuprāt, lauki ir labvē-
līga vide, kur var atpūsties un dzīvot, 
tāpēc mums ir jāsekmē šis lauciņš un 
jāpalīdz tiem cilvēkiem, kuri nevēlas 
urbanizēties, bet vēlas dzīvot tuvāk da-
bai. Jauniešiem ir jāredz pasaule, tomēr 
ir jāsaprot, ka mēs svešumā esam tikai 
darba spēks, otrās kategorijas cilvēki. 
Ideāls variants, ja jaunietis ārzemēs, 
dabūjis briedumu, pieredzi un fi nan-
siālu labumu, atgriežas un mēģina šeit 
attīstīt uzņēmējdarbību. Šī ir joma, kur 
valsts dara pārāk maz. Pašvaldībai ir 
par maz to sviru, kur varētu šo problē-
mu ietekmēt un risināt. 

Pārstāvot Kalupes pagastu, varu 
teikt, ka tas ir specifi sks pagasts, jo 
tajā atrodas vairākas valsts iestādes, 
kas sniedz vairāk iespēju atrast algotu 
darbu sociālajā sfērā. Tomēr arī starp 
kalupiešiem pietrūkst darbinieku, jo 
personāls jau tiek ņemts no Nīcgales, 
Vaboles, Vārkavas. Tas parāda darba 
tirgus tendenci -  darbs ir, bet nav, kas 
strādā. 

- Kalupes pagastā esat multifunk-
cionālā centra “Varavīksne” vadī-
tājs. Kas šobrīd aktuāls Jūsu vadī-
tajā iestādē?

A.R.: “Varavīksne” ir izveidota uz jau-
niešu dienas centra bāzes, tomēr tagad 
esam paplašinājuši tās mērķauditoriju 
– te pulcējas gan nevalstiskās organi-
zācijas, pensionāri un seniori, mazpul-
ki, sporta un kultūras jomas pārstāvji. 
Problēma ir, ka mums sāk pietrūkt tel-
pu. Pērno gadu mēs aktīvi strādājām 
pie bijušās Kalupes lauku ambulances 
ēkas rekonstrukcijas projekta, lai, pār-
veidojot to par multifunkcionālo centru, 
tajā, līdzās jauniešiem, senioriem un 
biedrībām, atrastos arī ģimenes ārsta 
prakse, zobārsts un sociālais dienests. 
Jau ir tapis tehniskais projekts par šīs 
ēkas pārveidošanu. Tam ir nepiecieša-
mi aptuveni 300 tūkstoši eiro. Mēģinā-
sim startēt ar šo ieceri kādā no Eiropas 
Savienības atbalsta fondiem vai pārro-
bežu sadarbības programmās, lai centrs 
iegūtu jaunu izskatu un otro elpu.  

Ar Aivaru Rasčevski sarunājās 
Elza Pučko
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tapušas pēc īpašas receptes. Vairāki ēdieni tika pa-
gatavoti turpat uz vietas, svaigā gaisā, ietinot degus-
tētājus patīkamu aromātu virpulī. 

Bagātās tradīcijas tika lepni izceltas svētku liel-
koncertā, piedāvājot skatītājiem gan pagastu kul-
tūras programmas, gan vieskolektīvu uzstāšanos. 
Šogad koncertā dižojās Ambeļu, Biķernieku un Nau-
jenes pagasts, tāpat koncertu sniedza Šarkovščinas 
rajona Kultūras centra estrādes grupa “Rezonanse” 
no Baltkrievijas, Kultūras centra “Vārpa” tautas 
deju ansamblis “Līksme”, folkloras kopa “Dyrbyni”, 
kā arī svētku īpašie viesi – ROMU folkloras ansamb-
lis “AME-ROMA”. Ansambļa dalībnieki parādīja 
skatītājiem savu neatkārtojamo kolorītu, dāvājot 
pirmatnējo čigānu dziesmu, deju un romanču izpil-
dījumu, tai pat laikā saglabājot unikālo harizmu un 
mīlestību pret mūziku.

Mazpulku kolektīvi, kas ik gadu priecē gadatirgus 
apmeklētājus ar savu produkciju, arī šogad nevie-
nu neatstāja vienaldzīgu. Mazdārziņos izaudzētie 
dārzeņi, ogas un augļi izpelnījās īpašu uzmanību 
no pircēju puses, vilinot iegādāties skolēnu pašizau-
dzēto lauku velšu klāstu. Tāpat gadatirgū piedalījās 
novada muzeju pārstāvji un jauniešu organizācijas, 
iesaistot apmeklētājus radošo darbnīcu virpulī.

Pirmo reizi gadatirgū piedalījās audžuģimeņu at-
balsta biedrība “Muna sāta”, piedāvājot apskatīt 
fotoizstādi un piedalīties radošajās darbnīcās. Sa-
vukārt novada muzikālās audžuģimenes sniedza 
koncertu. Uz to atnākušie gadatirgus viesi skatījās 
ar saviļņojuma un prieka dzirkstīm acīs, jo koncerts 
bija izdevies patiesi skaists un aizkustinošs.   

Audžuģimeņu biedrības “Muna sāta” vadītāja 
Marija Pupiņa: “Arī šodien mēs popularizējam au-
džuģimeņu kustību. Mums katrreiz ir prieks, kad 
kāds pievienojas mūsu pulciņam. Šodien mēs visiem 
dāvinām pašu spēkiem šūtos maisiņus un aicinām 
kļūt par audžuģimenēm. Un šī fotoizstāde ir tapusi 
projekta “Piepildi pasauli” ietvaros, un tā mums caur 
fotogrāfi jām parāda tās sajūtas, kā ir, kad ģimenē ie-
nāk bērni. Tad, kad māja ir piepildīta ar bērniem, 
tās sajūtas silda sirdi un dvēseli. Līdz ar to tu kļūs-
ti piepildīts un apgarots. Fotogrāfi jas veidoja pašas 
audžuģimenes, parādot, kā viņas redz savu ģimeni 
un māju ar bērniem”. Pašlaik biedrībā darbojas 52 
audžuģimenes un tās visas cer, ka to pulkam pievie-
nosies vēl arī citas. 

Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšanai un slimību profi laksei Daugavpils 
novadā” ietvaros, notika veselības veicināšanas pa-
sākumi Vienības laukumā. Visi, kas vēlējās, varēja 
iesaistīties Jumping fi tness un nūjošanas prasmes 
apgūšanas nodarbībās, kā arī varēja noskatīties ielu 
vingrošanas paraugdemonstrējumus. 

Noslēgumā tika teikts liels paldies visiem un ik-
katram par darbu Novada dienu organizēšanā. Dau-
gavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalins-
ka pasniedza gadatirgus dalībniekiem Pateicības par 
ikdienas darbu, atbalstu un piedalīšanos ikgadējā 
pa sākumā.

Olga Davidova
Elza Pučko

►►►    no 1. lpp.

Saimnieces plānos ir audzēt ogas – avenes, krūmmel-
lenes, zemenes, zilenes un pat kazas. Zemes koppla-
tība pagaidām ir 4 ha, taču saimnieki plāno to palie-
lināt. 

Pagastu saimnieki un saimnieces klātesošos Lau-
ku gardumu ielā pārsteidza ar ēdienu daudzveidību 
un viesmīlību, piedāvājot nogaršot patiesi latviskus 
cienastus – miežu un grūbu putru, plātsmaizes, ozol-
zīļu kafi ju, sautētus kāpostus, pelēkos zirņus ar spe-
ķi, guļbešņikus, pankūkas un, protams, zupas, kas 
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Medumu ciema svētki
vāliem, lai apmirdzētu pirmajās ru-
dens salnās dzeltējošās lapas. Arī Me-
dumu ciema svētku dalībniekiem bija 
iespēja izjust šīs burvības izpausmes, 
piemēram izcīnot pirmo vietu kādā no 
sporta aktivitātēm, baudot koncertu 
vai cienājoties ar aromātisko rīsu put-
ru ar žāvētiem augļiem.

Ciema svētku ietvaros tika organizē-
tas divas fotoizstādes: “Pasaule mums 
apkārt” tapusi sadarbībā ar mākslas 
pedagoģi un fotomākslas pasniedzēju 
Martu Valujevu, bet par fotoizstādes 
“Medumu pagasta ezeri” tapšanu pa-
rūpējās ciema aktīvā jaunatne Jaunie-
šu centra vadītājas Diānas Mikulanes 
vadībā.

Tāpat visi apmeklētāji varēja pieda-
līties biedrības “Medumu Cerība” orga-
nizētajā radošajā darbnīcā un savām 
rokām izveidot neparastās rotaslietas 
un citus skaistus nieciņus, ka arī ap-
skatīt no stikla pudelēm, vienreizējās 
lietošanas traukiem, makulatūras un 
tekstila veidotās kompozīcijas, jo Me-
dumu pagasta jaunieši ir par Zaļu Lat-
viju.

Svētku koncertā uzstājas īpaši viesi: 
grupa “Warm House” no Daugavpils 
un Silenes Kultūras nama deju kolek-
tīvs “Tornado” (mākslinieciskā vadī-
tāja Alevtīna Mihailova). Muzikanti 
priecēja ar skanīgām balsīm, skaistām 
melodijām un dejā aicinošiem mūzikas 
ritmiem. Deju kolektīvs pārsteidza gan 
ar mūsdienīgām, gan ar retro dejām, 
kā arī ar krāšņiem tērpiem.

Medumu Tautas nams sirsnīgi pa-
teicas vietējo iedzīvotāju atsaucībai un 
izrādītajai aktivitātei svētkos, Daugav-
pils novada domei un Medumu pagasta 
pārvaldei par pasākuma fi nansējumu, 
uzņēmumam SIA “Dvinska Plus” par 
gardajām uzkodām, biedrībai “Medu-
mu Cerība” par dalību pasākuma or-
ganizēšanā, paldies arī māksliniekiem 
par atsaucību un profesionalitāti. No-
vēlām  Medumu ciemam turpināt at-
tīstīties un plaukt vēl gadiem ilgi. Uz 
tikšanos nākamgad!

Inga Haževska
Medumu Tautas nama vadītāja

Sventes pagasta svētki izskanēja ar moto “Esi vesels”
bija  Armands un Aldis Rokjāni, Ma-
rina Sokolova, Juris Motivāns, Ilmārs  
un Klaucāni, Jevģenijs Goloveckis, Ve-
ronika Putro, Mukānu ,Rokjānu  un 
Mihaila Meinerta ģimenes.

Tautas namā notika  “Onkoloģijas 
slimību profi lakses pasākums” pro-
jekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību pro-
fi laksei Daugavpils novadā” ietvaros, 
kuru vadīja sertifi cēti veselības vadī-
bas ārsti.

Alejas laukumā bija skatāma foto-
grāfi ju izstāde: konkursa “Aktīvs un 
vesels” dalībnieku pirtis, atpūtas un 
bērnu laukumi.

Bērni varēja izpriecāties piepūšamās 
atrakcijās un darboties radošajās darb-
nīcās, ko vadīja Sventes vidusskolas 
skolotājas Aija Saveļjeva un Aija Valei-
ne  . Darbnīcās ar vates kociņiem un 
krāsām varēja interesanti izkrāsot da-
žādus dārzeņus, augļus un ogas.

Interešu grupas “Sventes pērlītes” 
dalībnieces šovasar salasīja, izkaltēja 
dažādus ārstniecības augus, safasēja 
tos pašdarinātos linu maisiņos veidojot 
dažādas zāļu tējas. Tika sasietas arī 
pirts slotas papildinātas ar smaržīgiem 
ārstniecības augiem un papardēm. Ra-
došajās darbnīcās grupas dalībnieces 
noadīja  pirts švammes un  pagasta 
svētkos veidoja izstādi “Slimība laukā, 
veselība iekšā”. Koncerta laikā šie su-
venīri tika pasniegti konkursa dalīb-
niekiem kopā ar pateicībām.

Svaigā gaisā uzturoties, apetīte liek 
sev manīt. Svētku organizatori apzinā-
jās, ka laimīgs cilvēks ir paēdis cilvēks, 
tāpēc neilgi pirms svētku koncerta 
pacienāja visus ar zāļu tēju un svaigi 
ceptu  burkānu un  ābolu -brūkleņu pī-
rāgu.

Svētku koncerts tika atklāts ar Rai-
monda Paula dziesmu “Somu  pirts”.

Skatītājus ar saviem priekšnesu-
miem – sirsnīgām un jautrām dzies-
mām priecēja  Daugavpils Krievu 

kultūras centra kolektīvi “Slavjanka”, 
vadītāja Jevgenija Panova, koncert-
meistars Almazs Šagapovs , “Rusiči”, 
vadītāja Tatjana Zubkova, koncert-
meistars Almazs Šagapovs  un ar  
aizraujošām dejām  “Uzori”, vadītāja 
Arina Popova.  Koncerta laikā tika su-
mināti tie pagasta iedzīvotāji, kas ik-
dienā rūpējas par  veselīga dzīvesveida 
uzturēšanu.

 Pateicības  un dāvanu kartes tika 
pasniegtas:

- nominācijā “Par bērnu lauku-
mu ierīkošanu” Aļonas Ivanovas, 
Alekseja Saveļjeva, Olgas Cimborevi-
čas un Vladimira Kostjuķeviča ģime-
nēm.

- nominācijā “Par pirts tradīci-
ju saglabāšanu un atpūtas vietu 
ierīkošanu” Inesas  Anaņko,  Vitā-
lija Smilgina, Vitas Kečinas, Pjotra 
Aņisjko, Veras Dubovskas, Elvīras 
Tjasto, Ināras Jermačenko, Ļubovas 
Kivrinas,  Marinas Radiševskas un 
Jāņa Pilača ģimenēm.

- nominācijā “Par vecās pirts 
ēkas saglabāšanu” Staņislavam 
Vadzišam.

- nominācijā “Par aktīva dzīves-
veida uzturēšanu”   Igoram Merku-
ļjevam.

Par aktīva dzīvesveida pakalpoju-
mu sniegšanu pateicības tika pasnieg-
tas Andrejam Petrovičam – peintbola 
klubs,  SIA ŖEcens”,  SIA “Jaunsven-
tes muiža” un “Sventes rasa”.

Pateicamies SIA “Recens” un 
“Jaunsventes muiža” par dāvanu kar-
tēm,  kuras tika pasniegtas nominan-
tiem. Paldies  ikvienam, kas deva savu 
artavu svētku organizēšanā. Pateica-
mies par atbalstu Daugavpils novada 
domei.

Viktors Petaško
Sventes pagasta 

Tautas nama vadītājs 

9. septembra rītā smidzināja neliels 
lietutiņš, toties tas netraucēja pulcēties 
uz Sventes pagasta svētku atklāšanu, 
kad pagasta pārvaldes vadītāja Brigita 
Vasiļevska   pacēla pagasta karogu un  

uzrunāja klātesošos.
Šogad sventieši sacentās šautriņu 

mešanā, basketbola soda metienos, 
braukšanā ar velosipēdu,  riepu cīņā 
un  ģimenes volejbolā. Sportiskākie 

Pavisam nemanot, aizritēja pēdējās 
šīs vasaras dienas un atkal pienācis ru-
dens, kas sev līdzi atnesis arī Medumu 
ciema svētkus. Rudens tikšanās jau 
kļuva par labu tradīciju, tieši tādēļ, ka 

rudenim piemīt sevišķa burvība. Ne-
skatoties uz lietainajiem un miglā tīta-
jiem rītiem, mēs tomēr ilgojāmies pēc 
tiem brīžiem, kad saules stari tik tikko 
jaušami cenšas izlauzties cauri miglas 
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Konkursā “Zelta sietiņš” pulcējās Raiņa un Aspazijas daiļrades cienītāji 
Skatuves runas konkurss “Zelta sie-

tiņš” ik gadu septembra mēnesī Daugav-
pils novada Raiņa mājā Berķenelē pulcē 
izcilā latviešu dzejnieka Raiņa un latvie-
šu literātes Aspazijas talanta cienītājus. 
Arī šoruden konkursā tika aicināti pie-
dalīties skolēni no Daugavpils un tuvē-
jiem novadiem. Konkurss tiek organizēts 
ar mērķi popularizēt Raiņa un Aspazijas 
daiļrades mantojumu, skolu jaunatnes 
vidū veidojot izpratni par latviešu kultū-
ras vērtībām, sekmēt skolēnu literatūras 
zināšanas, runas kultūras un latviešu 
valodas izjūtas kopšanu.

Valodas kultūru, dikciju, priekšnesu-
ma izpildījuma māksliniecisko meista-
rību vērtēt bija ieradusies kompetenta 
žūrija. Pareizi izvēlēts repertuārs ir pir-
mais un lielā mērā noteicošais priekšno-
sacījums veiksmīgam runas priekšnesu-
mam. Taču ne mazāk svarīgs ir kontakts 
ar klausītāju un domas atklāsme - teikto 
redzēt, dzirdēt un saprast. 

Dalība konkursā bērniem dod ne vien 
iespēju atraisīties un prasmi pārdzīvot 
lampu drudzi, bet arī vairāk pievērš grā-
matu lasīšanai. Konkursa laureāti Elvi-
ta, Katrīna un Ēriks konkursam izvēlē-
jušies savus mīļākos Raiņa un Aspazijas 
darbus. Elvita stāsta, ka izpildīja tieši 
savam vecumam atbilstošu repertuāru. 
“Domāju, ka gados jaunākiem skolēniem 
to būtu grūtāk uztvert, jo tas patiešām ir 
jāizjūt”, tā bilst Elvita. 

Kā atzina žūrijas pārstāvji, vissīvā-
kā konkurence šogad bija 10.-12. klašu 
grupā, kuras dalībniekiem bija jāizpil-
da viens Raiņa vai Aspazijas dzejolis 
un prozas fragments par Raiņa bērnī-
bas gadiem. Vairākus gadus pēc kārtas 
konkursā piedalās Silenes pamatskolas 

audzēknis Ēriks Lapkovskis, kas šogad 
godam nopelnīja uzvaru savā vecuma 
kategorijā. 

Silenes pamatskolas latviešu valodas 
skolotāja Jeļena Safonova pastāstīja, ka 
konkursa laureātam Ērikam dzimšanas 
diena ir vienā dienā ar dzejnieku Raini. 
“Tā ir tāda skaista sakritība. Ēriks tie-
šām ir ļoti centīgs jaunietis, kas piedalī-
jās šajā konkursā gadu no gada. Prieks 
par to, ka izvēloties šī gada repertuāru, 
mēs strādājām komandā. Tas nebija 
tikai mans kā skolotājas darbs, bet arī 
interešu izglītības skolotājas un mūsu 
pagasta režisores Alevtinas Mihailovas 
ieguldījums. Es, kā  skolotāju, vairāk 
strādāju pie satura. Šim konkursam ga-
tavojāmies ļoti nopietni. Ļoti gribas, lai 
mūsu jaunieši, kas mācās un dzīvo no-
vadā, lasītu grāmatas ar prieku, lai tas 
viņiem tiešām patiktu un radītu labu 
nosakņojumu”, tā komentēja skolotāja 
Jeļena. 

Pēc konkursa žūrijas vērtējuma da-
lībniekiem tika pasniegti Kultūras pār-
valdes pateicības raksti un grāmatu 
dāvinājumi, savukārt laureāti apbal-
voti ar konkursa speciālo balvu “Zelta 
sietiņš”. 1.-4. klašu grupā par laureāti 
kļuva Katrīna Štekele no Rēzeknes 5. 
vidusskolas 3. klases, 5.-6. klašu grupā 
nepārspējams palika novadnieks, Si-
lenes pamatskolas 8. klases audzēknis 
Ēriks Lapkovskis, savukārt 10.-12.klašu 
grupā – Elvita Krakope no Rekavas vi-
dusskolas 12. klases. Kopumā konkursā 
piedalījās 61 dalībnieks no Daugavpils 
novada un pilsētas, kā arī Aknīstes, Ag-
lonas, Rēzeknes, Dagdas, Zasas, Ilūkstes 
un citām Latvijas pilsētu skolām.

Olga Davidova

Naujenes pagastā ar skanīgām balsīm lielījās folkloras kopu 
sadziedāšanās pasākuma “Atvasara Juzefovā” dalībnieki

tūras centra folkloras kopa “Olūteņš” 
(vadītāja Marta Bicāne) un Preiļu no-
vada Saunas pagasta etnogrāfi skais 
ansamblis “Naktineica” (vadītāja Ani-
ta Fedotova).

Klātesošajiem bija iespēja arī aktīvi 
darboties radošajās darbnīcās. Kopā ar 
Amatu meistaru Valdi Grebežu varē-
ja veidot māla zivtiņu svilpauniekus, 
bērniem bija iespēja piedalīties burbu-
ļu zīmēšanas darbnīcā, kā arī kopā ar 
rokdarbnieci Lidiju Viguli ieadīt savu 
radošumu Lielajā Augšdaugavas mus-
turdeķī. Kā jau katrā lauku sētā pie-
klājas, neiztika arī bez bagātīgi klāta 
galda, pasākuma dalībnieki, gan dižo-

jās ar saviem cienastiem, gan mielo-
jās ar citu vestajiem gardumiem. Tika 
baudīta arī “Juzefovas atvasaras īpašā 
zivju zupa”.

Par laimi “izsmelt” Daugavu neizde-
vās, bet tas pierāda tikai to, ka latvieši 
ir ļoti bagāta tauta, jo mums ir savākts 
grandiozs folkloras materiāls, kura ne-
apšaubāmi pietiks vairākām tikšanās 
reizēm un kopīgai muzicēšanai folklo-
ras sadziedāšanās pasākumā “Atvasa-
ra Juzefovā”.

 Aiga Krute

17. septembrī Naujenes pagastā nu 
jau sesto reizi notika folkloras kopu 
sadziedāšanās pasākums “Atvasara 
Juzefovā”. Gadu gaitā šis pasākums 
ir kļuvis par nozīmīgu notikumu, kas 
demonstrē tradicionālās kultūras vēr-
tības – dziesmas, stāstījumus, rotaļas, 
dejas, kā arī tautas lietišķo mākslu, 
amatniecību un citas tautas kultūras 
vai mākslas izpausmes formas. Šī gada 
tēma bija “Daugavas apdziedāšana”. 
Pasākuma gaitā ar savām skanīgajām 
balsīm un melodijām, raito soli, inte-
resantajiem stāstījumiem un bagātīgo 

dziesmu krājumu dalībnieki mēģināja 
“izsmelt” Daugavu. 

Šogad pasākumā tika pārstāvēti trīs 
Latgales novadi. Pasākumā piedalījās 
Daugavpils novada kolektīvi – Dau-
gavpils novada kultūras centra fol-
kloras kopa “Dyrbyni” (vadītāja Anna 
Briška), Dubnas pagasta folkloras 
kopa “Atzola” (vadītāja Marija Um-
braško), Vaboles pagasta etnogrāfi s-
kais ansamblis “Vabaļis” (vadītāja Ive-
ta Skrinda), Naujenes Kultūras centra 
folkloras kopa “Rūžeņa” (vadītāja Inga 
Zeile), Aglonas novada Aglonas Kul-
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Jurijs Kopasovs: “Esmu un palikšu uzticīgs sportam”

Sporta veterāns Jurijs Kopasovs jau 
vairāku gadu garumā ir uzticīgs Dau-
gavpils novadam, startējot dažāda mē-
roga un līmeņa sacensībās veterāniem 
kā Latvijā, tā ārvalstīs - airēšanā, 
svarbumbu celšanā, slēpošanā, skrie-
šanā un citos sporta veidos. Tālajā 
1970. gadā Jurijs Kopasovs kļuva par 
PSRS čempionu airēšanā ar kanoe lai-
vām, savukārt 1973. gadā sportistam 
piešķirts starptautiskas klases sporta 
meistara nosaukums, starp citu, pir-
majam Daugavpilī. Satiekot Juriju, 
liekas, ka enerģija un dzīvesprieks ne-
pazūd viņa acīs ne uz mirkli, savukārt 
pozitīvs skats uz dzīvi saglabājas vēl 
joprojām. 5. septembrī viņam apritēja 
70 gadi, taču vēl joprojām savu dzīvi 
bez sporta Jurijs iedomāties nevar un 
arī negrib.  

- Pastāstiet nedaudz par sevi, 
kur esat piedzimis, dzīvojis, mācī-
jies. 

J.Kopasovs: Esmu dzimis 1947. 
gadā Rīgā, mājdzemdībās, jo pēckara 
gados līdz slimnīcai bija grūti tikt. Vēl 
tagad, braucot garām Mežaparkam, 
redzu māju, kurā piedzimu. Tagad 
gan jāatzīst, tā izskatās labāk nekā 
padomju laikos. Esmu mācījies gan 
Rīgā, gan Daugavpilī, absolvēju Dau-
gavpils vakarskolu. Sakarā ar darbiem 
tēvam bieži bija jābraukā, tāpēc kādu 
laiku dzīvojām Jēkabpilī, tad - Ilūkstē, 
pēcāk - Daugavpilī. Radinieki no mātes 
puses dzīvo Ilūkstē vēl joprojām. Ar vi-
ņiem man ir saglabājies ciešs kontakts. 
Visas bērnības vasaras kopā ar citiem 
radu bērniem es pavadīju tieši Ilūkstes 
pusē. Tad jau apzinīgā vecumā dzīvoju 
Daugavpilī, Varšavas ielā, mājā, kur 
tagad atrodas viesnīca “Villa Ksenija”. 
Tas bija traks rajons, bija daudz huli-
gānu, arī es tāds biju. Smejas. Tāpēc 
arī laikam sāku ar sportu nodarboties. 
Cilvēkos, kas ir nedaudz huligāni, kūsā 
enerģija. Iesāku nodarboties ar boksu 
pie trenera Aleksandra Purvinska. Un 
tad kāds mans draugs piedāvāja pāriet 
uz vingrošanu. Atceros, toreiz man kā 
reiz bija deguns pārsists. Tolaik man 
bija kādi 10 gadi, un es nolēmu, ka ir 
jāiet uz vingrošanu. Un tā es kādus 3 
gadus nodarbojos tikai ar vingrošanu. 
13 gados, aizbraucot uz Rīgu, turpināju 
nodarboties ar šo sporta veidu. Staigā-
ju peldēties Ķīšezerā, tolaik Mežapar-

kā atradās vagonu rūpnīcas stadions 
un tur bija atklātais baseins. Turpat 
arī sāku nodarboties ar airēšanu. To-
laik nodarboties ar sportu bija viegli, 
kur gribējās, tur varēja iet. Tagad, pie-
mēram, tepat Daugavpilī daudzi inte-
resējas, kā bērnu iekārtot peldēšanas 
sekcijā. Tagad to izdarīt ir grūtāk. 

- Tātad var teikt, ka otrais sporta 
veids, ar kuru nodarbojāties no-
pietnāk, bija tieši vingrošana? 

J.Kopasovs: Jā. Kaut arī, kad at-
braucām uz Rīgu, vingrošanas sekcija 
atradās tālāk, staigāju uz nodarbībām 
divas reizes nedēļā, bet bija samērā 
grūti visu apvienot. Tolaik sāku stai-
gāt uz pantomīmas nodarbībām, ku-
ras vadīja latviešu baleta mākslinieks 
un kinoaktieris Māris Liepa. Viņš vēl 
pats bija students. Pie viņa es nodarbo-
jos pusotru gadu. Viņš teica, ka esmu 
talantīgs. Kas saistās ar vieglatlētiku, 
tad tajā nokļuvu pavisam nejauši. Tas 
bija laikā, kad strādāju siltumtīklos. 
Bieži tika organizētas sacensības un 
mani uzaicināja tajās piedalīties. Tā 
nu es aizgāju un uzvarēju. 

1963. gadā es tiku Stropu sporta 
bāzē, kur notika airēšanas nodarbības. 
Es iesēdos smailītē un sāku airēt. Man 
teica, ka man labi izdodas. Protams, 
pirmās iemaņas man bija no Mežapar-
ka laikiem. Pēc kāda laika no smailī-
tēm pārgāju uz kanoe laivām. Mums 
bija laba grupa, un tieši ar kanoe ai-
rēšanu es jau izgāju augstākā līmenī. 
1968. gadā mūsu olimpieši ļoti slikti 
uzstājās Olimpiskajās spēlēs un tika 
mainītas starptautiskas klases sporta 
meistaru klasifi kācijas prasības. Par 
starptautiskas klases sporta meistaru 
varēja kļūt tikai tad, ja tika iegūta pa-
saules čempionāta godalga. Savukārt, 
ja esi kļuvis par olimpisko čempionu, 
iegūsti godātā sporta meistara nosau-
kumu. 1970. gadā es kļuvu par PSRS 
čempionu airēšanā ar kanoe, savukārt 
1973. gadā man piešķīra starptau-
tiskas klases sporta meistara nosau-
kumu. Starp citu, biju pirmais sporta 
meistars Daugavpilī. Kas bija sporta 
meistars PSRS laikos un kas tagad? 
Tagad šīs prasības ir daudz zemākas. 
Tagad skatos, ka sporta meistaru no-
saukumus dod daudziem, kaut gan 
pēc vecās kvalifi kācijas sistēmas mēs 
neesam sasnieguši tik augstus rezultā-
tus, kā tas bija PSRS laikā. Jāmaina šī 
attieksme pret sportu, manuprāt. Arī 
prasībām jābūt daudz stingrākām. 

- Un kur turpinājāt mācības pēc 
skolas? 

J.Kopasovs: Esot PSRS izlases 
komandas sastāvā, divus gadus pēc 
kārtas mēģināju iestāties Sporta in-
stitūtā, taču man tas neizdevās. 1975. 
gadā norisinājās PSRS Tautu sparta-
kiāde, un tiem, kas piedalījās, noteica 
vieglākas prasības, stājoties institūtā. 
Starp mūsu grupas biedriem 25 cilvē-
ku sastāvā, kas iestājās neklātienes 
programmā, bija viens sporta meista-
ra kandidāts, 3 starptautiskas klases 
sporta meistari, viens godātais trene-
ris un visi pārējie – sporta meistari. 
Un pasniedzēji jautāja, ko gan mēs vēl 
jums varam iemācīt? Fizioloģija, ķīmi-
ja gan bija jāmācās, jo daudz ko nezi-

nājām tieši šajos priekšmetos. Taču, 
kas saistījās ar sportu, mēs katrs jau 
savā ziņā bijām profesors. 1980. gadā 
es absolvēju institūtu, 13 gadus biju 
PSRS izlases komandas sastāvā. Aktī-
vi piedalījos čempionātos, divas reizes 
tiku gatavots olimpiādei, bet tā arī ne-
sanāca tajā piedalīties. Latvijas treneri 
nevarēja izsisties cauri sistēmai. Bet 
man vienalga patika sports. Es jau 
smejos, kā aizbraucu uz čempionātu, 
visi konkurenti mani jau pazīst. Man 
nav problēmu uzvarēt, liec kaut vai 
10 sporta veidos. Smejas. Jo dažādība 
sportā ir pats labākais. 

- Vai Jums ar gadiem nav izstrā-
dājies ieradums uzvarēt? 

J.Kopasovs: Nemaz. Jo katru reizi 
sacensībās piedalos ar prieku. Ja zau-
dēju, tad arī tikai ar prieku. Toties 
man ir draugi un paziņas, kuriem daž-
reiz piekāpjos, lai uzvar viņi. Daru to 
speciāli, lai viņiem būtu interesanti, 
lai viņi aizķeras. Pavisam nesen noti-
ka Latgales sporta svētki, uz kuriem 
atvedu 77 gadus veco Emīlu. Satiku 
viņu Stropos un teicu, lai nesēž mā-
jās, bet nāk un piedalās sacensībās. 
Un viņš arī startēja un ieguva 4. vie-
tu. Kad aizgāju no sporta, sāku strādāt 
Ķīmijā par sporta bāzes direktoru. Un 
bāzē darbojās sporta grupa, kur toreiz 
ar Emīlu arī iepazinos. Bija arī citi 
mani draugi, kas apmeklēja šo veselī-
bas grupu. Toreiz jau maksāt no savas 
kabatas neko nevajadzēja, arodbiedrī-
ba maksāja. Vēl joprojām atceramies, 
ar kādu gandarījumu tur darbojāmies. 
Kolektīvais gars – tas ir feini. Tās sajū-
tas saglabājušās līdz šīm dienām. Arī 
tagad ir kādi seši septiņi mani draugi, 
kas kopā ar mani trenējas un braukā 
uz sacensībām, tostarp arī mūsu vete-
rāns Romualds Saušs. Iepazināmies, 
kad viņš vēl bija jauns. Viņš vēl jopro-
jām ir rūdīts sportists. Nodarboties ar 
sportu atvedu arī bijušo sporta skolotā-
ju Stanislavu Stašulānu. Arī viņš ilgu 
laiku vairs netrenējās un nepiedalījās 
sacensībās. Viņš kādreiz bija ļoti labs 
šķēpmetējs, un es ieteicu viņam atsākt 
treniņus. Tagad arī ar svarbumbu cel-
šanu viņš nodarbojas un arī diezgan 
veiksmīgi. 

- Kuru Jūs varat nosaukt par 
savu dzīves treneri vai varbūt tādi 
ir bijuši vairāki? 

J.Kopasovs: Varu teikt, ka man 
dzīvē ļoti ir palīdzējuši cilvēki, kas bija 
saistīti ar sportu. Kad nodarbojos ar 
airēšanu sporta klubā “Dinamo”, bija 
tāds Jakovs Greiss, kas tolaik klubā 
strādāja par atbildīgo sekretāru, kā arī 
bija talantīgs sporta pasākumu organi-
zators. Protams, arī mans treneris Bo-
riss Prirodins – brīnišķīgs cilvēks. Mēs 
savā starpā saucām viņu par tētuku, 
viņš bija savējais. Airēšanā viņš mūs 
trenēja kopš 1964. gada. Bija jauki lai-
ki. Visi puiši gribēja viņam līdzināties, 
viņš bija stiprs, stalts, sportisks. Bija 
sabiedriski aktīvs un enerģisks. Viņš 
tiešām mani izveidoja par labu spor-
tistu, norūdīja, esmu viņam ļoti patei-
cīgs. Tikai labus vārdus gribas teikt 
par Eduardu Lihovecki, kas daudzus 
gadus ir vadījis novada Sporta nodaļu. 
Viņš ir īsts sava darba fanātiķis, kas 

visu vienmēr dara pēc labākās sirds-
apziņas, rūpīgi un pārdomāti. Vienno-
zīmīgi par svarīgu savā dzīvē varu  no-
saukt savu pirmo treneri Aleksandru 
Purvinski. Pēc tam jau pēc institūta 
pats strādāju par treneri. Trenēju jau-
niešus kanoe airēšanā, bet samērā ne-
ilgi, kādu pusotru gadu. 

- Vai atceraties savu pirmo izcī-
nīto medaļu?  

J.Kopasovs: Protams. Tas bija 
1964. gads, kad pirmo reizi ar puišiem 
piedalījāmies Latvijas čempionātā ai-
rēšanā ar kanoe laivām. Toreiz mēs 
vinnējām stafetē. Pie tam, konkurenti 
sacensībās bija nopietni – gan sporta 
meistari, gan sporta meistara kandidā-
ti. Tā bija nozīmīga uzvara, bet medaļa 
– pati dārgākā. Treneris mūs nosauca 
par kvartetu, kas izcīnīja čempionāta 
zeltu. Nākamā nozīmīgā uzvara tika 
izcīnīta Šauļos, kur ar lielu pārsvaru 
ieguvu zelta godalgu. Pēc šīm sacensī-
bām mani sāka dēvēt par spēcīgu spor-
tistu. Vēlāk bija daudz dažādu uzvaru. 
Kad vienreiz nosvēru visas medaļas, 
kuras izcīnīju padomju laikā, sanāca 
8,5 kilogrami! Tagad medaļu man ir 
katru gadu gandrīz tikpat. Jāsaka, ka 
veterānu sports ir laba lieta, taču tam 
vajadzīgi lieli tēriņi. Finansiālā ziņā 
man daudz palīdz mana meita, kas 
dzīvo un strādā ASV. Viņa ir liela ma-
lace, pārzina trīs valodas. Lepojos arī 
ar savu dēlu un mazdēlu. 

- Kā vērtējat valsts un novada 
pašvaldības atbalstu sporta vete-
rāniem? 

J.Kopasovs: Veterānu sportā esmu 
jau vairāk nekā 15 gadus. Pirms 15 
gadiem veterānu kustība Latvijā bija, 
taču ne tik augstā līmenī kā tagad. 
Tagad ir labi, jo visos sporta veidos 
tiek rīkoti Pasaules čempionāti vete-
rāniem. Ļoti daudzi šaubīgi domā, ka 
veterānu sports ir nevajadzīgs. Es to-
mēr uzskatu, ka seniori, kas nodarbo-
jas ar sportu, uztur savu veselību un 
slimo mazāk, ir lielāks ieguvums gan 
valstij, gan sabiedrībai kopumā. Pro-
tams, prieks, ka novadā tiek rīkotas 
sacensības veterāniem, jo tas ļauj būt 
mums labākiem, stiprākiem un veselā-
kiem. Ja es rakstu vēstuli ar lūgumu 
atbalstīt, tad vienmēr šo atbalstu arī 
saņemu. 

- Vai uzskatāt, ka veterāni ir sava 
veida stimuls jauniešu vidū? 

J. Kopasovs: Uzskatu, ka mūsdienu 
jaunatnei vispār trūkst stimula nodar-
boties ar sportu. Veterānu sacensībās 
ir vērojama interesanta likumsakarī-
ba. Skatot sacensību rezultātus, nākas 
novērot, ka vairāk ir dalībnieku ne jau 
jauniešu vidū, bet gan veterānu. Bet es 
domāju tas ir novērojams tāpēc, ka jau-
natnes Latvijā paliek arvien mazāk. 
Kad vadīju Ķīmijā sporta bāzi, izveido-
ju bērnu sporta skolu, kas bija viena no 
labākajām Latvijā. Sagatavojām divus 
sporta meistarus un kādus 30 sporta 
meistara kandidātus. Daugavpilī attīs-
tījām zemūdens peldēšanu. Viss noti-
ka, tagad ir savādāk. 

 Ar Juriju Kopasovu sarunājās 
Olga Davidova
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Olimpiskajā dienā Kalupes pamatskolā viesojās 
biatlona zvaigzne Jēkabs Nākums 

ta sporta inventāru, augstākā kaluma 
medaļas un nozīmītes no neskaitāmām 
sacensībām. Jēkabs Nākums atklāja, 
ka tiekšanās uz virsotnēm nav viegla, 
bet to var paveikt, ja vien ir nosprausts 
mērķis. Sākumā Jēkabs trenējās slē-
pošanā, savukārt  turēt rokās šauteni 
izmēģināja vien 14 gadu vecumā. “Tad, 
kad es biju pirmajā biatlona treniņā, 
man trāpījās nikns treneris, kurš savu-
laik bija izaudzinājis junioru pasaules 
čempionus un nespēja iedomāties, ka 
viņam kādreiz būs jāstrādā ar iesācē-
jiem un tik maziem bērniem, kā es. Pir-
majā treniņā es ar asarām acīs aizgāju 
projām un domāju, ka tas ir mans pē-
dējais treniņš, jo es nezināju, kurā vietā 
stobrā liek patronu. Es visu treniņu no-
mocījos un treneris nemaz nenojauta, 
ka es nezinu, kā ir jāšauj. Otram trene-
rim tomēr izdevās mani pierunāt, lai es 
turpinu, ” atmiņās gremdējās Nākums. 
1986.gadā Alūksnē atvēra Murjāņu fi -
liāli, kur trenēja jaunos biatlonistus, 
tostarp nākamo sporta zvaigzni. 

Vai skolēni zina ar ko biatlonisti no-
darbojas vasarā?  Brauc ar rollerslē-
pēm! Kā ar tām braukt, sporta zālē no-
demonstrēt palīdzēja Jēkaba Nākuma 
draugs, studiju un izlases biedrs, Dau-
gavpils novada domes Sporta nodaļas 
vadītājs Edgars Miglāns. 

Jēkabs Nākums aicināja bērnus no-

darboties ar sportu, tomēr neaizmirst 
domāt arī par izglītības un profesijas 
apgūšanu, jo sportista karjera ir ļoti 
īsa. Viņš norādīja, ka ikviens var izmē-
ģināt slēpot pa vietējiem kalniņiem, un 
ja tas iepatīkas, var doties uz tuvāko 
sporta bāzi Daugavpilī, kur biatlonis-
tus trenē Pjotrs Sardiko un Oļegs Ma-
ļuhins. “Labi, ja skolās ir tādi apstākļi, 
ka var ziemā trenēties slēpošanā, jo tas 
norūda, ļauj iziet svaigā gaisā un rada 
prieku,” aicināja pasaules čempions. 

Uz jautājumu, vai ir cerība par bi-
atlona spožuma atjaunošanos Latvijā, 
Jēkabs ir piesardzīgs. “Nevar teikt, ka 
mums aug jaunā nomaiņa skaitliskā 
apjomā, bet ir sportisti, kas pamazām 
sāk parādīties pie apvāršņa. Tas ir 
skaidrojams ar demogrāfi sko situā-
ciju visās sfērās, sports ir tikai viena 
no jomām, kas no tā cieš. Šobrīd mēs 
mēģinām vienam Maskavas latvietim 
nokārtot pilsonību, lai viņš varētu pār-
stāvēt Latviju un aizpildīt esošo tukšu-
mu,” pastāstīja Olimpiskais vēstnesis. 

Pēc saistošā stāstījuma, skolēni ar 
Jēkabu Nākumu labprāt fotografējās 
un lūdza autogrāfus. Biatlonista vadī-
bā bērni vingroja skolas pagalmā un 
pēc tam devās sacensties dažāda veida 
aizraujošās stafetēs.

Elza Pučko

Aizvadīts trešais Daugavpils novada MTB maratons
16. septembrī Sventē notika trešās ri-

teņbraukšanas sacensības “Daugavpils 
novada MTB maratons”. Sacensībās 
startēja 111 riteņbraucēji no dažādām 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pil-
sētām un novadiem. 

Sacensību dalībnieki atkarībā no ve-
cuma grupas veica maratona (39 km) 
vai veselības jeb pusmaratona (21 km) 
garas distances un ģimenes brauciena 
distanci (5 km). Pusmaratona braucie-
nā piedalījās 22 riteņbraucēji, ģimenes 
brauciena distanci veica 18 riteņbrau-
cēji un maratona distanci – 71 riteņ-
braucējs.

Sacensību rīkotāji izsaka pateicību 
atbalstītājiem: Daugavpils novada do-
mei, Sventes pagasta pārvaldei, SIA 
“Latgales Alus D”, ZEBRA Print, SIA 
“EKA PAIPALAS”, Rexona, Egļukalns, 
Jersikas Čipsi, SIA “Vērtīgs”, 28Stone 

Consulting, Europe Direct Daugavpilī, 
zinātkāres centrs “ZINOO Daugavpils” 
un FunnyLand.

Maratona kopvērtējums (vīrie-
ši):

1.vieta Selga Nauris (Hawaii 
Express)

2.vieta Brics Raimonds (Baltijas 
Sports)

3.vieta Beitāns Kaspars (VeloRīts)
Maratona kopvērtējums (sievie-

tes):
1.vieta Frīda Vija (TK Sniegpulkste-

nīte)
2.vieta Spiridovska Diana (RPP 

MTB)
3.vieta Bauska Evita (Selonia)

Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”

22.septembrī 563 norises vietās visā 
Latvijā notika “Olimpiskā diena 2017”. 
Olimpiskā diena katru gadu tiek or-
ganizēta, lai popularizētu Olimpiskās 
vērtības – draudzību, cieņu un izcilību. 
Devīze šajā gadā “Vingro svaigā gaisā!” 
aicināja pasākuma dalībniekus sportot 
brīvā dabā un gūt no tā prieku. Jau 
piekto gadu Olimpiskā diena noritēja 
Kalupes pamatskolā, uz kuru pulcējās 
gan vietējie skolēni, gan ciemiņi no Bi-
ķernieku pamatskolas, Špoģu un Va-

boles vidusskolas. Šogad Olimpiskais 
vēstnesis Kalupē bija divu Olimpisko 
spēļu dalībnieks, Eiropas čempions 
biatlonā, pasaules čempions vasaras 
biatlonā, Latvijas biatlona izlases tre-
neris –  Jēkabs Nākums.

Pēc  svinīgās karoga pacelšanas un 
kopējās iesildīšanās, interesentā stās-
tījumā par savu dzīves gājumu un 
sportista gaitām dalījās Jēkabs Nā-
kums. Bērni ar lielu interesi klausījās 
un savām rokām aptaustīja biatlonis-
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 Ekspluatācijā nodots ceļš 
“Grantiņi – Vanagi” Sventes pagastā

Pašlaik Daugavpils novadā no-
tiek vairāku ceļu un ceļu posmu 
pārbūve. Divi projekti tiek rea-
lizēti, piesaistot Lauku atbalsta 
dienesta fi nansējumu. Projekts 
“Daugavpils novada pašvaldības 
ceļu pārbūve” tika iesniegts Ei-
ropas Lauksaimniecības Fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam 
pasākumā “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvi-
dos”, kura ietvaros tiek pārbūvē-
ti ceļu posmi Dubnā, Vabolē un 
Kalupē. Turpinās arī pašvaldības 
ceļa “Grāviņi – Vecie tokari” ceļa 
pārbūve Višķu pagastā. Savukārt 
ceļš “Grantiņi – Vanagi” Sventes 
pagastā jau nodots ekspluatācijā. 
Projekta realizācijas gaitā veikta 
grants seguma būvniecība, nogā-
žu stiprināšana, caurteku nomai-
ņa un citi darbi.   

Sventes pagasta pārvaldes vadī-
tāja Brigita Vasiļevska uzsver, ka 
jebkurš ceļš, kas tiek sakārtots, 
pagastam ir svarīgs. “Tas ir liels 
ieguvums, jo tādējādi tiek sakār-
tota kaut kāda daļiņa infrastruk-
tūras. Šis ceļš ir starp šiem svarī-

gajiem ceļiem, jo tas ved gar vienu 
no pagasta lielākajām zemnieku 
saimniecībām, kurā atrodas arī 
ferma ar vairāk kā 50 slaucama-
jām govīm. Ceļš arī savieno divus 
valsts ceļus, līdz ar to tagad varēs 
ērtāk un ātrāk nokļūt ne tikai pie 
šī zemnieka, bet arī pie paipa-
lu fermas, šis ceļš ved arī garām 
kapsētai. Liels paldies Daugavpils 
novada pašvaldībai, jo, pateicoties 
tam, ka šis ceļš tika iekļauts pro-
jektā, mums izdevās to sakārtot”, 
tā B. Vasiļevska. 

Projekta kopējais fi nansējums 
sastāda 124 081 eiro, tai skaitā 
99 783 eiro ir publiskais fi nansē-
jums un 24 298 eiro pašvaldības 
fi nansējums. 

Kā pastāstīja novada pašvaldī-
bas izpilddirektores 1. vietniece 
Ināra Natarova, Lauku atbalsta 
dienestam ir iesnegti vēl 5 ceļu 
posmu pārbūves projekti Kalkū-
nē, Medumos, Salienā un Līksnā.

Olga Davidova

Medumu pagastā veikti ceļu posmu atjaunošanas darbi 
18. septembrī tika pabeigti paš-

valdības autoceļa 72-27 “Kščeva 
– Papuļi” (p.k. 30+00 – 95+00) at-
jaunošanas darbi.

Darbi tika veikti 6,5 km garā 
ceļa posmā, atjaunojot vissliktā-
kajā stāvoklī esošos ceļa posmus 
2670 m garumā, 4,5 m platumā ar 
grants biezumu 15 cm.

Atjaunošanas darbus veica SIA 
“BauForm” augustā un septem-
brī. Kopējās ceļa atjaunošanas 

darbu izmaksas ar PVN sastādīja 
42842,65 euro.

Pateicoties Daugavpils novada 
autoceļa fonda iedalītajiem lī-
dzekļiem, tika uzlabots autoceļa 
“Kščeva – Papuļi” seguma stāvok-
lis un šobrīd Medumu pagasta ie-
dzīvotāji un vietējie zemnieki var 
izmantot atjaunoto ceļu.

Jaunieši atjaunoja slēgtās Līksnas 
pamatskolas sporta laukumu

Pateicoties Daugavpils novada do-
mes Izglītības pārvaldes jauniešu 
ideju projektu konkursa “Uzlabosim 
savu ikdienu!” fi nansiālam atbals-
tam, Līksnas pagasta jaunieši at-
jaunoja slēgtās Līksnas pamatskolas 
sporta laukumu.  

Projekta galvenā doma bija pie-
vērst Līksnas jauniešus fi ziskām 
aktivitātēm, labiekārtot bijušās Līks-
nas pamatskolas skolas laukumu un 
organizēt basketbola/futbola spēles 
un jauniešu Sporta dienu, kuras lai-
kā tika rīkotas dažādas aktivitātes, 
jautrās stafetes u.c.  

Tika atjaunots futbola laukums, 
uzstādītas koka konstrukcijas, fut-
bola vārti, tajā skaitā futbola vārtu 
tīkli, jo laukums bija nelietojamā 
stāvoklī, un vecie, koka konstrukci-
jas vārti jau bija nolietoti, sapuvuši. 
Tika atjaunots basketbola laukums, 
attīrīts asfalta segums, iezīmētas 

basketbola laukuma līnijas, uzstādīti 
divi basketbola vairogi ar stīpām un 
tīkliem. Pirms projekta īstenošanas, 
uz basketbola laukuma seguma bija 
zāle un lielas plaisas, laukuma līnijas 
vairs nebija saskatāmas un basketbo-
la grozi jau sen bija utilizēti.

Visas vasaras garumā notika da-
žādas sporta aktivitātes, kuru laikā 
tika iesaistīti Līksnas pagasta jau-
nieši, kaimiņu pagasta jaunieši, kā 
arī dažāda vecuma pagasta iedzīvo-
tāji. 

Lielu paldies izsakām projekta rea-
lizācijā iesaistītajiem 47 jauniešiem, 
kā arī Līksnas pagasta pārvaldes 
darbiniekiem par atsaucību projekta 
“Bumbojam Līksnā” realizēšanā.

Mārtiņš Pabērzs
Projekta “Bumbojam Līksnā” 

koordinators 
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Pie kafi jas tases par jauniešiem svarīgo

jaunieši izstrādāja ideāla pasākuma, 
pasākumu cikla vai projekta plānu. 
Pasākuma laikā jauniešiem bija iespē-
ja uzrakstīt jautājumus pašvaldībai uz 
kuriem atbildēja Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska 
un Daugavpils novada pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika. Priecē, ka 
jauniešiem rūp ne tikai jautājumi, kas 
skar jaunatnes politiku, bet novada lab-
klājība kopumā, piemēram, auto ceļu 
stāvoklis dažos pagastos. Pasākums no-
slēdzās ar pateicības vārdiem, dāvanām 
un enerģisko deju studijas “STOPtime” 
uzstāšanos. 

Vērtējot dalībnieku atsauksmes par 
jaunatnes darbu Daugavpils novadā, 
būtu jāpilnveido informācijas aprites 
sistēma, jānodrošina jauniešus ar infor-

māciju par uzņēmējdarbības iespējām 
Daugavpils novadā, būtu jārīko vairāk 
veselības veicināšanas pasākumi un 
semināri. Ar to darbs pie jaunatnes po-
litikas stratēģijas nebeidzas un turpi-
nāsies līdz pat decembrim. Jau pavisam 
drīz tiks atvērta reģistrācija jauno līde-
ru skolai, kas norisināsies no 27. līdz 29. 
oktobrim.  

Pasākuma organizatori pateicas vi-
siem dalībniekiem par aktīvu darbu pa-
sākumā un brīvprātīgajiem par centību. 

Projekts īstenots “Erasmus+: Jau-
natne darbībā” ietvaros.

Milāna Loča
Jaunatnes lietu projektu 

koordinatore

Ekskursanti iepazina Ambeļu, Biķernieku un Naujenes pagastu

Daugavpils novada dienu ietvaros 
16.septembrī aģentūra TAKA sadar-
bībā ar novada pagastiem organizēja 
divas ekskursijas – vienu Naujenes 
pagastā, otru – Biķernieku un Ambeļu 
pagastā. Ekskursijas vadīja profesio-
nāli novada gidi. Maršrutos tika ie-
kļauti ievērojamākie apskates objekti, 
interesantākās lauku saimniecības un 
cienasts. 

Ekskursija pa Naujenes pagastu 
sākās ar populārāko tūrisma objektu 
apmeklēšanu – Dinaburgas pils make-
tu un dabas taku, Vasargelišķu skatu 
torni, Slutišķu vecticībnieku māju. 
Kaut arī daļa apmeklētāju viesojās šeit 
ne pirmo reizi, labais laiks un rudens 
krāšņums tos atklāja citā gaismā. Tā 

kā pēdējos gados bija daudz darīts pie 
Slutišķu kraujas sakārtošanas, eks-
kursijas dalībniekiem bija iespēja to 
apmeklēt un atklāt sev vēl nezināmos 
Daugavas krastus. Juzefovas parkā 
dalībniekus priecēja biedrības “Lat-
gales Reģionālais Dzīvnieku mīļotāju 
centrs” suņu paraugdemonstrējumi, 
kas raisīja īpaši pozitīvas emocijas. 

Arvien par jaunām ekspozīcijām 
gādā arī Naujenes novadpētniecības 
muzejs – ciemiņiem bija iespēja apska-
tīt izstādes un novērtēt atjaunotās tel-
pas. Baltais krogs parūpējās pasniegt 
tradicionālos vecticībnieku ēdienus. 
Naujenes pagasts lepojas, ka tajā ir 
arī šķirnes zirgu audzētava „Pavlī-
lijas” -  tajā varēja ne tikai apskatīt 

saimniecību, bet arī novērtēt saimnie-
ka seno zirglietu kolekciju un pasēdēt 
īstā karietē. Ekskursijas noslēgumā 
viesojāmies kādreiz varenajā Lociku 
lidlaukā, kurš, lai gan ir zaudējis bi-
jušo spozmi, tomēr dod iespēju iztēlo-
ties, kā te izskatījās pagātnē. Šobrīd to 
gan izmanto tikai mazā aviācija, un ar 
motodeltaplānu bija iespēja arī šoreiz 
pacelties gaisā, ko labprāt izmantoja 
ekskursanti, kurus valdzina debesis 
un augstums. Ekskursiju vadīja Māra 
Kampāne – Daugavpils novadpētniecī-
bas muzeja vecākā speciāliste.

Ekskursiju pa Biķernieku un Ambe-
ļu pagastu vadīja Oļesja Aleksejeva – 
Bikernieku pamatskolas skolotāja un 
Juta Valaine – biedrības Jubra vadī-
tāja. Kaut arī Biķernieku pagasts nav 
slavens ar tūrisma objektiem, tam ir 
interesanta vēsture un ir vairāki ob-
jekti, kas radīja ļoti patīkamu priekš-
statu par pagastu. Ceļojums sākās ar 
pagasta ēku, kura pilda ne tikai savas 
ar likumu noteiktās funkcijas, bet ir 
arī kā neliels muzejs, kurā ir gan glez-
nu izstāde, gan novadpētniecības ista-
ba. Ekskursantiem bija unikāla iespēja 
paviesoties Krivošejevas vecticībnieku 
lūgšanu namā, kas parasti svešajiem 
ir slēgts, bet šoreiz bija iespēja dzir-
dēt stāstījumu gan par lūgšanu nama 
vēsturi, gan vecticībnieku parašām 
un tradīcijām. Lipinišķu pareizticīgo 
baznīca apbūra ar savu arhitektonis-
ko izsmalcinātību un grezno iekštelpu 
iekārtojumu, kā arī tēva Andreja aiz-
rautīgo stāstījumu. Biķernieku pagas-
ta lepnums ir arī skola, kas var pelnīti 

palielīties par daudziem sasniegumiem 
un novitātēm, kas tai ļauj veiksmīgi 
darboties izglītības sfērā un būt kā pa-
raugs daudzās jomās, par ko pastāstīja 
skolas direktors Aleksejs Mackevičs. 

Tālāk ekskursija veda uz Ambeļu 
pagastu, kur tika aplūkotas Mežinieku 
ģimenes netradicionālās saimniekoša-
nas metodes, kas parāda, ka bieži vien 
mēs neaizdomājamies, ka var saim-
niekot citādāk, un tas ļauj ekonomēt 
spēkus un resursus – piemēram, viņu 
izveidotā lubiņu ražošana un poten-
ciālo klientu apmācīšana, kartupeļu 
audzēšana salmos un citas novitātes. 
Ievērības cienīgs objekts ekskursijas 
gaitā bija HES uz Dubnas upes, kur 
vairāk jautājumu bija stiprā dzimuma 
pārstāvjiem, bet pie mākslīgā ūdens-
krituma gan fotografējās visi. Ambeļos 
tika aplūkota katoļu draudzes baznīca, 
kas ir viena no senākajām koka baz-
nīcām Latgalē ar ļoti netradicionālu 
iekšējo apdari un senām gleznām. Am-
beļu ciemā ekskursija veda uz kultū-
ras namu, kas ir ļoti gaumīgi iekārtots 
un kurā bija apskatāmas vairākas iz-
stādes  - Džeinas Gavares gleznu un 
vietējo fotogrāfu ainavas. Kulmināci-
ja ekskursijai bija “Ambeļu skreines” 
apmeklējums, kur klausītājus priecēja 
folkloras kopa „Speiga”, iegremdējot 
klātesošos senajās tradīcijās un aicinot 
pie bagātīgi klāta latgaliešu galda.

 Rolands Gradkovskis
Aģentūras TAKA direktors

 Rit pēdējais gads, kad darbojas Dau-
gavpils novada jaunatnes politikas 
stratēģija 2011.-2017.gadam, tāpēc 
15.septembrī jaunieši tikās ar politikas 
veidotajiem  un ekspertiem pie kafi jas 
tases, lai izrunātu svarīgākos jautāju-
mus, kurus būtu jārisina jaunās jaunat-
nes politikas stratēģijas ietvaros. 

Uz pasākumu pulcējās vairāk nekā 
130 dalībnieki, kas aktīvi piedalījās 
diskusijās par dažādiem jautājumiem, 
kas skar dažādas jaunatnes politikas 
un sabiedrības jomas. Pasākuma atklā-
šanā jauniešiem bija iespēja iepazīties 
ar Daugavpils novada jaunatnes darbu 
7 gadu periodā, smelties pieredzi un 
iedvesmu no aktīvākajām Daugavpils 
novada biedrībām – “Medumu Cerība”, 
“Līksnas jauniešu kopiena” un “VPJC”. 

Bija iespēja arī iepazīties ar Daugavpils 
novada jaunatnes jaunizveidoto biedrī-
bu “19 naglas”, kura tapusi ar mērķi, 
lai vecinātu aktīvāku jauniešu iesais-
tīšanos sabiedriskajā dzīvē, iniciatīvas 
izrādīšanu un fi nansējuma piesaistei 
dažādu ideju realizēšanai. 

Kopumā darbs noritēja divās sesijās. 
Dalībnieki jau reģistrācijas laikā tika 
sadalīti sešās grupās, kas atbildēja kā-
dai noteiktai prioritātei – jauniešu līdz-
dalība, jauniešu informētība, jauniešu 
neformālā izglītība, jauniešu veselība 
un sociālā iekļaušana, jauniešu nodar-
binātība un uzņēmējdarbība, jauniešu 
brīvais laiks.  Pirmās sesijas laikā jau-
nieši izvērtēja savas prioritātes, sprieda 
par to, ko izdevās paveikt un ko neiz-
devās, un kāpēc. Otrās sesijas laikā 
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I Z S O L E S

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

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2017. gada 24. oktobrī plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
dzīvokļa īpašums Nr. 87, „11”, Višķu 
tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 
novads, ar kadastra numuru 4498 900 
0286. Objekta sākotnējā cena –  EUR 
1650 .

2017. gada 24. oktobrī plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „296” , Daugava, 
Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads  
0.0659 ha platībā, ar kadastra numuru 
4460 004 1939. Objekta sākotnējā cena 
–  EUR 850.

2017. gada 24. oktobrī plkst. 10:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Atpūta 124”, 
Sventes pagasts,  Daugavpils novads 
0.0733 ha platībā, ar kadastra numuru 
4488 009 0280. Objekta sākotnējā cena 
–  EUR 480 .

2017. gada 24. oktobrī plkst. 11:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums ar kadastra nu-
muru 4462 002 0376    2.13 ha platībā, 
un atrodas Kalupes pagasts,  Daugav-
pils novads. Objekta sākotnējā cena –  
EUR 2 400 .

2017. gada 24. oktobrī plkst. 11:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Straujupe”, 
ar kadastra numuru 4460 003 0264   
7500 m2 platībā, un atrodas Kalkūnes 
pagasts,  Daugavpils novads. Objekta 
sākotnējā cena –  EUR 920 .

2017. gada 24. oktobrī plkst. 12:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Vezumnieki” 
ar kadastra numuru 4474 005 0230,  
zemes vienība ar kadastra apzīmēju-
mu  4474 005 0367    2.41 ha  platībā 
un būve,  Vecstropi, Naujenes pagasts,  
Daugavpils novads. Objekta sākotnējā 
cena –  EUR 9555.20.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. 
gada 20. oktobrim plkst. 15.00. 

2017. gada 24. oktobrī plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība (starpgabals) ar kadas-
tra apzīmējumu 4488 005 0820   0.4 ha 
platībā, Sventes pagasts, Daugavpils 
novads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 
540.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. pan-
ta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš 
paziņojuma publicēšanas Latvijas Re-
publikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12. kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00), iepriekš samaksājot reģistrā-
cijas maksu EUR 14.00 (četrpadsmit 
euro 00 centi)  un nodrošinājumu 10% 
apmērā no izsolāmā nekustamā īpašu-
ma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 
domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. 
uzziņām:   29412676, 26357842.

Kalupes pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par 10 (desmit) 
koku nozāģēšanu Baltaču kapsētā pēc adreses Baltači, Kalupes pag., Dau-
gavpils nov., LV – 5450. Nozāģēšanai paredzētas 7 (septiņas) liepas 1 (viena) 
lapegle un 2 (divas) priedes.

Lūdzam Kalupes pagasta iedzīvotājus publiskās apspriešanas laikā līdz 
2017.gada 10.oktobrim sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēša-
nu rakstiski vai ierodoties personīgi Kalupes pagasta pārvaldē.  Tālrunis 
65447831.

Naujenes pagastā notiek projekta 
„Uzlabosim savu ikdienu” 

realizācija

Naujenes bērnu interešu klubā iekš-
telpas ieguvušas jaunu mākslas dar-
bu, kas tapa, darbojoties komandā. Šī 
gada 14. septembrī šeit notika graffi ti 
meistarklase ar mākslinieku Maksi-
mu Puzanu un 15 talantīgu un rado-
šu Naujenes jauniešu komandu. Šāda 
veida pasākums nav urbānais vandā-
lisms, bet gan iespēja izteikties. Pasā-
kuma laikā jaunieši iemācījās strādāt 
ar aerosola krāsām, pielietot dažādu 
graffi ti tehniku un darboties komandā. 
Rezultatā tapa mākslas darbs, kas at-
aino mazu daļu no lielās Latvijas da-
bas. Mākslinieks vēl papildinās darbu, 
un jau no oktobra sākuma visi intere-
santi to varēs apskatīt Naujenes bērnu 
un jauniešu centra iekštelpās. Biedrība 
„DAVAI”  DAUGAVPILS - VIDE AT-
VĒRTA IKVIENAM  kopā ar jaunie-
šiem vēlas darbā paradīt “Ko nozīmē 
būt atbildīgam dabas priekšā.” Graffi ti 
sastāv no daudziem dažādiem dzīvnie-
kiem: vardes, tauriņi, putni, gliemeži, 
zīdītāji, bez kuriem Latvijas daudzvei-
dība nav iedomājama. Darbu veidoja 
dažādi jaunieši, tādējādi parādot, ka 
kopīgā ceļā mēs varam saglabāt to, kas 
mums ir apkārt, TU esi atbildīgs par 
to, ko pieradini, par draugiem, par ap-
kārtējo vidi un dabu. 

Šovasar biedrība “DAVAI” kopā ar 
Naujenes jauniešiem realizēja pasāku-
mu ciklu “Atbildīgs dzīvesveids”, kuru 
mērķis ir paradīt dabas trauslumu un 

dabas daudzveidības skaistumu, pie-
daloties gan vasaras nometnēs, gan 
nakts pārgājienā, kura laikā jaunieši 
tika iepazīstināti ar iespējām, ko var 
darīt ikdienā, lai taupītu resursus, 
tamborējot paklājus no T-krekliem un 
dāvājot tos dzīvnieku patversmei, ap-
skatīt nakts kukaiņus un ūdens dzīv-
niekus, un saprastu to nozīmību biolo-
ģiskajā dudzveidībā.

Šāda veida pasākums tiek realizēts 
projekta „Uzlabosim savu ikdienu” ie-
tvaros, sadarbojoties ar Daugavpils no-
vada domi, Naujenes pagasta pārvaldi, 
Naujenes jaunatnes un sporta centru, 
Daugavpils Sikspārņu centru, Latga-
les zoodārzu un biedrību “DAVAI”.

Visu projekta „Mazais princis nova-
dam” pasākumu mērķis ir, izmantojot 
radošās darbnīcas, paplašināt bērnu 
un jauniešu redzesloku par līdzdalības 
iespējām dabas saglabāšanā, kas ļautu 
jauniešiem atbildīgi izturēties pret da-
bas vērtībām ilgtspējā. Mūsu mērķis ir 
ieinteresēt jauniešus Zaļā dzīves stila 
piekopšanā ikdienā, minimāli iespai-
dojot pasauli apkārt, sākot ar ēdiena 
pagatavošanu, iepirkumu izvēli un brī-
vā laika pavadīšanu. 

Anita Franckeviča, Jeļena Žukova

Mūžībā aizgājuši
Biķernieku  pagastā

Anželika Gribute (1989.g.)
Vera Fiļmanoviča (1911.g.)

Demenes pagastā
Raisa Labecka (1935.g.)

Veronika Smilgina (1945.g.)
Dubnas pagastā 

Alla Kornaševska (1947.g.)
Jānis Bramanis (1950.g.)

Kalupes pagastā
Leonora Cirse (1923.g.)

Monika Pudāne (1935.g.)
Līksnas pagastā

Valentīna Susekle (1943.g.)
Maļinovas pagastā

Ivans Pitkevičs (1957.g.)
Naujenes pagastā

Broņislavs Siņevičs (1930.g.)
Nikolajs Lozko (1940.g.)

Valērijs Balakirevs (1942.g.)

Zinaīda Meldere (1954.g.)
Vladimirs Ignatenko (1927.g.) 

Nīcgales pagastā 
Arsentijs Ivanovs (1937.g.)
Skrudalienas pagastā

Anastasija Krasovska (1931.g.)
Gaļina Ivanova (1939.g.)

Tabores pagastā
Ivans Šušerts (1949.g.)

Vaboles pagastā 
Jānis Kučinskis (1956.g.)

Višķu pagastā
Valentīna Petrovska (1941.g.)

Zenons Jurkjāns (1936.g.) 
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A P S V E I C A M

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

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Līdz 16.oktobrim 
piesaki kandidātu 

novada domes apbalvojumiem
Tuvojoties 18.novembrim, Daugavpils novada dome vēlas apzi-

nāt un īpaši sumināt tos cilvēkus, kuri ir pelnījuši atzinību par 
ieguldījumu novada attīstībā, pašvaldības un valsts pārvaldes 
darbā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociāla-
jā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā. Līdz 
š.g. 16.oktobrim aicinām izvirzīt pretendentus, kuri ir cienīgi 
tikt apbalvoti ar Atzinības rakstu vai balvu „Gada cilvēks”. Pil-
na informācija par pretendentu pieteikšanas kārtību atrodama 
nolikumā par Daugavpils novada domes apbalvojumiem. Noli-
kums pieejams mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv un pagas-
tu pārvaldēs. Tiesības pieteikt kandidātus ir Daugavpils novada 
domes deputātiem, iedzīvotājiem (ne mazāk kā 5 pilngadīgas 
personas), iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem, reģistrētām 
nevalstiskajām organizācijām un profesionālajām asociācijām. 

Pieteikumus adresēt Daugavpils novada domes Apbalvošanas 
komisijai, iesniedzot papīra veidā Daugavpils novada domes 
personāla daļā (28.kab., Rīgas iela 2, Daugavpils) un elektroniski 
uz e-pastu - jolita.zubcova@dnd.lv. Uzziņām - t.65476834 

Sveicam  jaunlaulātos!
• Innu Kolosovu un Juri Bebri
• Elizabeti Dambi un Vilni Dunski
• Nadeždu Aksjutu un Henrihu Novicki
• Kristīnu Smirnovu un Ēriku Augšpolu
• Alevtinu Geraščenko un Oļegu Čerikovu
• Nataļju Ivanovu un Sergeju Jefi movu 

Novadā dzimuši
Dubnas pagastā

Dominiks Poļačonoks (1. septembrī)
Laucesas pagastā

Elīna Užule (23. augustā)
Naujenes pagastā

Kira Gerasimova (1. septembrī) 
Gļebs Aņisimovs (3. septembrī)

Tabores pagastā
Jaromirs Fatičevs (14.           septembrī) 

Daugavpils novada iedzīvotājas tiek laipni aicinātas izmantot iespēju 
pārbaudīt savu krūšu veselību. Dodoties uz izmeklējumu, lūdzam līdzi 
ņemt saņemto Nacionālā veselības dienesta vēstuli ar uzaicinājumu pie-
dalīties valsts krūts vēža skrīninga programmā (izmeklējums ir bez mak-
sas) vai ārsta speciālista (ginekologa) vai ģimenes ārsta nosūtījumu (pa-
cienta iemaksa – EUR 2.85). Lūdzu neaizmirstiet līdzi paņemt personu 
apliecinošu dokumentu.

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

Dārgie skolotāji,Dārgie skolotāji,Dārgie skolotāji,Dārgie skolotāji,Dārgie skolotāji,Dārgie skolotāji,
 lai jums prieks izbaudīt  lai jums prieks izbaudīt  lai jums prieks izbaudīt 

nenovērtējamos prieka mirkļus, nenovērtējamos prieka mirkļus, nenovērtējamos prieka mirkļus, 
kurus sniedz bērnu mirdzošās acis un kurus sniedz bērnu mirdzošās acis un kurus sniedz bērnu mirdzošās acis un 

audzēkņu izaugsme! audzēkņu izaugsme! audzēkņu izaugsme! 
Lai darbā palīdz jūsu labestība, Lai darbā palīdz jūsu labestība, Lai darbā palīdz jūsu labestība, 

uzkrātā pieredze un gudrība! uzkrātā pieredze un gudrība! uzkrātā pieredze un gudrība! 
Sirsnīgi sveicu profesionālajos svētkos!Sirsnīgi sveicu profesionālajos svētkos!Sirsnīgi sveicu profesionālajos svētkos!Sirsnīgi sveicu profesionālajos svētkos!Sirsnīgi sveicu profesionālajos svētkos!Sirsnīgi sveicu profesionālajos svētkos!

Daugavpils novada domes vārdā,
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska

Daugavpils novada domes vārdā,Daugavpils novada domes vārdā,Daugavpils novada domes vārdā,
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Sirsnīgi sveicieni 
Starptautiskajā senioru dienā! 

Novada senioriem novēlu stipru veselību,  
izturību, nerimstošu dzīvesprieku

 un tuvinieku atbalstu,
 īstenojot visas labās ieceres!

Mobilā mamogrāfa 
izbraukumu grafi ks


