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Apsveikti Ziemassvētku atklātņu konkursa uzvarētāji 

nes pamatskolas 5. klases par darbu ar 
nosaukumu “Eņģeļu dvēseles skaņas”.

Visi bērni atzina, ka ļoti gaida Zie-
massvētkus un, protams, arī dāvanas. 
Katram no viņiem ir savs sapnis un 
brīnums, kuriem viņi patiesi tic. Sko-
lēni pastāstīja, ka katrā ģimenē gada 
gaidītākajiem svētkiem gatavojas jo 
īpaši – pušķojot mājas un eglīti, rakstot 
vēstuli Ziemassvētku vecītim un gaidot 
baltu sniegu aiz loga un pagalmā. Visi 
bērni kā viens atzina, ka viņiem ļoti pa-
tīk zīmēt arī ikdienā, neskatoties uz jeb-
kādiem konkursiem. Par katru no dar-

biem tika padomāts kopā ar skolotājiem 
– rūpīgi izvēlēta zīmējuma tematika un 
vizuālais noformējums. 

Valērijas darbs tiks izmantots Zie-
massvētku atklātņu veidošanai sūtīša-
nai pa pastu, Daiņa zīmējums būs ap-
skatāms pašvaldības mājas lapā www.
daugavpilsnovads.lv, kā arī sociālajos 
tīklos, savukārt Elmāra “Ziemas nakts 
burvība” nu jau priecē izdevuma “Dau-
gavpils Novada Vēstis” lasītājus.

Pateicības par piedalīšanos konkur-
sā saņēma: Laucesas pamatskolas 4. 
klases skolniece Veronika Formakova, 
Zemgales vidusskolas 2. klases skol-
niece Ērika Voitkeviča, Naujenes pa-
matskolas 2. klases skolnieks Artjoms 
Golubs, Kalupes pamatskolas 3. klases 
skolniece Kristiāna Gadzāne, Vaboles 
vidusskolas 5. klases skolnieks Kris-
ters Gronskis, Zemgales vidusskolas 
6. klases skolniece Tatjana Griņeviča, 
Salienas vidusskolas 4. klases skolnie-
ce Karina Stikute, Salienas vidussko-
las 2. klases skolniece Evelīna Aļošina, 
Sventes vidusskolas 4. klases skolniece 
Megija Eisāne, Laucesas pamatskolas 
6. klases skolniece Anna Macuka, Nau-
jenes pamatskolas 5. klases skolniece 
Meldra Kokina, Sventes vidusskolas 2. 
klases skolniece Anastasija Krivašeje-
va. 

Visiem bērniem pateicamies par ori-
ģināliem un rūpīgiem darbiem, skolotā-
jām – par profesionalitāti un palīdzību. 
Visi konkursa dalībnieki tika apbalvoti 
ar Pateicībām un nelielām saldām dā-
vanām.

7. decembrī Daugavpils novada domē 
tika izvērtēti bērnu zīmējumi Ziemas-
svētku apsveikumu veidošanai.

Daugavpils novada domes Lietu 
pārvaldes informācijas un sabiedris-
ko attiecību daļa, sadarbībā ar novada 
vizuālās mākslas skolotāju metodisko 
apvienību, jau piekto gadu pēc kārtas 
organizēja Ziemassvētku atklātņu kon-
kursu. Konkursa galvenais mērķis ir 
rosināt skolēnus apzināt Ziemassvētku 
un Jaunā gada tradīcijas un pilnveidot 
prasmi saskatīt dabas pārvērtības zie-
mā, kā arī rast skolēniem iespēju kļūt 

par apsveikuma atklātnes zīmējumu 
autoriem.

Konkursanti varēja izvēlēties vienu 
no četrām piedāvātajām tēmām: “Eņ-
ģeļu dziesmas”, “Ziemassvētki baznīcā”, 
“Ziemassvētku pastkarte” un “Uzsniga 
sniedziņš balts”. 

Konkurss norisinājās divās kārtās. 
Konkursa dalībnieki veidoja vizuā-
lās mākslas darbus glezniecības vai 
grafikas tehnikā uz A4 formāta lapas. 
Konkursā piedalījās novada skolu au-
dzēkņi no 8 izglītības iestādēm. 1. kon-
kursa kārta notika izglītības iestādēs, 

savukārt 2. kārtai no 
skolām virzīti 16 autoru 
darbi.

Par Ziemassvētku ap-
sveikumu autoriem pēc 
žūrijas vērtējuma izvēlē-
ti trīs labākie. Rezultātā 
priekšroka tika dota Va-
boles vidusskolas 5. kla-
ses skolniekam Elmā-
ram Baikam un darbam 
ar nosaukumu “Ziemas 
nakts burvība”, Silenes 
pamatskolas 1. klases 
skolniekam Dainim 
Rivdiķim un darbam 
ar nosaukumu “Ziemas 
ainava” un Kalupes pa-
matskolas 4. klases skol-
niecei Valērijai Laskinai 
un darbam ar nosauku-
mu “Ziemassvētki baz-
nīcā”. Savukārt žūrijas 
simpātijas balvu iegūs 
Evelīna Kursīte no Sile-
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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

Iedzīvotāju pieņemšanas janvārī nenotiks.
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
22.01. Laucesas pagasta pārvalde    14.00-16.00
Aivars Rasčevskis
08.01. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00

15.01. Nīcgales pagasta pārvalde 14.00-17.00
Jānis Belkovskis
08.01. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
22.01. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

08.01. Laucesas pagasta pārvalde 09.00-12.00

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

Valērijs Hrapāns
Iedzīvotāju pieņemšanas janvārī nenotiks

Viktors Kalāns
15.01. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-13.00
29.01. Vaboles pagasta pārvalde 10.00-13.00
Edgars Kucins

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

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

Janīna Kursīte
12.01. Malnavas koledžas īstenošanas vieta Višķi 08.00-10.00
19.01. Nīcgales pagasta pārvalde 08.00-10.00
26.01. Dubnas pagasta pārvalde 08.00-10.00
Svetlana Kursīte

08.01. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00

26.01. Salienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
Juris Livčāns
17.01. Daugavpils novada dome, 53.kab. 13.00-14.00
24.01. Daugavpils novada dome, 53.kab. 13.00-14.00
29.01. Naujenes pagasta pārvalde 16.30-17.30
Visvaldis Ločs
04.01. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
25.01. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs
08.01. Biķernieku pamatskola  16.00-18.00

15.01. Randenes pamatskola 15.00-17.00

22.01. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Vjačeslavs Moskaļenko

08.01. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 09.00-10.00

15.01. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 09.00-10.00

22.01. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 09.00-10.00

29.01. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 09.00-10.00

Olesja Ņikitina

16.01. Demenes pagasta pārvalde   15.00-17.00

23.01. Tabores pagasta pārvalde 15.00-17.00
Aleksandrs Sibircevs

12.01. Sventes vidusskola 16.00-18.00

23.01. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Regīna Tamane

09.01. Skrudalienas pagasta pārvalde 13.00-16.00

16.01. Kalkūnes pagasta pārvalde 13.00-16.00

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

Palielināts bērna piedzimšanas pabalsts 
Saskaņā ar Daugavpils novada domes sēdē pie-

ņemtajiem grozījumiem pašvaldības Saistošajos no-
teikumos  Nr. 6 “Par vienreizēja pabalsta piešķirša-
nu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”, pabalsta 
apmērs no 150 eiro ir palielināts līdz 200 eiro. Pa-
balsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu 
jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.

Tiesības saņemt Pabalstu ir Latvijas Republikas 
pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem 
piešķirts personas kods un vismaz viena no bērna 
vecāku pamata dzīvesvieta un bērna pamata dzīves-
vieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta 
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā.

Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, per-

sonai, kura adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar 
bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja šis Pa-
balsts nav izmaksāts bērna vecākiem. Pieteikumu 
Pabalsta saņemšanai var iesniegt 6 mēnešu laikā no 
bērna piedzimšanas. 

Grozītie Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2018. 
gada 1. janvārī.

2017. gada 14. decembra sēdē pieņemti 39 
lēmumi:
 Atcēla saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldī-
bas līdzfi nansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājās””.
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldī-
bas līdzfi nansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājās””, “ Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2009.gada 29. decembra saistošajos no-
teikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Dau-
gavpils novada pašvaldībā”” un “Grozījumi Daugav-
pils novada domes 2010.gada 21. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils 
novadā””.  
 Grozīja Skrudalienas un Laucesas pagasta pār-

valdes nolikumu.
 Apstiprināja Skrudalienas pagasta teritorijā sa-

dzīves atkritumu savākšanas tarifu par faktiski iz-
vesto atkritumu daudzumu.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 584783,40 
euro projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģe-
nerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada 
teritorijās I kārta” fi nansēšanai.
 Atbalstīja Birķineļu baznīcas ēkas Kalkūnes pa-

gastā iegūšanu novada pašvaldības īpašumā.
 Iedalīja no pašvaldības autoceļu fonda 2017.gada 

nesadalītā atlikuma Naujenes pagasta pārvaldei  
1815 euro 18.novembra ielas  kanalizācijas aku vāku 
nomaiņai, Kalupes  pagasta  pārvaldei  3200 euro ceļa 
“Bisteri-Borovka-Krievani” avārijas caurtekas remon-

tam un 1500 euro plastmasas caurteku iegādei ceļam 
“Rasnači – Baltmuiža”, novada domei 2286,90 euro 
darbu daudzumu sarakstu izstrādāšanai ceļiem plū-
dos nodarīto zaudējumu novēršanai.
 Apstiprināja pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu 

sadales precizēto plānu  2017.gadam starp iestādēm 
un ceļu ikdienas uzturēšanai.
 Atļāva Līksnas pagasta pārvaldei izslēgt no grā-

matvedības uzskaites nepabeigtās būvniecības objek-
tu “Ceļš “Mežciems - Ļūbaste” rekonstrukcija” 6783,40 
euro un norakstīt objekta izmaksas izdevumos.
 Atļāva Līksnas pagasta pārvaldei izslēgt no grā-

matvedības uzskaites autoceļu “Tilti – Tiltu apakšsta-
cija” bilances vērtībā 5816,71 euro.
 Piešķīra Ambeļu pagasta pārvaldei 4581,95 euro 

no pašvaldības nekustamā īpašuma „Pasta māja”, 
Parka iela 12, Ambeļi,  atsavināšanas rezultātā gūta-
jiem pašvaldības budžetā līdzekļiem, kuri tiks izman-
toti labiekārtošanas darbiem.  
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrā-

matā uz 7 pašvaldības nekustamajiem īpašumiem 
Naujenes pagastā.
 Nolēma atsavināt 3 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Demenes un Kalupes pagastā.
 Nolēma pārdot 1 pašvaldības nekustamo īpašumu 

Laucesas pagastā.
 Nolēma izbeigt atsavināšanas procesu uz 10 

pašvaldības nekustamiem īpašumiem Biķernieku, 
Kalkūnes, Maļinovas, Medumu, Sventes, Naujenes 
un Nīcgales pagastā.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 2 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Sventes un Kalupes pa-
gastā.

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

Veikti grozījumi Saistošajos noteikumos 
“Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” 

Dotie grozījumi paredz pabalsta palielinājumu 
Daugavpils novada ģimenēm (personām), kas ne-
atkarīgu apstākļu dēļ nonākuši krīzes situācijā un 
nevar nodrošināt savas pamatvajadzības un au-
džuģimenēm, kur saskaņā ar Daugavpils novada 
Naujenes, Līksnas, Kalkūnes, Višķu, Skrudalienas 
bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem par bērna ie-
vietošanu attiecīgā ģimenē un kurai ar bāriņtiesas 
lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un ar 
kuru ir noslēgts līgums par bērna uzturēšanu. Do-

tais pabalsta apmērs ir palielināts no 142,29 eiro 
līdz 200 eiro. Kā arī līdz ar veiktajiem grozījumiem 
palielināts  pašvaldības ikmēneša pabalsts uzturam 
audžuģimenē par katru bērnu. Iepriekšējo 145 eiro 
vietā tagad ģimene par katru bērnu saņems pabalstu 
160 eiro apmērā. 

Saistošo noteikumu īstenošanai krīzes situācijā no-
nākušām ģimenēm(personām) 2018. gadā no pašval-
dības budžeta papildus nepieciešami 580 eiro, savu-
kārt audžuģimenēm -līdzekļi 6660 eiro apmērā.

Grozīti Saistošie noteikumi “Par vienreizējiem 
pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā” 

Saskaņā ar Daugavpils novada domes sēdē pie-
ņemto lēmumu, tiek grozīti domes Saistošie noteiku-
mi Nr. 14 “Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils 
novada pašvaldībā”, līdz ar kuriem tie tiek papildi-
nāti ar sadaļu “Vienreizējs pabalsts invalīdiem kopš 
bērnības”. Tiesības saņemt pabalstu būs invalīdiem 
kopš bērnības, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dau-
gavpils novada administratīvā teritorija un kuru 
ienākumi ir līdz 128.06 eiro mēnesī. Pabalsts tiek 
izmaksāts 50 eiro apmērā vienu reizi gadā. Lai sa-
ņemtu šo pabalstu, personai Sociālajā dienestā ir 
jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai un ap-

liecība vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas lēmums. Saistošo noteikumu īsteno-
šanai 2018. gadā no pašvaldības budžeta būs nepie-
ciešami 1300 eiro.

Līdz šiem grozījumiem pašvaldībā tika izmaksā-
ti sekojoši pabalsti: vienreizējs pabalsts personām, 
kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, pabalsts 
apbedīšanai, dzimšanas dienas pabalsts, svētku pa-
balsts un pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacien-
tiem.

Dotie grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas 
“Daugavpils Novada Vēstīs”. 
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Baltinavā diskutēja par skolu strukturālo un satura reformu izglītībā 

4. decembrī Baltinavā notika disku-
sija “Skolu strukturālā un satura re-
forma izglītībā”. Diskusijā piedalījās 
pārstāvji no Līvāniem, Preiļiem un 
Baltinavas, Daugavpils novadu pārstā-
vēja Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks, Izglītības, kultūras 
un sporta jautājumu komitejas priekš-
sēdētājs Aivars Rasčevkis un Izglītības 
pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska. 
Tāpat sarunā piedalījās LR 12. Saeimas 
deputāts, Saeimas Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisijas vadītājs Aldis 
Adamovičs. Klātesošos ar skolu opti-
mizācijas plānu iepazīstināja pētījuma 
autors ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs, 
par kompetenču pieejas standartiem 
stāstīja projekta eksperte Solvita Po-
šeiko, bet savu pieredzi novadmācības 
idejas ieviešanā piedāvāja Veronika 
Dundure, vienlaicīgi iepazīstinot ar 
trim šķēršļiem un vēl risināmajiem 
uzdevumiem, kas traucē novadmācību 
pieņemt kā neatņemamu mācību pro-
cesa sastāvdaļu visā Latvijā. Lai gan 
priekšmets tiek mācīts Siguldā, Alsun-
gā, pēc pēdējiem datiem fakultatīvi arī 
28 Latgales reģiona skolās. 

Lai arī diskusijas gaitā lielākās šau-
bas un domu apmaiņu izraisīja tieši 
strukturālā reforma, diskusijas dalīb-
nieki vienojās, ka izglītības kvalitātes 
celšana ir būtiska Latvijas attīstībai, 

tai pat laikā norādot, ka tik prasīga 
lauku, mazpilsētu vides pretnostatīša-
na pilsētu skolām kārtējo reizi pierāda, 
ka reģionālās attīstības politika valstī 
ir margināla parādība. Vēl jo vairāk – 
iecerētā satura reforma, kuras centrā 
ir bērns, viņa pieredze, talantu, iema-
ņu un lietpratību attīstīšana, kā arī lo-
kālo vērtību izcelšana, ir zināmā pret-
runā ar piedāvāto strukturālo reformu, 
kas balstīta uz kvantitatīvu datu (sko-
lēnu skaits, centralizēto eksāmenu sta-
tistika u.c.) un, diemžēl, no Latvijas kā 
mono centriskās valsts attīstību.  

Daugavpils novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks, Izglītības, kultūras 
un sporta jautājumu komitejas priekš-
sēdētājs Aivars Rasčevkis: “Vispirms 
gribētos runāt par reģionālo valsts po-
litiku, kuras faktiski mums nekad arī 
nav bijis. Tagad mēs redzam, ka sākas, 
Jāņa Turlaja prezentācijā tas parādās. 
Ir Rīga, Pierīga un pārējā Latvija. Mēs 
esam tajā pārējā Latvijā un ar to mums 
ir jārēķinās. Pašvaldībā strādāju kopš 
1994. gada, un šīs reģionālās politikas 
nekad nav bijis. Esam piedzīvojuši gan 
krīzi, gan labus laikus. Tagad reali-
tāte ir tāda, ka mūs kārtējo reizi grib 
ietekmēt no augšas. Mēs pārvēršam 
izglītību par konkurenci, par naudas 
pelnīšanas veidu, mēs cīnāmies ar 
pašvaldībām par bērnu skaitu skolās. 
Tas ir ārprāts, jo tie taču ir bērni! Tā 
ir mūsu nākotne un viņi redz, ko mēs 
darām, mēs faktiski tirgojamies par vi-
ņiem. Man, kā deputātam un vietējam 
iedzīvotājam, tas nav pieņemami. Ja 

Turlajs savā prezentācijā parāda Špo-
ģu vidusskolu, kas kopumā valstī ir tik 
labā līmenī, ka tā ir jālikvidē, es saku, 
ka nekad tā nebūs, jo mēs cīnīsimies. 
Mēs savas skolas neatdosim!”.  

4. pasaules latgaliešu saieta rezo-
lūcija izglītībā paredzēja: nodrošināt 
konkrētu, vietējai situācijai atbilstošu 
latgaliešu rakstu valodas vai novad-
mācības stundu skaitu visos izglītī-
bas posmos un līmeņos, plānojot tam 
fi nansiālu atbalstu Latgales reģionā, 
kā arī atbilstoši kompetenču izglītībai 
pārvērst humanitārās un sociālās lī-
nijas priekšmetu mācību līdzekļus un 
standartus, lai papildinātu tās ar vēs-
turiski objektīviem materiāliem par 
Latgales vēsturi, valodu, literatūru, 
etniskām un kultūras īpatnībām. 

Blakus šiem uzdevumiem ir svarīgi 
saglabāt lauku vidusskolas Latvijas 
austrumu robežā, kas ir latgaliskā 
latviskuma un ES drošības viens no 
atspēriena punktiem. Tādēļ diskusijas 
dalībnieki vienojās, ka nepieciešams 
īpašs atbalsts tieši austrumu pierobe-
žā esošajām skolām un aktīva sabied-
rības nostāja izglītības reformā valstī 
kopumā. 

Savu viedokli diskusijā pauda Dau-
gavpils novada Izglītības pārvaldes 
vadītāja Janita Zarakovska: “Redzot 
doto pētījumu par skolu optimizācijas 
plānu, mēs redzam tikai šo fi nansiālo 
ietaupījumu. Mēs neredzam, kas no-
tiks tālāk ar bērnu, ar skolu, ar lauku 
vidi, kura ir attīstīta un kurā skola ir 
kultūras centrs. Mēs atrodamies piero-

bežā, kreisais krasts ir krievvalodīgais, 
kaut arī tajā tikai viena vidusskola ir 
palikusi, kurā mācās ar krievu mācību 
valodu, visas pārējās ir pārgājušas uz 
latviešu mācību valodu. Kārlis Ulma-
nis savā laikā visas pierobežas skolas 
ir uzcēlis, un tagad mums ir šīs divas 
vidusskolas – Zemgales vidusskola 
un Salienas vidusskola. Ja mēs nolik-
vidējam vidusskolas, protams, bērni 
kopā ar vecākiem aizbrauks kaut kur 
projām un tur paliks tukša vide. Mūsu 
novada Špoģu vidusskola gadu no gada 
kopvērtējumā ir pirmajā trijniekā pēc 
centralizēto eksāmenu rezultātiem. Ja 
valstī vidējais rādītājs ir 49 %, tad Špo-
ģu vidusskolā šis radītājs ir 66 %. Arī 
citām skolām vidējie rādītāji ir 62-66 %. 
Šogad pirmo vietu un balvu par mate-
mātikas rezultātiem saņēma Salienas 
vidusskola. Eksaktajos priekšmetos 
labi rezultāti ir Zemgales vidusskolā, 
latviešu valodā - Vaboles vidusskolā. 
Nevar kultivēt ideju, ka lauku skolās 
ir vāji mācību rezultāti. Varbūt beidzot 
no šīs idejas būtu jāatsakās, jo tas ir 
absurds. Jo lauku skolās rezultāti ir 
brīžiem pat labāki nekā lielo pilsētu 
skolās”.  

Raidījums ir publicēts LRT mājas 
lapā www.lrtv.lv un youtube 

kontā www.youtube.com/user/
latgalesregionalatv. 

Karavīri palīdz dzīvnieku patversmei “Otrā māja” 
tīja, ka blakus šiem darbiem mežā tiek 
veidota taka pastaigām ar suņiem un 
mini parks, uzsverot, ka šādi darbi un 
iniciatīva ir nozīmīgi kā vietējai sa-
biedrībai, tā arī valstij kopumā. 

Iniciatīvu doties tieši uz Daugavpils 
novadā esošo patversmi nāca no ASV 
kolēģu puses, kuri darbam piesaistī-
ja kanādiešus un viņu būvinženieri. 
ASV armijas 407. civilo lietu bataljona 
kapteinis Džons Logans: “Es šeit jūtos 
brīnišķīgi, gluži kā mājās, jo mēs dzīvo-
jam ASV ziemeļos, kur ir daudz snie-
ga un auksti. Šeit tā ir iespēja visiem 
mūsu karavīriem strādāt ārpus mili-
tārās zonas, kas ir ļoti svarīgi, attīstot 
komandas darbu”. 

Biedrība “Otrā māja dzīvniekiem” 
dibināta 2010. gadā, bet patversme 
izveidoja mazliet vairāk kā pirms trīs 
gadiem. Karavīri velējās atbalstīt pēc 
iespējas jaunāku organizāciju, jo tieši 
tādām arī viņu dzimtajā pusē trūkst 
palīdzīgu roku. 

“Esmu ASV palīdzējis sabiedrībai, 
bieži arī kopā ar savu ģimeni, sievu un 
diviem bērniem”, paturpināja Dž. Lo-
gans. 

Kanādas bruņoto spēku 1. apbru-
ņojuma inženieru punkta sapieris 
Stephens Smits pastāstīja, ka daļa no 
viņiem bija aizsūtīti apmācībās, kā 
būvēt suņu būdas. “Kanādā ir daudz 
patversmju un tām visām ir nepiecie-
šama palīdzība. Esmu priecīgs būt šeit 

un palīdzēt”. 
Šobrīd patversmē ir aptuveni 30 suņi, 

bet kaķi atrodas pie pagaidu saimnie-
kiem, jo māja, kur tie turēti līdz šim, 
rit remontdarbi. Gūstot fi nansējumu 
no dažādiem fondiem un ziedotājiem, 
rasta iespēja rekonstruēt koka māju 
un izveidot mūsdienām atbilstošu pat-
versmes centrālo ēku. 

“Pirmajā stāvā tiks izvietotas visas 
darba telpas – istaba kaķīšiem, izola-
tors, vetārsta kabinets, pēc operācijas 
telpa, dušas telpa suņiem, garderobe 
personālam un tualete apmeklētajiem. 
Tas ir viss, kas līdz šim šeit trūka”, tā 
bilda Ž. Sosnare. 

Tāpat Žaneta pastāstīja, ka jopro-
jām ir ļoti nepieciešama brīvprātīgo 
palīdzība, tie, kas varētu vest suņus 
pastaigās, nodarboties ar socializāciju 
un meklēt jaunus saimniekus. Katrs, 
kurš gatavs palīdzēt, var jebkurā laikā 
sazināties ar biedrības valdes locekli, 
zvanot pa tālruni. Rekonstrukcijas no-
slēgums gaidāms nākamā gada pava-
sarī. Zemessardzes un NATO karavīri 
apņēmušies palīdzēt patversmei arī 
turpmāk, lai pilnībā pabeigtu darbu 
pie pastaigu laukuma un meža takas 
izveides un labiekārtošanas. 

Raksts tapis sadarbībā ar
 Latgales Reģionālo televīziju.

Dzīvnieku patversmes “Otrā māja” 
teritorijā rosījās Latgales reģiona Ze-
messardzes karavīri un sabiedrotie 
karavīri no Kanādas un ASV. Militārie 
spēki regulāri sniedz atbalstu sabied-
rībai. Šajā reizē dzīvnieku patversmes 
suņi tiek vesti pastaigās un rit arī pa-
staigu laukumu izveide iepretim lielā-
ko suņu voljēriem. “Otrajā mājā” šāda 
veida labdarība notiek pirmo reizi, bet 
karavīri labos darbos tikušies arī ie-
priekš. 

Sniegt sabiedrībai jebkāda veida pa-
līdzību – tas ir kā zemessardzes, tā citu 
militāro vienību galvenais uzdevums 

– uzsver karavīri, kuri nedēļas nogalē 
veica dažādus labiekārtošanas darbus 
dzīvnieku patversmē Demenes pagas-
tā.  

Zemessardzes 34. bataljona Operatī-
vās daļas priekšnieks, kapteinis Valē-
rijs Baranovskis stāsta, ka pilsētā viņi 
ir palīdzējuši uzbūvēt basketbola lau-
kumu bērnu nama “Priedīte” teritorijā, 
savukārt šis pasākums ir labs turpi-
nājums šāda veida sadarbībai. Dotajā 
brīdī ir sagatavoti pamati betona lau-
kumam suņu voljēram. 

Biedrības “Otrā māja dzīvniekiem” 
valdes locekle Žaneta Sosnare pastās-
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 Daugavpils novada akcija “Lepojos būt novadnieks!”

Daugavpils novada dome izslu-
dina Latvijas simtgadei veltītu ak-
ciju “Lepojos būt novadnieks!”, ar 
mērķi veicināt novada iedzīvotāju 
un nekustamo īpašumu īpašnieku 
piederības apziņu Daugavpils no-

vadam, sniedzot iespēju atzīmēt 
sevi novada kartē un iemūžināt 
to ar fotoattēlu, kas tiks saglabāts 
mājas lapā www.novadslepojas.lv. 
Vienlaikus šī akcija sniegs iespēju 
nekustamā īpašuma īpašniekiem 
paziņot pašvaldībai savu e-pasta 
adresi, ar to apliecinot vēlmi turp-
māk saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumu 
elektroniski.

Mājas lapā novadslepojas.lv ik-
viens Daugavpils novadā dekla-

Daugavpils novads tika pārstāvēts 
Eiropas Parlamentā 

cilvēkiem ar invaliditāti 

Ceturtais Eiropas Parlaments 
cilvēkiem ar invaliditāti tika or-
ganizēts, lai atzīmētu Starptau-
tisko dienu cilvēkiem ar invalidi-
tāti, ko atzīmējām 2017. gada 3. 
decembrī, un   Eiropas Cilvēku ar 
invaliditāti foruma (EDF) 20. ga-
dadienu. Tajā piedalījās pārstāvji 
no visām 28 Eiropas Savienības 
dalībvalstīm. Latviju pārstāvēja 
Cilvēku ar īpašām vajadzībām 
sadarbības organizācija SUS-
TENTO, delegātu  skaitā  bija  arī  
Daugavpils  novada invalīdu bied-
rības „Ildra” valdes locekle un Lat-
vijas Nieru slimnieku asociācijas 
Latgales nodaļas  vadītāja Ligita 
Liepiņa. Līdzdalību cilvēkiem ar 
invaliditāti nozīmīgajā pasākumā 
atbalstīja Latvijas deputāti Eiro-
pas Parlamentā Sandra Kalniete, 
Inese Vaidere, Tatjana Ždanoka 
un Krišjānis Kariņš.

Sanāksmes laikā Briselē tika 
diskutēts par cilvēku ar invali-
ditāti tiesību nodrošināšanu  Ei-
ropā, sociālās aizsardzības no-
drošināšanu, nodarbinātības 
palielināšanu un iekļaujošas izglī-
tības sekmēšanu, kā arī pieņem-
ta rezolūcija par nākamo Eiropas 

invaliditātes stratēģiju kā doku-
mentu, kas varētu uzlabot visu 
cilvēku ar invaliditāti dzīvi ES 
valstīs 2020.-2030. gadā.

EDFģenerālsekretāre, LCIVSO 
SUSTENTO vadītāja Gunta Anča 
uzsvēra, ka strukturēts dialogs un 
sadarbība ne tikai  Eiropas, bet 
arī valstu, novadu un pašvaldību 
līmenī ļaus cilvēkiem ar invalidi-
tāti sekmīgi iekļauties sabiedrībā.

Ceturtā Eiropas Parlamenta cil-
vēkiem ar invaliditāti noslēgumā 
tā dalībnieki pieņēma Ārkārtas 
rezolūciju par Eiropas pieejamības 
aktu nodarbinātības, sociālās 
politikas, veselības aprūpes un 
patērētāju tiesību aizsardzības 
jomās, pieprasot Eiropas Padomei 
nekavēties ar tās apstiprināšanu.

Ligita  Liepiņa
Daugavpils novada invalīdu biedrī-

bas „Ildra” valdes locekle
Latvijas Nieru slimnieku asociācijas 

Latgales nodaļas vadītāja

Biedrībai “Jubra” pasniegta 
kultūras zīme 

“Latviskais mantojums” 

30. novembrī Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā tika pasniegta kultūras 
zīme „Latviskais mantojums” 16 lau-
ku tūrisma uzņēmējiem kā pateicība 
par līdz šim paveikto kultūras man-
tojuma daudzināšanā.  Kultūras zīmi 
„Latviskais mantojums” par latviskā 
kultūras mantojuma saglabāšanu un 
demonstrēšanu tūrismā uzņēmējiem 
pasniedza Latvijas Republikas kultū-
ras ministre Dace Melbārde un Latvi-
jas Pašvaldību savienības priekšsēža 
vietnieks Gints Kukainis.

Daugavpils novada Ambeļu pagas-
ta biedrībai “Jubra” (vadītāja Juta 
Valaine) kultūras zīme “Latviskais 
mantojums” pasniegta par latgalisko 
tradīciju un prasmju kopšanu. Bied-
rība „Jubra” aktīvi vāc un popularizē 
Latgales kultūras tradīcijas. Tas no-
tiek „Ambeļu skreinē” – vēsturiskā 
koka ēkā, kas celta 20. gs. sākumā. 
No ēkas paveras skaistas ainavas uz 
Višķu ezeru. „Ambeļu skreinē” bied-
rība „Jubra” organizē un svin tradi-
cionālos gadskārtu svētkus, izkopj 
un rāda amatu prasmes, rīko danču 
vakarus un dzer kāzas, kā arī taisa 
vakarēšanas ar dziedāšanu, zīlēšanu 
un citām izdarībām. Šeit cep maizi un 
rīko tematiskas izstādes. Pie mājas 
ierīkota brīvdabas pasākumu orga-
nizēšanas vieta ar ugunskuru. Kul-
tūras zīmes pasniegšanā piedalījās 
arī Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektores 1. vietniece Ināra 
Natarova, Ambeļu pagasta pārvaldes 
vadītājs Sandris Kusiņš un Ambeļu 
pagasta kultūras nama un folkloras 
kopas “Speiga” vadītāja Ingrīda Sku-
tele. 

Kultūras zīme “Latviskais man-
tojums” tiek pasniegta Latvijas tū-
risma uzņēmējiem, kuri saglabā un 
daudzina latvisko kultūras mantoju-
mu, rādot to apmeklētājiem. Zīme iz-
veidota un tiek pasniegta kopš 2013. 
gada pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, 
lai godinātu un rādītu latviskās kul-
tūras un sadzīves mantojumu, kas 
dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes varat 
pazīt vietas, kur saimnieki apmek-
lētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, 
cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt 
amatus un prasmes, svinēt latviskos 
svētkus.

Kultūras zīme “Latviskais manto-
jums” apmeklētājam norāda, ka šajos 
objektos var iepazīt latvisko mantoju-
mu. Kopumā zīmi saņēmušas nu jau 
88 saimniecības visā Latvijā. Katrai 
saimniecībai zīme tiek piešķirta par 
kādu konkrētu prasmi vai latviskā 
dzīvesveida izpausmi, kas tiek iesais-
tīta arī tūrismā. Ar visām saimniecī-
bām var iepazīties “Lauku ceļotāja” 
mājas lapā:  http://www.celotajs.lv/
lv/c/wrth/heritage

rētais iedzīvotājs var atzīmēt sevi 
tajā pagastā, kur ir deklarēts, sa-
vukārt nekustamā īpašuma īpaš-
nieks var atzīmēt pagastu, kurā 
atrodas viņa nekustamais īpa-
šums. Iedzīvotāji aicināti pievienot 
arī savas fotogrāfi jas vai sava ne-
kustamā īpašuma vai tā elementa 
fotogrāfi ju.

Mājas lapā parādīsies tikai pub-
liskā daļa, savukārt slēptā infor-
mācija, kas satur personas kodu, 
nekustamā īpašuma kadastra nu-

muru, e-pasta adresi, būs slēpta, 
kura tiks izmantota, lai veiktu e-
pasta verifi kāciju un reģistrēšanu 
“NINO” datu bāzē, kas ļaus turp-
māk nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumus saņemt 
uz norādīto e-pastu.

Vairāk informācijas par akcijas 
norisi, tās noteikumiem un anketu 
var iegūt mājas lapā novadslepo-
jas.lv

Akcija ilgs līdz 2018.gada 18.no-
vembrim.
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Starptautiskajā konferencē Vabolē analizēja 
Latgales pirmās atmodas darbinieku devumu 

miem uzstājās tādi zinātnieki kā Hen-
rihs Soms, Lidija Leikuma, Gundega 
Grīnuma, Valentīns Lukaševičs, kā arī 
citi vēsturnieki, katoļu garīdznieki un 
kultūras jomas darbinieki.

Kā klātesošajiem pastāstīja asociē-
tais profesors Henrihs Soms, Latgales 
kongresā ir piedalījušies vairāki dele-
gāti no Daugavpils novada puses, to-
mēr lielākā daļa šo cilvēku personības 
nav izpētītas. Vēsturnieks norāda, ka 
tas ir apjomīgs darbs, kas nākotnē vēl 
ir jāveic, tomēr šī interese par pagātni 
ir pamats šodienai. “Pirms simts ga-
diem galvenā sarunu tēma bija atbilde 
uz jautājumu, kāda būs Latgales nā-
kotne. Vai pēc simts gadiem mēs esam 
atraduši formulu, kā Latgalei būs stip-
rai? Mēs joprojām esam ceļā un mek-
lējumos. Mūsu šodienas mērķis ir tāds 
pats, kā pirms simts gadiem – stipra 

Latgale un stipra Latvija, tomēr mums 
šis ceļš vēl ir ejams, jo 100 gadi ir tikai 
neliels nogrieznis lielajā vēsturē,” tā 
Dr.hist. Henrihs Soms.

Konferences laikā notika arī Latga-
les Kultūrvēstures muzeja izstādes 
„Pāri slieksnim” un  Latvijas Nacio-
nālā vēstures muzeja ceļojošās izstā-
des  “Latgales kongresam-100” atklā-
šana.  Tāpat interesentiem bija iespēja 
apmeklēt Daugavpils Raiņa 6.vidus-
skolu un Raiņa māju Berķenelē. “Mūsu 
novads, kas ir lauku novads un ir ļoti 
attāls no lielajiem kultūras centriem, 
tomēr glabā sevī ļoti nozīmīgas vēstu-
riskas pēdas, kas ir liels iedrošinājums 
šeit strādāt, domāt un attīstīt novadu 
un tās kultūru,” noslēgumā piebilda 
I.Mukāne.

Elza Pučko

Skrindu dzimtas muzejā notika 
starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Latgales pirmās atmodas 
darbinieku devums Latgales virzībā 
uz Latvijas valstiskumu”. Konferen-
ci rīkoja Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde, Skrindu dzimtas muzejs sa-
darbībā ar Daugavpils Universitāti un 
Kultūras ministrijas Latvijas valsts 
simtgades biroju.

Konferences zinātnisko tēmu loks 
sniedza iespēju izzināt Latvijas vals-
tiskuma veidošanās ceļus no lokālās 
vides skatu punkta. Daugavpils nova-
da kultūrvide glabā atmiņas par īpaši 
nozīmīgām personībām, kuru domām 
un darbiem bija izcila nozīme valsts iz-

veidē, īpaši pieminot dzejnieku Raini, 
brāļus Skrindas un  kooperācijas dar-
binieku Vili Siliņu. Plašākai sabiedrī-
bai mazāk zināmi arī citi atmodas dar-
binieki – Izidors Livčāns, Anna Vonoga 
– Brauere un Antons Maskalāns, kuri 
darbojās Daugavpils novadā. “Šajā 
konferencē mēs vēlējāmies salikt šīs 
sasaistes, ka šie cilvēki bija izcili laika-
biedri, viņi pazina viens otru un visi, 
atbilstoši laikmetam, bija pārņemti 
ar idejām par Latvijas valstiskumu. 
Katram no viņiem ir savs devums un 
ieguldījums valsts izveidē,” norādīja 
Daugavpils novada Kultūras pārval-
des vadītāja Ināra Mukāne.

Konferencē ar zinātniskiem pētīju-

Skrindu dzimtas muzejs aicinās jaunās telpās 

Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja 
Aina Pabērza stāsta, ka Skrindu dzim-
tas muzejs ir pagasta zīmols, tāpēc ir 
gandarījums, ka telpās ir veikti būtiski 
uzlabojumi un ir uzlabots lauku muzeja 
veidols. Skrindu dzimtas muzeja direk-
tore Anna Lazdāne sola arī pārmaiņas 
ekspozīcijas izkārtojumā un piedāvātajā 
saturā, norādot, ka ideju ir daudz, atliek 
vien ķerties pie to realizēšanas. A. Laz-
dāne atzīst, ka tūristu interese ar katru 
gadu palielinās un viņa cer, ka veiktais 
remonts vēl vairāk palielinās interesen-
tu pieplūdumu. Jau šobrīd muzejs aktīvi 
piedāvā dažādas tematiskās program-
mas, tādas kā “Krucifi ksu ceļš”, “Pie seno 

amatu meistariem”, “”Gaismas ceļš” u.c. 
“Skrindu dzimtas muzejs tika atklāts 

1996.gadā un 21 gada garumā nekādi 
remonti te netika veikti. Šogad ir Lat-
gales kongresa simtgades gads un ir 
zināms, ka Brāļi Skrindas aktīvi pieda-
lījās šī kongresa organizēšanā. Mēs ce-
ram, ka arī nākamgad, Latvijas simtga-
des gadā, turpināsies darbi pie Skrindu 
dzimtas muzeja renovācijas,” akcentēja 
A.Pabērza, norādot, ka muzejam nākot-
nē ir nepieciešami ieguldījumi jumta re-
montā un ārējās fasādes uzlabošanā. 

Elza Pučko

Kā skaista dāvana Latgales kongresa 
simtgades gadā, par godu Brāļu Skrindu 
piemiņai, Skrindu dzimtas muzejā Vabo-
lē tika veikts iekštelpu remonts. Atjau-
nošanas darbu laikā veikta ūdensvada 
un kanalizācijas ierīkošana un pieslēg-
šana pagasta tīklam, kas ļāva izbūvēt 
tualeti, atrisinot neērtības, ka darbinie-
kiem, tūristiem un bibliotēkas apmeklē-
tājiem ēkā nebija pieejamas labierīcības. 
Tāpat izveidota kulinārā mantojuma tel-
pa jeb virtuve,  kas ļaus nākamajā sezo-
nā paplašināt muzeja satura piedāvāju-
mu, piemēram, gida pavadībā vērojot kā 

top un praktiski piedalīties tradicionālā 
vietējā ēdiena – komu jeb klimpu – tap-
šanā. Muzeja telpas un durvis pielāgo-
tas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 
atjaunots apgaismojums un izveidots 
jaunākajām prasībām atbilstošs uguns-
drošības aprīkojums.  Muzejs vizuāli pie-
vilcīgāks kļuvis līdz ar grīdas seguma, 
logu un durvju nomaiņu, pārveidotajām 
darba telpām un izveidoto telpu krājuma 
glabāšanai. 

Būvdarbus veica SIA “VANPRO”. Re-
monta izmaksas 75 760 eiro apmērā seg-
tas no pašvaldības budžeta. 
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Ar jauniem mērķiem un motivāciju 
2. decembrī Daugavpils novada jau-

niešu delegācija piedalījās jau ikgadē-
jā brīvprātīgo godināšanas pasākumā 
“Gada brīvprātīgais”. 

No Daugavpils novada apbalvoju-
mam tika pieteikti pieci jaunieši – 
Mārtiņš Pabērzs, Linda Podniece un 
Mareks Kupšāns no Līksnas pagasta, 
Igors Lisjonoks no Medumu pagasta 
un Rūdolfs Lukaševičs no Višķu pagas-
ta. Šie jaunieši bija īpaši aktīvi brīv-
prātīgā darba veicēji gan savos pagas-
tos, gan visā novada mērogā. Jaunieši 
piedalās dažādos pasākumos, seminā-
ros un projektos kā pasākumu vadītāji, 
grupu mentori, radošo darbnīcu orga-
nizatori, fotogrāfi , dizaineri. Jaunieši 
arī aktīvi piedalās dažādās apmācībās 
savu personīgo prasmju un personības 
attīstīšana. Daugavpils novads arī tika 
pieteikts apbalvojumam kā pašvaldība, 
kas aktīvāk īsteno brīvprātīgo darbu. 

Kaut arī mūsu jaunieši šogad ne-
ieguva īpašo apbalvojumu, viņi ir ap-
ņēmības pilni strādāt un attīstīt savu 
novadu arī turpmāk. Pati svarīgākā 
mums ir apziņa un lepnums par pada-
rīto darbu. Par māju un siltuma sajū-
tu, ko Daugavpils novada jaunieši spēj 
radīt savos pasākumos. Par “Paldies” 
vārdiem no cilvēkiem, kas redz mūsu 
darbu un centību.

Mēs pateicamies visiem tiem, kas ik-
dienā strādā, lai padarītu Daugavpils 
novada jaunatnes dzīvi krāsaināku, 
lietderīgāku un zināšanām piepildītu. 
Mēs visi esam Daugavpils novada nā-
kotnes veidotāji, tāpēc attīstīsim sevi 
un savu novadu kopā!

Milāna Loča
Jaunatnes projektu koordinatore

Noslēgusies jaunatnes intelektuālo spēļu sezona 
piešķirti divi bonusa punkti. Pirma-
jā tūrē šādu iespēju izmantoja visas 
komandas un sešām no tām izdevās 
atnest komandai papildus punktus. 
Savukārt ceturtajā tūrē aktivitāte bija 
drusku zemāka, un Džokera iespēju 
izmantoja mazāk komandu, savukārt 
bonusa punktus ieguva tikai trīs ko-
mandas. Tika izspēlēts arī viens melnās 
kastes jautājums, uz kuru atbildēja tika 
Demenes pagasta jauniešu komanda, 
savā īpašumā iegūstot melnās kastes 
saturu, kas arī bija pareizā atbilde uz 
jautājumu – iebiezinātā piena burka. 

Spēles otrajā tūrē ar nosaukumu 
“Kolumbs” jauniešiem tika piedāvāts 
atminēt 12 pilsētas pēc to siluetiem. Kā 
atzina paši jaunieši, atminēt nebija tik 
grūti, vienīgi dažreiz starp pareizo un 
nepareizo variantu diemžēl izvēlējās 
nepareizo. Jāatzīmē, ka attēliem bija 
arī dažāda sarežģītības pakāpe – tā, 
piemēram, par Tokijas atminēšanu jau-
nieši komandai ieguva 4 punktus, savu-
kārt, atminot Dubaiju, tikai 1 punktu. 
Trešajā tūrē “Parocies atmiņā” jaunie-
šiem vajadzēja, noklausoties dziesmas, 
uzminēt to nosaukumu vai izpildītāju. 
Paskatoties uz fi lmas vai seriāla stop-

kadru, atminēt tās nosaukumu. 
Pēc izspēlētajām četrām tūrēm tika 

noskaidroti spēles uzvarētāji. Tomēr 
kādas komandas uzvaru pēc pirmās, 
otrās vai trešās tūres bija grūti pare-
dzēt, rezultāti visu laiku krasi mainījās. 
Tomēr spēles kopvērtējumā trešo vietu 
izcīnīja Demenes pagasta jauniešu ko-
manda, otrajā vietā ierindojās koman-
das no Naujenes pagasta, savukārt ilgi 
gaidīto pirmo vietu izcīnīja komanda no 
Līksnas pagasta. Uzvarētāju komandas 
sveica, pateicības balvas, diplomus un 
kausu pasniedza Daugavpils novada 
domes deputāti Andrejs Bruns un Vis-
valdis Ločs. 

Rezultātu tabula jau ir aizpildīta un 
jau zināmi intelektuālo spēļu sezonas 
2017. gada uzvarētāji, kas tiks apbal-
voti Daugavpils novada jaunatnes gada 
noslēguma pasākumā 2018. gada 12. 
janvārī.

Mēs pateicamies Salienas pagas-
ta jaunatnes lietu atbildīgajai Ivetai 
Staltmanei un viņas jauniešiem par sil-
to uzņemšanu un visām komandām par 
aktīvu dalību spēlē!

Milāna Loča
Jaunatnes projektu koordinatore

Pirmās un ceturtās tūres laikā jaunie-
šiem bija jāatbild uz klasiskiem intelek-
tuālās spēles jautājumiem. Šajās tūrēs 
tika izspēlēts arī pa vienam Džokeram 
jautājumam. Džokera jautājuma lai-
kā jauniešu komandām bija piedāvāts 
atstāt pie galda tika vienu dalībnieku 
atbildes sniegšanai. Pareizās atbildes 
sniegšanas gadījumā komandai tika 

1.decembrī Salienas kultūras namā 
tika izspēlēta šogad pēdējā Daugavpils 
novada jaunatnes intelektuālā spēlē. 
Kopumā spēlē piedalījās rekordlielas 
dalībnieku skaits – 16 komandas. Zāle 
bija pārpildīta un visi dalībnieki bija op-
timistiski noskaņoti un gatavi atbildēt 
uz jautājumiem. 

Šoreiz spēle norisinājās četrās tūrēs. 

Teātra studijas “Mode H” dalība Eiropas adaptētās modes forumā 

No 24.-29.novembrim Daugavpils 
novada Kultūras centra “Vārpa” teātra 
studija “Mode H” jau sesto  reizi pieda-
lījās Starptautiskajā adaptētās modes 

forumā “Mode H” Francijas pilsētā 
Tūrā, kas tiek rīkots ar mērķi palīdzēt 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem būt 
radošiem, mobiliem, ar mākslas meto-

dēm attīstīt savu personību.
25. novembrī Tūras pilsētas  ielās 

notika zibakcijas, lai pievērstu sabied-
rības uzmanību cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, veicināt to integrēšanu 
sabiedrībā un aicināt iedzīvotājus uz 
izrādi. Akcijā piedalījās  dalībnieki no 
7 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Polijas, 
Rumānijas, Spānijas, Portugāles un 
Francijas.

Foruma centrālais notikums bija 
teatralizēts  uzvedums Tūras Vinči 
Starptautiskajā kongresu centrā  ar 
tēmu “Ceļojums apkārt pasaulei” 28. 
novembrī, ko veidoja valstu pārstāvju  
sagatavotie iestudējumi. Izrāde  tika 
demonstrēta divas reizes – dienas iz-
rādi noskatījās  Tūras un apkārtnes 
skolu audzēkņi, savukārt vakara izrā-
di – pilsētas iedzīvotāji un viesi, kopā 
ap 4000 skatītāju.  Daugavpils novads 
piedalījās ar muzikālu kustību izrādi  

“Cilvēks meklē sevi”. Tās pamatā  ir  
stāsts par ikdienas steigu un cilvēka 
iekšējā  “Es” meklēšanu, grūtību pār-
varēšanu un iešanu pretī mērķim, par 
aizkustinošiem dzīves pagriezieniem, 
kad  daba un cilvēki sadodas rokās, lai 
palīdzētu  kādam sasniegt dzīves vir-
sotnes. Uzvedums no auditorijas puses 
tika novērtēts ar ilgstošiem   aplau-
siem  un vislabākajām atsauksmēm. 
Daugavpils novada uzveduma režisors 
ir Viktors Jansons, tērpu māksliniece  - 
Olga Gžibovska. 

Mode H Foruma organizētāji un fi -
nansētāji  ir uzņēmums Mutualité 
Française Centre Val de Loire  un Mode 
H Eiropas Asociācija. Mūsu pašvaldī-
bas iedzīvotāju nokļūšanu pasākumā 
atbalstīja  Daugavpils novada dome.
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Gada notikumi 2017
Janvāra mēnesī Daugavpils novada Kultūras cen-

trā notika pirmais jaunatnes gada noslēguma pasā-
kums, kura laikā Izglītības pārvalde godināja tos, 
kas ir cītīgi strādājuši, lai jaunatnes darbs novadā 
ietu augšup.

Vasaras un rudens periodā novadā realizēti divi vē-
rienīgi projekti, kuru īstenošanai piesaistīts Lauku 
atbalsta dienesta finansējums. Projekta “Daugavpils 
novada pašvaldības ceļu pārbūve” ietvaros rekons-
truēti vairāku ceļu posmi Dubnā, Vabolē, Sventē, 
Višķos un Kalupē. 

Šovasar Daugavpils novada dome LEADER + 
programmas ietvaros īstenoja projektu, kura rezul-
tātā tika izveidoti 5 jauni bērnu rotaļu laukumi ar 
āra trenažieru elementiem Naujenes pagasta Vecs-
tropu un Lociku ciemā, Višķu pagasta Špoģu un Viš-
ķu tehnikuma ciemā, kā arī Salienas pagasta Salie-
nas ciemā.

Kalupes pagastā ekspluatācijā nodota pirmā jaun-
uzceltā kapliča Daugavpils novada teritorijā kopš 
Latvijas neatkarības atgūšanas. Jaunā kapliča at-
rodas blakus Baltaču kapsētai, jo to ir paredzēts iz-
mantot visu konfesiju piederīgajiem. Jaunā kapličas 
būvniecība izmaksāja 84 000 eiro. 

4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjau-
nošanas dienā, Demenes pagastā notika akcija „Ap-
skauj Latviju”, ko rīkoja Iekšlietu ministrija sadarbī-
bā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades 
biroju un Daugavpils novada pašvaldību. Akcija tika 
vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības 
sajūtas stiprināšanu ar simbolisku rīcību – garīgu-
ma sardzes izveidošanu, iestādot ozolus pie Latvijas 
robežām. 

21. maijā, Višķu pagasta estrādē notika Latgales 
mākslas festivāls “Krāsas karogā”. Svētkos kopējā 
mūzikas un mākslas pavedienā tika apliecinātas 
Latgales kultūras vērtības, radošais gars un  spilg-
tā identitāte. Latgales mākslas svētki notika Latga-
les kongresa simtgades svinību ietvaros  ar  Valsts 
Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “LATVIJAI 
– 100” un Daugavpils novada pašvaldības finansiālu 
atbalstu.

29. aprīlī Daugavpils novadā organizētajā pirmajā 
“Pirts rallijā” 19 drosmīgu pirts cienītāju komandas 
iesaistījās aizrautīgās sacensībās, apmeklējot un iz-
mēģinot visdažādākās pirtis: saunas, melnās pirtis, 
slapjās pirtis visā novada teritorijā. Labākās pirts 
statusu ieguva mājīgā pirtiņa brīvdienu mājā “Meža 
skuķi” (Vaboles pagastā, saimnieces Aija Dvinska un 
Broņislava Skuķe).

Noslēdzies projekts „Daugavpils novada Nauje-
nes pagasta Lociku ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, 
Gaismas ielas, Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, 
Īsās ielas, Vienības ielas un stāvlaukumu pārbūve”. 
Septiņu ielu rekonstrukcijai, jaunai lietus kanalizā-
cijas sistēmai, apgaismojumam, kā arī bērnu rotaļu 
laukumu nožogojumam izlietoti 745 000 eiro.

15. jūnijā Daugavpils novada domes jaunais de-
putātu sasaukums sanāca uz pirmo domes sēdi. No 
līdzšinējā 17 deputātu sastāva jaunajā domē ievēlēti 
5 jauni un pārvēlēti 12 deputāti.

Šovasar tika veikta Randenes pamatskolas reno-
vācija, kas izmaksāja 161 tūkst. eiro. Projekta fi nan-
sējuma ietvaros veikts mācību telpu un pirmsskolas 
grupas telpu remonts, galvenās ieejas mezgla pārbū-
ve, ierīkots pacēlājs un pārbūvēts jumtiņš, atjaunoti 
celiņi un laukumi, kā arī teritorija iežogota ar jaunu 
žogu.

Noslēdzies Vaboles vidusskolas pārbūves un sporta 
zāles nesošo konstrukciju nostiprināšanas projekts. 
Renovācija izmaksāja nepilnus 669 tūkst. eiro. 
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Nāk Ziemassvētki
no sniegota sila
Un baltu mieru pār pasauli klāj,
Un debesis svēta ikvienu šai naktī,
Kas cerību, gaismu dvēselē krāj.

Lai Ziemassvētki atnes ticību tam, ko visvairāk vēlamies, 
bet Jaunajā gadā lai spēks un drosme šo vēlmi piepildīt! 
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Nīcgales pagasta pārvalde

Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam un Jaunā gada cerībām!
Ambeļu pagasta pārvalde

Gaišu, līksmu, siltuma un mīlestības pilnu
Ziemassvētku noskaņu un sirdsmieru svētkos!

Laucesas pagasta pārvalde

Lai Ziemassvētki Jums atnes ticību tam, ko visvairāk vēlaties,
bet Jaunajā gadā – lai ir spēks un drosme šo vēlmi piepildīt!

Biķernieku pagasta pārvalde

Lai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru Jūsu sirdīs un mājās, 
dāvājot veiksmi, izdošanos un daudz gaišu notikumu 
Jaunajā 2018. gadā!

Kalkūnes pagasta pārvalde

Lūgsim Ziemassvētku naktij
Gaismas spēku  
mūsu sirdīs liet.
Iesim Ziemassvētku naktī 
Mieru, mīlestību  
Savās dvēselēs smelt!
/V.Kokle - Līviņa/

Sveicam svētkos  Daugavpils novada un Demenes pagasta 
iedzīvotājus! Lai priecīgi un gaiši Ziemassvētki, un veiksmīgs 
Jaunais gads, kas ienāk Jūsu mājās ar piparkūku smaržu, 
sveču liesmām, sirds mieru, ticību sev un nes veselību, 
saticību un cerību piepildīšanos!

Demenes pagasta pārvalde

Debesis uzliek plecam
Vieglu un sniegotu roku.
Klusums svecītes iededz,
Un pasaules steigu klāj.
Uzdzirkstam svētvakaram,
Uzsmaidām mīlestībai,
Ziemassvētki mums gaismu
Egļu biķeros krāj.

Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!  
Lai Jaunais gads nāk baltām domām un nes mieru un saticību.

Dubnas pagasta pārvalde

Skaistākie sapņi, lai iekrīt plaukstās
nelūdzot, neprasot, negaidot. 
Skaistākās zvaigznes, lai atspīd šai naktī
mirdzot, rotājot, līksmojot.
Visskaistākie vārdi, lai atplaukst sirdī
pavadot, sagaidot, novēlot.
Skaistākās cerības, lai dzimst no jauna
mīlot, ticot, un pielūdzot... 
/Inese Tora/ 

Jaukus, ģimeniskus Ziemassvētkus! Darbīgu, bagātu,
veselīgu Jauno gadu visiem Kalupes pagasta ļaudīm!

Kalupes pagasta pārvalde

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes ikvienam nes debesu 
gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām 
dienām un priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga griba 
saprasties, paciest un palīdzēt.
/K. Apškrūma/ 

Cienījamie Līksnas pagasta iedzīvotāji un sadarbības partneri!
Novēlam Jums gaišus Ziemassvētkus 
un panākumiem bagātu Jauno 2018. gadu!

Līksnas pagasta pārvalde

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici – tas ir Tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara...
/S.Vasiļevska/ 

Lai gaiši un svētīgi Ziemassvētki Jūsu ģimenē! 
Labklājību, saticību, veselību un radošumu Jaunajā 2018. gadā!

Maļinovas pagasta pārvalde

Ar gaišām domām izej laukā,
Kad Ziemassvētki nama durvis vērs,
Varbūt no debess sudrabotā trauka,
Kāds saujām pāri laimes zvaigznes bērs.

Novēlam Jauno gadu sagaidīt ar gaišām domām par 
nākotnes iecerēm un neapstāties pie sastaptajiem šķēršļiem!

Medumu pagasta pārvalde

Svinēsim dienu, kas sauli kā zvanu
Saulgriežos augstāk pie debesīm vilks.
No tīra un klusa Ziemassvētku sniega
Baltākas domas un lūgšanas tiek.
/L.Brīdaka/

Lai Ziemassvētku miers, gaisma un mīlestība ienāk katrā mājā 
un dod spēku ikdienas gaitās! Lai viss labais, kas priecējis mūs 
aizejošajā gadā, atrod turpinājumu jaunajā gadā! 
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2018. gadu!

Naujenes pagasta pārvalde
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Laimīt, mums Ziemassvētkos mīļumu dāvā un svecīti gaiši, 
kas mirdz!
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņās spožumu 
liec!
Laimīt, mums Ziemassvētku brīnumu sūti, lai piepildās 
sapnītis kluss!
Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati un svētība visiem mums būs! 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2018. gadu!
Sventes pagasta pārvalde

Ak, cik jauka un cik klusa Zīmassvātku nakts!
Šamā naktī mīrs un dusa vysu zemi sadz.
Debesīs cik zvaigznis skaistys klusi, jauki mirdz!
Tai ar mīlesteibu laistuos vysu ļaužu sirds.
/Ontons Skrinda/

Gaišus Ziemassvētkus un darbīgu, veselīgu Jauno gadu!
Vaboles pagasta pārvalde

Vairāk degošu sveču
Liksim mājvietu logos
Lai drūma un skumja tumsa 
Nekad tur neiezogas.
Lai egļu zari mājas svecēs žūžo
Lai labs ir prāts un sirdī miers ir gūts.
Par likteņiem un mūžiem
Šai klusā naktī dvēsele Dievu lūdz..
/L.Brīdaka/

Vecsalienas pagasta pārvalde

Ziemas vakars baltā sniegā,
Viss tik kluss kā dziļā miegā.
Debess velvē, šalcot spēji,
Atskrien draiskie ziemeļvēji.
/M. Bērziņa/

Šajā burvīgajā ziemas laikā vēlam palikt nomodā, lai savām 
acīm spētu šo pasakaino ziemu vērot! Novēlam skarbajos 
vējos nesaslimt, jaunu ideju dvesmas iemalkot, vienam otra 
kompāniju izbaudīt un siltākos vārdus pasacīt! Sirsnīgus un 
gaišus šos Ziemassvētkus!

Višķu pagasta pārvalde

Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība paveikt lielus un mazus 
darbus, enerģija īstenot pārdrošākās ieceres, stipra veselība, 
mīlestība, laime par katru nodzīvoto sekundi un dzīvesprieks!

Tabores pagasta pārvalde

Es ticu, ka ir brīnumi, kas necerēti nāk,
Kas daiļu, gaišu pasauli ap sevi radīt sāk.
Es ticu, ka ir laimība, kas svētās liesmās mirdz...
Jo - ja tā visa nebūtu, vai justu mums tad sirds?
/J.Poruks/

Cienījamie Skrudalienas pagasta iedzīvotāji!
Lai ir priecīgi, miera un gaišu domu pilni Ziemassvētki un 
veiksmīgs, panākumiem bagāts Jaunais gads!

Skrudalienas pagasta pārvalde

Ziemassvētku vakars, 
kad satumst aiz loga, 
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas, 
Spīd zelta mēness, 
mirdz sudraba sniegs, 
Ir bagāts ikviens, ja sirdī mīt prieks!

Salienas pagasta pārvalde

Iedzīvotāji iesaistās pasākumos veselības veicināšanai un slimību profi laksei

Daugavpils novadā turpinās projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšanai un slimību profi lak-
sei” (nr. Nr. 9.2.4.2/16/1/070 ) aktivitā-
tes. Dotā projekta realizācija uzsākta 
šī gada jūnijā un turpināsies līdz pat 
2019. gada beigām. Projekts ir vērsts 
uz divām lielām prioritātēm – slimību 
profi lakses pasākumi un veselības vei-
cināšanas aktivitātes. 

Projekta ietvaros paredzēts organi-
zēt 28 kompleksus slimību profi lakses 
pasākumus mērķa grupām un vietējai 
sabiedrībai vērstām uz četrām prioritā-
rajām veselības nozares jomām: sirds 
un asinsvadu slimības, psihiskā (garī-
gā) veselība, perinatālā un neonatālā 
perioda veselība un onkoloģijas jomām. 
Pasākumu ietvaros plānots slimību 
profi lakses veicināšanai organizēt iz-
glītojošas aktivitātes, ko papildināt ar 

kā interese par veselības pasākumiem 
ir no senioru puses, bet projekts paredz 
iesaisti visām sabiedrības grupām.

Višķu pagasta iedzīvotājas Mari-
ja Šaršune un Valentīna Andiņa, pēc 
ārstes Intas Vaivodes lekcijas noklau-
sīšanās, atzina, ka pasākums bija inte-
resants un noderīgs. “Man ļoti patika. 

veselības riska faktoru novērtēšanu, 
ārstniecības personu konsultācijām, 
mobilajiem slimību profi lakses pasā-
kumiem.

136 veselības veicināšanas aktivitā-
tes tiks vērstas uz četrām prioritāra-
jām veselības nozares jomām un vēr-
stām sešām tēmām: veselīga uztura 
lietošanu, fi ziskajām  aktivitātēm, at-
karību mazināšanu, garīgo un repro-
duktīvo veselību, iesaistot pasākumos 
vismaz 4970 iedzīvotājus.

1.decembrī Medumu pagastā notika 
psihiskās un garīgās veselības profi -
lakses pasākumi, savukārt 6. un 14. 
decembrī noritēja sirds un asinsvadu 
slimību profi lakses pasākumi Demenē 
un Višķos. Tie, kas apmeklēja šos pasā-
kumus, varēja praktiski izmērīt asins-
spiedienu, veikt glikozes un holeste-
rīna, kā arī izrēķināt ķermeņa masas 

indeksu. Uz vietas varēja konsultēties 
ar ārstu par savas sirds un asinsvadu 
veselību. Lai veicinātu un popularizē-
tu veselīgu dzīvesveidu, tad pasākumu 
laikā klātesošajiem tika piedāvātas arī 
veselīgo uzkožu pauzes. 

Projekta vadītāja Mudīte Kiseļova 
stāsta, ka novērojumi liecina, ka lielā-
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Līksnas pagasta sieviešu vokālajam ansamblim “Elēģija” – 15

Par to, ka Līksnā ir rodamas stip-
ras kultūras tradīcijas un dzīvo radoši 
cilvēki, vēlreiz pārliecinājāmies, esot 
klāt pagasta sieviešu vokālā ansambļa 
“Elēģija” 15 gadu jubilejas koncertā. 
Pašlaik kolektīva sastāvā dzied Jūli-
ja, Erna, Ilze, Ināra, Līga, Iveta, Glo-
rija un Paula. Kolektīva repertuārā ir 
vienmēr skanīgas dziesmas, kuras tā 
izpildītājas prot pasniegt ar mīlestību, 
katra dziesma uzmundrina klausītāju 
garu, sasilda sirdi un dvēseli.

Jāsaka, ka “Elēģija” ir nopietna un 
ilga darba rezultāts. Vokālais ansamb-
lis kā tāds Līksnā pastāvēja jau kopš 
90 to gadu beigām un to veiksmīgi 

vadīja Elga Kursiša. Iesākto paturpi-
nāja tolaik vēl ne tik pazīstamā Ive-
ta Ustinskova. Kolektīva dalībnieces 
atceras, ka Iveta ir bijusi ļoti prasīga, 
viņa prata strādāt ar esošajām balsīm 
un augstie darba rezultāti nebija ilgi 
jāgaida. Savu nosaukumu kolektīvs 
ieguva pēc pirmās uzvaras kopīgās sa-
iešanas laikā. 

Iveta Ustinskova ansambļa dalībnie-
ces, kā esošās, tā arī bijušās, raksturo 
kā foršas un mīļas, savukārt Līksnas 
pagastu nosauc par saules staru Lat-
galē, uz kuru atbraucot, var justies kā 
mājās. Pati Iveta ir dzimusi Krāslavas 
novadā. Atceroties laiku, ko strādājusi 

Līksnas kultūras namā par vokālā an-
sambļa vadītāju, stāsta, ka lielu atbal-
stu toreiz un tagad kolektīvam sniegu-
si pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa. 
Viņa vienmēr uzklausījusi problēmas 
un ieteikumus, svarīgā brīdī esot klāt. 

Iveta Ustinskova ansambli vadīja 
līdz 2012. gadam, vēlāk tā grožus uzti-
cējusi Jūlijai Pecevičai. Tā kā pati Jūli-
ja dziedāja korī un kolektīva vadītājas 
prasmes viņai nebija tik labi pazīsta-
mas, iesākumā bija nedaudz bail. An-
sambļa “Elēģija” vadītājai Jūlijai Pece-
vičai ir dubulti svētki, jo viņa ansambli 
vada nu jau apaļus 5 gadus. “Varu le-
poties ar kolektīva sasniegumiem, jo šo 
gadu laikā kolektīvs ir guvis augstākās 
pakāpes visās novada skatēs. Man 
prieks strādāt ar ansambļa dalībnie-
cēm – viņas visas kā viena ir strādīgas, 
izturīgas, ar spēcīgām balsīm. Es viņas 
visas ļoti mīlu, viņas ir tik enerģiskas! 
Uz katru mēģinājumu viņas nāk ar 
labu garastāvokli, grib dziedāt, iemācī-
ties ko jaunu. Man ir liels prieks strā-
dāt ar “Elēģiju”!”, tā bilst Jūlija. 

Kolektīva pastāvēšanas gados tajā 
dziedājušas 19 dalībnieces. Daudzus 
gadus šajā ansamblī nodziedāja Silvija 
Sproģe, Ināra Keviša, Olita Miglāne, 
Agnese Orbidāne, Iveta Žilvinska, Mā-
rīte Jonāne, Liene Dzalbe, Ināra Degle, 
Silvija Velika, Ināra Kriškijāne, Lilija 

Ševcova, Biruta Ozoliņa, Sintija Gipte-
re. 

Ansamblis aktīvi piedalījies dažādos 
pasākumos un festivālos ne vien Dau-
gavpils novadā un Latvijā, bet arī ārze-
mēs. Visu 15 gadu laikā tas ir dziedā-
jis vokālo ansambļu skatēs un ieguvis 
godalgotas pakāpes. Vēl jāmin arī dau-
dzie labdarības koncerti, kuros ar ska-
nīgām dziesmām kolektīva dalībnieces 
priecēja dažāda gada gājuma cilvēkus. 

Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja 
Biruta Ozoliņa, sveicot kolektīva mei-
tenes svētkos, pasniedza dāvanu karti, 
aicinot doties vienas dienas ceļojumā 
pa Latviju jau nākamvasar. 

Ansambli jubilejas reizē sveica arī 
Daugavpils novada Kultūras pārval-
des vadītāja Ināra Mukāne un ciemiņu 
kolektīvi - Kalkūnes pagasta sievie-
šu vokālais ansamblis “Pērles”, Sile-
nes kultūras nama sieviešu vokālais 
ansamblis “Līgaviņas”, Biķernieku 
pagasta sieviešu vokālais ansamblis 
“Rjabinuška” un novada kultūras cen-
tra “Vārpa” vokālais ansamblis “Stage 
On”. Apsveikumiem pievienojās Līks-
nas pagasta kultūras nama aktīvo sie-
viešu apvienība “Saules taka”, vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Daugaveņa” 
un amatierteātris “Maskas”. 

Izskaidroja gan par holesterīnu, gan 
sirds problēmām, ar kurām pati esmu 
saskārusies. Vēlreiz tika atgādināts, 
ka mūsu cienījamos gados vajag uzma-
nīties ar ēdiena izvēli un ir fi ziski jā-
kustas, lai nekļūtu dūšīgs. Ikdienā es 
dejoju un bieži braucu ar velosipēdu, 
tomēr šodien dzirdētais mudināja pie-
vērsties arī nūjošanai, jo tas nodarbina 
visas muskuļu grupas,” pastāstīja V. 
Andiņa.  

 “Es atsvaidzināju atmiņā savus stu-
diju laikus Fizkultūras institūtā, kur 
bija jāmācās anatomija. Šis tas ir arī 
lasīts presē, grāmatās, redzēts tele-
vīzijā, bet ir ļoti labi laiku pa laikam 
atsvaidzināt šīs zināšanas. Ārstei izde-
vās ļoti interesants stāstījums,” papil-
dināja Marija Šaršune, kura vairāku 
gadu garumā Špoģu vidusskolā bija 
fi zkultūras skolotāja un šobrīd ir Višķu 
pagasta senioru deju kopas “Magones” 
vadītāja. “Mēs divas reizes nedēļā nā-
kam uz deju nodarbībām, manuprāt, 
šāda izkustēšanās ir ļoti laba. Agrāk 
mums bija arī folkloras ansamblis un 

tad bija vispār lieliski, jo varēja arī iz-
dziedāties, tādējādi atbrīvojot bronhus 
un elpošanu. Dejošanu un dziedāšanu 
var apvienot, kā lielisku stresa noņē-
mēju. Arī tikšanās ar līdzcilvēkiem un 
izrunāšanās rada labvēlīgas emocijas.” 

Uz jautājumu, vai kundzes vēlētos, 
lai tiek organizētas papildus sportis-
kās nodarbības, domas dalījās. Va-
lentīnas kundze uzskata, ka ar deju 
nodarbībām, mājas soli un dārziņa 
aprūpēšanu, ir pietiekami, savukārt 
Šaršunes kundze atzina, ka kolektīvā 
vingrošanas vai nūjošanas grupa būtu 
ļoti noderīga. Svarīgākā ir iedzīvotāju 
vēlme un gatavība šādu iniciatīvu at-
balstīt.  

Informācijai par projekta pasāku-
miem sekojiet līdzi pašvaldības mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv, Dau-
gavpils novada pagastu pārvalžu mā-
jas lapās, kā arī pašvaldības sociālā 
tīkla Facebook vietnē.

Olga Davidova, Elza Pučko 
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S A R U N A  A R  D E P U T Ā T U

ALEKSEJS MACKEVIČS

Aleksejs Mackevičs par deputātu 
Daugavpils novada domē ievēlēts 
pirmo reizi no “Daugavpils novada 
partijas” saraksta. A.Mackevičs ir 
Izglītības, kultūras un sporta jautā-
jumu komitejas un Tautsaimniecības 
komitejas loceklis. Kopš 2012. gada 
viņš strādā par Biķernieku pamat-
skolas direktoru, tāpēc viņam tuvas 
ir gan izglītības jomas aktualitātes, 
gan vietējo iedzīvotāju uzticētās prob-
lēmas, kuras viņš cer šajā sasaukumā 
atrisināt. 

- Pastāstiet, kas pamudināja ba-
lotēties vēlēšanām? 

A.M.: Būt par deputātu ir liels 
darbs un atbildība. Cilvēki uz vēlēša-
nās iet, cerot uz pārmaiņām, ka dzī-
vot kļūs labāk. Bet tas lielā mērā ir 
atkarīgs no deputātu pieņemtajiem 
lēmumiem. Man ir tas gods, ka ma-
ni balotēties izvirzīja mūsu novada 
iedzīvotāji. Ikgadējās sanāksmēs ar 
iedzīvotājiem viņi pauda man atbal-
stu, tāpēc sekoja piedāvājums startēt 
vēlēšanās. Godīgi sakot, pašam tādu 
domu nebija, jo skolās, īpaši pavasa-
rī, ir ļoti saspringts laiks. Deputātam 
bez atbalsta ir ļoti grūti strādāt, tā-
pēc novērtēju, ka aiz manis ir pagas-
tu iedzīvotāju un komandas atbalsts. 
Šis atbalsts ir ļoti nozīmīgs un jū-
tams, tāpēc mums ir vieglāk realizēt 
nospraustos mērķus un uzdevumus.

- Kuri mērķi ir prioritārie?
A.M.: Vissāpīgākais jautājums ir 

saistīts ar valsts ceļa posmu “Vecpils 
– Biķernieki – Bramanišķi” Biķer-
nieku un Naujenes pagastā, jo esam 
vienīgais pagasts novadā, kuram nav 
asfaltēta ceļa. Kad nav attīstīta infra-
struktūra, ir grūti attīstīt uzņēmēj-
darbību, arī iedzīvotājiem ir jāveic 
lielāki ieguldījumi, piemēram, ma-

Bijām arī savākuši vairāk kā 500 ie-
dzīvotāju parakstus, jo šādos apstāk-
ļos nedrīkst un nevar dzīvot, kad ceļš 
apdraud cilvēku drošību un veselību. 

- Vai esat iepazinies ar iedzīvo-
tāju sasāpējušiem jautājumiem 
arī citos pagastos?

A.M.: Man ir nepieciešams laiks, lai 
iepazītos ar situāciju dažādos pagas-
tos. Jo 5 mēnešu laikā tas nebija ie-
spējams izdarīt. Esmu ļoti aktīvs de-
putāts un jau saplānoju darbu 2018.
gadam. Piemēram, Kalkūnes pagastā 
mums ir organizētas regulāras tik-
šanas ar iedzīvotājiem, kurās katrs 
novadnieks var izteikt savus priekšli-
kumus. Deputāta pieņemšanas laikā 
Randenē, kurā piedalījās 15 cilvēki, 
tika aktualizēts jautājums par ielu 
apgaismojumu un ceļa salabošanu. 
Šo regulāru sanāksmju praksi plā-
noju realizēt arī citos pagastos. Bet 
novads ir liels – 19 pagasti – tāpēc ir 
grūti izbraukāt visu novadu. Tāpēc 
ļoti svarīga ir sadarbība, kas izvei-
dojusies arī ar visu pagastu pārvalžu 
pārstāvjiem, kas savukārt ir kopējo 
mērķu veiksmīgas īstenošanas ga-
rants.

- Kopš 2012. gada esat Biķernie-
ku pamatskolas direktors. Kādas, 
Jūsuprāt, ir priekšrocības ma-
zām lauku skolām? Kā vērtējat 
valstī plānotās reformas optimi-
zēt skolu tīklu?

A.M.: Par šo jautājumu varu runāt 
no trim pusēm – gan kā bijušais Izglī-
tības un zinātnes ministrijas darbi-
nieks, kurš bija tieši saistīts ar skolu 
tīkla optimizācijas procesu, tāpat va-
ru runāt kā izglītības iestādes vadī-
tājs un arī kā vecāks, kuram ir divi 
bērni. Protams, valsts demogrāfi skā 
situācija nav labvēlīga, bet ne visu 

var rēķināt naudas izteiksmē. Jo ir 
lietas, kuras uzreiz nenes peļņu, bet 
to ieguvumi atklājas pēc noteikta lai-
ka. No lauku skolu pedagogu darba ir 
atkarīga valsts nākotne, jo šie bērni 
pēc 20 gadiem strādās un pelnīs mūsu 
paaudzes pensijas. No tā, cik kvalita-
tīvi mēs viņus apmācīsim, būs atkarī-
ga gan viņu, gan arī mūsu turpmākā 
dzīves kvalitāte. Neskatoties uz grū-
tajiem apstākļiem, mums ir lieliskas 
skolas novadā. Visas novada skolas 
strādā ļoti kvalitatīvi, par ko lieci-
na ne tikai dažādas nominācijas un 
apbalvojumi, bet arī ikdienas darbs. 
Tikko Biķernieku pamatskola ieguva 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbi-
nieku arodbiedrības (LIZDA)  balvu 
konkursā “Pedagogam draudzīgākā 
izglītības iestāde”. Tas bija nopietns 
konkurss, kurā komisija apliecināja, 
ka esam vieni no labākajiem valsts 
mērogā. 

Skolu tīkla optimizācija ir atklāts 
jautājums. Protams, pārmaiņas ir 
nepieciešamas, bet tas ir jādara ļoti 
apdomīgi, izvērtējot kāda būs ietek-
me uz bērniem, konkrēto apdzīvoto 
vietu, uzņēmējdarbību. 

Pārliecināts, ka pedagogam lauku 
skolās strādāt nav viegli, jo mūsu 
skolās strādā tiešam universāli sko-
lotāji. Un viņi strādā ļoti kvalitatīvi 
un profesionāli, pat neskatoties uz 
visām grūtībām – iedzīvotāju zemu 
labklājības līmeni, bezdarbu, sociālo 
vidi. Katrs skolotājs ar atbildību un 
labākām domām pilda uzticētus pie-
nākumus – būt par piemēru bērniem.    

- Biķernieku pamatskola ir ļo-
ti aktīva starptautisku projektu 
īstenošanā. Ko dalība projektos 
sniedz skolēniem un skolotājiem?

A.M.: Kopš sāku strādāt par direk-
toru, mums ir izdevies realizēt vis-
maz trīs lielus, starptautiskus projek-
tus. Tie palīdzēja mums kvalitatīvi 
pilnveidot izglītības procesu, jo mēs 
sākām pielietot jaunas, no citām val-
stīm aizgūtas metodes. 19. decembrī 
Biķernieku pamatskolā notiks plašs 
seminārs, kurā mēs prezentēsim 
iekļaujošās izglītības paņēmienus 
mācību procesā Daugavpils pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu vadī-
tajiem. Protams, liels izaicinājums, 
ka mūsu skolā ik gadu palielinās bēr-
nu skaits ar speciālām vajadzībām 
–   autismu, garīgās un fi ziskās attīs-
tības problēmām. Diemžēl, gandrīz 
katrs piektais Biķerniekos mācās pēc 
speciālajām programmām. Un šeit 
mēs redzam lielāko projektu ieguvu-
mu, jo mums izdevās aizņemt un pie-
lāgot pasaulē modernākās metodes. 
Šīs metodes ir kvalitatīvas un mūsu 
reģionā mēs esam šīs jomas inovato-
ri. Šādu bērnu attīstības līmenis ir 
progresējošs, kas mums sniedz lielu 
gandarījumu. Projektu pievienotā 

vērtība ir arī fakts, ka gandrīz katrs 
bērns ir bijis ārzemēs un savām acīm 
redzējis, kas ir lidmašīna, metro, 
ātrvilciens. Tas viņiem palīdz apzi-
nāties, ka ir jāmācās, lai dzīvē kaut 
ko sasniegtu. Projektu fi nansējums 
sniedz pozitīvu iespaidu uz skolu, kā 
arī bērnu attīstību un redzesloku. 

Mūsu skolā aktīvi funkcionē Jaun-
sargu kustību, un skolēniem jau ro-
das konkrēti mērķi, piemēram, tā-
lāk iet uz Robežsargiem vai Policiju. 
Bērniem ir mērķis dzīvē un tas jau 
ir daudz. Aktuāls jautājums ir arī 
par valsts valodu. Arī šīs iemaņas 
bērniem palīdz apgūt Jaunsargu un 
Mazpulku kustība. 

- Vai pats esat nācis no Daugav-
pils novada? 

A.M.: Esmu dzimis bijušajā Jelga-
vas rajonā, bet visa mana dzīve un 
ģimenes saknes ir saistītas ar Dau-
gavpils pusi, jo visi senči ir nākuši 
no šejienes. Mūsu dzimtas vēsture ir 
aizsākusies Kalkūnes pagastā, kad 
pirms 300 gadiem mani senči kā vec-
ticībnieki tur apmetās. Viņi apdzīvoja 
Laucesas, Kalkūnes, Sventes un Ta-
bores pagastu, jo bija garīdznieki un 
kalpoja šo pagastu lūgšanu namos. 
Lepojos, ka mūsu dzimtā ir daudz arī 
skolotāju. Mani vecāki un vecvecāki 
arī ir skolotāji. 

Pats dzīvoju Tabores pagastā, bet 
strādāju, kā ir zināms, Biķerniekos. 
Pēc universitātes, gandrīz 10 gadus 
nostrādāju Izglītības un zinātnes mi-
nistrijā, tomēr tad nolēmu, ka dzīvē 
kaut kas jāmaina un tam sekoja pie-
dāvājums kļūt par Biķernieku skolas 
direktoru. Bez liekām pārdomām pie-
ņēmu šo lēmumu un nekad neesmu 
nožēlojis. Šī izglītības iestāde man ir 
tik dziļi sirdī, ka turpmāko dzīvi grū-
ti iedomāties bez šīs skolas, jo mums 
ir ļoti labs un draudzīgs kolektīvs, sa-
vas jomas profesionāļi. Biķerniekos 
mēs dzīvojam, kā liela ģimene – ir 
kopīgi mērķi un daudz kas vēl izda-
rāms. Vismaz man, 24 stundas dien-
naktī ir krietni par maz. 

- Tuvojas Ziemassvētki. Kā tra-
dicionāli pavadāt šos svētkus?

A.M.: Mums ir divi datumi, kad 
mēs šos svētkus atzīmējam. Esmu 
priecīgs, ka varam svinēt dubultā, 
īpaši tas patīk maniem bērniem, ku-
ri arī dāvanas saņem dubultā! Tie ir 
ģimenes svētki, kad ir laiks apdomāt, 
kas sasniegts šajā gadā un pārdomāt 
nākotnes ieceres. Izmantojot iespēju, 
vēlos novēlēt visiem priecīgus Zie-
massvētkus, jaunus sasniegumus un 
visu to labāko!

Ar Alekseju Mackeviču sarunājās 
Elza Pučko 

šīnas remontā. Nupat esmu 
saņēmis atbildi no satiksmes 
ministra Ulda Auguļa uz ma-
nis uzdoto jautājumu par šo 
ceļu. Viņa video atbilde ska-
nēja, ka viņš šo ceļa posmu 
izbrauca pagājušajā gadā 
un piekrita, ka ir nepiecie-
šams remonts, lai savienotu 
pagasta centru ar asfaltēto 
ceļu. Labā ziņa ir tā, ka nā-
kamgad ir paredzēts šo ceļa 
posmu noklāt ar tā saucamo 
dubulto virsmu, kas dos ie-
spēju pa šo ceļu pārvietoties 
kā pa asfaltētu ceļu, kas būs 
liels atspaids Biķernieku cie-
mam. Ministrs apstiprināja 
– asfaltētam ceļam būt! Tas 
mūs apmierina pilnībā. Man 
ir gandarījums un prieks, ka 
ir izdevies izpildīt man vē-
lētāju uzticēto pienākumu. 
Paldies iedzīvotājiem, jo mēs 
tiešām bijām gatavi uz visu 
– pat braukt uz ministriju. 
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Anna Briška: “Viss sākas pie tējas tases, cilvēku domu mijiedarbībā” 
Anna Briška ir Daugavpils novada 

kultūras centra “Vārpa” folkloras kopas 
“Dyrbyni” vadītāja. Šogad Valsts svētku 
priekšvakarā Annai pasniegts Daugav-
pils novada domes Atzinības raksts par 
nozīmīgu māksliniecisko ieguldījumu 
latviešu tautas folkloras saglabāšanā, 
popularizēšanā un Daugavpils novada at-
pazīstamības veicināšanā. Kolektīva nā-
kotnes plāni un sapņi saistās ar Latvijas 
simtgades sagaidīšanu, ko kolektīva da-
lībnieki Annas vadībā vēlas piepildīt 100 
labiem darbiem. Šis ir arī folkloras kopas 
desmitās jubilejas gads. 

- Anna, pastāsti, kur ir Tavas dzim-
tas saknes, kur esi augusi un mācīju-
sies. 

A.B. Mana mamma nāk no Sakstagala 
puses, kas ir Rēzeknes apkārtnē. Tētis ir 
no Vidsmuižas, Galēniem, kas ir apdzī-
vota vieta tagadējā Riebiņu novadā. Pati 
esmu dzimusi un mācījusies Preiļos. Es-
mu pabeigusi Rēzeknes Augstskolu, kur 
studēju latviešu un latgaliešu fi loloģiju. 
Pirms 11 gadiem sāku strādāt toreizējā 
Tautas izglītības un kultūras centra Kul-
tūras namā par mākslinieciskās daļas 
vadītāju. Tagad tas ir Daugavpils novada 
kultūras centrs “Vārpa”. 2007. gadā ie-
stājos Daugavpils Universitātes maģistra 
studiju programmā “Starpkultūru attiecī-
bas”. 

- Tu teici, ka Rēzeknes Augstskolā 
klāt latviešu fi loloģijai apguvi arī lat-
galiešu valodu? 

A.B. Programma bija latviešu fi loloģijā, 
bet daudzi studiju kursi bija tieši latga-
listikā – latgaliešu rakstu valoda, litera-
tūras vēsture, trimdas literatūra un citi. 

- Kāpēc maģistros izvēlējies studēt 
tieši starpkultūru attiecības? 

A.B. Iespējams, ka tagad es darītu kaut 
ko savādāk, jo ir pagājis laiks. Kad aizgā-
ju uz interviju par uzņemšanu maģistran-
tūrā, sapratu, ka šī programma būtībā ie-
tver visu, ko es līdz tam biju mācījusies 
un darījusi. Biju kādu laiku strādājusi 
žurnālistikā, brīvprātīgi darbojusies Sa-
biedrisko attiecību nodaļā, kas tik tikko 
bija izveidota Rēzeknes Augstskolā, bija 
pieredze koncertu un pasākumu rīkoša-
nā. Visu, ko es līdz tam biju darījusi prak-
tiski, divu gadu garumā papildināju ar 
teorētiskām zināšanām. Studijas maģis-
trantūrā man bija ļoti vērtīgs laiks, tā tie-
šām bija studiju programma, kas domāta 
man. Notika jaunas iepazīšanās, tika di-
bināti jauni kontakti. Ar kursa biedriem 
mēs vēl joprojām uzturam labu kontaktu. 

- Gribētos jautāt par to, kur un kad 
Tev radās interese par latgaliešu va-
lodu, par folkloru.

A.B. Interese par latgaliešu valodu sa-
krita ar laiku, kad studēju Rēzeknē. Tieši 
pirms studijām, 2002. gada vasarā, Špo-
ģu vidusskolā piedalījos skolotāju un stu-
dentu nometnē “Vosoruošona”, kas man 
atvēra acis uz daudzām lietām. Bija pār-
steidzoši uzzināt, ka ir tik daudz gāmatu, 
kas sarakstītas latgaliešu valodā, ka lat-
galiešu rakstu valodai ir savi noteikumi. 
Skolas laikā pati biju tikai vienu grāmatu 
izlasījusi latgaliski, jo tās tolaik nebija tā 
brīvi pieejamas. Ģimenē vienīgās grā-
matas latgaliski bija lūgšanu grāmatas. 
Pirmā grāmata, ko izlasīju latgaliski, bi-
ja Antona Rupaiņa grāmata “Jaunō skū-
lōtōja”. Lasīju to ar lielu interesi. Tomēr 
pastiprināti pievērsos Antona Rupaiņa 
daiļradei tikai aptuveni pirms gada, kad 
sākām gatavoties Latgales kongresa 
simtgadei. Tad mani ļoti uzrunāja tieši 
šis autors un viņa darbi. 

Triloģija “Māra mostas”, kas tika izdota 
atkārtoti, ir unikāls romāns, kurš pamatā 

vēsta par izcilu personību – Pīteri Migli-
nīku. Būtiski, ka Antons Rupainis pirms 
savu romānu rakstīšanas veicis rūpīgu 
vēstures notikumu, atmiņu stāstu izpēti, 
ticies un runājis ar cilvēkiem, līdz ar to 
viņa romāni ir zinātniski vēsturiskie. Es 
izlasīju un man likās, kā tas var būt, ka 
esmu tik daudz nodzīvojusi un tik daudz 
nezinu. Pēc šīs grāmatas es izlasīju arī 
citus Rupaiņa romānus – “Zemes sōļs”, 
“Tauta grib dzeivōt”, kas ataino dažādus 
laika posmus Latgales vēsturē. 

- Folkloras kopu “Dyrbyni” esi sā-
kusi veidot, kad strādāji Daugavpils 
novada kultūras centrā. Pastāsti, kā 
tas viss sākās. 

A.B. Viss sākās interesanti. Tagad tu-
vojas gadu mija, laiks, kad ir vērts apsēs-
ties un uz lapas uzrakstīt savus sapņus. 
Par to, ko katrs no mums vēlētos izdarīt, 
piedzīvot. Atceros, ka 2006. un 2007. ga-
da mijā biju uzrakstījusi savu sapni par 
mūzikas grupu. Neilgi pēc tam, 2007.ga-
da sākumā, Inta Uškāne mudināja veidot 
folkloras kopu. Kultūras centrā jau bija 
daži mūzikas instrumenti, tērpi, nebi-
ja tikai cilvēka, kurš ietu un attīstītu šo 
lietu tālāk. Tajā laikā arī Artūrs Uškāns 
mani ļoti iedrošināja. Tā tas viss sākās. 
Sākumā bijām pieci dalībnieki, sanācām 
kopā pavasarī un ap Jāņiem pirmoreiz 
uzstājāmies koncertā Višķos, pasākumā 
“Pašā siena laikā”. 

- Vai ir tādi dalībnieki, kuri dzied 
arī no pirmsākumiem līdz šai dienai? 

A.B. Pašlaik esam 12. Esam saskaitīju-
ši, ka šo desmit gadu laikā folkloras kopā 
“Dyrbyni” ir bijuši pavisam 48 dalībnieki. 
Ir mainījušies arī vadītāji – dažus gadus 
folkoras kopu vadīja Vita Briška, Ilze 
Mežniece. Tomēr kolektīva uzticīgākā 
dalībniece ir Anita Lipska, kura folkloras 
kopā jau ir gandrīz no pirmsākumiem – 
drīz varēsim atzīmēt arī viņas desmitgadi 
folkloras kopā. 

- Kā ir ar repertuāra izvēli? 
A.B. Folkloras kopām viena no vadlī-

nijām ir dziedāt dziesmas, kas ir no kon-
krētās vietas, apkārtnes. Sākumā mēs 
dziedājām to, kas pašiem visvairāk pati-
ka. Dziedājām, muzicējām un meklējām 
mūsdienīgu veidu, kā izpildīt dziesmas. 
Pakāpeniski mēs esam pietuvojušies arī 
autentiskajam skanējumam. 

Viens no avotiem ir materiāls, ko ir sa-
vācis Emils Melngailis. Viņš ir  pierakstī-
jis 1600 dziesmu melodiju no visas Latga-
les. Noorientēties, ko paņemt no tā visa, 
vienmēr ir ļoti interesants process. Jau 
pusotru gadu strādājam ar dziesmām, ku-
ras E. Melngailim ir teicis Antons Skrin-
da 1900. gadā Sanktpēterburgā. Mums 
ir pieejamas 30 dziesmas. Tās apgūstam 
ļoti pakāpeniski, jo katru dziesmu izpē-
tām, iedziļināmies vēstījumā, nevis ti-
kai mācāmies melodiju un vārdus. Katra 
dziesma kaut ko izsaka katram no mums. 
Tad tā tiek apaudzēta ar emocijām, rodas 
savi īpaši stāsti. Mums ir pieejami arī ek-
spedīciju materiāli. Viens no tiem ir par 
dejām, rotaļām Višķu, Dubnas, Kalupes 
pagastos. 

Piemēram, mūsu repertuārā ir dzies-
ma “Laksteigola”, kuru kādu laiku dzie-
dājām un tad uzzinājām, ka tās melodija 
ir pazīstama arī Krievijā un ir pieminēta 
ekspedīcijas materiālā no Višķiem ar pie-
bildi, ka pie šīs melodijas pēc pirmā pa-
saules kara dejojuši valsi. Tad uzrunāja 
kāda Aglonā pierakstīta danča melodija 
no Višķiem, uzaicinājām entomuzikoloģi-
jas studenti Ilzi Jurjāni, kura mums pa-
līdzēja veidot dziesmas apdari. Tā mums 
tapa “Višķu dancis”.

Dziedam dziesmas arī no citām Lat-

gales vietām, jo paši dalībnieki nāk no 
dažādām pusēm – gan tepat no Nauje-
nes pagasta, gan no Salnavas, Dvietes, 
Jēkabpils puses, Viļāniem, Dagdas, Prei-
ļiem.

Ļoti aizraujoši ir gatavoties koncertiem 
ārzemēs. Tad var iekļaut ļoti daudzvei-
dīgu un plašu repertuāru, jo programma 
ir ļoti apjomīga. Ir jābūt gataviem spēlēt 
gan dažu minūšu vizītkarti, gan pusstun-
du un stundu. Esam bijuši Lietuvā, Krie-
vijā, Baltkrievijā. Sadarbojoties ar vairā-
kiem deju kolektīviem esam uzstājušies 
Polijā, Ungārijā, vairākkārt Francijā.

- Kolektīvam apritējuši 10 apaļi 
gadi. Intervijā minēji, ka kolektīva 
mērķis ir veidot ierakstus, jo tā ir 
viena labākajām formām, kā sagla-
bāt kultūras mantojumu. Pastāsti 
par šo ideju nedaudz sīkāk. 

A.B. Tas ir tas, par ko mēs pašlaik 
sapņojam. To materiālu, kas ir dziedāts 
līdz šim, gribam ierakstīt. Zinu, ka tas 
notiks tad, kad tam būs jānotiek. Mēs ik 
pa laikam izvirzām sapņus. Tiklīdz tam 
ir termiņš, tas kļūst par mērķi. Šogad, 18. 
novembrī, domājot par Latvijas simtga-
di, esam apņēmušies izdarīt simts labus 
darbus Latvijai. Tie ir arī koncerti, uz ku-
riem mēs braucam uzstāties. Tas varētu 
būt arī kādas dziesmas ieraksts, piedalī-
šanās talkā vai jebkas cits. Galvenais, ka 
ir labā doma un apņemšanās. 

- Vai Tev vispār ir viegli iedzīvināt 
idejas dzīvē? 

A.B. Neteiktu, ka tas ir ļoti viegli, bet 
aizraujoši. Protams, tas ir arī sava veida 
izaicinājums. Labas idejas rodas pie tē-
jas krūzes, sarunas gaitā, cilvēku domu 
mijiedarbībā. Piemēram, rīkojot tējoša-
nu, viens atnes tēju, otrs aizvāra ūdeni. 
Tā tas notiek, un gribētos skatīties uz to 
plašāk, būt ārpus fi nansiālām, laika vai 
resursu barjerām. Ir kaut kas pāri tam 
stāvošs. 

- Festivāla “Muzykys Skrytuļs” 
radošā komanda noteikti nav iedo-
mājama bez Tevis, jo Tu esi bijusi šī 
festivāla ieceres iniciatore. Kāpēc, 
Tavuprāt, bija jārīko šāds festivāls? 
Neviens jau iesākumā nezināja, ka 
tas iegūs tik lielu popularitāti. 

A.B. Tā sanāca, ka biju tajā grupiņā ar 
Guntu Mežuli,un Juri Viļumu pie tējas 
tases. Pirms tam mēs bijām aizbraukuši 
uz latgaliešu vecāko mīlestības dziesmu 
un dzejas festivālu “Upītes uobeļduorzs”. 
Atbraucām no tā ļoti iedvesmoti un sa-
pratām, ka arī mūsu pusē varētu kas 
tāds notikt. Līksna tiešām ir ģeogrāfi ski 
perfekta vieta šāda festivāla norisei. Mēs, 
kā radošā komanda piedāvājām ideju un 
māksliniecisko skatījumu, savukārt fi -
nansiālā un praktiskā puse gūlās uz līks-
niešu pleciem.

Sākumā pazinām ļoti maz mūziķu, ku-
ri raksta, dzied dziesmas latgaliski. Kad 
sākām skaitīt, to bija samērā maz, uz 
vienas rokas pirkstiem saskaitāmi. Taču, 
kad izsludinājām festivālu un aicinājām 
piedalīties, atsaucās krietni vairāk. Tā 
tas aizgāja! Gadu vēlāk, 2006. gadā, tika 
izveidots “Latgales Radio”, kas veica fes-
tivāla dzīvo ierakstu un atskaņoja ēterā. 
Līdz ar to grupas ieguva vēl lielāku po-
pularitāti. 

- Tad festivāls tomēr ir un paliek 
platforma tieši jaunajiem mūziķiem? 

A.B. Pamatā jā, bet tur jau tas festivā-
la skaistums un šarms, ka tajā piedalās 
arī jau populāri mūziķi, grupas. Viņi dod 
iedvesmu jaunajiem mūziķiem. Viņi savā 
starpā iepazīstas, nodibina kontaktus. 
Tas ir ļoti svarīgi, un atkal, lūk, ir šī mij-
iedarbība, pie kuras atgriežamies atkal 

un atkal. Mēs aicinām tieši mūziķus ar 
dzīvo izpildījumu. Protams, ir mūziķi, ku-
riem ir ļoti skaistas fonogrammas, tomēr 
mēs vēlamies, lai viss ir “dzīvajā”. Jaunu 
dziesmu radīšana latgaliski un dzīvā mū-
zika ir tas, ko īpaši atbalstām un veici-
nām. 

- Tu spēlē vijoli. Vai esi gājusi mū-
zikas skolā? 

A.B. Esmu pabeigusi mūzikas skolas 
vijoles klasi, kā arī pašmācības ceļā apgu-
vusi ģitārspēli. Spēlēju arī kokli, mando-
līnu un citus stīgu instrumentus. Šajā ne-
dēļas nogalē man ir noslēdzošā nodarbība 
tradicionālās muzicēšanas apmācībās, 
ko rīko biedrība “Skaņumāja”. Tur kopš 
septembra es mācos spēlēt caurspēlējamo 
cītaru jeb cītarkokli. Šo instrumentu Lat-
galē vēl spēlē tikai daži muzikanti, muzi-
cēšanas tradīcija praktiski netiek apgūta, 
arī pats instruments reti kur atrodams. 
Vasarā viens ļoti labs draugs man to 
uzdāvināja. Pateicoties “Skaņumājas” 
apmācībām arī sāku mācīties šī instru-
menta spēles tehniku. Jāatzīst, ka līdz 
šim uzskatīju, ka visgrūtāk ir iemācīties 
spēlēt vijoli, bet cītarkokles spēle izrādās, 
ka ir vēl sarežģītāka – ir jāspēlē vienlai-
cīgi gan basa līnija, gan harmonija, gan 
melodija. 

- Tavi dzīves lielākie skolotāji, kas 
viņi ir? 

A.B. Ja runājam par cilvēkiem, tad da-
žādos laika posmos tie mainās. Pašlaik 
man svarīgs orientieris ir Svētie Raksti 
jeb Bībele. Tas man arī pašai ir liels at-
klājums. Tā ir Dieva vēstule katram cil-
vēkam. 

- Šogad Tu esi saņēmusi novada 
pašvaldības Atzinības rakstu par no-
zīmīgu māksliniecisko ieguldījumu 
latviešu tautas folkloras saglabāša-
nā, popularizēšanā un Daugavpils 
novada atpazīstamības veicināšanā. 
Vai šis apbalvojums uzliek Tev lielā-
ku atbildību turpināt iesāktos dar-
bus? 

A.B. Esmu ļoti priecīga un pateicīga, 
tas tiešām bija pārsteigums. Paldies gan 
novada pašvaldībai, gan maniem kolē-
ģiem, gan folkloras kopas dalībniekiem. 
Atzinība ir pamudinājums un skaists 
impulss turpmākajā darbā. Jāatceras, 
ka izaicinājumi ir vienmēr. Arī mums, kā 
folkloras kopai, ir dažādi šie periodi. Un 
atkal ir svarīgi mijiedarboties. 

Ar Annu Brišku sarunājās
 Olga Davidova 
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Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumi novadā 
Notikums Datums Laiks Norises vieta 

Ziemassvētku eglīte bērniem 24.12. 12.00 Biķernieku pagasta kultūras nams 
Ziemassvētku vakars 25.12. 19.00 Laucesas kultūras nams 
Ziemassvētku vakarēšana 25.12. 20.00 Silenes kultūras nams
Ziemassvētku balle “Eglīte smaržo 
un mirdz” 25.12. 21.00 Dubnas kultūras nams 

Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 26.12. 11.00 Vaboles pagasta kultūras nams
Teātra - studijas “Joriks” muzikāla 
pasaka bērniem “Ziemassvētku me-
ža pārsteigums”

26.12. 11.00
Naujenes kultūras centrs

Ziemassvētku pasākums Līksnas 
pagasta pirmsskolas bērniem 26.12. 11.00 Līksnas sabiedrības izglītības un infor-

mācijas centrs
Ziemassvētku luga bērniem  “Mek-
lējot svētku noskaņu” 26.12. 13.00 Malnavas koledžas fi liāle Višķos

Ziemassvētku eglīte bērniem “Noti-
ci brīnumam” 26.12. 14.00 Dubnas kultūras nams

Daugavpils novada sociālo iestāžu  
Jaungada pasākumi 27.12. 

9.00, 
10.30, 
12.30 

VSAC “Latgale”, 
 Sociālo pakalpojumu centrs “Pīlādzis”, 
Višķu Sociālās aprūpes centrs 

Jaungada eglīte pirmsskolas vecu-
ma bērniem 27.12. 12.00 Medumu tautas nams

Jaungada bērnu rīts 28.12. 11.00 Vecsalienas pagasta pārvalde
Bērnu eglīte 28.12. 12.00 Laucesas kultūras nams 
Senioru Jaungada pasākums 28.12. 12.00 Novada kultūras centrs “ Vārpa”
Pasākums bērniem un jauniešiem 
“Bibliotēkas eglītes svētki” 28.12. 14.00 Naujenes tautas bibliotēka 

Jaungada pasākums pagasta bēr-
niem  “Jaungada pasaka” 28.12. 14.00 Maļinovas pagasta saieta nams 

Jaungada pasākums pirmsskolas ve-
cuma bērniem “Atslēgu meklētāji” 29.12. 10.00 Demenes kultūras nams

Bērnu svētku eglīte 29.12. 10.00 Kalkūnes pagasta pārvalde
Ziemassvētku pasākums bērniem 29.12. 12.00 Tabores pagasta sabiedriskais centrs
Jaungada bērnu rīts 29.12. 13.00 Silenes kultūras nams
Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 29.12. 16.00 Sventes tautas nams
Pasākums “Veco gadu pavadot”
Viktorīna jauniešiem “Kas? Kur? Kad?” 29.12. 17.00 Nīcgales tautas nams

Vecgada vakars 29.12. 18.00 Kalkūnes pagasta pārvalde
Jaungada groziņballe 29.12. 19.00 Medumu tautas nams
Masku balle 29.12. 20.00 Kalkūnes pagasta pārvalde
Atpūtas vakars “Veco gadu pavadot” 29.12. 20.00 Tabores pagasta sabiedriskais centrs
Jaungada masku balle 29.12. 21.00 Demenes kultūras nams
Jaungada atpūtas vakars 30.12. 19.00 Biķernieku kultūras nams 
Vecgada balle 30.12. 20.00 Vaboles pagasta kultūras nams
Pasākums “Vecgadu pavadot” 31.12. 21.00 Sventes tautas nams 
Vecgada balle 31.12. 22.00 Daugavpils novada kultūras centrs “Vārpa”

Demenē izveidots Mednieku sabiedriskais centrs 
Ar Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai fi nansējumu, 
biedrība „Daugavpils mednieku un 
makšķernieku saimniecība” reali-
zējusi projektu “Mednieku sabied-
riskā centra izveide”, kura rezul-
tātā no bijušās lopu kautuves ēkas 
izveidots mednieku sabiedriskais 
centrs Demenes pagasta teritori-
jā. Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanu administrēja 
Lauku atbalsta dienests.

Projekta ietvaros tika veikta fa-
sādes atjaunošana un siltināšana, 
jumta seguma, logu un vārtu no-
maiņa, atjaunota ģērbtuve, dušas 
telpa, palīgtelpas, mednieku sa-

pulcēšanās un atpūtas zāle. Būv-
darbus veica SIA “Borg”. Projekta 
kopējās izmaksas sastādīja 48 000 
eiro. 

Projekta realizētāji cer, ka centra 
izveide sekmēs sabiedrības iesais-
tīšanos dažādās ar medībām sais-
tītās iniciatīvās. Mednieku centru 
varēs izmantot dažādiem apmācī-
bu, kultūras, sporta un tūrisma pa-
sākumiem.

Notiks Sociālā 
dienesta organizētie 

Ziemassvētku un 
Jaungada pasākumi 

Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova ikmēne-
ša preses konferencē informēja preses pārstāvjus 
par Sociālā dienesta organizētajiem Ziemassvētku 
un Jaungada pasākumiem novadā. 

Plānotie pasākumi iesākās 20. decembrī Dau-
gavpils teātrī, kur uz Jaungada muzikālo pasaku 
pulcējās bērni ar īpašām vajadzībām, bērni bāreņi, 
trūcīgo daudzbērnu ģimeņu bērni (kur ģimenē aug 
pieci un vairāki bērni), audžuģimenes un Naujenes 
bērnu nama bērni. Šajā pasākumā katram bērnam 
tika pasniegta Daugavpils novada domes sarūpēta 
dāvana. 

27. decembrī Daugavpils novada domes vadība 
kopā ar folkloras kopu “Dyrbyni” apciemos novada 
sociālās iestādes. Plkst. 9.00 tiks apmeklēta VSAC 
“Latgale” fi liāle “Kalupe”, plkst. 10.15. – SPC “Pīlā-
dzis”, savukārt plkst. 11.30 – Višķu sociālās aprūpes 
centrs. Šajās iestādēs kopā ar muzikālo apsveikumu 
arī tiks pasniegtas novada domes sarūpētās dāva-
nas klientiem. 

28. decembrī plkst. 13.00 Daugavpils novada kul-
tūras centrā “Vārpa” norisināsies ikgadējais tradi-
cionālais Jaungada pasākums novada senioriem un 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Kā pastāstīja Anna Jegorova, Krievijas ģenerā-
lais konsulāts Daugavpilī ir piedāvājis 13. decem-
brī plkst. 11.00 80 novada bērniem apmeklēt izrādi 
“Burvju kuģis” un 26. decembrī plkst. 12.00 – jaun-
gada pasākumu “Troļļu Jaungada piedzīvojumi”, 
kura apmeklēšanai piešķirtas 25 biļetes. Kopā ar 
Izglītības pārvaldi tiks izlemts, kuri bērni tiks uzai-
cināti apmeklēt šos pasākumus. 

Katru gadu novada dome sarūpē arī dāvanas ie-
mītniekiem, kuri dzīvo Kalkūnes bērnu namā, Me-
dumu speciālajā internātpamatskolā un Raudas 
internātpamatskolā, kā arī Subates miera namā. 
Kā katru gadu, pagastu pārvaldēs notiks pasākumi 
pirmsskolas vecuma bērniem. 

Šogad Sociālais dienests kopā ar Pestīšanas ar-
miju ir iesaistījies kampaņā par vislielāko dāvanu 
Jaunajā gadā novada bērniem, ko īstenos pagastu 
sociālie darbinieki. 

Pasākums Invalīdu biedrības “Ildra” biedriem, kā 
ierasts, notiks janvāra mēnesī. Katru gadu šis pasā-
kums ir ļoti kupli apmeklēts. Kā arī jau otro gadu 
pēc kārtas dāvināšanas priekā dalīsies Daugavpils 
novada domes darbinieki, sarūpējot dāvanas sociālo 
centru klientiem. Ja pagājušajā gadā tika apdāvi-
nāti “Pīlādža” iemītnieki, šogad dāvanas saņems 70 
Višķu sociālās aprūpes centra klienti. Dāvanas tiks 
pasniegtas laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno 
gadu.
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Izmaiņas sociālajā jomā 2018. gadā
Grozījumi likumā “Par valsts soci-

ālo apdrošināšanu” un Valsts sociālo 
pabalstu likumā paredz virkni izmai-
ņu nākamajā gadā, kas skars gan ve-
cākus, gan seniorus, gan strādājošos. 
Labklājības ministrija informē par jau-
najām tiesību normām.

No 2018. gada 1. janvāra:
Minimālā mēneša darba alga normā-

la darba laika ietvaros būs 430 eiro.
2018. gadā pārrēķinās pensijas (ve-

cuma un apgādnieka zaudējuma pen-
sijas, kā arī saskaņā ar nolikumu “Par 
izdienas pensijām” piešķirtās izdienas 
pensijas), kuras piešķirtas vai pārrē-
ķinātas 2012., 2013., 2014. un 2015. 
gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palie-
lināsies cilvēkiem, kuri pensiju sāka 
saņemt ekonomiskās krīzes laikā, pie-
mērojot negatīvus pensijas kapitāla in-
deksus. Pensiju pārrēķins notiks auto-
mātiski, un senioriem papildus nekas 
nav jādara. Pārskatīto pensijas apmē-
ru noteiks no 2018. gada 1. janvāra, un 
par periodu no 1. janvāra to izmaksās 
līdz 2018. gada septembrim.

Tiesības uz slimības pabalstu būs 
cilvēkiem, kuriem būs noteikts kvalifi -
kācijas periods, t.i., sociālās apdrošinā-
šanas iemaksas veiktas ne mazāk kā 3 
mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā vai 
6 mēnešus pēdējos 24 mēnešos. Kvalifi -
kācijas periods neattieksies uz darbne-
spējas lapām A, kuras apmaksā darba 
devējs, kā arī uz gadījumiem, kad tiek 
kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 
14 gadu vecumu.

Ja darbnespēja būs iestājusies no-
darbinātības periodā, slimības pabal-
stu izmaksās 30 kalendārās dienas pēc 
tam, kad cilvēks zaudējis darba ņēmē-
ja vai pašnodarbinātā statusu.

Vecāku pabalsta saņēmējiem, ku-
riem kalendārajā mēnesī ir ienākumi 
kā darba ņēmējam vai pašnodarbinā-
tajam, pabalstu par visu šo kalendāro 
mēnesi izmaksās 30 procentu apmērā 
no piešķirtā pabalsta apmēra.

No valsts budžeta uzsāks fi nansēt 
divus jaunus psihosociālās rehabili-
tācijas pakalpojumus: psihosociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā 
aprūpē esošiem bērniem un viņu ģi-
menes locekļiem un psihosociālās re-
habilitācijas pakalpojumu personām 
ar onkoloģisku slimību un to ģimenes 
locekļiem.

Jauns atbalsts ģimenēm ar bēr-
niem

Pabalsts audžuģimenei bērna uz-
turam līdz sešu (ieskaitot) gadu vecu-
mam būs 215 eiro, bet bērnam vecumā 
no septiņiem līdz 17 (ieskaitot) gadiem 
– 258 eiro (līdz šim – attiecīgi 95 un 114 
eiro).

Atlīdzība audžuģimenei par pienā-
kumu pildīšanu būs atkarīga no aprū-
pē esošo bērnu skaita. Par vienu au-
džuģimenē ievietoto bērnu atlīdzības 
apmērs mēnesī būs vienāds ar bērna 
kopšanas pabalsta apmēru personai, 
kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram 
gadam, jeb 171 eiro. Ja audžuģimenē 
ievietoti divi bērni, atlīdzības apmērs 
būs 222 eiro, bet, ja trīs un vairāk bēr-
nu, – 274 eiro (līdz šim – 113,83 eiro 
neatkarīgi no audžuģimenē esošo bēr-
nu skaita). Lai Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt 
nepieciešamās izmaiņas informācijas 
sistēmās, paredzēts pārejas periods. 
Proti, VSAA no 2018. gada 1. janvāra 
pārrēķinās atlīdzības apmēru un star-
pību izmaksās ne vēlāk kā līdz 31. jū-
lijam.

Tiks veiktas sociālās apdrošināšanas 
iemaksas (pensiju apdrošināšanai, in-
validitātes apdrošināšanai un apdroši-
nāšanai pret bezdarbu) par personām, 
kuras saņem atlīdzību par audžuģime-
nes pienākumu pildīšanu un nav soci-
āli apdrošinātas (piemēram, nav darba 
ņēmēji vai pašnodarbinātie).

Palielināta atlīdzība par adoptēja-
mā bērna aprūpi sociāli apdrošinātām 
personām, kuras aprūpē bērnu līdz 8 
gadu vecumam, – atlīdzības apmērs 
būs 70% no valstī noteiktās vidējās ap-
drošināšanas iemaksu algas. Pārējiem 
saņēmējiem atlīdzību maksās pašrei-
zējā apmērā – 171 eiro. Ja adoptētājs 
aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, 

par nākamo piešķirs piemaksu 171 
eiro apmērā.

Tiek saglabāti pašreizējie ģimenes 
valsts pabalstu apmēri un bērnu kār-
tas skaitļa noteikšanas principi, kad 
ņem vērā visus pabalsta saņēmēja 
bērnus. Līdz ar to arī nākamgad ģime-
nes valsts pabalsts par pirmo bērnu 
ģimenē būs 11,38 eiro, par otro bērnu 
– 22,76 eiro, par trešo bērnu – 34,14 
eiro, bet par ceturto un nākamajiem 
bērniem – 50,07 eiro mēnesī. No 2018. 
gada 1. janvāra ģimenes valsts pabal-
stu maksās līdz bērna 20 (šobrīd – līdz 
19) gadu vecuma sasniegšanai, kamēr 
viņš mācās vispārējās izglītības vai 
profesionālās izglītības iestādē un nav 
stājies laulībā. Tāpat no nākamā gada 
1. janvāra pabalstu maksās arī par 
bērnu, kas atbilstoši valsts vai pašval-
dību fi nansēto vietu skaitam uzņemts 
profesionālās izglītības programmā un 
saņem stipendiju. Lai VSAA varētu 
veikt nepieciešamās izmaiņas infor-
mācijas sistēmās, paredzēts pārejas 
periods, proti, VSAA no 2018. gada 1. 
janvāra pārrēķinās pabalsta apmē-
ru un starpību izmaksās ne vēlāk kā 
līdz 30. aprīlim.

Līdz gada beigām (31. decembrim) 
tiks nodrošināta valsts mērķdotācija 
piemaksai pie mēnešalgas tiem sociā-
lajiem darbiniekiem, kuri ir darba at-
tiecībās ar attiecīgo pašvaldības domi 
vai sociālo dienestu un kuri strādā ar 
ģimenēm un bērniem pašvaldību sociā-
lajos dienestos.

No 2018. gada 1. marta:
Tiks nodrošināta lielāka fi nansiālā 

atbalsta sniegšana ģimenēm, kurās ir 
ne mazāk kā divi bērni, un papildus 
pašreizējai ģimenes valsts pabalsta 
sistēmai darbosies jauns atbalsta me-
hānisms – piemaksa. Piemaksas pie 
ģimenes valsts pabalsta par divu un 
vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu 
vecumam audzināšanu apmērs par di-
viem bērniem būs 10 eiro mēnesī, par 
trīs bērniem – 66 eiro mēnesī. Par kat-
ru nākamo bērnu piemaksas apmērs 
būs par 50 eiro mēnesī lielāks nekā 

par iepriekšējo kopējo audzināmo bēr-
nu skaitu ģimenē. Tas nozīmē, ka par 
četriem bērniem piemaksa būs 116 eiro 
mēnesī, par pieciem bērniem – 166 eiro 
mēnesī, par sešiem bērniem – 216 eiro 
mēnesī, par septiņiem bērniem – 266 
eiro mēnesī u. tml. Lai VSAA varētu 
veikt nepieciešamās izmaiņas infor-
mācijas sistēmās, paredzēts pārejas 
periods. Proti, VSAA aprēķinās pie-
maksas apmēru par periodu no 2018. 
gada 1. marta un izmaksās to ne vēlāk 
kā līdz 30. aprīlim.

No 2018. gada 1. aprīļa:
Stāsies spēkā Sociālā uzņēmuma li-

kums, kura mērķis ir veicināt sabied-
rības dzīves kvalitātes uzlabošanu un 
sekmēt sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinā-
tību, radot sociālajiem uzņēmumiem 
labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi.

No 2018. gada 1. jūlija:
Paaugstinās piemaksas apmēru par 

vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas 
uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, 
līdz 1,5 eiro (līdzšinējā viena eiro vie-
tā) cilvēkiem, kuriem līdz 1995. gada 
beigām bija sasniegts vecuma pensijai 
nepieciešamais vecums un piešķirta 
vecuma vai invaliditātes pensija.

Tiks ieviestas specializētās audžuģi-
menes (īpaši sagatavotas audžuģime-
nes konkrētu bērnu grupu aprūpei) un 
reģionālie atbalsta centri ārpusģime-
nes aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.

No 2018. gada 1. oktobra:
Vecuma pensijām ar lielu apdrošinā-

šanas stāžu pensiju indeksācijā piemē-
ros lielāku daļu (līdzšinējo 50% vietā) 
no apdrošināšanas iemaksu algu sum-
mas reālā pieauguma procentiem:

60%, ja apdrošināšanas stāžs no 30 
līdz 39 gadiem, un pensijām, kas pie-
šķirtas par darbu kaitīgos un smagos 
vai sevišķi kaitīgos un smagos darba 
apstākļos;

70%, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 
un vairāk gadu.

Labklājības ministrija  

Naujenes pamatskolas sākumskolas skolēnu karjeras nodarbību cikls 
nieka darba specifi ku, kā arī iepazīt 
keramikas daudzveidīgo pasauli un uz-
zināt vairāk par šīs profesijas apgūša-
nas iespējām un priekšnosacījumiem.

Karjeras nodarbību skolēniem vadīja 
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas di-
rektora vietnieks mācību darbā un vi-
zuāli plastiskās mākslas skolotājs Val-
dis Grebežs. Viņš ir arī amatu meistars 
keramikā.

Nodarbības sākumā V.Grebežs kopā 
ar skolēniem noskaidroja, kas ir amat-
nieki, ko viņi izgatavo. Viņš paskaid-
roja arī to, ar ko ir unikāli amatnieku 
darinājumi, ka amatnieki izgatavo in-
dividuālas lietas jeb produktus, ko rūp-
niecība nepiedāvā.

Sarunas laikā skolēni uzzināja, kas 
ir keramiķis, par to, kāda ir meistara 
ikdiena. Viņi noskaidroja, kādas rak-
stura īpašības nepieciešamas šī amata 
veicējam, kā skolas mācību priekšmeti 
saistās ar šo profesiju. Meistars ne ti-
kai parādīja svilpaunieka izgatavoša-

nas procesu, bet arī ļāva katram bēr-
nam sajust savās rokās vijīgo mālu. 
Katru skolēnu izgatavoto svilpaunieku 
keramiķis pielaboja un “atdzīvināja” 
– iedeva iespēju skanēt. Pirmdien sā-
kumskolas klasēs skanēja svilpaunie-
ku kori.

Kā atzina visi sākumskolas skolēni 
– praktiskā darbošanās arī bija pats 
interesantākais, jo tika dota iespēja iz-
mēģināja savas iemaņas amatniecības 
jomā, pagatavojot svilpaunieku. Šādi 
darbojoties skolēni varēja arī pārbau-
dīt savu interesi par šo profesiju.

Paldies Valdim Grebežam par inte-
resanto nodarbību! Pateicamies par 
nodarbības organizēšanu Daugavpils 
novada karjeras konsultantei Annai 
Koroļkovai.  

Alita Kokina
Naujenes pamatskolas skolotāja

Decembra sākumā Naujenes pamat-
skolas sākumskolas skolēni Eiropas So-
ciālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profe-

sionālās izglītības iestādēs” ietvaros 
piedalījās nodarbībā “Aroda meistari – 
elitāra profesija.” Tās mērķis – veidot 
izpratni par amatniecību, par amat-
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

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 23. novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.9 (protokols Nr.16., 1.&), “Grozījums Daugavpils nova-
da domes 2013. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienrei-
zēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””  

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta tre-
šo  daļu
1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013. gada 14. marta saistošajos noteiku-

mos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna pie-
dzimšanu”  grozījumu un aizstāt 5.punktā skaitli „150”  ar skaitli „200”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017. gada 23. novembra  saistošajiem noteikumiem 

Nr. 9 „Grozījums Daugavpils novada domes 2013. gada 14. marta saistošajos 
noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna 
piedzimšanu””

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi ir izdoti, lai palielinātu materiālu atbalstu jaundzimušā 

bērna vajadzību nodrošināšanai.
2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts 5.punkts un skaitlis „150”  tiek 
aizstāts ar skaitli „200”.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžeta izdevumu 

daļu. Lai nodrošinātu to izpildi ir nepieciešams fi nansējums 30000 euro gadā,  
papildus fi nansējums 7500  euro gadā.  

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi  pašval-
dības teritorijā

Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav.
6. Informācija par konsultācijām

Saistošo noteikumu projekts tika apspriests darba grupā. Saistošo noteiku-
mu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

E-darbnespējas lapa atvieglo 
slimības pabalstu pieprasīšanu 

Personas, kuru darbnespējas lapas B ir reģistrētas E-veselības sistēmā, slimī-
bas un maternitātes pabalstus Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vie-
notajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv  izmantojot 
„E-iesniegumu VSAA pakalpojumiem”.  

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) vērš uzmanību, ka e-ie-
snieguma iesniegšanas brīdī darbnespējas lapai B ir jābūt noslēgtai. Arī ar 
VSAA pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu var iepazīties interneta 
vietnē www.latvija.lv sadaļā „Mana darba vieta”.

Līdz ar e-darbnespējas lapas izmantošanas uzsākšanu ir pilnībā elektroni-
zēts slimības un maternitātes pabalsta saņemšanas process. Pieprasot VSAA 
slimības vai maternitātes pabalstu, vairs nav iesniegumam jāpievieno papīra 
formāta darbnespējas lapa B. 

Jāiesniedz tikai iesniegums pabalsta piešķiršanai.
Instrukcijas par e-pakalpojuma „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” lieto-

šanu atrodamas interneta vietnes www.vsaa.lv sadaļā noderīgi>e-pakalpoju-
mi. Palīdzību e-pakalpojuma izmantošanai var saņemt arī valsts un pašvaldī-
bu vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) pēc adreses:

 Daugavpils novads (Višķu pagasts)
Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481                                          

E-pasts: daugavpils@pakalpojumucentri.lv
Tālrunis uzziņām un konsultācijām: 66954816

Kontaktpersona: Ruta Grustāne
Darba laiks:

Pirmdien: 08:00 – 17:30 (pārtraukums 12:00-12:30);
Otrdien: 08:00 – 16 :30 (pārtraukums 12:00-12:30);
Trešdien: 08:00 – 16 :30 (pārtraukums 12:00-12:30)

Ceturtdien: 08:00 – 16 :30 (pārtraukums 12:00-12:30);
Piektdien: 08:00 – 15 :30 (pārtraukums 12:00-12:30);

Sestdiena, Svētdiena – BRĪVS

!!! Darbnespējas lapas papīra formā var tikt izsniegtas līdz 2017. gada 31. de-
cembrim

Daugavpils novada Kultūras pārvalde izsludina 
pieteikšanos uz bezmaksas latviešu valodas kursiem 

Daugavpils novada  Kultūras 
pārvalde turpina  Sabiedrības 
integrācijas fonda fi nansētā pro-
jekta Nr.2017.LV/LV/5 „Latvie-
šu valodas apguve Daugavpils 
novadā un pilsētā 2017/2018” 
īstenošanu un aicina uz bezmak-
sas 100 stundu latviešu valodas 
kursiem! Nodarbības tiks uz-
sāktas 2018. gada janvāra vidū.
Apmācību mērķis ir nodrošināt 
pieaugušajiem Daugavpils no-
vada un pilsētas iedzīvotājiem, 
mazākumtautību iedzīvotāju pār-
stāvjiem un nepilsoņiem, kuri nav 
skolēni, bezdarbnieki vai darba 
meklētāji, iespēju apgūt un piln-
veidot latviešu valodas zināšanas 

un prasmes trijos valsts valodas 
prasmju līmeņos, tādējādi veicinot 
mērķauditorijas spēju iesaistīties 
latviskās vides sociālajos procesos. 
Īpaši aicināti pieteikties ir jaunie-
ši vecumā līdz 25 gadiem (kuri nav 
skolēni, bezdarbnieki vai darba 
meklētāji). Nodarbības plānotas 
šādiem valodas prasmes līmeņiem: 
A2, B1, B2, C1.

Visiem mācību kursu beidzē-
jiem noslēgumā jākārto Valsts 
izglītības satura centra  eksā-
mens (bez maksas).

Grupas tiks komplektētas atbil-
stoši apmācību mērķim, kursantu 
pieteikšanās secībai un zināšanu 
līmenim. Nodarbības notiks Dau-
gavpils novada kultūras centrā 
“Vārpa”  Dobeles ielā 30, Daugav-
pilī, divas reizes nedēļā no 2018.
gada janvāra līdz 2018.gada mai-
jam (ieskaitot), vakaros.

Kursu dalībnieku reģistrā-
cija un informācija par kur-
siem:

Reģistrācija kursiem: 
no 2017. gada 18. decembra 

Tālr. 65435512, 28379611; 
e-pasts: terezija.ubele@dnkp.
lv (jānorāda vārds, uzvārds, 
dzimšanas dati, darba un 
dzīves vieta, esošais latvie-
šu valodas prasmju līmenis, 
kontaktinformācija).

Informatīvais materiāls ir sa-
gatavots ar Sabiedrības integrā-
cijas fonda fi nansiālu atbalstu. 

Par informatīvā materiāla sa-
turu atbild Daugavpils novada 
Kultūras pārvalde.

Mūžībā aizg ājuši
Ambeļu  pagasts

Soms Jānis (1958.g.)
Grate Antonija (1940.g.)

Demenes pagastā
Maļinovska Staņislava (1923.g.)

Kalkūnes pagastā 
Žuromska Teresa (1933.g.)

Laucesas pagastā 
Budniks Aleksandrs (1937.g.)

Kolosovs Jefi ms (1928.g.)
Līksnas pagastā

Veliks Aivars (1960.g.)
Gadzāns Leonards (1950.g.)

Naujenes pagastā
Luņs Boļeslavs (1930.g.)
Lociks Valdis (1963.g.)

Bule Valentīna (1938.g.)
Nīcgales pagastā 

Titovs Valērijs (1947.g.)

Vaboles pagastā 
Rimicāne Monika (1934.g.)

Bogdanova Cecīlija (1936.g.)
Skrinda Valentīna (1929.g.)

Višķu pagastā
Sauliša Helēna (1934.g.)

Maļinovas pagasta pārvalde organi-
zē sabiedrisko apspriešanu par koku: 
1 bērza un 2 kļavu ciršanu uz zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
4470 003 0062 pēc adrese Rēzeknes 
iela 27, Maļinova, Maļinovas pagasts.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš 
ilgs no 1.12.2017 līdz 2.01.2018.

Izteikt savus priekšlikumus un iero-
sinājumus var Maļinovas pagasta pār-
valdē (Rēzeknes iela 29A, Maļinovas 
c, Maļinovas pag.) no 2017.gada 1.de-
cembra līdz 2018.gada 2.janvārim.

Publiskās apspriešanas laiks 2018.
gada 3.janvārī: plkst. 10.00 Rēzek-
nes ielā 27, Maļinova, Maļinovas pag., 
Daugavpils novads
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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!

Pateicība
Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra kolektīvu 

sveicam Ziemassvētkos un Jaunajā 2018.gadā! Izsakām lielu pateicību 
šim kolektīvam par atsaucību, rūpību un sniegtajiem pakalpojumiem 
un attieksmi pret senioriem un visiem cilvēkiem, kuri apmeklē šo die-
nas centru. 

Novēlam stipru veselību, izturību, gudrību un pacietību turpmāka-
jiem gadiem! Liels jums paldies no visiem kolektīviem, kuri darbojas 
šajā centrā. 

Naujenes pagasta seniori 

Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās 
Dzimtsarakstu nodaļa strādās dežūrrežīmā.
24.12.2017. nodaļa strādās no plkst.10.00-11.00
Tālruņi : 26302417, 29875125, 29877122

Sveicam  jaunlaulātos!   
• Nataļju Smackihu un Romualdu Sarānu

• Veroniku Semjonovu un Jevgeņiju Prigodu

• Ingu Jēkabsoni un Ignatu Makejevu

Novadā dzimuši 
Kalkūnes pagastā

Nadežda Kuzmiča (29. novembrī)
Līksnas pagastā 

Everts Skrupskis (7. decembrī)
Naujenes pagastā

Polina Markova (30. novembrī)
Poļina Sergejeva (25. novembrī)

Salienas pagastā
Jūlija Avlasina (7. decembrī)

Vecsalienas pagastā 
Alise Smargune (6. decembrī)

 Ar aktuālo Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam vel-
tīto dievkalpojumu sarakstu varat iepazīties pašval-
dības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv, kreisajā 
pusē baneris “Svētku dievkalpojumi Daugavpils no-
vada dievnamos”. 


