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Cienījamie Daugavpils novada iedzīvotāji!

Sirsnīgi sveicu Latvijas neatkarības atjaunošanas 28. gadadienā! 
Lai 4. maiju mēs svinam kā atjaunotnes, pamošanās un mūžīgā 
turpinājuma dienu, kas ļāva mūsu valstij 
atkal uzziedēt un piepildīt tās tautiešu ilgi loloto sapni 
par brīvību!

Daugavpils novada domes vārdā,
priekšsēdētāja Janīna Jalinska

Meistari savas prasmes demonstrēja Ambeļos, Naujenē un Raiņa mājā Berķenelē 

Laikā no 6. līdz 8. aprīlim tautas lie-
tišķās mākslas meistari, amatnieki, 
stāstnieki, tautas teicēji, muzikanti un 
dziedātāji vairāk nekā 152 vietās visā 
Latvijā aicināja ikvienu interesentu uz 
nemateriālā kultūras mantojuma sagla-

bāšanas pasākumu “Satiec savu meista-
ru!”. Pasākuma būtība ir vēstīt plašākai 
sabiedrībai par cilvēku, par viņa zinā-
šanām un prasmēm, kas saglabātas un 
pārmantotas no paaudzes paaudzē. “Sa-
tiec savu meistaru!” Daugavpils novadā 

noritēja trijās vietās – Naujenē, Ambeļos 
un Raiņa mājā Berķenelē.

Naujenes kultūras centrā varēja apgūt 
tradicionālo mūzikas instrumentu spēli 
un piedalīties rotaļās kopā ar meista-
riem – folkloras kopu “Rūžeņa” un vadī-

tāju Ingu Zeili. Folkloras kopas darbības 
lauks ir nemateriālā kultūras mantoju-
ma izzināšana Latgalē, īpaša uzmanība 
tiek pievērsta Naujenes pagasta nema-
teriālajam kultūras mantojumam. 
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aplūkot meistares darinātos pinumus, 
apskatīt kā notiek pats pīšanas process 
un arī iemēģināt savu roku gan mate-
riālu sagatavošanā un nedaudz arī pašā 
pīšanas procesā.

Protams, neiztika arī bez kulinārā 
mantojuma meistarklases, kur savas 
prasmes demonstrēja meistare – goda 
saimniece Helēna Aukstare. Helēna 
ir folkloras kopas “Rūžeņa” ilggadējā 
dalībniece, kā arī ilgus gadus ir bijusi 
saimniece lielākos un mazākos godos. 
Labprāt stāsta, rāda un māca gan vecā-
kajai, gan jaunākajai paaudzei par tra-
dicionālajiem ēdieniem. Šoreiz meistare 
ar savām palīdzēm – Lidiju Viguli, Irēnu 
Vaikuli un Staņislavu Lociku gatavoja 
pelēkos zirņus ar speķi, skābu kāpostu 
zupu un žagariņus.

Ambeļos interesenti varēja piedalīties 
četrās darbnīcās – meistares Dzintras 
Abarones vadībā varēja apgūt tradicio-
nālās pirts zinības, iegūt informāciju par 
dažādu dabas velšu dziedniecisko spēku, 
kā arī izbaudīt gan pirtiņas, gan sausā 
pēriena paraugdemonstrējumu.

Tikmēr goda saimnieces Broņislava 
Gavare un Inese Plivda saimniekoja vir-
tuvē, cepot speķa raušus, pīrādziņus ar 
ķimenēm, ābolu un biezpiena plātsmai-
zi, magoņmaizītes un citus gardumus, 
gatavotus no rauga mīklas. Saimniecēm 
pavārmākslā labprāt palīdzēja bērni.

Meistarklase bija arī vīriem – Oskars 
Mežnieks dalījās savās zināšanās par 
baļķu apstrādi ar senajiem darbarīkiem. 
Oskars labprāt sniedz padomus Latga-
les māju saimniekiem un Dzimtas māju 
atjaunotājiem. Viņš ir pazīstams skaidu 
meistars ne tikai Latvijā, bet arī Zvied-
rijā. Oskars Mežnieks ir pārliecināts, ka 
ar vienkāršu cirvi var paveikt brīnumu 
lietas.

Pasākums Ambeļos noslēdzās omulīgā 
gaisotnē ar vakarēšanu un danču darb-
nīcu ar folkloras kopām “Dyrbyni” un 
“Speiga”.

Tikmēr Raiņa mājā Berķenelē inte-
resenti tika aicināti izzināt sievu gal-
vassegu šūšanas noslēpumus, tiekoties 
ar Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra 
rokdarbu kluba “Dzīparu namiņš” (va-

dītāja Silvija Baginska) dalībniecēm un 
meistari Rasmu Ivbuli.   “Kad meitene 
apprecas, viņa kļūst par sievu un saim-
nieci. Vainadziņš viņu padara košāku, 
viņa var dižoties, rādīt savu augumu un 
seju. Kļūstot par sievu, viņa uzvelk aubi, 
kas piešķir saimnieciskāku izskatu, bal-
tā krāsa simbolizē izcilību, cēlumu,  dvē-
seles skaistumu un izcel sievietes pras-
mes,” skaidro Raiņa māja Berķenelē 
direktore Inese Bērziņa. Viņa atklāj, ka 
sen jau vēlējusies noskaidrot, ar ko at-
šķiras autentiska aube un kas veido tās 
dārdzību mūsdienās. “Oriģinālas aubes 
dārdzības noslēpums slēpjas ar rokām 
izšūtajās mežģīnēs. Tādas veikalos prak-
tiski vairs nav sastopamas, var iegādā-
ties tikai rūpnieciski ražotas mežģīnes,” 
secinājusi I.Bērziņa.

Rokdarbnieces stāstīja par sievu ce-
puru nēsāšanas paradumiem Sēlijā un 
Dienvidlatgalē, kā arī demonstrēja gal-
vassegas. Agrāk sievām galvā tika liktas 
aubes, auti ar pārpieri un mazāk zināma 
galvassega –  pirņica. “Tas ir ikdienas 
lakatiņš, kuru sievas no rītiem sēja gal-
vā un vakarā tikai nosēja. Lakatiņš tika 
siets ar stūri uz pieres,” demonstrēja Sil-
vija Baginska. “Kad jauna meitene gāja 
pie vīra, mājās viņai ņēma nost vainadzi-
ņu un lika siet pirņicu. Uzsēja pirņicu, 
uzlika galvas autu, uzsedza seģeni un 
veda pie vīra.”

Ilūkstes rokdarbnieces palepojās arī ar 
goda cimdiem no Ilūkstes Vēstures un 
seno lietu krātuves “Sēļu istaba” krāju-
miem. Ilūkstiešu mērķis ir šogad noadīt 
100 baltus cimdus par godu Latvijas 
simtgadei.

Ikviens, kurš piedalījās akcijā “Satiec 
savu meistaru”, ar lielu interesi klausījās 
un izglītojās senajās prasmēs, apliecinot, 
ka senču gudrības aizvien ir cieņā un arī 
mūsdienu cilvēks tiecas tās nepazaudēt, 
lai nodotu arī nākamajām paaudzēm.

Liels paldies goda meistarēm un palī-
giem par jaunākās paaudzes izglītošanu 
un ieguldījumu meistaru dienu veiksmī-
gā norisē!

Elza Pučko, Aiga Krute

No meistares – pinējas Inas Vaikules 
varēja uzzināt par tradicionālās pīšanas 
tradīcijām. Ina jau ilgu laiku darbojas 
lietišķās mākslas studijā “Pūpoli”, kuras 
mērķis ir sentēvu mantojuma saglabā-
šana pīšanas tradīcijās, jo lūku un klū-
gu pinēju amats ir viens no senākajiem 
latviešu kultūrā. Pasākuma laikā varēja 

Kolektīva vecākajai paaudzei ir sva-
rīgi bērniem un jauniešiem iemācīt gan 
latviešu dančus un rotaļas, gan tradicio-
nālās rokdarbu prasmes, gan kulināro 
mantojumu. Šajā pasākumā vairāk uz-
manības tika vērsts uz tradicionālo mū-
zikas instrumentu demonstrēšanu un 
izzināšanu.

Kalupē godā ceļ stelles un darina Balto galdautu Latvijas simtgadei 
Riekums, nītis, nīšu galdiņš, šķiets, saivas un atspoles, 

platumturis – visi šie termini ir tik ļoti pazīstami audējām 
un tik ļoti maz cilvēkiem, kas ar šo seno amatu prasmi nav 
saistīti ikdienā. 

Kalupes pagastā ir iesākusies baltā galdauta aušanas 
akcija, un pirmos dzīparus tajā ieauda tuvākajā apkārtnē 
pazīstamā jostu audēja Dace Teivāne. Pēcāk šajā darbiņā 
varēs iesaistīties ikviens Kalupes pagasta iedzīvotājs, ieau-
žot divus metrus garajā galdautā savas domas un sapņus. 
Senajās stellēs noaustais galdauts būs dāvana Latvijai tās 
simtgadē. 

Lai arī daudzviet Latvijā rokdarbi un citas mūsu senču 
gudrības piedzīvo atdzimšanu, Kalupes pagastā aust prot 
vien retais. Pieredzes bagātajai audējai Viktorija Bartu-
seviča, kas labi iepazinusi aušanas darba sūrumu un sma-
gumu, šī nodarbe tuva jau no bērnības dienām. Viņa šai 
senajai amatu prasmei veltījusi 40 savas dzīves gadus. Au-
dēja atzīst, ka aušanā var tikai augt un augt, tā ir bezgalī-
ga skola, turklāt tai vajadzīga milzīga pacietība. Viktorijas 
kundzes īpašumā ir 15 viņas austās segas. Viņa stāsta, ka 
aušana ir sarežģīts process, un to naudas vērtībā nemaz ne-
var izteikt. 

Stelles klaudzienos kalupieši varēs klausīties līdz pat 
augusta mēnesim. Plānots, ka galdauta aušana noslēgsies 
11. augustā, iezīmējot 100 dienas līdz Latvijas dzimšanas 
dienai. 

Olga Davidova
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Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska

07.05. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

14.05. Vecsaliena pagasta pārvalde 13.00-14.00
14.05. Salienas pagasta pārvalde 14.15-15.00
21.05. Tabores pagasta pārvalde 14.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
28.05. Sventes pagasta pārvalde    14.00-16.00
Aivars Rasčevskis
07.05. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
14.05. Līksnas pagasta pārvalde  14.00-17.00
Jānis Belkovskis
07.05. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
21.05. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns
07.05. Laucesas pagasta pārvalde 09.00-12.00

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

Valērijs Hrapāns
02.05. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-12.00
16.05. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
23.05. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
07.05. Naujenes pagasta pārvalde 10.00-12.30
21.05. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-12.30
Edgars Kucins

15.05. Daugavas 34, Krauja, Jaunatnes un sporta 
centrs 15.00-18.00

23.05. Daugavas 34, Krauja, Jaunatnes un sporta 
centrs 15.00-18.00

Janīna Kursīte
07.05. Višķu pagasta pārvalde 09.00-11.00

14.05. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 09.00-11.00

21.05. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 09.00-11.00

28.05. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 09.00-11.00

Jānis Kudiņš
14.05. Līksnas pagasta pārvalde 15.00-18.00
28.05. Līksnas pagasta pārvalde 15.00-18.00
Juris Livčāns
02.05. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
16.05. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
23.05. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
03.05. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
17.05. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
31.05. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs
02.05. Maļinovas pagasta pārvalde 15.30-17.00
03.05. Biķernieku pamatskola 15.30-17.00
14.05. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.30-17.30
21.05. Biķernieku pamatskola 15.30-16.30
Vjačeslavs Moskaļenko
08.05. Maļinovas pagasta pārvalde 12.00-14.00
15.05. Medumu pagasta pārvalde 12.00-14.00
22.05. Naujenes pagasta pārvalde 12.00-14.00
Olesja Ņikitina
07.05. Naujenes pagasta pārvalde   16.00-18.00
14.05. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
21.05. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
08.05. Sventes vidusskola 16.00-18.00
11.05. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
22.05. Sventes vidusskola 16.00-18.00
25.05. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
Regīna Tamane
15.05. Skrudalienas pagasta pārvalde 13.00-16.00
22.05. Maļinovas pagasta pārvalde 13.00-16.00

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

2018. gada 5. aprīļa sēdē pieņemti 15 lēmu-
mi:
 Atcēla novada domes 08.02.2018. lēmumu 

Nr.627 „Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” 
un 08.03.2018. lēmumu Nr.660 „Par grozījumiem 
Daugavpils novada domes 2018.gada 8.februāra 
lēmumā Nr.627 “Par lokālplānojuma nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai””.
 Atzina par spēku zaudējušu novada domes 

16.09.2010. lēmumu Nr. 1248 “Par kravas furgona 
pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Skrudalienas 
pagastā” sakarā ar kravas furgona pārdošanu.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 54873 

euro vieglo pasažieru automašīnu iegādei novada 
domes vajadzībām un 25970 euro mikroautobusa 
iegādei Tabores pagasta pārvaldes vajadzībām.
 Apstiprināja projekta “Inovatīvu un ilgtspējī-

gu mājokļu problēmu risinājumi apdzīvotības vei-
cināšanai lauku apvidos” ieņēmumu un izdevumu 
tāmi.
 Piešķīra Nīcgales  pagasta pārvaldei 655,42 

euro no nekustamā īpašuma Skolas iela 13A - 12, 
Nīcgale, atsavināšanas rezultātā gūtajiem pašval-
dības budžetā līdzekļiem un noteica, ka piešķirtie 
līdzekļi tiks izmantoti Nīcgales pagasta kapsētu 

informatīvo stendu uzstādīšanai.   
 Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Naujenes un Kalkūnes pagastā.
 Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma 

Līksnas pagastā izsoles rezultātus.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam 

pašvaldības vienistabas dzīvoklim Nr.29, Meža 
iela 4, Krauja un izīrētam pašvaldības divistabu 
dzīvoklim Nr.2, “Markova 4A”, Markova, Naujenes 
pagastā.
2018. gada 19. aprīļa ārkārtas sēdē pieņemti 

2 lēmumi:
 Saskaņoja Latgales plānošanas reģiona dein-

stitucionalizācijas plānā 2018.-2020.g. iekļauto 
Daugavpils novada pašvaldības infrastruktūras 
attīstības risinājumu, fi nansējumu sadalījumā pa 
fi nansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības 
rādītāju vērtības un nolēma piedalīties plāna īste-
nošanā.
 Izdeva Salienas vidusskolas nolikumu.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.

Daugavpils novadā deinstitucionalizācijas projekta ietvaros 
apstiprināti infrastruktūras attīstības risinājumi 

Daugavpils novada domes sēdē pieņemts lē-
mums par infrastruktūras attīstības risinājumiem 
deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Par tiem 
stāstīja Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.  

Jau iepriekš tika runāts par to pakalpojumu 
klāstu, kas būs pieejams projektā iesaistāmo gru-
pu dalībniekiem. Sīkāk par katru no tām. 

Pieaugušo personu ar garīgās attīstības trau-
cējumiem grupā tika izvērtētas  44 personas, kas 
šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros ne tikai nova-
dā, bet arī citos Latvijas reģionos, pēc izvērtēšanas 
ir izteikušas vēlmi dzīvot grupu dzīvokļos Daugav-
pils novadā, savukārt četras no tām ir izvēlējušās 
dzīvot citā pašvaldībā. Grupu dzīvokļu izveide no-
vadā paredzēta 16 personām. Šiem sociālo aprūpes 
centru klientiem būs jāraksta iesniegums, ka viņi 
piekrīt pāriet uz šo sabiedrībā balstīto pakalpoju-
mu un turpmāk dzīvot grupu dzīvokļos. Visas šīs 
personas, izejot no institūcijas, jāsagatavo neatka-
rīgai dzīvei. Šie grupu dzīvokļi tiek plānoti Nīcga-
les pagastā, Skolas ielā 13. 

Novadā tāpat plānota divu Dienas centru izveide 
personām ar garīga rakstura traucējumiem. Viens 
Dienas centrs atradīsies uz Višķu sociālā aprūpes 
centra bāzes kādreizējā Dienas centra telpās. Vēl 
tiek risināts transporta jautājums, kā šīs personas 
tiks nogādātas uz Dienas centru un atpakaļ, kā arī 
aktuāls ir ēdināšanas jautājums. Pēc klientu ap-
taujas Dienas centrā varētu atrasties 20 personas. 
Otrs Dienas centrs tiek plānots daudzfunkcionālā 
centra “Skrudaliena” telpās, un tas tiks paredzēts 
15 izvērtētajām personām. Šai ēkai vēl ir jāatri-
sina jautājums par uzbrauktuvi un pacēlāju per-
sonām ar funkcionāliem traucējumiem. Pēc Annas 
Jegorovas vārdiem, tam vēl ir laiks, jo Labklājības 
ministrija ir pagarinājusi Deinstitucionalizācijas 
projekta realizāciju līdz 2023. gada beigām. 

Specializētās darbnīcas tiek plānotas Nīcgales 
pagastā, Daugavas ielā 4, telpās, kas iepriekš tika 
veidotas Komunālā dienesta vajadzībām. Šīs darb-
nīcas būtu pieejamas tām personām, kas izmitinā-
sies grupu dzīvokļos un tām, kas šobrīd dzīvo mā-

jās, bet ir izteikuši vēlmi apmeklēt darbnīcas. Taču 
šīs personas varēs tikt nodarbinātas arī vietējos 
uzņēmumos vai zemnieku saimniecībās, ja viņiem 
šāds darbs tiks piedāvāts. 

Uz esošās Naujenes bērnu nama bāzes, ēkā, kas 
tika renovēta civilmilitārās sadarbības projekta ie-
tvaros, ir plānota sociālo pakalpojumu un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana izvērtēta-
jiem bērniem, kas dzīvo mājās. Šajā grupā izvēr-
tētas 27 personas, pakalpojumu varēs izmantot 24 
no tām. Izvērtējot katra bērna atbalsta program-
mu, tika nolemts, ka šeit tiem būs pieejams psiho-
logs, psihoterapeits, ergoterapeits, ģimenes ārsts, 
sociālais darbinieks un fi zioterapeits. 

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums tiks 
veidots uz Naujenes bērnu nama bāzes. No izvēr-
tētajiem 29 bērniem 19 bērni dzīvo Naujenes bēr-
nu namā un 10 no tiem atgriezušies bioloģiskajās 
ģimenēs. Šai grupai nākuši klāt 11 bērni, kas nav 
un netiks izvērtēti. Ņemot vērā to, ka projekts ir 
pagarināts līdz 2023. gadam un pieciem no izvēr-
tētajiem bērniem iestāsies pilngadība, šajā grupā 
viņi nevarēs palikt. Pēc Labklājības ministrijas uz-
stādījuma bērnam nav jāatrodas bērnu namā, bet 
jādzīvo un jāattīstās ģimenē. Pēc ekspertu un mi-
nistrijas viedokļa šim pakalpojumam tiks veidotas 
8 vietas.

Jauniešu mājas izveide sākotnēji tika plānota 
Višķu tehnikuma viesnīcas telpās, 3. stāvā. Savu-
kārt ekspertu un ministrijas nostāja ir citāda – 8 
jauniešiem no šīs izvērtētās grupas tiks izveidotas 
telpas Naujenes bērnu nama administratīvās ēkas 
2. stāvā. Te varētu dzīvot tās personas, kas ir pa-
beigušas pamatskolu, vidusskolu vai arodskolu un 
nav vēl nodibinājuši savas ģimenes. 

Kopējais projekta Daugavpils novadam piešķir-
tais fi nansējums sastāda 1 070 800 eiro, kas ir ne-
daudz lielāks nekā tas bija plānots sākotnēji. 

Olga Davidova
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Ar ES līdzfi nansējumu spodrinās Latgales kultūras mantojumu

22. martā noslēgta vienošanās par 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) līdzfi nansēta projekta „Rītei-
ropas vērtības” īstenošanu. Projekta ie-
tvaros paredzēts stiprināt un ar jaunu 
saturu piepildīt reģionam būtiskus un 
tūristu iemīļotus kultūras pieminekļus 

sešās Latgales pašvaldībās.
Vienošanos ar Centrālo fi nanšu un lī-

gumu aģentūru parakstīja projekta ie-
sniedzējs – Daugavpils pilsētas dome. 
Tās sadarbības partneri projektā ir 
Daugavpils novada dome, Krāslavas 
novada dome, Ludzas novada pašval-

Diskutēja par tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību Slutišķos 
pašvaldības īpašumā esošajā ēkā tiks 
izveidota garīgās un sadzīves kultūras 
ekspozīcija. Projekta laikā tiks veikta arī 
Slutišķu-Markovas teritorijas arhitek-
toniski mākslinieciskā inventarizācija, 
izbūvēts Informācijas centrs Markovas 
pilskalna pakājē pie stāvvietas, tāpat 
plānots atjaunot kāpnītes, tiltiņus, in-
fostendus, kā arī labiekārtot brīvdabas 
pasākumu norises vietas (nelielu estrā-
des platformu, skatītāju sēdvietas un 
tirgotāju vietas).  Projektu 500 000 eiro 
apmērā fi nansē Eiropas Savienība un 
tas noslēgsies pēc diviem gadiem.

Jāatzīmē, ka sādžā par jauniem pakal-
pojumiem plāno gādāt arī citas organi-
zācijas. Pērn divus īpašumus no privāt-
īpašniekiem pārpirka Latgales keramiķi 
ar ieceri veidot keramikas darbnīcu un 
Daugavpils vecticībnieku draudze, ku-
riem arī ir padomā veids, kā iepazīstināt 
ar vecticībnieku kultūru. Daugavpils Ve-
cforštates vecticībnieku draudzes priekš-
sēdētājs Vladimirs Čuprovs: “Mūsu 
kultūrā nav pieņemts, ka tūristi nāk 
aplūkot dievnamus no iekšpuses, bet, 
ja tas notiek sabiedriskā kultūras vietā, 
mēs esam tikai par. Tā ir laba iespēja, lai 
pārējā Latvija gūtu priekšstatu, ka Lat-
gale ir ļoti daudzveidīgs reģions, kurā ir 
daudz konfesiju un tautību.”. 

Kopumā Slutišķos ir 10 mājas, lie-
lākā daļa no tām pieder privātīpašnie-
kiem, kas pārsvarā šeit uzturas vasarā. 
I.Mukāne atzīmēja, ka tieši vietējie ie-
dzīvotāji tiek uzskatīti par galvenajiem 
potenciālajiem sadarbības partneriem, 
kas ļautu Slutišķus iepazīt vēl daudz-
veidīgāk un krāsaināk, tāpat apsvei-
cama būtu naktsmītņu un ēdināšanas 
pakalpojumu piedāvāšana. Arī Latvijas 
vecticībnieku – uzņēmēju ģildes pārstā-
ve un Naujenes pagasta iedzīvotāja Va-
silisa Pudovkina mudina iedzīvotājus 
būt aktīviem. “Kad mēs pagastā, dažādu 
pasākumu laikā, sākām gatavot ēdienus 
pēc vecmāmiņu receptēm, piemēram, 
kartupeļu guļbašnīkus un krievu krāsnī 
gatavotu skābēto kāpostu zupu, mēs re-
dzējām, ka pēc tā ir liels pieprasījums un 
interese. Šīs tikšanās mērķis ir uzrunāt 
vietējos uzņēmējus un iedzīvotājus, kuri 

būtu gatavi iesaistīties šāda veida tū-
risma pakalpojumu veidošanā. Turklāt 
mēs aicinām iesaistīties ne tikai vecticīb-
niekus, bet arī latgaliešus, kuru kultūras 
ir vēsturiski cieši savijušās.”

Attīstot Slutišķu sādžas piedāvāju-
mu, par vecticībnieku kultūru varētu 
vēstīt arī citi Daugavpils novada ciemi. 
Jau šobrīd rit Nīcgales pagasta zudušā 
vecticībnieku ciema – Jaunās jeb Nova-
ja sādžas – izpēte. Naujenes Novadpēt-
niecības muzeja vecākā speciāliste Māra 
Kampāne pastāstīja, ka pērn muzejam 
sākās cieša sadarbība ar Nīcgales pagas-
tu, kuras laikā radās ideja izveidot jau-
nu izstādi par šī ciema vēsturi, kura tiks 
atklāta 19. maijā Starptautiskajā tautas 
mākslas festivālā “Augšdaugava”. 

Tāpat uz sadarbību ir vērsts Naujenes 
kultūras centrs. Tā vadītāja Olga Kuz-
mina informēja, ka Naujenē jau sen tiek 
lolota ideja par slāvu tradīciju ansambļa 
izveidošanu. Diemžēl šīs ieceres īsteno-
šanu kavē piemērota kolektīva vadītāja 
trūkums, kurš būtu gatavs veidot etno-
grāfi sku, nevis estrādes stila ansambli. 
Tas sevī iekļautu ne tikai dziedāšanu, 
bet arī seno tradīciju izpēti, piemēram, 
tērpu šūšanu, tradicionālo ēdienu gata-
vošanu, seno amatu prasmju demonstrē-
šanu u.tml. Ansamblis būtu atvērts ne 
tikai Naujenes, bet arī kaimiņpagastu 
slāvu tradīciju pārstāvjiem.  

Semināra noslēgumā tika diskutēts 
arī par nepieciešamību izveidot Vecticīb-
nieku kultūras biedrību, ar mērķi pētīt 
un attīstīt vecticībnieku kultūru visā 
Daugavpils novadā.  Vasilisa Pudovkina 
atzīmēja, ka sarunas ar iedzīvotājiem 
par šo iecere ir bijušas vairakkārt un vie-
dokļi par to ir dažādi. “Biedrību reģistrēt 
ir pamatoti, ja tās dalībnieki tajā arī ak-
tīvi darbosies. Biedrībām ir plašākas ie-
spējas piesaistīt fi nanšu līdzekļus, reali-
zēt projektus, veikt dažādas apmācības, 
rīkot pieredzes apmaiņas braucienus un 
sekmēt mazās uzņēmējdarbības izveido-
šanu. Tas būs labs iedzīvotāju ieguldī-
jums pašvaldības attīstībā,” rezumēja V. 
Pudovkina. 

Elza Pučko

Slutišķu ciems plašāk zināms kā vieta 
Daugavpils novadā, kur atrodas etno-
grāfi skais brīvdabas muzejs ar unikālu 
vairāk nekā 100 gadus senu vecticībnie-
ku sādžu apbūvi. 2016. gadā Slutišķu 
sādžu iekļāva Valsts aizsargājamo kul-
tūras pieminekļu sarakstā. Šis ir viens 
no apmeklētākajiem tūrisma objektiem 
Latvijā. Lai gan tūristu interese ir lie-
la, tūristiem piedāvātais pakalpojumu 
klāsts joprojām ir nepilnīgs – trūkst gan 
naktsmītņu, gan ēdināšanas pakalpo-

jumu, gan interesantu piedāvājumu, 
kas ļautu iepazīt  vecticībnieku sadzīvi 
un kultūru ārpus muzeja telpām. Lai 
apspriestu sadarbības iespējas starp 
pašvaldības un vecticībnieku kopienas 
pārstāvjiem Augšdaugavas teritorijā, 
Naujenes Novadpētniecības muzejā tika 
rīkots seminārs, kas veltīts šai tēmai. 

Semināru atklājot, Daugavpils novada 
Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mu-
kāne pastāstīja par projektu “Rīteiropas 
vērtības”, pateicoties kuram vēl vienā 

dība, Preiļu novada dome un Aglonas 
bazilikas draudze Aglonas novadā.

Kopumā projektā paredzēts atjaunot 
un attīstīt sešus valsts nozīmes kultū-
ras pieminekļus, kuri atrodas popu-
lārākajā Latgales tūrisma maršruta 
lokā. Tādējādi, saglabājot autentisku-
mu un veidojot jaunus pakalpojumus 
katrā atsevišķajā objektā, projekta īs-
tenotāji paredzējuši stiprināt Latgales 
kā tūrisma galamērķa pievilcību.

Restaurācijas darbi paredzēti arī 
Slutišķu vecticībnieku sādžā Daugavas 
lokos, saglabājot novadam tipisko arhi-
tektūras pieminekli – vecticībnieku sē-
tas celšanas tradīcijas, kam raksturīgi 
akmens pamati un kaķētu apaļbaļķu 
guļbūves baļķu apstrāde. Pēc restau-
rācijas sādžā paredzēs izveidot vecti-
cībnieku kultūras mantojuma centru 
un radošās darbnīcas. Dabas parks 
“Daugavas loki” ar Slutišķu sādžu un 
Markovas pilskalnu pārstāv Latgales 
simbolisko ainavu, iekļaujoties UNES-
CO Pasaules mantojuma Latvijas na-
cionālajā sarakstā.

Projekts „Rīteiropas vērtības” ir 
viens no kopumā 10 kultūras un dabas 
mantojuma saglabāšanai un attīstībai 
veltītiem projektiem, kuri pēc Kultū-
ras ministrijas organizētas projektu 
ideju priekšatlases ir saņēmuši iespēju 
pieteikties ERAF līdzfi nansējam.

Projekts tiks īstenots Kultūras mi-
nistrijas pārziņā esošā ERAF līdz-
fi nansētā 5.5.1. specifi skā atbalsta 
mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas mantoju-
mu, kā arī attīstīt ar to saistītos pa-
kalpojumus” ietvaros. Kopējās projek-
ta izmaksas ir 6 454 208,16 eiro, t.sk. 
ERAF fi nansējums – 4 695 000,00 eiro, 
savukārt nacionālais publiskais fi nan-
sējums 1 134 411,76 eiro (t.sk. valsts 
budžeta dotācija pašvaldībām 245 
073,53 eiro un pašvaldību fi nansējums 
584 338,23eiro).

Avots: www.km.gov.lv 
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Atjauno Sventes tiltu

Iestājoties labvēlīgākiem laika aps-
tākļiem, valsts autoceļu tīklā atsā-
kas būvdarbi. Daugavpils apvedceļa 
(Kalkūni–Tilti) (A14) 12,97.km ir sāk-
ta Sventes tilta pār Daugavu atjau-
nošana. Tiltam tiks pilnībā nomai-
nīta brauktuve un attīrītas no rūsas 
un nokrāsotas četras  metāla kopņu 
konstrukcijas, kā arī ieklāta jauna hid-
roizolācija. Tilta garums ir 312,8 m un 
krāsojamā platība vien ir 12 275 m². 
Kopš uzbūvēšanas 1967. gadā tiltam ir 
atjaunots vien asfalta segums.

Pašreiz notiek segas demontāža tilta 
labajai brauktuvei, satiksme pār tiltu 
ir reversīva, tā tiek regulēta ar luksofo-
ru un ir noteikts ātruma ierobežojums 
70, 50 un 30 km/h. Vienlaikus tiek bū-
vēts pagaidu apbraucamais tilts.

Būvdarbus veic SIA Rīgas tilti, to lī-
gumcena ir 1,38 miljoni eiro (ar PVN). 
Paredzams, ka būvdarbi notiks visu šī 
gada būvsezonu.

Latvijas Valsts ceļi

Tiks atklāts velomaršruts Nr. 35 
“Daugavas loki”

Daugavpils novada tūrisma, kultū-
ras un atpūtas aģentūras TAKA direk-
tors Rolands Gradkovskis informēja, 
ka šobrīd notiek aktīva gatavošanās 
lielākajiem tūrisma sezonas pasāku-
miem, kuros piedalīties aicināti gan 
vietējie iedzīvotāji, gan novada viesi un 
tūristi. Viens no ilgi gaidītiem notiku-
miem noritēs 2. jūnijā un 29. jūlijā, kad 
tiks atklāts un izmēģināts velomarš-
ruts Nr. 35 “Daugavas loki”.

“Šo maršrutu kopā ar Daugavpils 
pilsētu un Krāslavas novadu mēs plā-
nojām un izstrādājām trīs gadu garu-
mā. Dažādu projektu ietvaros, velo-
maršruts ir samarķēts, uzstādīti jauni 
stendi un ierīkotas vairākas atpūtas 
vietas. Tas ir viens no gleznainākajiem 
maršrutiem Latvijā, tāpēc mēs aici-
nām ikvienu interesentu pievienoties 
izbraucienam un izbaudīt Daugavas 
loku skaistumu. Tās nebūs sacensī-
bas, bet 30-35 kilometru garš ģimenēm 
draudzīgs izbrauciens ar lēnu tempu, 
apstājoties pie visiem ievērojamā-
kajiem tūrisma objektiem,” informē-

ja R.Gradkovskis. “2. jūnijā tiks iz-
braukts posms “Daugavpils – Slutišķi”. 
Aizbraucot līdz Slutišķiem, visiem tiks 
pasniegtas piemiņas zīmes un sarū-
pētais cienasts, tāpat tiks nodrošināts 
transports, nokļūšanai atpakaļ pilsētā. 
Līdzīgā veidā 29. jūlijā tiks organizēts 
brauciens “Slutišķi – Krāslava””.

R.Gradkovskis norādīja, ka velo-
maršruts Nr. 35 ir riņķveida – sākumā 
tas ved pa upes labo krastu un Krāsla-
vā turpinās atpakaļ pa kreiso krastu. 
“Izbraucieni tiks organizēti Daugavas 
labajā krastā, jo tajā ir attīstītāka in-
frastruktūra tūristiem. Tomēr ikviens, 
kurš vēlas iepazīt arī upes kreiso kras-
tu, ir laipni aicināts to darīt. Vienīgi jā-
rēķinās, ka netiks gādāts par tehnisko 
nodrošinājumu,” atgādināja aģentūras 
“TAKA” direktors.

Informācija par pieteikšanos Velo-
maršruta Nr. 35 izbraucieniem sekos 
tuvākajā laikā. Jaunākajai informā-
cijai aicinām sekot līdzi mājas lapā 
www.visitdaugavpils.lv 

Uzsāks Daugavpils novada pašvaldības ceļu 
pārbūvi

Realizējot Eiropas Savienības 
ELFLA pasākuma “Pamatpakalpo-
jumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” projektu, maijā tiks uzsākta 
Daugavpils novada pašvaldības ceļu 
pārbūve:  „Kudeiki-Ķirupe” un „Ste-
rikāni-Ķirupe” Līksnas pagastā,  “Pa-
labiški- Buras” Kalkūnes pagastā, 
“Liepnieki – Atvari” Medumu pagastā, 
„Saliena-Sergijevka” , „Stenderi-Orma-
ņi-Adamovo- Šlapaki”, „Šlapaki (dar-
bnīca)” Salienas pagastā.

Ceļu pārbūves laikā atsevišķos pos-
mos tiks ierobežota transporta kustība, 
kā arī novirzīta transporta kustība pa 
apbraucamajiem ceļiem. Lūgums ie-
dzīvotājiem izturēties ar sapratni.  Lai 
nebojātu ceļa segumu, lūgums lauk-
saimniekiem  pirms izbraukšanas uz 
pārbūvējamā ceļa attīrīt traktortehni-
kas un inventāra riteņus no augsnes 
vai kūtsmēslu atliekām. 

Aicinājums brīvprātīgā darba veicējiem, kas 
vēlas palīdzēt bērniem fi liālē “Kalkūni”

Brīvprātīgais darbinieks ir sirsnīgs, 
palīdzēt gribošs cilvēks, kurš strādā 
bez fi nansiālas atlīdzības, pretī saņe-
mot bērnu mīlestību un VSAC darbi-
nieku pateicību, iegūstot pieredzi un 
zināšanas profesionālu pasniedzēju 
vadībā.

Valsts sociālās aprūpes centra “Lat-
gale” piedāvājums brīvprātīgā darba 
veicējiem:

Filiāle ”Kalkūni” – 3-4 darbinieki, 3 
stundas dienā. Aktivitātes – klientu 
pastaigu organizēšana un citas dažā-
das aktivitātes, kas sniedz atbalstu 
bērnam, uzdevumu precizējot fi liālē, 
atbilstoši nepieciešamībai un situācijai 
konkrētajā dienā.

Kā kļūt par brīvprātīgo?
Lejupielādēt pieteikuma formu var 

www.vsaclatgale.gov.lv. Aizpildīt un 
nogādāt pieteikumu Labklājības mi-
nistrijā, Skolas ielā 28, Rīgā (ar norādi 
“Brīvprātīgā darba pieteikums” nodo-
dot apsargam) vai nosūtiet brīvprātīgo 
koordinatoram: VSAC “Latgale” brīv-
prātīgā darba veicēju koordinators ir 
Linda Biķerniece, kontakti:  65175244; 
e-pasts:  latgale@vsaclatgale.gov.lv

Par brīvprātīgo var kļūt jebkura piln-
gadīga persona, neatkarīgi no dzimu-
ma, vecuma un veselības stāvokļa, na-
cionalitātes, politiskajiem uzskatiem 
un konfesionālās piederības. Katram, 
kas to vēlas, ir iespēja kļūt par brīv-
prātīgo darbinieku centrā, ziedojot tam 
pāris stundas dienā, nedēļā vai mēnesī 
atkarībā no vēlmēm un iespējām.

Tiklīdz VSAC būs izvērtējusi pietei-
kumu un personas datu pārbaude ap-
liecinās, ka nepastāv šķēršļi brīvprā-
tīgā darba veikšanai, VSAC ar Jums 
noslēgs līgumu par brīvprātīgā darba 
veikšanu konkrētā fi liālē.

Ko brīvprātīgajiem darbinie-
kiem piedāvā VSAC?
o nodarbošanos atbilstoši interesēm 

un iespējām,
o atbalstu, profesionāļu vadītu ap-

mācību un supervīziju,
o kopīgus pasākumus,
o kompensāciju par izdevumiem, kas 

saistīti ar brīvprātīgā darba veik-
šanu (obligātā veselības pārbaude, 
nokļūšana). 

Naujenes jaunatnes un sporta centrā 
norisinājās karjeras izvēles pasākums

Jau trešo gadu pēc kārtas pavasarī 
Naujenes jaunatnes un sporta centrā 
norisinās karjeras izvēles pasākums 
“Iespējas ir Tev apkārt”. Katru gadu 
tas pulcē jauniešus un dažādu pro-
fesiju pārstāvjus, lai nepiespiestā 
gaisotnē iepazītos gan ar profesiju 
pārstāvjiem, gan uzaicinātie lektori 
varētu iepazīties ar jauniešiem un 
viņu interesēm.

Šogad pasākumā piedalījās četru 
profesiju pārstāvji: programmēšanas 
inženieris Māris Vigulis, fotogrāfe 
Ilma Kupcova, lauku ārsts Jekateri-
na Druse un tulks Jolanta Reča-Lāže. 
Pasākuma laikā visi četri profesiju 
pārstāvji sākotnēji iepazīstināja ar 
sevi un tad jau ar savu profesiju, ar 

tās ikdienu un izaicinājumiem ar ku-
riem jāsaskaras, izvēloties vienu vai 
otru profesiju.

Vēlāk jauniešiem, sadaloties gru-
pās pa četri, ar katras konkrētas pro-
fesijas pārstāvi vajadzēja izveidot ne-
lielu uzvedumu uz pāris minūtēm par 
to, kā tad īsti izskatās viņu ikdiena 
dotās profesijas ietvaros.

Naujenes jaunatnes un sporta 
centrs pateicas visiem profesiju pār-
stāvjiem, par iespēju jauniešiem at-
klāt sev vēl četras ļoti interesantas 
profesijas!

Viktors Andruškevičs 
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 Latvijas gidi viesojās Sventē un Laucesā

7. un 8. aprīlī Latgalē viesojās Latvi-
jas profesionālo gidu asociācijas biedri, 
apmeklējot Latgales labākos tūrisma 
objektus. Brauciena pirmajā dienā brau-
ciena dalībnieki (kopā 19 gidu) viesojās 
arī Daugavpils novadā – Sventes muižā 
un kafejnīcā – maiznīcā “Rudzupuķes” 

Sventes pagastā un kokaudzētavā “Sēli-
ja” Laucesas pagastā.

Kā informēja biedrība “Latgales kuli-
nārā mantojuma centrs”, Latvijas pro-
fesionālo gidu asociācija ik gadu saviem 
biedriem rīko braucienu, lai iepazītu re-
ģionus, redzētu un novērtētu jaunos tū-

risma objektus un pakalpojums, lai turp-
māk profesionāli organizētu un vadītu 
braucienus dažāda veida grupām. Šogad 
brauciens tika organizēts uz Latgali.

Brauciena laikā gidi paviesojās Līvā-
nos, Daugavpils novada Sventē un Lau-
cesā, Krāslavā un tās novadā, Aglonā, 
Dagdas novada Andrupenē, Lūznavā, 
Ludzā, Rēzeknes novada Malnavā.

Viesu māja “Rudzupuķes” Sventes pa-
gastā galdā tika likta mājās cepta maize 
un no maizes pagatavoti ēdieni – biezeņ-
zupu lauku maizē, maizes kārtojums ar 
ievārījumu. Ar pašmāju vīnu cienāja ko-
kaudzētavas “Sēlija” saimnieks Alberts 
Mendriķis (Laucese). 

Pēc brauciena Latvijas profesionālo 
gidu asociācijas biedri dalījās savos ie-
spaidos. Vairākās atsauksmēs Latgalei 
raksturīgais sirsnīgums un viesmīlība ir 
novērtēti arī Daugavpils novadā. Dažas 
no brauciena dalībnieku atsauksmēm:

“Latgale ir atslēga uz cilvēku sirdi. 
Nesavtīgums, miers, sirds siltums un 
dāsnums mūs lutināja un ļāva atgriez-
ties bērnībā! Sajust tos laikus, kad zāle 
bija zaļāka, debesis zilākas…. Paldies, 

ka esat ar savu unikalitāti un autentis-
kumu. Lai pietiek spēka šo sirds siltumu 
saglabāt arī nākamajām paaudzēm, jo 
Latgale ir cilvēki, kas tajā dzīvo!!!”

“Liels paldies par uzaicinājumu pieda-
līties burvīgajā ceļojumā uz Latgali. Jau 
kuru reizi pārliecinājos, cik ļoti skais-
ti burbuļo latgaļu valodiņa. Cik viņi ir 
sirsnīgi un pretimnākoši jau sākot ar 
“Rudzupuķēm”, fantastisko “Sēlijas” 
kungu, un katrs nāca pretī ar atvērtu 
sirdi. Nakšņošana – miera  un atpūtas 
oāzē, agrais rīts ar dzērvju klaigām un 
svētdiena bija Dieva un dabas svētīta! 
Vēlreiz paldies! Man prieks, ka esmu ie-
pazinusi burvīgus kolēģus!”

“Pēc šī brauciena dvēsele vēl ilgi gavi-
lēs par redzēto, izjusto, izgaršoto, izpras-
to… Ir gūtas jaunas idejas, kuras no-
teikti realizēsies! Lai mums daudz tādu 
pozitīvisma pielietu ekskursiju…”

Biedrība “Latgales kulinārā 
mantojuma centrs”

Vabolē notika apmācības par viesmīlību un atklāta jaunā tūrisma sezona
tīts Latvijas simtgadei, norisināsies 20. 
maijā. Kā katru gadu, arī šogad, sadar-
bībā ar Višķu pagasta pārvaldi notiks 
Līgo svētki Višķu estrādē. Pēc scenārija 
svētku galvenais personāžs Kazimirs 
Adamovičs tiks pavadīts pensijā. Kā jau 
katru gadu neizpaliks arī smiekli, lat-
galiskais jestrums un, protams, svētku 
koncerts un balle. Savukārt 2. jūnijā un 
29. jūlijā tiks atklāts un izmēģināts velo-
maršruts Nr. 35 “Daugavas loki”. Šogad 
tiks samarķēts arī maršruts “Augšzemes 
ezeru loks”, kurā atrodas daudz skais-
tu vietu. Informācijai par šiem diviem 
maršrutiem varēs sekot līdzi mājas lapā 
www.visitdaugavpils.lv. 

Tiek popularizēts arī Višķu stadions, 
kas šosezon sagaida ar jauninājumiem, 
tiek atvērts tenisa laukums. Stadions ir 
sagatavots arī korporatīvajiem pasāku-
miem, un, ja tāda nepieciešamība ir, arī 
individuālajiem treniņiem. 

Mājas lapa www.visitdaugavpils.lv, 
kas ir piedzīvojusi pārmaiņas un sagaida 
apmeklētājus jaunā veidolā, tika veidota 
kopā ar pilsētas tūrisma un informācijas 
aģentūru. 

Rolands Gradkovskis pastāstīja arī 
par dažiem jauniem tūrisma piedāvā-
jumiem. Sventes muiža, kas agrāk vai-
rāk darbojās kā viesnīca un restorāns, 
šosezon piedāvā tūristiem teatralizētu 
ekskursiju kopā ar  muižas galma dāmu. 
Galma dāma  pastāstīs par muižas saim-
niecisko un saviesīgo dzīvi. Ekskursijas 
laikā varēs aplūkot greznos muižas ka-
mīnus, noklausīties teikas par muižas 
Balto dāmu un Sventes ezeru. Ekskur-
sijas noslēgumā visus gaida neliels cie-
nasts. 

Biedrība “Beibuks”, kas nodarbojas ar 
laivu un plostu nomu, šosezon savā īpa-
šumā iegādājusies 80 jaunas laivas un 
piedāvā aktīvā tūrisma cienītājiem sa-
vus pakalpojumus, tostarp arī lielākām 
grupām. 

Viesu nams “Rudzupuķes” ir pirmais 
un vienīgais novada uzņēmums, kas ie-
kļāvies Latgales kulinārā mantojuma 
tīklā. Atpūtas bāzei “Vīrogna” iegādātas 

un uzbūvētas jaunas un komfortablas 
atpūtas mājiņas. 

Višķu amatnieku ciems tagad ir iz-
būvējis telpas tūristu pieņemšanai un 
meistarklašu vadīšanai arī aukstākā un 
lietainā laikā. 

Par Daugavpils pilsētas tūrisma jau-
numiem stāstīja pilsētas pašvaldības 
tūrisma attīstības un informācijas aģen-
tūras direktore Ilona Maksimčika. 

Semināra turpinājumā Jānis Jenzis 
vadīja apmācības par izcilu viesu apkal-
pošanu, konfl iktu risināšanas tehnikām, 
kā arī iepazīstināja ar pasaules tenden-
cēm viesmīlībā. Jānis Jenzis vairāk kā 
20 gadu darbojas viesmīlības industrijā, 
praktiski strādājis Andreja Žagara resto-
rānos karjeras sākumā, deviņus gadus ir 
vadījis viesnīcas “Radi un draugi”, “Hotel 
de Rome” un “Europa Royale Riga”. 

Taujājot lektoram par svarīgākajām 
tendencēm viesmīlībā, Jānis Jenzis at-
bild: “Tā pamatesence ir ļoti vienkārša 
– jebkurš ciemiņš ir jāuzņem tā, it kā tas 
būtu jūsu tuvs draugs, kas atbrauc cie-
mos. Pamatlietas ir sagatavoties, iztīrīt 
māju, uzklāt galdu, sagatavot dzērienus, 
sagaidīt, apsēdināt, apkalpot un skaisti 
pavadīt. Es domāju, ka Latgalē ir brīniš-
ķīgas viesmīlības tradīcijas. Cik esmu 
bijis Latgalē, ciemiņu uzņemšanas tra-
dīcijas šeit ir fantastiskas! Tātad tā, kā 
mēs protam sagaidīt draugus, jāsagaida 
arī ārvalstu viesi un viesi no citām Latvi-
jas pusēm. Ja vēl pirms kādiem gadiem 
desmit runāja par viesu apkalpošanu, 
tad tagad viesmīlībā akcentē tieši šo at-
tiecību veidošanu. Tā ir draudzīgu ilgter-
miņa attiecību veidošana un ilgtermiņa 
sadarbība. Ja šī sadarbība ir abpusēji 
godīga, draudzīga, patīkama un viegla, 
tad noteikti tās attiecības tādas arī vei-
dosies. Un mērķis tiks sasniegts - ciemi-
ņi atbrauks pie jums vēlreiz”.  

Semināru rīkoja Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūra “TAKA” sadarbībā 
ar Skrindu dzimtas muzeju. Semināru 
fi nansēja Daugavpils novada dome. 

 Olga Davidova

Vaboles pagasta Skrindu dzimtas 
muzejā 18. aprīlī notika jaunās tūrisma 
sezonas atklāšanas seminārs, kurā tika 
aicināti piedalīties tūrisma uzņēmēji, 
biedrību pārstāvji, tūrisma nozarē strā-
dājošie, studenti un interesenti. Seminā-
rā īpašais viesis bija Latvijas restorānu 
biedrības direktors Jānis Jenzis, kas 
klātesošajiem vadīja apmācības par izci-
lību viesmīlībā. 

Semināru atklāja novada pašvaldības 
izpilddirektore Vanda Kezika. Savukārt 
muzeja direktore Anna Lazdāne dižo-
jās ar muzeja jauno veidolu, kas tapis, 
pateicoties novada domes atbalstam un 
muzeja renovācijas projektam. Skrindu 
dzimtas muzejs Daugavpils novada Va-
bolē atklāts 1996. gadā kā piemiņas vie-
ta tautas atmodas darbiniekiem brāļiem 
Skrindām – Benediktam (1869 – 1947), 
Kazimiram (1875 – 1919) un Antonam 
(1881 – 1918), kuru domām un darbiem 
bija ievērojama nozīme ar Latvijas valsts 
veidošanos saistītos notikumos.

Par jaunumiem Daugavpils novada 
tūrisma nozarē informēja pašvaldības 
aģentūras “TAKA” direktors Rolands 
Gradkovskis. Viņš pateicās visiem tūris-
ma nozarē strādājošiem par ieguldījumu 
nozares attīstības veicināšanā. 

Viens no lielākajiem darbiem, kas pēc 
Rolanda Gradkovska vārdiem ir arī pro-
duktīvākais aģentūras darbs, ir dalība 
tūrisma izstādēs – gan valsts, gan starp-
tautiskās, tādās kā Balttour, Atpūta un 
sports, izstādes lielāko novada festivālu 
ietvaros, Rīgas svētkos un tūrisma gada-
tirgos. 

Tāpat tiek turpināts darbs pie novadā 
ražoto suvenīru līnijas izveides. Lai arī 
pagaidām suvenīru tirdzniecība notiek 
novada domes telpās un muzejos, drīzu-
mā tiks padomāts arī par suvenīru pār-
došanu uz vietas pie vietējiem tūrisma 
pakalpojumu sniedzējiem. 

Aģentūra “TAKA” ik gadu rīko un at-
balsta lielākos novada mēroga pasāku-
mus. Pāris gadus atpakaļ tika uzsākta 
tradīcija rīkot tūrisma triatlonu skaista-
jos Daugavas lokos. Triatlona aktivitātes 
norisinās gan uz ūdens, gan sauszemes. 
Akcentēts šajā pasākumā tiek tieši tū-
risms, pieskaņojot tam fi ziskās aktivi-
tātes. Šogad tūrisma triatlons izpaliks, 
taču sadarbībā ar biedrību “Beibuks” 
tiek rīkots ūdens tūrisma saiets “Lielais 
plosts”. Tas norisināsies 19. - 20. maijā, 
noslēdzoties festivālā “Augšdaugava”. 
Starptautiskais tautas mākslas festi-
vāls “Augšdaugava”, kas šogad tiek vel-
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Koru skatē jauktais koris “Latgale” ieguva I pakāpi 
14. aprīlī Daugavpils Latviešu Kul-

tūras centrā notika Daugavpils ap-
riņķa koru skate, kurā piedalījās 11 
kori no Daugavpils pilsētas un no-
vada, Aglonas, Līvāniem, Preiļiem, 
Dagdas. Katrs koris izpildīja trīs 
skaņdarbus – divus izlozes un vienu 
izvēles. 

Koru skatā tika vērtētā XXVI Vis-
pārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētku Noslēguma koncerta “Zvaig-
žņu ceļā” repertuāra apguve, atlasot 
svētku dalībniekus un izvirzot korus 
dalībai koru konkursam. 

 Daugavpils novadu pārstāvēja 
Daugavpils novada Kultūras centra 
“Vārpa” jauktais koris “Latgale” (va-
dītāja Anita Zarāne). Jauktajam ko-

rim “Latgale” tika piešķirta I pakāpe 
ar 41.56 punktiem, iegūstot ceļazīmi 
uz Dziesmu svētkiem, kas šoreiz no-
tiks Latvijas valsts simtgades zīmē, 
pieskandinot Rīgu no 30. jūnija līdz 
8. jūlijam. 

Korus vērtēja žūrija, kuras sastāvā 
bija Dziesmu svētku noslēgumkon-
certa “Zvaigžņu ceļā” māksliniecis-
kais vadītājs, diriģents Mārtiņš Kli-
šāns, diriģenti Ivars Cinkuss, Uldis 
Kokars, Latvijas Nacionālā Kultūras 
centra Koru un vokālo ansambļu ek-
sperts Lauris Goss un Latvijas Radio 
3 “Klasika” programmu redaktore 
Inta Pīrāga.

Daugavpils novada pašvaldības delegācija viesojās Briselē 
laikā tika uzklausīti vairāki EK nozaru 
ģenerāldirektorātu pārstāvji. Nozaru 
speciālisti  informēja par ES atbalstu 
lauku attīstībai un Latvijas Lauku at-
tīstības programmu, par ES reģionālo 
politiku un tās aktualitātēm, par darba 
tirgus un sociālo situāciju Latvijā, kā 
arī Eiropas Sociālā fonda investīcijām. 

“Reģionu komitejā mēs aplūkojām 
un diskutējām par plašu nozaru spek-
tru – gan par lauksaimniecības politi-
ku, reģionālo attīstību, sociālo labklājī-
bu, nabadzības apkarošanu, bezdarba 
samazināšanu un arī šobrīd ļoti aktuā-
lo deinstitucionalizācijas (DI) jautāju-
mu”, kārtējā preses konferencē pastās-
tīja Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektore Vanda Kezika. “Liela 
uzmanība tika veltīta arī Latvijas Lau-
ku attīstības programmai 2014.-2020.
gadam, kurai ir novirzīti 1,5 miljardi 
eiro, no kuriem 500 miljoni tiek fi nan-
sēti no valsts budžeta. Mēs guvām arī 
apstiprinājumu, ka nākamajā fi nan-
sēšanas periodā šai programmai tiks 
samazināts fi nansējums. Tomēr prog-
ramma jau ir izstrādāta un speciālisti 
apgalvo, ka nepastāv bažas, ka noteik-
tajām prioritātēm pietrūks fi nansēju-
ma.”

ERK speciālisti lūdza arī pašvaldības 

pārstāvju viedokli par veicamajiem uz-
labojumiem un aktualitātēm, kas skar 
Latvijas reģionus un nepieciešamajām 
likumu izmaiņām. Diskusiju gaitā tika 
secināts, ka lielākā daļa problēmu, 
kuras skar pašvaldības, ir risināmas, 
pirmkārt, nacionālās likumdošanas 
līmenī. Eiropas Savienības regulas 
nosaka politikas virzienu, savukārt 
nacionālo valstu rokās ir izvēlēties šīs 
politikas ieviešanas instrumentus un 
paņēmienus. 

Daudz tika spriests par DI procesu. 
“Mēs paudām viedokli, ka Latvijas sa-
biedrība šobrīd vēl nav gatava pilnā 
apjomā īstenot DI procesa prasības. 
Lai gan mēs piekrītam, ka šim proce-
sam pakāpeniski ir jāvirzās uz priekšu. 
Tas, kas ir atkarīgs no pašvaldībām, 
tiks izpildīts, tomēr ir nepieciešams 
laiks, lai klienti paši vēlētos un būtu 
gatavi aprūpei ārpus institūcijām.”

Vanda Kezika pauda, ka brauciens 
bija produktīvs un izzinošs, sniedzot 
padziļinātu ieskatu par Eiropas Savie-
nības lomu un tās īstenotās politikas 
ietekmi uz dzīvi reģionālajās pašvaldī-
bās. 

Elza Pučko

Daugavpils novada pašvaldības dele-
gācija, kuras sastāvā bija domes vadī-
ba un speciālisti, deputāti un pagastu 
pārvalžu vadītāji, apmeklēja Eiropas 
Parlamentu (EP) un Eiropas Reģionu 
komiteju (ERK) Briselē. 

Eiropas Parlamentā notika apskates 
ekskursija un tikšanās ar EP deputāti 
no Latvijas Sandru Kalnieti, ar kuru 
notika interesanta saruna un diskusija 

par Latvijas realizēto politiku Eiropas 
Savienībā un Latvijas lomu un ietekmi 
šajā apvienībā. 

Otrajā dienā notika tikšanās Eiro-
pas Reģionu komitejā, kur pašvaldības 
pārstāvji tikās ar Latvijas delegācijas 
RK vadītāja vietnieku, Latvijas Paš-
valdību savienības priekšsēdi Gintu 
Kaminski un Latvijas delegācijas RK 
locekli Leonīdu Salceviču. Tikšanās 

Višķos vēlas izveidot memoriālu holokausta upuriem 
Daugavpils novada domē un Višķu pa-

gastā viesojās Osnabrikas novada adminis-
trācijas, vācu biedrības “Trīs pakāpieni”  un 
Daugavpils Ebreju kopienas pārstāvji, lai 
pārrunātu sadarbības iespējas, pirmkārt, 
realizējot vācu  ieceri izveidot Višķos memo-
riālu ebrejiem, kas cietuši holokaustā. Saru-
nas par turpmāko sadarbības gaitu noritēja 
ar Daugavpils pašvaldības izpilddirektores 
1. vietnieci Ināru Natarovu un Višķu pagas-
ta pārvaldes vadītāju Jāni Promu. 

Ieceres iniciators Baruks Čauskins, kurš 
ir dzimis Rīgā, bet pēdējos gadu desmitus 
dzīvo Vācijā, pastāstīja, ka viņam šī ideja ra-
dās pagājušajā gadā, iepazīstot Višķus, kur 
meklējamas viņa dzimtas saknes pēc mātes 
līnijas. Jāatzīmē, ka 20. gadsimta 30. gados 
Višķos ebreji veidoja 56% no kopējā iedzīvo-
tāju skaita. “Mani ļoti aizkustināja Višķu 
apciemojums pērn, kur tikāmies un saru-
nājāmies ar vietējiem iedzīvotājiem. Vietējo 
iedzīvotāju labestība un laukos esošā naba-
dzība motivēja ne tikai izveidot memoriālu, 
kā kultūras un vēstures piemiņas zīmi, bet 
arī veicināt sadarbību sociālajā palīdzībā, 

vispārējās un profesionālās izglītības attīstī-
bā, jauniešu apmaiņas programmās un citās 
jomās,” pastāstīja Čauskina kungs. 

Memoriālu plānots izveidot bijušās Višķu 
sinagogas teritorijā, kurā ir saglabājušās 
vēsturiskas trīs kāpnes no agrākās celtnes. 
Projekts paredz restaurēt pakāpienus, lab-
iekārtot apkārtējo teritoriju un izveidot vai-
rākas plāksnes, kurās tiks iegravēti Višķu 
iedzīvotāju vārdi, kuri cietuši holokaustā. 

Šobrīd projekta realizāciju kavē fakts, ka 
zeme atrodas privātīpašumā, jo savā laikā 
ebreju kopiena neizmantoja iespēju pieteik-
ties uz īpašuma tiesībām. Iepazīšanās ar ze-
mes īpašnieku Aleksandru Smirnovu notika 
jau pērn, kad saimnieks izteica gatavību 
zemi pārdot vai nodot sabiedriskā labuma 
vajadzībām. Šīs reizes vizītē notika atkārto-
ta tikšanās ar zemes īpašnieku, lai praktiski 
pārrunātu nepieciešamās darbības šī mērķa 
īstenošanai. 

Tāpat Vācijas delegācija pauda ieinteresē-
tību noslēgt sadarbības līgumu ar Daugav-
pils novada pašvaldību par plašāku sadar-
bību. 
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Jauniešu talantu konkursā “uzzibsnīja” Olga Pankova un deju grupa “Tornado”

ja dažādu žanru pasaules mūzika, kuru 
katrs dalībnieks varēja brīvi izvēlēties. 

Priekšnesumus vērtēja žūrija - reži-
sors, teātra pedagogs Viktors Jansons, 
grupas “Dabasu durovys” līderis Arnis 
Slobožaņins, grupas “Warm House” dzie-
dātāja Lidija Breska un Daugavpils teat-
rālās laboratorijas skatuves kustības pe-
dagoģe Vanda Gibovska. Žūrijas locekļi 
neskopojās ar padomiem un uzmundri-
nājumiem jauniešiem arī turpmāk iz-
kopt savas prasmes un meklēt jaunas, 
oriģinālas sava talanta izpausmes. 

Par pasākuma īpašu atraktivitāti rū-
pējas pasākuma vadītāji Elizabete Pod-
dubnova un Sandis Proms. 

Konkursa fi nālā, kategorijā “Dejas” 
laureāta titulu eksperti piešķīra Silenes 
Kultūras nama deju grupai “Tornado” 
un kategorijā “Mūzika” 1.vietu ieguva 
Olga Pankova no Biķernieku pagasta. 
Skatītāju simpātiju balvu piešķīra Sinti-
jai Gipterei no Līksnas. 

Olga Pankova izpildīja skaņdarbus 
“Sweet people” un “Putj”. “Dziesma 
“Sweet people” ir veltījums cilvēkiem, jo 
tā stāsta par pasauli mūsdienās. Savu-
kārt dziesma, ko izpildīju krievu valodā, 
man ļoti patīk un ir tuva dvēselei,” dzies-
mu izvēli skaidroja Olga. “Uzvara man 
bija pārsteigums, jo visi dalībnieki bija 
spēcīgi un līdzvērtīgi.”

Savukārt deju grupa “Tornardo”, kurā 
startēja četras dalībnieces – Jeļena, Džū-
lija, Monika un Jūlija, demonstrēja divus 
priekšnesumus, kuru horeogrāfi ju veido-
ja deju grupas vadītāja Alevtīna Mihai-
lova. “Es ar dejām nodarbojos jau kopš 
bērnības, jau 11 gadus,  tāpēc arī savu 
nākotni vēlos saistīt ar horeogrāfi ju,” tā 
pastāstīja pieredzes bagātākā dalībniece 
Jeļena. “Man treniņi un skatuve ir vie-
ta, kur es varu atpūsties, aizmirst par 
visām savām problēmām skolā un ar 
cilvēkiem. Dejā es varu vienkārši ļauties 
savām jūtām un emocijām,” papildināja 
Džūlija. 

Daugavpils novada jauniešu talantu 
konkursu “Zibsnis” rīkoja Daugavpils 
novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar 
Izglītības pārvaldi un DU mākslas me-
nedžmenta 3. kursa studenti Elizabeti 
Poddubnovu. Organizatori atvainojas vi-
siem tiem, kas vēlējās skatīties konkur-
su interneta tiešsaistē. Tehnisku problē-
mu dēļ tas nebija iespējams. 

Veicināšanas balvas un laureāta titu-
la īpašniekiem biļetes uz grupas “Prāta 
vētra” koncertu nodrošināja Daugavpils 
novada dome. Par Skatītāju simpātiju 
balvu parūpējās pasākuma sponsori.

Inta Uškāne, Elza Pučko 

Daugavpils novada jauniešu vidū tika 
meklēti radošie talanti 1. jauniešu talan-
tu konkursā “Zibsnis”. Konkursā tika 
aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 
16 līdz 25 gadiem, lai apliecinātu savas 
prasmes, spējas un jaunradi.  Dalībai 
konkursā pieteicās 8 dalībnieki, kuri 
startēja divās kategorijās – dejas un mū-
zika. 

Kategorijā “Dejas” tika pārstāvēta Si-
lenes kultūras nama deju grupa “Torna-
do” un Salienas vidusskolas deju grupa 

“Cunami”, savukārt kategorijā “Mūzika” 
- Oļegs Germanovičs (Tabores pagasts), 
Alina Ivanova (Ambeļu pagasts), Anas-
tasija Lukašenoka (Medumu pagasts), 
Sintija Giptere (Līksnas pagasts), Olga 
Pankova (Biķerieku pagasts), duets: 
Līga Ostapko (Dubnas pagasts) un Sin-
tija Giptere (Līksnas pagasts).  Konkur-
santu vidū bija gan tādi mākslinieki, 
kuriem uzstāties auditorijai ir jauna pie-
redze, gan izpildītāji, kuriem skatuve jau 
ilgāku laiku nav sveša. Konkursā skanē-

Izskanēja XVI Starptautiskais akordeonistu – solistu konkurss “Naujene 2018”
16. - 19. aprīlī Daugavpils novada 

Kultūras centrā “Vārpa” notika XVI 
Starptautiskais akordeonistu-solistu 
konkurss “Naujene 2018”. Konkursā 
piedalījās ap 270 dalībniekiem no 90 iz-
glītības iestādēm no 9 valstīm (Latvija, 
Lietuva, Igaunija, Polija, Baltkrievija, 
Krievija, Horvātija, Serbija, Bosnija un 
Hercegovina). Dalībniekus sagatavoja 
122 pedagogi. 

Konkurss notika 5 kategorijās: mūzi-
kas skolu 1. -4. klašu kategorija, mū-
zikas 5. - 7. klašu kategorijā, mūzikas 
vidusskolu 1. -4. kursu kategorijā, mū-
zikas augstskolu 1. -5. kursu kategorijā 
un vieglās mūzikas (varietē) kategorijā.
Mūzikas skolu 1.-4. klašu katego-
rijā Grand Prix balvu ieguva Sankt-
pēterburgas bērnu Mūzikas skolas 
2. klases audzēkne Zinaida Ottiča 

(pedagogs Tatjana Rižkova) un  Mū-
zikas skolas “Živorad Grbič” no Ser-
bijas 4. klases audzēknis Vlaiko Io-
vanovič (pedagogs Dušica Timotič).
Mūzikas skolu 5.-7. klašu kategori-
jā Grand Prix balvu ieguva V. Klovas 
Mažeikas Mūzikas skolas 6. klases au-
dzēknis Jonas Vozbutas (pedagogs Vai-
da Mikalauskiene)

Mūzikas vidusskolu 1. - 4. kur-
su kategorijā Mogiļevas Valsts 
mākslas ģimnāzijas-koledžas 3. 
kursa studente Jekaterina Gaidu-
kova (pedagogs Jeļena Dorošeno)
Mūzikas augstskolu 1.-5. kursu 
kategorijā: N. Rimska-Korsakova 
Sanktpēterburgas Valsts konservato-
rijas 2. kursa students Artjoms Tret-
jakovs (pedagogs Aleksandrs Dmitri-
jevs). 
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Biķernieku skolai - 95 gadi

2017./2018. mācību gadā apritē-
ja 95 gadi, kopš atskanējis zvans uz 
pirmo stundu Biķernieku skolā. Lai-
ka skrējienā ir pieturas – mirkļi, kas 
ieskanas drošāk, mirkļi, ko ieraksta 
košāk lielajā vēstures grāmatā. Tāds 
mirklis bija arī 21.aprīlis – Biķernie-
ku pamatskolas jubileja.

Tā bija satikšanās Laimes zemē – 
bērnībā, jaunībā, savā skolā –, ikvie-
nam, kas šīs skolas vārdu ierakstījis 
savā gājumā. Mūsu skolā pulcējās 
bijušie kolēģi un absolventi ne tikai 
no Biķerniekiem, bet arī no tuvām 
un tālām vietām. Bet vispirms par 
svētku gaidīšanu! Svētku gaidīšanas 
prieks izvērtās jauks un sirsnīgs.

Katrs no mums ar nepacietību 
gaidīja šo dienu un sagatavoja savu 
dāvanu skolai. 95. gadadienu Biķer-
nieku skola sagaidīja renovētā ēkā, 
ar gaišām un skaistām klašu telpām, 
modernākajām tehnoloģijām un aprī-
kojumu, inovatīvu metodiku un rado-
šu izglītības procesa organizāciju. 

Skolas jubilejas svinības atklāja 
Biķernieku pamatskolas direktors 
Aleksejs Mackevičs, novēlot klāteso-
šajiem sagaidīt arī skolas simtgadi. 
Direktors nolasīja Daugavpils nova-
da domes priekšsēdētajas Janīnas 
Jalinskas apsveikumu, kurā viņa 
pateicās Biķernieku pamatskolas 
kolektīvam par cienīgu jaunās paau-
dzes izglītošanu un novēl jaunus pa-

nākumus un sasniegumus.
Ar piemiņas brīdi klātesošie godi-

nāja tos skolas audzēkņus, pedago-
gus un skolas darbiniekus, kuri uz 
tikšanos vairāk neatnāks, tostarp 
ilggadēju Biķernieku vidusskolas di-
rektori Ciļu Jošpu.  

Piecēlušies kājās, aplausiem ska-
not, sanākušie sveica ilggadējo skolas 
direktori Mihailu Korsaku. Viņš Bi-
ķernieku pamatskolā bija nostrādājis 
40 gadus. Īpaši tika sumināts pen-
sionētais skolotājs Vladimirs Kovaļs, 
kurš šogad svinēja 85. dzimšanas die-
nu un ir tikai par 10 gadiem jaunāks 
par skolu.

Skolas vēsturi ar humoru izklāstīja 
skolotāja Tatjana Aleksejeva, atklā-
jot, ka Biķernieku pamatskolā pama-
nījis kādu īpatnību: ja dara, tad ilgi, 
pamatīgi un ar lielu prātošanu. Sko-
lotāja Tatjana nostrādāja skolā 37 
gadus. Svinīgajā pasākumā piedalī-
jās 1986.gada absolvente – Biķernie-
ku pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte 
Daņilova, kā arī ilggadējā Naujenes 
pagasta padomes vadītāja Vasilisa 
Pudovkina – 1969.gada absolvente. 
Vadītājas no sirds novēlēja skolai 
ilgu mūžu.

LIZDA Daugavpils un Ilūkstes no-
vadu arodbiedrības organizācijas 
priekšsēdētāja Kristīne Junkule pa-
sniedza skolai arodbiedrības Atzinī-
bas rakstu.

Biķernieku pamatskolas jaunie 
mākslinieki sagatavoja skaistu kon-
certu. Skolas svinību turpinājumā 
pasākuma dalībniekus sagaidīja īpa-
ši sarūpētā torte.  

Sapņi nosaukti vārdā, atlaisti visu-
mā, lai atgrieztos uz zemes un piepil-
dītos. Ja ļoti, ļoti tic, tad viss arī iz-
dodas! Biķernieku pamatskola ir ceļā 
uz simtgadi – ar katru gadu jaunāka, 
skaistāka, garīgi bagātāka.

Biķernieku skolas vēsture
Biķernieku skola tika atvērta 

1922./1923. mācību gadā. Tā izvieto-
jās zemnieka Ivana Rodionova mājā. 
Skola šajā vietā pastāvēja līdz pat 20. 
gadsimta 50. gadiem, kad tika pār-
vietota uz Biķernieku pagasta pār-
valdes telpām. Pirmā skolas vadītāja 
bija Tatjana Višņevska. 

30. gadu vidū skola tika pārveido-
ta par sešgadīgo skolu ar apmācību 
latviešu valodā. 1939.gadā Biķernie-
ku skolā mācījās 219 skolēni. Skolas 
pārzinis bija Nikolajs Gerlahs. 

1940.gadā Biķernieku skola kļuva 
par septiņgadīgo. Otrā Pasaules kara 
gados Biķernieku pagastā darbojās 
tikai sākumskola. Mācības notika 
vācu valodā. Skolā strādāja trīs sko-
lotāji direktora Alekseju Dmitrijeva 
vadībā. 1944.-1945.gadā skolu vadīja 
Dmitrijs Sazanovs.

No 1946.gada līdz 1950.gadam Bi-

ķernieku septiņgadīgajā skolā par 
direktoru strādāja Aleksandrs Post-
nikovs. 1951.gadā izglītības iestāde 
pārveidota par Biķernieku vidussko-
lu. 1951.-1954.gads – skolas direk-
tors ir Leonīds Ļebedjevs. 

1954.gadā Biķernieku vidusskolu 
pabeidza pirmie 54 absolventi. Kopš 
1954.gada Biķernieku vidusskolu 
vada Ciļa Jošpa. Ar viņas vārdu ir 
saistītas Biķernieku skolas visslave-
nākās lapaspuses. Biķernieku vidus-
skolas nosaukums skanēja ne tikai 
Latvijā, bet arī visā bijušās PSRS 
teritorijā. 1976.-1978.gadā Biķernie-
ku skola piedalījās Tautsaimniecības 
sasniegumu izstādē Maskavā, kur 
ieguva sudraba medaļu par kabineta 
sistēmas ieviešanu izglītības procesā. 

1984.-2012.gads – skolas direktors 
Mihails Korsaks. 1995.gadā Biķer-
nieku vidusskola tika pārveidota par 
pamatskolu. 

Aleksejs Mackevičs vada Biķernie-
ku pamatskolu kopš 2012.gada. 2015.
gadā skolas ēka un telpas tika pilnīgi 
renovētas. Skolā tika atjaunota 241. 
Biķernieku mazpulka “Rīta Blāzma” 
darbība, nodibināta jaunsargu vienī-
ba – pirmā Daugavpils novadā.

2017.gadā Biķernieku pamatsko-
la atzīta par draudzīgāko izglītības 
iestādi Latvijā. 

Lilita Savčenko 
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P E R S O N Ī B A

Jāņa Silova 25 veltītie gadi Daugavas lokiem 

Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu un Dau-
gavas nosargāšanu pret HES būvniecību, tika iz-
veidots dabas parks “Daugavas loki”, lai saglabātu 
unikālo dabu un kultūrvēstures vērtības Daugavas 
augšteces senlejas Naujenes – Krāslavas posmā. 
Dabas parks “Daugavas loki”, kā daļa no aizsargā-
jamo ainavu apvidus “Augšdaugava”, 2004. gadā 
atzīts par NATURA 2000 teritoriju, bet 2011.gadā 
iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas 
nacionālajā sarakstā. Teju divdesmit piecu gadu 
garumā par šo teritoriju rūpējās ilggadējais dabas 
parka “Daugavas loki” direktors (šobrīd – Dabas 
resursu nodaļas vadītājs) Jānis Silovs, kurš nupat 
devies pensijā. 

- Padalieties ar atmiņām, kā kļuvāt par 
dabas parka “Daugavas loki” direktoru.

Jānis Silovs: Pirmais dabas parka direktors bija 
Roberts Kudiņš, kurš to vadīja no 1991. līdz 1992. 
gadam. Es atnācu 1993. gada 23. aprīlī, joprojām 
atceros šo datumu. Parka izveides mērķis un galve-
nais uzdevums bija teritorijas labiekārtošana. 

- Kurat esat dzimis, skolojies un strādā-
jis līdz tam?

J.S.: Esmu dzimis Rēzeknes rajona Kaunatas 
pagastā. Mācījos Baltiņu pamatskolā un Kauna-
tas vidusskolā. Pēc vidusskolas, 1966. gadā aizgāju 
studēt Aizupes meža tehnikumā par tehniķi plā-
notāju. Tad nostrādāju četrus mēnešus Varakļānu 
mežrūpsaimniecībā un tiku iesaukts armijā. At-
griezies no armijas, atsāku strādāt iepriekšējā dar-
ba vietā. 1975. gadā atbraucu dzīvot un strādāt uz 
Daugavpili, jo tolaik sāka samazināt un apvienot 
mežrūpsaimniecības – 33 saruka līdz 22. Mani ai-
cināja strādāt gan uz Lubānu, gan Daugavpili. Es 
nosvēros par labu otrajam variantam, jo toreiz Dau-
gavpils mežrūpsaimniecības Plānu daļas vadītāja 
devās bērna kopšanas atvaļinājumā. Vēl bija arī 
praktisks apsvērums – vieglāka un ērtāka nokļūša-
na ciemos pie vecākiem Kaunatā. No Lubānas man 
bija pie vecākiem jābrauc ar četriem autobusiem 
– ceļā vien pagāja visa diena! Savukārt no Dau-
gavpils viegli varēja tikt līdz Rēzeknei, kur dzīvoja 
mani brāļi, un tālāk ar autobusu uz Kaunatu. Kad 
braucu uz mājām, mēdzu izkāpt divas pieturas ag-
rāk, izpeldējos Rāznas ezerā un tad gāju uz mājām 
(Smejas). Daugavpils toreiz man bija sveša, nebija 
neviena radinieka.

Līdz pat 1982. gadam es strādāju mežrūpsaimnie-
cībā. Man solīja, ka drīz tiks piešķirts dzīvoklis, jo 
cels dzīvojamo māju. Tomēr neviens ar mājas būvē-

šanu nesteidzās un es biju tikai 35-tais rin-
dā uz dzīvokli, tāpēc cerības izplēnēja. Tajā 
laikā Daugavpils rajonā agrorūpnieciskajā 
apvienībā bija nepieciešams mežzinis. Es 
atnācu pie toreizējā priekšnieka Vladislava 
Rozova, sākām par to runāt un viņš mani 
uzaicināja darbā. Nostrādāju līdz 1990. ga-
da beigām, kad sākās kolhozu likvidācija un 
kontroli pār mežiem uzdeva mežsaimniecī-
bām. 

Tad trīs gadus nostrādāju Dabas reģionā-
lās vides aizsardzības pārvaldē par inspek-
toru, līdz mani toreizējais Daugavpils rajona 
Tautas deputātu padomes priekšsēdētājs 
Jānis Geiba uzaicināja strādāt dabas parkā 
“Daugavas loki”. 

- Kas tika paveikts pirmajā des-
mitgadē?

J.S.: Atceros, kā 1994. gadā Daugavpils ra-
jona padome, sadarbībā ar Latvijas Kultūras 
fondu un Daugavpils universitāti, svinīgi at-
klāja Markovas izziņas taku, klātesot torei-
zējam valsts prezidentam Guntim Ulmanim, 
Raimondam Paulam un citiem Kultūras 
ministrijas darbiniekiem. Pasākums bija vē-
rienīgs un ļoti emocionāls. Tas bija pirmais 
Starptautiskais tautas mākslas festivāls 
“Augšdaugava” – festivālam tagad ir stabi-
las tradīcijas un šogad tas noritēs 20. maijā. 
Markovas taku veidoja Daugavpils universi-

savienības” viceprezidents. Ar ko šī biedrība 
nodarbojas?

J.S.: Biedrība tika izveidota 1995. gadā ar mērķi 
sniegt atbalstu Daugavas krastā esošajām pašval-
dībām. Ar biedrības palīdzību katru gadu tiek at-
balstīti un īstenoti daži projekti. Summas gan nav 
lielas, ap 1000 eiro, bet ar pašvaldības līdzfi nansē-
jumu ir izdevies paveikt labus darbus. Esam veikuši 
remontus Markovas un Dinaburgas takā, uzstādīju-
ši galdus un solus atpūtas vietās u.c. 

- Daudzi novadnieki Jūs pazīst arī kā meža 
ierīkotāju. 

J.S.: Jā, no 1995. līdz 2015. gadam es paralēli 
strādāju arī par meža ierīkotāju. Sastādīju meža 
apsaimniekošanas plānus un veicu meža inventer-
izāciju. Daudziem esmu palīdzējis šajā jautājumā. 
Tad gan brīvdienu nebija, visas izejamās dienas pa-
gāja, braucot pa novada mežiem. Man arī pieder 9.5 
hektāru mežs pie Rozališķiem, bet tā kā tas atrodas 
dabas parka teritorijā, kur ir daudz aizsargājamo 
augu, ir daudzi ierobežojumi. Es audzēju mežu nā-
kamajām paaudzēm. 

Diemžēl šobrīd ir novērojams, ka daudz tiek iz-
cirsti valsts meži – tā ir tendence visā Latvijā. Brau-
cot garām, var redzēt izcirtumus, kas ir nepatīkami. 

- Jūsu lepnums ir ģimene?
J.S.: Jā, man ar sievu ir trīs bērni – dēls un divas 

meitas. Dēls Oskars strādā Valsts policijā, vecākā 
meita Diāna absolvēja Jāzepa Vītola Latvijas Mū-
zikas akadēmiju, pēc kuras sāka strādāt Latvijas 
Nacionālajā operā. Viņa studēja arī Kamermūzikas 
fakultātē, saņēma stipendiju, praksē stažējās Nor-
vēģijā. Viņai bija iespēja tur palikt, tomēr šī valsts 
viņu neuzrunāja un viņa atgriezās Rīgā. Pagājušajā 
gadā viņa no operas aizgāja. Jaunākā meita Elīna 
beigusi Bulduru dārzkopības vidusskolu, kur mācī-
jās apzaļumošanu. Iestājās arī Latvijas Lauksaim-
niecības akadēmijā, tomēr nepabeidza, jo saprata, 
ka darbinieki šādā specialitātē praktiski vairs nav 
vajadzīgi un pieprasīti. Šobrīd viņa ir bērna kopša-
nas atvaļinājumā. Mans prieks ir arī trīs mazdēli. 
Reizēm arī es tieku iesaistīties mazbērnu pieskatī-
šanā, īpaši tāpēc, ka dēls ar ģimeni dzīvo Daugav-
pilī. 

Ar Jāni Silovu sarunājās
 Elza Pučko

tātes pasniedzēji un studenti Bruno Jansona vadī-
bā. Šī taka jau trīs reizes ir atjaunota.

Dabas parkā izveidoti arī citi vietējiem cilvēkiem 
un tūristiem iecienīti objekti. 1990. gadā pirmo rei-
zi tika uzbūvēts Vasargelišķu skatu tornis, kurš nu 
jau ir trīs reizes atjaunots. 1997. gadā sakārtojām 
vairākas atpūtas vietas, labiekārtojām Dinaburgas 
pilskalnu. Darbi tika veikti arī Krāslavas rajona 
teritorijā – šeit izveidojām Daugavas lokos garāko 
izziņas taku pie stāvlaukuma. Arī Poguļankas upī-
tes krastā Salienas pagastā palīdzējām iekārtot at-
pūtas vietu. 

Šajos gados tika ieviesta skaista tradīcija  - de-
viņus gadus ar plostiem devāmies pa Daugavas 
lejteci. Ar plostiem ir bijuši arī kuriozi starpgadī-
jumi. Vienu gadu mūsu plostnieki tika apturēti uz 
Baltkrievijas – Latvijas robežas. Robežsargiem bija 
pretenzijas un viņi arestēja plostu. Plostnieki tika 
palaisti, bet plostu gan atguvām tikai pēc divām 
dienām. (Smejas). 

- Kuri šajos gados ar jums ir vis-
vairāk strādājuši plecu pie pleca?

J.S.: Es domāju, ka, pirmkārt, tie ir pa-
gastu pārvalžu vadītāji, īpaši tie, kuru teri-
torijas ir dabas parka teritorijā – Naujene, 
Tabore, Skrudaliena, Saliena, Vecsaliena un 
Ūdrīšu pagasts Krāslavas novadā.  

- Pēdējo divu gadu laikā Dabas re-
sursu nodaļa aktīvi ķērusies pie ezeru 
apsaimniekošanas. 

J.S.: Jā, ir nepieciešams rūpēties par zivju 
resursu papildināšanu Daugavpils novada 
ezeros. Šobrīd notiek aktīva zivju mazuļu 
laišana un izveidota licencētā makšķerēšana 
vairākos ezeros. Sarežģīts process ir malu 
zvejniecības izskaušanu, jo katram mak-
šķerniekam pie rokas inspektoru nepieliksi. 
Makšķerniekiem ir azarts, arī man makšķe-
rēšana ir hobijs. 3-4 reizes gadā braucu uz 
Peipusa ezeru Igaunijā, jo tur labi ķeras. 
Diemžēl mūsu ezeros var noķert 1-1.5 kg 
lomu, savukārt tur es esmu noķēris 16.4 kg 
smagu lomu divās dienās!  Pārsvarā raudas 
un asari. Ja mūsu novada ezeros izdosies ie-
robežot malu zvejniecību un nelegālos tīklus, 
kā arī papildināt ar zivju resursiem, tad arī 
pie mums lomi kļūs lielāki. 

- Jūs esat biedrības “Daugavas 
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 Nīcgales vecticībnieki laiku lokos
šana bibliotēkā par vecticībniekiem 
uzsākta 1999. gadā, īstenojot KKF 
projektu “Nīcgales jaunatne garīguma 
mantiniece Daugavas krastā”. Apzinot 
kultūrvēsturisko mantojumu, tika in-
tervēti un ierakstīti tā laika “Jaunās” 
sādžas vecākās paaudzes vecticībnieku 
- Matveja Saveļjeva, Agapa Vasiļjeva, 
Klaudijas Ļeonovas, dzīvesstāsti, at-
miņas un fotogrāfi jas.

Nīcgales vēsturē vecticībnieki atstā-
juši spilgtas liecības. Latviešu strēl-
nieks Klementijs Saveļjevs piedalījies 
Brīvības cīņās un sargājis Latvijas 
valsts pirmo prezidentu Jāni Čaksti, 
skolotāja Klaudija Ļeonova mācīja 
Jaunās sādžas bērnus Daugavas sko-
lā, tad strādāja Nīcgales astoņgadīgajā 
skolā un 20. gs. 70 gados bija Nīcgales 
ciema padomes Izpildkomitejas priekš-
sēdētāja.

Nodibinoties Nīcgales ciema bibliotē-
kai, 1948. gadā pirmā bibliotekāre bija 
Feodosija Vasiļjeva, kura bibliotēkā 

strādāja līdz 1952. gadam. 
Gatavojot materiālus izstādei, tika 

restaurētas senas fotogrāfi jas no Jau-
nās sādžas iedzīvotāju personīgajiem 
arhīviem, daudzas no tām ir liecības 
no 20. gs. 20.-30. gadiem.

Dzimtu pētnieks un grāmatu autors 
Staņislavs Ružāns grāmatā ”Nīcgales 
zeme un ļaudis kopsaimniekošanas 
laikos” aprakstījis vecticībnieku dzīvi 
un darbu padomju varas gados.

Izstāde tapa sadarbībā ar Anfi su 
Smagari, kas apzina un vāc materiālus 
no “Jaunās” sādžas iedzīvotājiem un 
gūst lielu atsaucību. 

Informatīvo atbalstu sniedza Nauje-
nes novadpētniecības muzejs.

“Jaunās” sādžas labajam piemēram 
rodas sekotāji un ir uzsākta Nīcgales 
sādžu vēstures  apzināšana. 

Ruta Bogdanova
Nīcgales pagasta 

tautas bibliotēkas vadītāja
19. aprīlī Nīcgales pagasta tautas 

bibliotēkā atklāja novadpētniecības 
izstādi “Nīcgales vecticībnieki laiku lo-
kos”. Novadpētniecības materiālu vāk-

Salienas pagasta jauniešu uzvar intelektuālo spēļu 2. kārtā
21.aprīlī Laucesas pagasta kultūras 

namā aizritēja Daugavpils novada in-
telektuālo spēļu cikla 2.kārta, kurā 
piedalījās 14 komandas.

Spēle notika trijās kārtās, kurās 
jauniešiem bija jāatbild uz klasiskiem 
intelektuālo spēļu jautājumiem. Kat-
ras nākamās kārtas rezultāti atšķīrās 
no iepriekšējās kārtas, parādījās jauni 
līderi. Neiztika arī bez jautājumiem, 
kas jauniešiem padevās ļoti grūti un 
uz kuriem nespēja atbildēt neviena 
komanda vai arī bija ļoti tuvu pareizai 
atbildei. 

Spēles izskaņā par trešās vietas ie-
guvējiem kļuva jaunieši no Līksnas pa-
gasta, otrajā vietā ierindojās Maļinovas 
pagasta jauniešu komanda, savukārt 
par spēles līderiem, apsteidzot 2.vie-

tas ieguvējus par 29 punktiem, kļuva 
Salienas pagasta jauniešu komanda. 
Pirmo trīs vietu ieguvēji ieguva liet-
derīgas balvas, kuras varēs izmantot, 
gan pavadot brīvo laiku, gan dodoties 
pārgājienos un aktīvi atpūšoties. 

Pateicamies par palīdzību spēles or-
ganizēšanā Laucesas pagasta jaunat-
nes lietu atbildīgajam Andrejam Bru-
nam un visiem jauniešiem par aktīvu 
dalību pasākumā. Tiekamies rudenī 
Daugavpils novada jaunatnes intelek-
tuālo spēļu cikla 3.kārtā!

 Milāna Loča
Izglītības pārvaldes

Jaunatnes projektu koordinatore

Skolēni gatavojas jaunrades festivālam „Svētku prieks”
vidusskolu, Kalupes un Randenes pa-
matskolu pārstāvēja vokālie ansambļi. 
Vecāko klašu koriem bija jāizpilda divas 
obligātās dziesmas no gaidāmo Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu svētku reper-
tuāra un vienu izvēles skaņdarbu.

“Priecājos, ka Daugavpils novadā, ne-
skatoties uz to, ka, varbūt, ar maziem 
sastāviem, bet gandrīz katrā skolā ir vo-
kālais ansamblis vai koris. Koris ir tāda 
jau “izmirstoša” lieta daudzos novados, 
jo ir grūti to sakomplektēt dalībnieku 
trūkuma dēļ. Prieks, ka bērni dzied! Pat, 
ja viņi nevar nodziedāt skaistu divbalsī-
bu, tomēr viņi ar dziedāšanu iepriecina 
savus vecākus, ģimeni, pagastu. Arī 
skolotājiem ir prieks, ka bērni grib kāpt 
uz skatuves, jo mums ir jāradina viņus 
sevi parādīt,” uzslavēja Maija Žigajeva.

Žūrija savā vērtējumā neskopojās 
arī ar komentāriem par ieteicamajiem 
uzlabojumiem. “Varam ieteikt skolotā-
jiem vairāk sadarboties ar bērniem tieši 
emocionāli, lai būtu redzams, ka bērni 
dzied ar prieku. Protams, nepārtraukti 
ir jāpievērš uzmanība vokālajam dar-
bam, kā arī daudziem kolektīviem ir 
jāpievērš uzmanība arī valodai, jo zau-
dējot dažas garumzīmes, zūd teksta no-
zīme un jēga.”

No prezentētajiem kolektīviem tika 
atlasīts arī viens koris, kuram tika uz-
ticēts pārstāvēt novadu 13. aprīlī Lat-
gales reģionālajā skatē “Dziesmai būt” 
Jēkabpilī. Pēc žūrijas vērtējuma, ceļa-
zīmi uz reģionālo skati ieguva Silenes 
pamatskolas un Sventes vidusskolas 
apvienotais 5.-9. klašu koris Rozālijas 
Almakajevas vadībā. Žūrija uzslavēja 
skolotājas Rozālijas aktīvo, mērķtiecīgo 
un labo vokālo darbu, lai bērni sekmīgi 
varētu startēt reģionālajā skatē. To pie-
rādīja arī kora labie rezultāti, reģionāla-
jā skatē iegūstot I pakāpi.

Jāatzīmē, ka visi novada koncertska-
tē pārstāvētie kolektīvi būs dzirdami 2. 
jūnijā Višķu estrādē Daugavpils nova-
da skolēnu jaunrades festivālā “Svētku 
prieks”, ko organizē Izglītības pārvalde. 
Latvijas simtgadei veltītajā festivālā 
skanēs skolu kori, vokālie ansambļi un 
folkloras kopas, tāpat svētkus paspilg-
tinās deju kolektīvi. Pirms pasākuma 
tiks rādīts marionešu teātris, skanēs 
pūtēju orķestris, kā arī ikviens varēs 
piedalīties mākslas plenērā. 

Elza Pučko 

Skolu koru un vokālo ansambļu kon-
certskatē “Svētku prieks” uzstājās Dau-
gavpils novada izglītības iestāžu kori 
un vokālie ansambļi, pārstāvot 11 sko-
las. Koncertskatē skolēni demonstrēja 
radošās spējas, dziedāšanas kvalitāti 
un repertuāra apguvi. Korus vērtēja 
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskolas pasniedzēja Edīte Rucina 
un Ilūkstes novada izglītības iestāžu 

koru virsvadītāja Maija Žigajeva.
“Skolotāja Rozālija ir veikusi ļoti ak-

tīvu, mērķtiecīgu un labu vokālo darbu. 
Bērni ir sagatavoti, lai varētu veiksmīgi 
startēt Latgales reģionālajā skatē,” no-
rādīja žūrijas locekle Maija Žigajeva.

Koru dziedājumu demonstrēja Sven-
tes, Salienas, Špoģu un Vaboles vidus-
skola, Silenes Laucesas, Lāču un Nau-
jenes pamatskola. Savukārt Zemgales 
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Novada skolas iesaistījās akcijā “Skrien Daugavpils novads!” 

Pirmo reizi Daugavpils novads ie-
saistās akcijā “Skrien Daugavpils no-
vads!”. Daugavpils novada posma or-
ganizatori ir sporta klubs „Sport Lat” 
sadarbībā ar biedrību „Skrien Latvija” 
un Daugavpils novada domi. Skrējie-
nā piedalījās skolēni no visām nova-
da vispārizglītojošām skolām. Akcijas 
mērķis ir popularizēt Baltijas lielāko 
skriešanas festivālu „BigBank Skrien 
Latvija”, iesaistot fi ziskās aktivitātēs 
arī bērnus, jauniešus un iedzīvotājus 
no lauku reģioniem.

Akcija sākās agri no rīta un norisi-
nājās visas dienas garumā. Kopā ar 
skolēniem skrēja novadnieks, sešu 
maratonu dalībnieks Latvijā, Lietuvā, 

Portugālē un Amerikas Savienotajās 
Valstīs – Jānis Kolužs. Piedalījies arī 
Ņujorkas maratonā, pārstāvot Latviju 
un nesot valsts karogu. Ar interesi jau-
nie sportisti un skolēni pēc distances 
klausījās skrējēja stāstos un uzdeva 
jautājumus. Jānis Kolužs atzina, ka 
skriešana viņam ir patīkama aizrauša-
nās, iespēja satikties un iegūt jaunus 
draugus.

Biedrības “Skrien Latvija” pārstā-
vis Aigars Strauss bija patīkami pār-
steigts par akcijas dalībnieku entuzias-
mu, radošumu un optimismu. “Šogad, 
paplašinājām akciju un skrienam arī 
novadā. Esmu sajūsmā par to, kā no-
vada skolēni mūs sagaida. Patīkami 

ir tas, ka kopā ar mums skrien arī no-
vadnieks Jānis Kolužs, kurš absolvējis 
Špoģu vidusskolu. Bērni ir uzzīmējuši 
ļoti interesantus un patriotiskus pla-
kātus, tādā veidā atbalstot akcijas da-
lībniekus un savus vienaudžus. Prieks, 
ka jaunieši novadā ir tik azartiski un 
prot gūt prieku no sporta un veselīga 
dzīvesveida”, tā A. Strauss. 

Skolēni atzina, ka skriešana un, pro-
tams, jebkura fi ziska aktivitāte, pada-
ra cilvēku veselīgāku un laimīgāku. 
Špoģu vidusskolas skolēni un aktīvie 
jaunieši Rūdolfs un Diāna lepojas, ka 
dzīvo Višķos, jo te atrodas novadā vie-
nīgais stadions un pagastā dzīvo gana 
sportiski jaunieši. Atbildot par to, kā 

viņi tika iedvesmoti skriešanai un da-
lībai akcijā, Rūdolfs pastāstīja, ka spe-
ciāli pirms akcijas tika veidoti uzmun-
drinājuma plakāti un skolēni skrēja ar 
domu par Latviju, jo šogad valsts svin 
savu simtgadi. Rūdolfs un Diāna iero-
sināja arī citus skriet, jo sports sniedz 
prieku un labu garastāvokli. 

29. aprīlī Daugavpilī norisināsies 
“Bigbank skrien Latvija” 2. posms, 
kurā būs iespēja piedalīties arī mūsu 
novada skolēniem. 

Olga Davidova

Sadalīti medaļu komplekti novusa čempionātā 
Naujenes pagasta sporta zālē “Ce-

ļinieks” notika Daugavpils novada 
čempionāts novusā , kur tika sadalīts 
medaļu komplekts gan individuālajā, 
gan komandu vērtējumā. Sacensībās 
piedalījās pārstāvji no sešiem pagas-
tiem - Ambeļi, Naujene, Laucesa, Va-
bole, Demene un Višķi. Sacensības 
tiesāja galvenais tiesnesis Aleksandrs 
Rakovskis. 

Individuālajā vērtējumā vīriešu kon-
kurencē pretiniekus ar 20 punktiem 
uzveica Jānis Melders no Naujenes,  vi-
ņam pa pēdām ar 19 punktiem sekoja 
Ēriks Žalnerčiks (Laucesa), savukārt 
kā trešais palika Ilmārs Strupais no 
Vaboles ar 17 punktiem. 

Sieviešu konkurencē nepārspēta bija 
Tatjana Kuzņecova (Naujene) ar 10 
punktiem, 2.vietā ar 5 punktiem ie-

rindojās Marina Žalnerčika (Laucesa) 
, bet 3. vietā ar 5 punktiem - Viktorija 
Kiseļova no Demenes. 

Jauniešu vidū 1. vietā Rihards Žalne-
rčiks (Laucesa) ar 9 puktiem, 2. vietā 
Gatis Pētersons (Višķi) ar 7 punktiem 
un 3. vietā Renārs Kucins (Vabole) ar 
6 punktiem. 

Komandu kopvērtējumā, kurā tika 
ņemts vērā divu kungu, vienas dāmas 
un viena jaunieša labākais rezultāts, 3. 
vietu ieguva Vabole, 2. vietā – Laucesa 
un 1. vietā Naujenes komanda. 

Visi laureāti tika apbalvoti ar meda-
ļām un čempionāta kausiem. 

Elza Pučko
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Tautas muzikantu saiets Vabolē vieno cilvēkus, paaudzes un tautas

zeknes, Līvānu, Viļakas un Krustpils 
novadu, kā arī tika pārstāvēts Lietu-
vas Zarasu rajons. Ar saviem priekš-
nesumiem uzstājās Jānis Gipters, Il-
mārs Malnačs, Renāte Litiņa, Jāzeps 
Usāns, Jānis Mukāns, Aleksandrs 
Boginskis, Aleksandrs Afanasenko, Jā-
nis Lazdiņš, Leontīns Bērziņš, Aivars 
Zelčs, Eventijs Zelčs, Antons Savickis, 
Artūrs Baltiņš, Mārtiņš Jurciņš, Jans 
Poplavskis, Viktors Vaitkovskis, Ge-
nādijs Rudakovs, Nikolajs Bogdanovs, 
Staņislavs Zabiņako, Leontīns Bērziņš, 
Nauris Kupcovs un Anna Briška. Ska-
tītājus priecēja arī kapela “Ceļabiedri”, 
grupa “Trikmīņs”, Daugavpils novada 
Kultūras centra “Vārpa” folkloras kopa 
“Dyrbyni”, Naujenes kultūras centra 
folkloras kopa “Rūžeņa”, Zarasu pilsē-
tas kultūras centra folkloras kopa “Čir 
vir virai” un Vaboles pagasta etnogrā-
fi skais ansamblis “Vabaļis”. Jāatzīmē, 
ka “Vabaļis” iepriecināja ar jaunu-
miem, ka šogad tām klajā nāks jauns 
mūzikas albums, kurā tiks ierakstītas 
kolhozu laiku dziesmas. Klausītājiem 
tika sniegts arī neliels ieskats topošā 
albuma repertuārā. 

Noslēgumā muzikanti saņēma Pa-
teicības par piedalīšos no Vaboles pa-
gasta pārvaldes vadītājas Ainas Pabēr-
zas rokām. Uzrunu teica Daugavpils 

novada Kultūras pārvaldes vadītāja 
Ināra Mukāne. “Vabole ir kļuvusi par 
magnētu muzikantu dzīvē, kas spēj tik 
mazā pagastā sapulcināt muzikantus 
no visas Latgales un tuvējās pierobe-
žas. Paldies, ka šodien varējām izjust 
un izdzīvot dziesmas un mūziku, kas 
apvieno cilvēkus, paaudzes un pat tau-
tas. Latvija šogad svin savu simtga-
di, tāpēc aicinu iedzīvotājiem paturēt 
prātā 11.augustu – tas ir datums, kad 
paliks 100 dienas līdz 18.novembrim. 
Šajā dienā katrā ciemā un pagastā ļau-
dis tiek aicināti svinēt Zaļumballes ar 
muzikantu klātbūtni un muzicēšanu,” 
tā Ināra Mukāne. 

Paldies par pasākuma organizēšanu 
tika teikts Vaboles pagasta kultūras 
nama direktorei Vijai Pabērzei un sa-
ieta iniciatoram un pasākuma vadītā-
jam Artūram Uškānam, kuram tika 
pasniegts Daugavpils novada domes 
priekšsēdētājas Janīnas Jalinskas pa-
rakstīts Pateicības raksts par nozīmīgu 
ieguldījumu tautas muzicēšanas tradī-
ciju saglabāšanā, rīkojot Starptautisko 
tautas muzikantu saietu Vabolē. 

Pasākumu fi nansiāli atbalstīja Dau-
gavpils novada dome, Vaboles pagasta 
pārvalde un SIA “SĀTYS”. 

 Elza Pučko

Starptautiskais tautas muzikantu 
saiets Vabolē šogad atzīmēja savu 15 
gadu jubileju. Pasākums tradicionāli 
iesākas ar meistarklasi muzikantiem, 
kurā instrumentu spēles pratēji iepa-
zīstina ar savu pieredzi, dalās jaunu-
mos un apmainās ar radošām idejām.  
Pēc meistarklases seko koncerts ska-
tītājiem – patiku pret šo pasākumu 
vaboliešu vidū gadu no gada apliecina 
pilnās skatītāju zāles. Trīs stundu ga-

rais koncerts pagāja nemanot, publikai 
dziedot līdzi, aplaudējot un pat dejojot.

Uz skatuves savu spēles māku de-
monstrēja solisti, dueti, kapelas un 
grupas no visas Latgales. Koncertā 
skanēja akordeons, harmonikas, vijole, 
ģitāra, cimbole, mandolīna un citi ins-
trumenti, kuru spēlei nav nepiecieša-
ma elektrība, savukārt muzikantiem 
– notis.  Muzikanti pārstāvēja Dau-
gavpils novadu un pilsētu, Balvu, Rē-

Jevģēnijs Ostapko Tallinā izcīna sudrabu 
Aprīļa sākumā Tallinā notika vie-

nas no lielākajām pasaules jauniešu 
sacensībām brīvajā cīņā – TALLIN 
OPEN-2018. Veiksmīgi tajās nostar-
tēja Daugavpils novada sporta skolas 
trenera Andreja Andrijanova audzēk-
nis, naujenietis Jevģēnijs Ostapko.

Kā jau minēju sacensības bija ļoti 
liela mēroga, dažādās vecuma grupās 
un svara kategorijās startēja vairāk 
nekā 300 cīkstoņu no 20 valstīm, tā-
lākā no kurām bija ASV, piedalījās 
sportisti arī no Igaunijai tālām Ei-
ropas valstīm, kā Francija, Spānija, 
Grieķija. Sacensības notika 2 dienas 
un, lai raiti ritētu tās notika uz 14 
paklājiem. Salīdzinājumam Latvijas 
čempionātā kadetiem bija 2 paklāji.

Jevģēnijs, startēja svara kategorijā 
līdz 79kg 1998.-2000.gadā dzimušo 

grupā. Lai nokļūtu līdz fi nālam mūsu 
sportists pārspēja somu un baltkrie-
vu sportistus. Finālā Jevģēnijam 
pretī stājās Lietuvas sportists, un kā 
stāstīja treneris, Jevģēnijam bija reā-
las iespējas uzvarēt, tomēr sīvā cīņā 
ar rezultātu 6:3 uzvarēja lietuvietis, 
mūsējam otrā vieta.

Tagad J.Ostapko gatavosies Lat-
vijas junioru čempionātam un veik-
smīgi nostartējot tajā ir iespēja tikt 
iekļautam Latvijas izlases komandā 
startam Eiropas junioru čempionātā, 
kurš jūnijā notiks Itālijā.

Jānis Skrinda
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Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši  
Ambeļu  pagastā

Kusiņš Broņislavs (1956.g.)
Biķernieku  pagastā

Saveļjeva Ņina (1949.g.)
Isajeva Stepanīda (1941.g.)

Dubnas pagastā 
Gatiņš Juris (1961.g.)
Kalkūnes pagastā 

Proščenko Ivans (1934.g.)
Grigorjevs Oļegs (1963.g.)

Kalupes pagastā
Lazdāns Alberts (1937.g.)

Vīksna Ansis (1946.g.)
Dreiškins Imants (1954.g.)
Barkanceva Anna (1942.g.)

Voss Arturs (1935.g.)
Lūzeniece Janīna (1939.g.)

Laucesas pagastā 
Kurmeļovs Viktors (1960.g.)
Proščenko Vasilijs (1947.g.)
Verbickis Anatolijs (1962.g.)
Smilkovska Ērika (1939.g.)

Maļinovas pagastā
Simanovičs Vladimirs (1962.g.)

Baranovskis Oļegs (1959.g.)
Medumu pagastā

Timofejeva Klavdija (1936.g.)
Andrejeva Raisa (1940.g.)

Naujenes pagastā
Šiļko Kazimirs (1954.g.)

Salienas pagastā
Ančevskis Antons (1927.g.)
Ivbule Veronika (1921.g.)
Skrudalienas pagastā
Erte Broņislava (1930.g.)

Tabores pagastā
Vasiļjevs Aleksandrs (1984.g.)

Vaboles pagastā 
Jonāns Alberts (1937.g.)

Semjonova Aņisija (1932.g.)
Vecsalienas pagastā 

Anušonoka Leonarda (1947.g.)
Višķu pagastā

Kamarovska Ārija  (1927.g.)

Šogad festivālā „Muzykys Skrytuļs” piedalīsies vairāk kā 30 mūziķu grupas
No 14. līdz 15. jūlijam Daugavpils 

novada Līksnā jau septīto reizi norisi-
nāsies Jaunās latgaliešu mūzikas fes-
tivāls „Muzykys Skrytuļs”. Šogad fes-
tivāls norisināsies divas dienas, kopā 
notiks četri koncerti. 

Pēc mūziķu pieteikumu saņemšanas 
un izvērtēšanas, noskaidrots, ka festi-
vālā piedalīsies vairāk kā 30 mūziķu 
grupas. Festivālu ieskandinās “Stage 
On”, “Nagaidama prīca”, “Ceidari”, 
Dainis Adijāns, Eguceic, DK „Dziga” 
un Līksnas pagasta VPDK „Dauga-
veņa”. Visa vakara un nakts garumā 
uzstāsies tādas grupas kā “Ausmeņa 
Records”, Kārlis Kazāks, Arnis Slo-
božaņins un “Dabasu Durovys”, Jānis 
Aišpurs no “Sound Poets”, “Latgalīšu 
Reps”, “Bez PVN”, Sovvaļnīks, “Fe-
nikss”, “Metrs”, Austrālijas latvietis 
Ivars Štubis, viesi no Lietuvas “Po-
etry Hunters” un daudzi citi. Festivā-

la laikā, ar atsevišķu koncertu, notiks 
postfolkloras grupas “Rikši” jaunā CD 
albuma prezentācija. 

Paralēli koncertiem būs iespēja bau-
dīt dažādas aktivitātes visai ģimenei 
- varēs apskatīt gleznotāju apvienī-
bas “VIVA” darbu izstādi un vērot, 
kā mākslinieki darbojas plenērā “Mu-
okslys Skrytuļs”; darbosies bērnu pil-
sētiņa, kas piedāvās gan radošas, gan  
izklaidējošas aktivitātes maziem un 
lieliem bērniem; norisināsies tirdziņš, 
kur varēs ne vien garšīgi paēst, bet arī 
iegādāties kādu amatnieku darināju-
mu vai suvenīrus ar festivāla simbo-
liku; būs iespēja ļauties vēstures pie-
skārienam un apskatīt skaisto Līksnas 
Muižas parku un Līksnas Vissvētās 
Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcu, kā 
arī vienkārši baudīt skaisto Līksnas 
dabu, latgaliešu valodu un viesmīlību 
Daugavpils novadā.

Folkloras kopas „Mazā Rūžeņa” dalībnieces 
Santas Bules panākumi konkursā 

28. martā Līvānu no-
vada Kultūras centrā 
Nemateriālā kultūras 
mantojuma apgūšanas 
un pārmantošanas prog-
rammā “Pulkā eimu, 
pulkā teku” notika Tra-
dicionālās dziedāšanas 
konkursa “Dziesmu dzie-
du, kāda bija 2018” pusfi -
nāls. Te pulcējās labākie 
Dienvidlatgales novada 
dziedātāji, lai parādītu 
savu varēšanu folkloras 
jomā. Konkursā katrs da-
lībnieks dziedāja 2 tautas 
dziesmas.

Konkursā piedalījās arī 
Naujenes pamatskolas 
folkloras kopas “Mazā 
Rūžeņa” dalībniece San-
ta Bule (vadītāja Inga 
Zeile), kura ieguva I pa-
kāpes diplomu jeb ceļa-
zīmi uz konkursa fi nālu, 
kurš notika 22. aprīlī 
Rīgā, Rīgas Tehniskajā 
universitātē. Tradicionā-
lās dziedāšanas konkur-

sa “Dziesmu dziedu, kāda bija 2018” fi nālā Santa 
ieguva 2. pakāpes diplomu un titulu “DIŽLIELĀ” 
dziedātāja. Santa visus iepazīstināja ar Naujenes 
pagastā pierakstītajām dziesmām.

Apsveicam Santu un Ingu Zeili un vēlam priecēt 
klausītājus ar skanīgu dziedāšanu arī turpmāk!

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 „No-
teikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu, un Daugavpils novada 
domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumus Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus 
meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Dubnas pagasta pārvalde 
organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, ku-
ri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un mājokļu drošību, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks: Dubnas kapi, Dubnas pagastā 2018. 
gada 11. maijā  plkst. 10.00. Nozāģēšanai paredzēta viena priede.

Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas 
laikā līdz 2018. gada 21. maijam sniegt savus priekšlikumus par koka nozā-
ģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pārvaldē.  Tālrunis 
65475217.

“Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020. ga-
dam”.

Saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas vadības 
grupas 2018. gada 20. aprīļa lēmumu, publiskai apspriešanai tiek nodota 
Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 
pirmā redakcija.

Publiskās apspriešanas laikā no 2018. gada 20. aprīļa līdz 21. maijam.
Ar deinstitucionalizācijas plāna pirmās redakcijas materiāliem var iepazīties 
Latgales plānošanas reģiona mājaslapā lpr.gov.lv

Priekšlikumi iesniedzami līdz 21. Maijam, aizpildot priekšlikumu for-
mu un nosūtot to uz e-pasta adresi di.plans@lpr.gov.lv vai, nosūtot pa pas-
tu Latgales plānošanas reģionam, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401;
Plāna izstrādājis SIA “Dynamic University”, kontaktpersona jautājumu gadī-
jumā Gints Klasons, e-pasts: gintsklasons@gmail.com

Latgales plānošanas reģions pro-
jekta Nr. 9.2.2.1/15/I/005 „Deinstitu-
cionalizācijas pasākumu īstenošana 
Latgales reģionā” ietvaros izstrādā 
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Diskutēja par sakrālā kultūras mantojuma saglabāšanas iespējām
4.aprīlī Daugavpils novada Kultūras 

centrā “Vārpa” notika novada reliģisko 
organizāciju pārstāvju sapulce “Dau-
gavpils novada sakrālā mantojuma aiz-
sardzības iespējas”. Sapulcē piedalījās 
katoļu, luterāņu, pareizticīgo un vec-
ticībnieku draudžu pārstāvji, pagastu 
pārvalžu vadītāji un novada domes 
pārstāvji. Tikšanās mērķis bija aktua-
lizēt Daugavpils novada bagātā sakrā-
lā mantojuma saglabāšanas iespējas. 
Novada pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezika informēja par veiksmīgo 
sadarbību ar novada draudzēm un paš-
valdības piešķirtajiem līdzekļiem dažā-
dām nozīmīgām novada sakrālā manto-
juma saglabāšanas nepieciešamībām.
Sapulcē piedalījās VKPAI Latgales re-
ģionālās nodaļas vadītāja Vilma Plat-
pīre un VKPAI inspektores - Dzintra 
Bukeviča un Inta Mangulsone, kas 
iepazīstināja klātesošos ar valsts kul-
tūras pieminekļu stāvokli Daugavpils 
novadā un valsts fi nansējuma piesais-
tīšanas iespējām valsts kultūras pie-
minekļu aizsardzībai. Novadā ir daudz 

sakrāla rakstura būvju, kas ir sagla-
bājušas nozīmīgu vēsturisko formu 
un oriģinālo substanci, tāpēc būtu ie-
kļaujamas valsts kultūras pieminekļu 
sarakstā. Šobrīd Valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā Daugav-
pils novadā iekļautas 6 Romas katoļu 
un 1 luterāņu draudzes baznīca.

Sapulces otrajā daļā klātesošajiem 
bija iespēja iepazīties ar nozīmīgu 
un noderīgu informāciju par vēsturis-
ku ēku saglabāšanas un restaurācijas 
raksturīgākajām kļūdām un parei-
zajiem risinājumiem būvekspertes, 
«Caparol» Mācību centra vadītājas 
Kristīnes Gulbes prezentācijā. Sapul-
ces noslēgumā gan  VKPAI inspektori, 
gan K.Gulbe sniedza konsultācijas un 
ieteikumus dažādos konkrētos sakrālā 
mantojuma saglabāšanas jautājumos. 

Brigita Madelāne
Kultūras pārvaldes Kultūras 

mantojuma daļas vadītāja

MUZEJU NAKTS aicina

Sestdien, 19. maijā, Daugavpils novada muzeji 
jau tradicionāli iesaistīsies Starptautiskajā akcijā 
„Muzeju nakts”. Latvijas valsts jubilejas gada Muze-
ju nakts akcijas moto ir “Šūpulis”, godinot tos, kuri 
rada un sargā šūpuļus, izauklē un ceļā palaiž cilvēk-
bērnus, idejas un lielus darbus mūsu visu kopīgās 
nākotnes stiprumam. Ikviens novadnieks un viesi ir 
aicināti iepazīt un, iespējams, atklāt sev no jauna no-
vadā esošos muzejus – Naujenes Novadpētniecības 
muzeju, Raiņa māju Berķenelē un Skrindu dzimtas 
muzeju Vaboles pagastā.

Naujenes Novadpētniecības muzejā 
pasākums norisināsies pamatekspozīcijās Skolas 
ielā 1, Naujenē no plkst. 15:00 līdz plkst. 24:00, kā 
arī ekspozīcijā „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” no 
plkst. 16:00 līdz plkst. 21:00. 

arī mūsdienās piemirsti, bet vēl visai nesenā pagātnē 
lietoti padomju laika sadzīves priekšmeti. 

Bez sabiedrības atbalsta muzejam nav viegli vei-
dot krājumu, tādēļ Naujenes muzejs augstu vērtē 
cilvēku līdzdalību, ar kuru palīdzību ik gadu muzeja 
krājums tiek papildināts ar vērtīgiem eksponātiem. 
Vislielāko pateicību pelnījuši tie, kuri muzejam ir dā-
vājuši ģimenes relikvijas un uzticējuši savas dzimtas 
vēsturi. 

19. maijā apmeklētajiem tiks atvērta arī senajiem 
rokdarbiem veltītā izstāde “Vakarēšana jeb suprāt-
kas Naujenē. Senie rokdarbi”. Nīcgales un Naujenes 
pagasta rokdarbnieces – audējas Genovefa Vanaga 
un Monika Plociņa, šuvējas Genovefa Orbidāne un 
Jenofa Saveļjeva, izšuvējas Anna Karabeška un Ļu-
bova Gerasimova – katra pārstāv savu laiku, parādot, 
ka austa sega un galdauts, izšūts dvielis vai tamborē-
ta mežģīne nav tikai mājsaimniecības priekšmets ar 
praktisku pielietojumu. Tas ir ģimenes mantojums, 
kas nodots no paaudzes paaudzē, kurā ievītas atmi-
ņas un stāsti.  Rokdarbu, tāpat kā jaunieguvumu iz-
stāde būs skatāma līdz gada beigām.

Raiņa māja Berķenelē apmeklētājus gaidīs 
ģimenēm ar maziem bērniem draudzīgā laikā -  no 
plkst. 12.00 līdz 18.00, piedāvājot alternatīvu pasā-
kumu Muzeju DIENA „Bērnības lauki ir tuvu!”. 

uzsvērtu skolotāju nozīmi cilvēka dzīvē, Berķeneles 
Muzeju Diena tiks veidota kā “mācību stundas”, ar 
tādiem mācību priekšmetiem kā zīmēšana, dziedāša-
na, vēsture, fi zkultūra un kaligrāfi ja. Neizpaliks arī 
starpbrīži un pusdienu pārtraukums! Muzeju DIE-
NĀ tiks prezentēta arī jauna programma “No Pliek-
šānu klēts pūra lādes” un atklāta Agneses Aizpurie-
tes darbu izstāde.

Skrindu dzimtas muzejs interesentus ai-
cinās no plkst. 19:00 – 01:00 uz pasākumu „Šyupoj 
mōte dēliniu - Mēmess lūgā spīž-... “. 

Muzeja tagadni un nākotni, kā arī ilgtspējīgu 
attīstību nodrošina muzeja krājums, kuru veido 
priekšmeti. Šogad Naujenes muzejā pirmo reizi tiks 
organizēta jauniegūto priekšmetu izstāde “Atmiņu 
šūpulis”, kas iespējams kļūs par muzeja tradīciju. Iz-
stādē varēs aplūkot nozīmīgākos jauniegūtos priekš-
metus, kas pēdējos 2 gados papildinājuši muzeja krā-
jumu. Būs skatāmi ar 20.gadsimta sākumu datēti 
priekšmeti, interesanti 20.-30to gadu eksponāti, kā 

Dzīvojot Berķenelē, Rainis, toreiz vēl Jānis Pliek-
šāns, uzsāka savas mācību gaitas Ēgiptes pastorātā, 
Grīvas vācu skolā, vēlāk arī Rīgas ģimnāzijā. Mācību 
procesā Jānis ieguva zināšanas, kuras izmantoja vi-
sas dzīves laikā. Ar lielu pateicību Rainis atcerējās 
Berķeneles posma skolotājus: mācītāju Svensonu, 
vecāko māsu Līzi, skolotāju Bazeneru un citus. Lai 

Muzejā varēs aplūkot gan iekštelpu nesen atjauno-
to veidolu, gan tajā esošas izstādes un ekspozīcijas. 
Kopīgi iešūposim Latvijas 100 gades šūpuli caur brā-
ļu  Skrindu dzimtas devumu tautas pūrā. Iejusties 
laikmeta noskaņā palīdzēs Daugavpils cietokšņa tēr-
pu salons “Atmiņu  lāde”. Savukārt no plkst. 20:30 
līdz 21:00 notiks iepazīšanās ar novadnieka (māksli-
nieka, dzejnieka, literāta) Jāņa Svenča radošās daiļ-
rades mantojumu. Tiks atklāta jauna ekspozīcija,kā 
arī varēs aplūkot grafi kas iespieddarbu demonstrē-
jumus uz mākslinieka grafi kas darbu spiedes. Plkst. 
21:00 sekos mākslinieces Silvas Veronikas Linartes 
gleznojumu izstādes atklāšana un tikšanās ar māks-
linieci. 

Vakara turpinājumā - I. Leidumnīka “Kūkles” stei-
gu noskaņošana un vakarēšana kopā ar radošām 
personībām. 

Plašāka informācija par Muzeju nakts norisēm – 
naujenesmuzejs.lv, rainamaja.lv, skrindumuzejs.lv 
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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!

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 7977 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

Sveicam jaunlaulātos un vecākus ar bērniņu piedzimšanu!

No 23. marta  līdz  19. aprīlim  novadā dzimuši 9 bērniņi, 
no tiem - 2 meitenes un 7 zēni. 

Aprīlī  laulību noslēguši 16 pāri, 
no tiem  6 pāri -  novada iedzīvotāji. 

Skan tava šūpļa dziesma krūtīs -
tā katrā dzīves solī man ir klāt,

skan priekos, bēdās, kad ir grūti,
skan sirdī man, ak mīļā, labā māt...

A.Krūklis

Pavasarīgu un mīļiem vārdiem piepildītu
 Mātes dienu visām Daugavpils novada 

māmiņām!

Daugavpils novada dome


