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Par Daugavpils novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Arvīds Kucins. Izmaiņas deputātu sastāvā
8. novembrī Daugavpils novada domē 

noritēja divas domes sēdes, no tām 
ārkārtas sēdē tika vēlēts jaunais do-
mes priekšsēdētājs.  Līdzšinējā domes 
priekšsēdētāja un Daugavpils novada 
partijas līdere Janīna Jalinska atstā-
ja līdzšinējo amatu, jo ievēlēta par 13. 
Saeimas deputāti, kandidējot no Zaļo 
un zemnieku partijas saraksta. Tāpat 
Saeimā no Daugavpils novada domes 
deputātu sastāva ievēlēta Janīna Kur-
sīte no politiskās partijas “KPV.LV” un 
Edgars Kucins no sociāldemokrātiskās 
partijas “Saskaņa”. 

Saskaņā ar likumu, Saeimas deputā-
ti ievēlēšanu gadījumā zaudē pašvaldī-
bas domes deputāta mandātu. Ievēlēto 
domes deputātu vietas ieņēma kandi-
dāti, kuri ieguva lielāko balsu skaitu 
2017. gada pašvaldību vēlēšanās. Ja-
nīnas Jalinskas vietā stājās Nīcgales 
pagasta z/s “Ūsiņi” īpašnieks Ilmārs 
Skuķis, kurš vēlēšanās ieguva 3089 
balsis;  Edgara Kucina vietā – speciā-
lists zemes jautājumos Vecsalienas pa-
gastā, kā arī mērnieka palīgs SIA “Lat-
Topo” un biedrības “Aizbildnis” valdes 
priekšsēdētājs Jevģenijs  Gridasovs ar 
1703 balsīm, Janīnas Kursītes vietā – 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītī-
bas centra Daugavpils biroja vadītājs 
Guntars Melnis no “Latgales partijas”, 
par kuru pašvaldības vēlēšanās atdo-
tas 522 balsis. 

Tāpat tika vēlēts jaunais domes 
priekšsēdētājs. Domes sēdē tika izvir-
zīta viena kandidatūra – līdzšinējais 
priekšsēdētāja 1.vietnieks Arvīds Ku-
cins no “Daugavpils novada partijas”. 
Vienbalsīgi – ar 17 balsīm par - Kucins  
tika ievēlēts par jauno Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētāju.  

“Paldies par jūsu vienotību balsoju-
mā, jo bez vienotības nākotnē mēs ne-
varēsim iztikt – gan budžeta izveidē, 
gan pašvaldības attīstības jautājumos. 
Ja mums nebūs konsekvences, tad būs 
grūtāk attīstīt tās lietas, kuras mēs visi 
vēlamies panākt. Paldies par uzticību, 
lai mums izdodas strādāt visiem vienā 
virzienā!”, pēc balsojuma kolēģiem pa-
teicās A.Kucins. 

Jāatzīmē, ka līdzšinējai priekšsēdē-
tājai Janīnai Jalinskai darbs pašval-
dībā ritēja vairāk kā 30 gadus – kopš 
1985. gada viņa veiksmīgi vadīja 
Daugavpils rajona Līksnas pagasta 
pašvaldību, 2005. gadā uzsāka pildīt 
Daugavpils rajona padomes priekš-
sēdētājas, bet kopš 2009. gada - Dau-
gavpils novada domes priekšsēdētājas 
amata pienākumus. Uz jautājumu, vai 
tiks turpināta iesāktās politikas pēcte-
cība, Arvīds Kucins atbild: “Es domāju, 

ka mūsu vilciens virzīsies uz priekšu 
pa šīm sliedēm, varbūt mazliet tikai 
savādāk. Bet jaunas tendences vēroja-
mas arī Saeimas sastāvā, kas noteikti 
ienesīs savas korekcijas arī pašvaldību 
līmenī. Šobrīd darbs norit pie budžeta 
un mēs turpināsim strādāt.” 

Savukārt 12. novembra ārkārtas do-
mes sēdē notika domes priekšsēdētāja 
Arvīda Kucina 1. vietnieka ievēlēšana. 
Sēdē šim amatam tika izvirzītas divas 

kandidatūras – līdzšinējais Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Aivars Rasčevskis no “Daugavpils no-
vada partijas” un deputāts Vjačeslavs 
Moskaļenko no sociāldemokrātiskās 
partijas “Saskaņa”. Ar balsu vairāku-
mu par 1. vietnieku ievēlēts Aivars 
Rasčevskis.  “Paldies, kolēģi, par uzticī-
bu. Apzinos, ka darba ir ļoti daudz, bet 
pašvaldībā strādāju ne pirmo dienu, 
tāpēc strādāsim kopā, lai mūsu novads 

dzīvotu labāk,” deputātiem pateicās 
A.Rasčevskis. 

Līdz ar domes deputātu sastāva iz-
maiņām veikti grozījumi Daugavpils 
novada domes pastāvīgo komiteju un 
komisiju sastāvos. Arvīds Kucins ir 
pārliecināts, ka tas darba gaitu neie-
tekmēs, jo jaunajiem politiķiem jau ag-
rāk gūta politiska pieredze. 

 Elza Pučko
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Izglītības iestāžu Goda dienā sumināti novada labākie skolēni

Sagaidot Latvijas 100to dzimšanas 
dienu, novadā aizsākta jauna tradīci-
ja – godināt Daugavpils novada izglī-
tības iestāžu skolēnus, kuri ar labām 
un teicamām sekmēm apgūst mācību 
priekšmetus, piedalās olimpiādēs, 
ārpusstundu aktivitātēs un pasāku-
mos, popularizē skolas un Daugav-
pils novada vārdu ne tikai Latvijā, 
bet arī ārvalstīs.  Pasākumā godināja 
31 skolēnu no 17 Daugavpils novada 
izglītības iestādēm. Dāvanas pasnie-
dza Daugavpils novada domes priekš-
sēdētājs Arvīds Kucins un pašvaldī-
bas izpilddirektore Vanda Kezika.  

Daugavpils novada Pateicības 
rakstus par labām un teicamām sek-
mēm mācībās, aktīvu iesaistīšanos 
ārpusstundu aktivitātēs un skolas 
pārstāvēšanu novadā un valstī saņē-
ma Biķernieku pamatskolas 6. klases 
skolniece Viktorija Baranovska, 
Biķernieku pamatskolas 8. klases 
skolnieks Kirils Jackevičs, Kalupes 
pamatskolas 9. klases skolniece Elā-
na Gavrilova, Kalupes pamatskolas 
9. klases skolniece Rasma Ondzu-
le, Laucesas pamatskolas 4. klases 
skolniece Renata Oboļeviča, Lau-
cesas pamatskolas 9. klases skolniece 
Svetlana Gabrāne, Lāču pamatsko-
las 5. klases skolniece Alisija Ovčiņ-
ņikova, Lāču pamatskolas 7. klases 
skolnieks Oļegs Grustāns, Medu-
mu pamatskolas 7. klases skolniece 
Anastasija Kuzmenko. Naujenes 
pamatskolas 7. klases skolniece San-
ta Bule, Naujenes pamatskolas 8. 
klases skolnieks Mārtiņš Vaikuls, 
Randenes pamatskolas 9. klases skol-
niece Ksenija Babahina, Randenes 
pamatskolas 9. klases skolniece Jeļe-
na Maslova, Silenes pamatskolas 9. 
klases skolnieks Ēriks Lapkovskis, 
Silenes pamatskolas 7. klases skol-
nieks Eduards Gasperovičs, Salie-
nas vidusskolas 8. klases skolniece 
Kamila Šukjurova, Salienas vidus-
skolas 11. klases skolniece Karina 
Maskaļonoka, Špoģu vidusskolas 
10. klases skolniece Selina Ger-
mane, Špoģu vidusskolas 11. klases 
skolnieks Rūdolfs Lukaševičs, Špo-
ģu vidusskolas 11. klases skolniece 
Angelina Šnitko, Sventes vidussko-
las 12. klases skolniece Jevgeņija 
Kalinčuka, Sventes vidusskolas 9. 
klases skolniece Tatjana Meinar-
te, Vaboles vidusskolas 11. klases 

autoriem atzina Silenes pamatskolas 
8. klases skolēnu Ēriku Lapkovski, 
Biķernieku pamatskolas 9. klases 
skolnieci Annu Puškarjovu, Lāču pa-
matskolas 7. klases skolnieci Diānu 
Siņeviču un Randenes pamatskolas 
8. klases skolnieku Dāvidu Petrovu. 

Anna Puškarjova savā darbā raks-
tīja, ka nākamajā gadsimtā tiks at-
klāti jauni pārvietošanās veidi ne 
tikai telpā, bet arī laikā, kas ļaus mā-
cību stundu laikā apmeklēt dažādus 
kultūrvēsturiskos objektus visā pa-
saulē un apgūt valodas, apmeklējot 
valstis un kontaktējoties ar vienau-
džiem. Ēriks Lapkovkskis ir pārlieci-
nāts, ka mācību stundas notiks ciešā 
kontaktā ar norisēm reālajā dzīvē un 
joprojām svarīgākās būs cilvēciskās 
attiecības. Diāna Siņeviča ir pārlie-
cināta, ka pēc 100 gadiem skolā būs 
vairāk aprīkota ar atpūtas, relaksā-
cijas un ziemas dārza stūrīšiem, sa-
vukārt dzīve pagastos būs līdzvērtīga 
pilsētas dzīvei, jo laimes zeme būs te-
pat dzimtajā Lociku ciemā. Savukārt 
Dāvids Petrovs savā esejā raksta, ka 
visas pamatzināšanas – ābece, reiz-
rēķins, māks programmēt - nākotnes 
skolēniem tiks iekodētas čipā tūlīt 
pēc dzimšanas. Lielākā daļa skolo-
tāju nebūs roboti, bet tehniskais per-
sonāls gan. “Taču cilvēciskās vērtī-
bas paliks. Moderni kļūs sarunāties, 
sūtīt viens otram ar roku rakstītas 
vēstules. Dzenāt pagalmā bumbu. 
Sajust lietus lāses uz savām delnām. 
Braucot skolas ekskursijā, skatīties 
pa logu, nevis planšetes monitorā.. 
Un viss tādēļ, lai būtu kopā. Lai sa-
justu cilvēku, nevis robotu blakus. 
Pēc simts gadiem. Jaunā laikmetā. 
Jaunās izjūtās. Skolā un ārpus tās 
- 2118. gadā. Brīvā un modernizētā 
Latvijā,” tā savas pārdomas uz papī-
ra atspoguļo Dāvids. 

Pagaidām vēl šajā gadsimtā, 2018. 
gadā, klātesošajiem muzikālus svei-
cienus sniedza Naujenes mūzikas 
un mākslas skolas pūtēju orķestris, 
Medumu pamatskolas instrumentā-
lais ansamblis “Con brio”, Špoģu vi-
dusskolas deju kolektīvs un Vaboles 
vidusskolas folkloras kopa “Kanči”. 

Elza Pučko

skolniece Elīza Skrupska, Vaboles 
vidusskolas 11. klases skolnieks Re-
nārs Kucins, Zemgales vidusskolas 
7. klases skolniece Jeļena Goršen-
tova, Medumu internātpamatskolas 
9. klases skolnieks Ruslans Seļic-
kis, Medumu internātpamatskolas 
profesionālās klases skolnieks Ma-
tīss Pupiņš, Naujenes mūzikas un 
mākslas skolas Saksofona spēles 5. 
klases audzēknis Ričards Kokins, 
Špoģu mūzikas un mākslas skolas 
akordeonspēles 6. klases audzēk-
nis Ivo Bikuļčs, Špoģu mūzikas un 
mākslas skolas akordeonspēles 3. 

klases audzēknis Rolands Kļavins-
kis, Sporta skolas mācību treniņu 
7. apmācības gada grupas audzēkne 
Olga Ignatjeva. 

Gada garumā Daugavpils novada 
izglītības iestādēs norisinājās neskai-
tāmi pasākumi, sagaidot valsts prok-
lamēšanas 100to dzimšanas dienu. 
Visām izglītības iestādēm tika teikts 
paldies par aktīvu iesaistīšanos akci-
jā “Uzziedini Latviju”. 

Noslēgumā pateicības veltes tika 
pasniegtas arī labāko eseju autoriem 
par tēmu “Kāda būs Latvija un mana 
skola 2118. gadā?”. Par labāko eseju 
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

Iedzīvotāju pieņemšana decembrī nenotiks
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis
03.12. Kalupes pagasta pārvalde 16.00-18.00

17.12. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Jānis Belkovskis
03.12. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
17.12. Maļinovas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns
03.12. Laucesas pagasta pārvalde 13.00-17.00

18.12. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs 
“Laucesa” 09.00-12.00

Valērijs Hrapāns
12.12. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
19.12. Skrudalienas daudzfunkcionālais centrs 10.00-12.00
28.12. Skrudalienas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Jevģenijs Gridasovs
05.12. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
12.12. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
19.12. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Viktors Kalāns
03.12. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-13.00
17.12. Kalupes pagasta pārvalde 10.00-13.00
Jānis Kudiņš

03.12. Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 15.00-17.00

17.12. Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 15.00-17.00

Juris Livčāns
06.12. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
13.12. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
20.12. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
06.12. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
13.12. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
20.12. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs
03.12. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
10.12. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
17.12. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
Guntars Melnis
03.12. Sēlijas 25, 211. kab., Daugavpils 14.00-17.00
17.12. Sēlijas 25, 211. kab., Daugavpils 09.00-12.00 
Vjačeslavs Moskaļenko
04.12. Ambeļu pagasta pārvalde 09.00-12.00
11.12. Līksnas pagasta pārvalde  09.00-12.00
Olesja Ņikitina
03.12. Naujenes pagasta pārvalde   16.00-18.00
10.12. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
17.12. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
11.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00
18.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Ilmārs Skuķis
04.12. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-11.00
18.12. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-11.00
Regīna Tamane
04.12. Kalkūnes pagasta pārvalde 13.00-15.00
11.12. Skrudalienas daudzfunkcionālais centrs  13.00-15.00
18.12. Vecsalienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
19.12. Demenes pagasta pārvalde 09.00-12.00

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

 2018. gada 8. novembra sēdē pieņemti 40 lē-
mumi:
 Apstiprināja novada jaunatnes politikas attīstī-

bas stratēģiju 2018.–2024.gadam.
 Izdeva Sventes vidusskolas nolikumu, grozīju-

mus novada domes 09.02.2012. nolikumā Nr.1 “Dau-
gavpils novada Sociālā dienesta nolikums” un gro-
zījumus novada domes 30.07.2017. nolikumā Nr.8 
“Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavinā-
šanas un nomas tiesību izsoles komisijas nolikums”.
 Apstiprināja pašvaldības ceļu fonda līdzekļu 

sadales precizēto plānu ceļu ikdienas uzturēšanai 
2018.gadam.
 Atzina par spēku zaudējušu novada domes 

15.06.2017. lēmumu Nr.1 “Par Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja ievēlēšanu””.
 Apstiprināja novada pašvaldības izglītības ies-

tāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās 
mērķdotācijas sadali 2018.gada septembrim-decem-
brim.
 Apstiprināja novada pašvaldības fi nansējuma 

sadalījumu piemaksu, prēmiju un naudas balvu iz-
maksai pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pe-
dagogiem.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzī-

voklim Nr.18, “2”, Višķu tehnikums, Višķu pagastā.
 Piešķīra vienreizējo pabalstu personai Demenes 

pagastā dzīvojamās telpas apkures krāsns – plīts un 
dūmvada remontam.
 Nolēma pārņemt valdījumā un nostiprināt ze-

mesgrāmatā 9 īpašumus Kalkūnes, Kalupes, Lauce-
sas, Līksnas, Maļinovas un Medumu pagastā.
 Nolēma nodot atsavināšanai 14 īpašumus Biķer-

nieku, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, Maļi-
novas, Naujenes, Nīcgales un Višķu pagastā.

 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa no-
kavētos maksājumus, soda naudu un nokavējuma 
naudu 3 fi ziskām personām Kalkūnes pagastā.
 Nolēma norakstīt Naujenes pagasta pārvaldes 

bezcerīgos debitoru parādus, par kuriem atzīta pie-
dziņas neiespējamība.
 Atļāva atsavināt Naujenes pagasta pārvaldes 

īpašumā esošo automašīnu AUDI A6, nosakot atsa-
vināšanas veidu - pārdošana izsolē un noteica izsolā-
mā objekta izsoles sākumcenu 750 euro.
 Samazināja fi ziskai personai aprēķināto samak-

su 25% apmērā, izpērkot lietošanā piešķirto zemes 
vienību Naujenes pagastā.    
 Atzina par  pašvaldībai piekritīgu starpgabalu 

Sventes pagastā.
2018. gada 8. novembra ārkārtas sēdē pie-

ņemti 2 lēmumi:
 Ievēlēja par novada domes priekšsēdētāju Arvī-

du Kucinu.
 Izvirzīja darbam Latgales plānošanas reģiona 

Attīstības padomē novada domes priekšsēdētāju 
A.Kucinu.

2018. gada 12. novembra ārkārtas sēdē pie-
ņemti 3 lēmumi:
 Atzina par spēku zaudējušu novada domes 

15.06.2017. lēmumu Nr.2 “Par Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu”.
 Ievēlēja novada domes priekšsēdētāja 1.vitnie-

ku.
 Grozīja novada domes 20.06.2017. lēmumu 

Nr.11 “Par Daugavpils novada domes pastāvīgo ko-
miteju ievēlēšanu”.

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

Novada audžuģimenes viesojās pie Valsts prezidenta 

Novembra sākumā Rīgas pilī tika organizēts pasā-
kums, kas veltīts audžuģimenēm, aizbildņiem, adop-
tētājiem un to atbalstītājiem. Uz šo pasākumu Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis un prezidenta kundze 
Iveta Vējone ielūdza Daugavpils novada Sociālā die-
nesta vadītāju Annu Jegorovu, Līksnas bāriņtiesas 
priekšsēdētāju Valdi Miltiņu un trīs Daugavpils 
novada audžuģimenes: Marijas Pupiņas, Aijas Sar-
kanes un Olgas Aleksandrovas ģimenes. Pasākumā 
izskanēja silti apsveikuma vārdi Valsts svētkos un 
pateicības vārdi par to darbu, ko veic ģimenes, audzi-
not, skolojot un dāvinot sirds siltumu bērniem.

Tikšanās laikā tika uzklausīti bērnu un ģimeņu 
stāsti, cildināta ģimeņu drosme, pašaizliedzība un 
ziedošanās Latvijas bērnu labā, sniedzot atbalstu un 

mājas izjūtu bez vecāku gādības palikušiem bērniem 
un radot apstākļus, kuros bērni var pilnvērtīgi augt 
un attīstīties.

Latvijas simtgadē valsts ir defi nējusi mērķi, ka 
katram bērnam nepieciešams augt ģimenē. Kā lieci-
na Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un 
Labklājības Ministrijas sniegtie dati, šī gada pirmajā 
pusē bērnu aprūpes centros atradās 924 nepilngadī-
gie, no kuriem 17 ir vecumā līdz trīs gadiem. Jāatzī-
mē, ka bērnu aprūpes centros dzīvojošo bērnu skaists 
salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu ir sa-
mazinājies par 113 bērniem.

Anna Jegorova
 Sociālā dienesta vadītāja
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Daugavpils novadā Valsts simtgades zīmē viesojas sadarbības valstu delegācijas 
Latvijas valsts simtgades zīmē uz 

Daugavpils novadu darba vizītē iera-
dušās četru valstu delegācijas – Balt-
krievijas Republikas, Lietuvas Repub-
likas, Vācijas Republikas un Gruzijas 
Republikas. Ar vairākām šo valstu 
pašvaldībām novadam ir stabila sadar-
bība jau vairāku gadu desmitu garu-
mā. Delegācijas bija ieradušās ar mēr-
ķi piedalīties svinīgajā Latvijas valsts 
svētku pasākumā, viesoties vairākos 
novada pagastos, kā arī parakstīt at-
jaunotos abu pušu sadarbības līgumus.

No Baltkrievijas Republikas puses 
atjaunotos sadarbības līgumus paraks-
tīja Braslavas rajona izpildkomitejas 
pārstāvji, Glubokoje rajona Deputā-
tu padomes pārstāvji, Šarkovščinas 
rajona Deputātu padomes pārstāvji, 
kā arī Vitebskas rajona Deputātu pa-
domes pārstāvji. Apstiprinot un ap-
liecinot abu pušu draudzīgās saites 
un abpusēju sadarbību vairāku gadu 
garumā, pārstāvji parakstīja līgumus, 
izsakot vēlēšanos nostiprināt un attīs-
tīt savstarpēju sadarbību tirdzniecībā, 
ekonomikā, zinātnē un kultūrā, no-
stiprināt savstarpēji izdevīgas sociāl-
ekonomiskas saites un sadarbības te-
ritoriju iedzīvotāju pieredzes apmaiņu, 
kā arī attīstīt savstarpēju sadarbību 
vietējo pašvaldību funkciju realizāci-
jā, būdami pārliecināti, ka šāda veida 

glītības, kultūras, sporta un tūrisma 
nozarēs. Ar Roķišku rajona pašvaldību 
Daugavpils novada dome sadarbojas 
kopš 2008. gada, kad tika parakstīts lī-
gums par sadarbību ekonomikas, izglī-
tības, kultūras, sporta, tūrisma, vides 
aizsardzības un sociālās sfēras jomās. 
Savukārt ar Zarasu rajonu sadarbība 
notiek jau vairāk kā 20 gadu garumā.

No Vācijas Republikas līgumus pa-
rakstīja pārstāvji no Vācijas Bad Do-
beranas rajona, ar mērķi nostiprināt 
sadarbību sabiedriskās, izglītības, 
tautsaimniecības un kultūras jomās. 
Jāmin, ka sadarbība ar reģionu turpi-
nās kopš 2002. gada.

Visu delegāciju pārstāvji viesojās 
Daugavpils novada domē 16. novem-
brī. Pēc ofi ciālās pieņemšanas un līgu-
mu parakstīšanas delegācijas piedalī-
jās Valsts simtgades pasākumā, kas 
notika Daugavpils novada Kultūras 
centrā “Vārpa”.

Tāpat Vitebskas rajona delegācija 
15. novembrī savu vizīti Daugavpils 
novadā sāka ar Kalkūnes pagastu ap-
meklējumu. Savukārt ciemiņu vizīte 
noslēdzās 17. novembrī, iepazīstot Viš-
ķu un Ambeļu pagastu pieredzi mazo 
projektu realizācijā. 

Olga Davidova

sadarbība veidos labvēlīgus apstāk-
ļus iekšekonomisko, tūrisma, sociālo 
un kultūras sakaru attīstībai un pa-
dziļināšanai. Jāmin, ka sadarbība ar 
Braslavas rajonu Daugavpils novada 
pašvaldībai aizsākās 2008. gadā, ar 
Šarkavščinas rajonu – 2009. gadā, ar 
Glubokoje rajonu – 2015. gadā, taču 
vissenākā sadarbība Daugavpils nova-

dam ir ar Vitebskas rajonu, kura ilgst 
jau kopš 1997. gada, kad vēl pirms ad-
ministratīvi teritoriālās reformas tika 
parakstīts nodomu protokols par sa-
darbību izglītības jomā.

No Lietuvas Republikas puses lī-
gumus parakstīja Roķišķu un Zarasu 
rajonu pašvaldību pārstāvji, vienojo-
ties par sadarbības paturpināšanu iz-

Baltkrievijas vēstnieks Latvijā darba vizītē apmeklēja Daugavpils novadu

vada teritorijā, veicināta pacientu pār-
robežu mobilitāte, piemērojot primāro 
medicīnisko pakalpojumu infrastruk-
tūru personām ar kustības traucēju-
miem. Ļoti veiksmīga bija abu valstu 
sadarbība projektā, kas bija mērķēts 
uz krūts vēža slimnieku mirstības ko-
efi cienta samazināšanu caur mobilo 
profi laktisko mammogrāfi jas skrīnin-
ga testu programmu izstrādi un ambu-
latoro iedzimta vēža slimnieku iestāžu 
dibināšanu. Jau vairāku gadu garumā 
aktīvi sadarbojas arī Daugavpils nova-
da Zemgales vidusskola un Vitebskas 
rajona Novkas vispārizglītojošā vidus-
skola ilgtspējīgas attīstības un sadar-
bības tīkla izveidē, tai skaitā pieredzes 
apmācību organizēšanā par astrono-
miju un profesionālo sagatavošanu, 
izveidojot profesionālās sagatavošanas 
kabinetus un planetāriju saskaņā ar 
mūsdienu tehnoloģisko progresu. 

Vasīlijs Markovičs atzinīgi novērtēja 

abu valstu iesaisti projektu īstenošanā: 
“Par projektiem, par kuriem runājām 
šodien, interese ir liela, jo var piesais-
tīt Eiropas Savienības fi nansējumu. 
Īpašu uzmanību pievēršot projektiem, 
kas tiek realizēti medicīnas nozarē. Vai 
kādreiz spējām iedomāties, ka cilvēki, 
kas dzīvo lauku reģionos, varētu tikt 
uz mamogrāfi skajiem izmeklējumiem? 
Nevarējām. Tagad ir pieejami šie ma-
mogrāfa izbraukumi. Tas ir ļoti per-
spektīvs projekts, kas ir jāturpina. Tā 
ir mūsu palīdzība cilvēkiem, kam tā ir 
nepieciešama”. 

Arī Daugavpils novada domes 
priekšsēdētājs Arvīds Kucins akcentē-
ja, ka sadarbība ir pietiekoši veiksmī-
ga: “Valsts simtgadē pie mums bija 
četras delegācijas no Baltkrievijas, ar 
kurām sadarbojamies. Projekti, kas 
tika realizēti iepriekšējā plānošanas 
periodā, nesa ieguldījumu gan mums, 
gan Baltkrievijas pusei. Šobrīd mēs 
ejam uz plānošanas perioda otro kārtu, 
un es domāju, ka viss izdosies. Turpi-
nāsim strādāt pie iesāktā. Tā ir izglī-
tība, jaunatne, medicīna un pieredzes 
pārņemšana uzņēmējdarbībā”. 

Pārrobežu sadarbības programmā 
2014.-2020. gadam tika iesniegtas vai-
rākas projektu idejas, kurās iekļau-
tas tādas tēmas kā kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana un attīstība, 
nodarbinātības veicināšana caur ino-
vācijām uzņēmējdarbībā, kā arī sociālo 
pakalpojumu pieejamības nodrošinā-
šana sociālā riska grupām. 

Pēc pieņemšanas novada domē vēst-
nieks viesojās Kalkūnes pagastā, ap-
meklējot Randenes šūšanas ražošanas 
cehu un Sventes pagasta SIA “Eka pai-
palas”. 

Olga Davidova

23. novembrī Daugavpils novadu 
darba vizītē apmeklēja Baltkrievijas 
Republikas vēstnieks Latvijā Vasīlijs 
Markovičs. Baltkrievijas Republikas 
ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Lat-
vijā amatā Vasīlijs Markovičs iecelts šī 
gada septembrī. Pirms tam diplomāts 
bija Baltkrievijas Republikas vēstnieks 
Čehijā. Daudzi Latgales iedzīvotāji at-
ceras Vasīliju Markoviču kopš deviņ-
desmito gadu beigām un divtūkstošo 
gadu sākuma, kad viņš vadīja Balt-
krievijas Republikas ģenerālkonsulātu 
Daugavpilī. 

Vasīlijs Markovičs atzina, ka vizītes 
mērķis saistās ar vietas apmeklēju-
mu, kur kādreiz tika strādāts, pildot 
ģenerālkonsula pienākumus: “Vēlējos 
satikties ar saviem draugiem, ar no-
vada un pilsētas vadību. Viesojos arī 
Krāslavā. Galvenais mērķis ir atjau-
not kontaktus, izlemt, kuros projektos 
varam turpināt sadarbību. Ir virkne 

projektu, kuros jau notiek sadarbība 
un pie kuriem strādājam, taču jebkurā 
gadījumā vēlos ar tiem sīkāk iepazī-
ties, paanalizēt, kā mēs tos varam pa-
pildināt un sadarbību attīstīt. Kā arī, 
ko mēs varam piedāvāt no savas puses, 
lai mērķi tiktu sasniegti”. 

Daugavpils novada domē vēstnieks 
tikās ar Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāju Arvīdu Kucinu un paš-
valdības izpilddirektori Vandu Keziku. 
Sadarbība ar Baltkrievijas pusi nova-
dam ilgst jau vairāk kā 20 gadu garu-
mā. Nupat atjaunoti sadarbības līgumi 
ar vairākām Baltkrievijas Republikas 
pašvaldībām. Abu pušu sadraudzības 
pasākumos ir iesaistījušies sportisti, 
pašdarbības kolektīvi un skolas. 

Tāpat šo gadu laikā īstenoti vairā-
ki pārrobežu sadarbības projekti. To 
gaitā nodrošināti apstākļi pārrobežu 
primāro medicīnisko pakalpojumu pie-
ejamībai Daugavpils un Braslavas no-
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Veikts Nīcgales pagasta Skolas un Daugavas ielas posmu ceļa remonts
kopējais fi nansējums sastāda 77 035 
52 eiro, tai skaitā pašvaldības līdzfi -
nansējums – 19 258 88 eiro apmērā. 

Nīcgales pagasta Skolas ielas un 
Daugavas ielas posmu asfalta seguma 
atjaunošanas darbu realizācijas ne-
pieciešamību noteica pašvaldības at-
tīstības mērķi un uzdevumi. Viens no 
pašvaldības primārajiem uzdevumiem 
ir uzņēmējdarbības un nodarbinātības 
veicināšana. Infrastruktūras uzlabo-
šana ir šo uzdevumu izpildes pamats. 
Skolas iela un Daugavas iela ir Nīcga-
les ciema centrālās ielas, kuru atseviš-
ķu posmu asfalta seguma atjaunošana 
netika veikta vēl no padomju laikiem, 
tādēļ tie atradās ļoti sliktā tehniskā 
stāvoklī. 

Daugavpils novada Nīcgales pagasta 
Nīcgales ciema Skolas un Daugavas 
ielu posmos dzīvo apmēram 150  iedzī-
votāji. Abas ielas šķērso daudzdzīvokļu 
māju iekšpagalmus un  netika atjauno-
tas jau vairāk kā 35 gadus. Skolas ielas 

posms gar četrām daudzdzīvokļu trīs-
stāvu mājām Nr.1.,1A, 5 un 7 atradās 
avārijas stāvoklī. Gājēju ietves bija bez 
apmalēm, bedrainas, ar izspiedušos ar-
matūru, kas apdraudēja pārvietošanos 
pa tām. Ielas braucamās daļas melnais 
segums vietām neeksistēja, bija izvei-
dojušās dziļas bedres, kurās transporta 
līdzekļiem tika bojātas riepas, un kur 
pēc lietus pastāvīgi uzkrājās ūdens. 
Daļā ielu nebija arī apgaismojuma. 
Gan transporta, gan gājēju pārvietoša-
nās pa Skolas un Daugavas  ielu līdz 
šim bija nedroša. Pie Daugavas ielas 
atrodas arī pirmsskolas izglītības ies-
tāde “Sprīdītis”.        

Minēto ielu pārbūve bija iekļauta 
Daugavpils novada attīstības program-
mas Investīciju plānā 2018.-2020.g. 
(projekta ideja Nr.CIS-028). Būvdarbi 
tika veikti vienā kārtā. Būvdarbus vei-
ca SIA "CKD D". 

Olga Davidova
Skolas ielas un Daugavas ielas pos-

mu asfalta seguma atjaunošanas dar-
biem tika ņemts aizņēmums valsts 
kasē 57 776 64 eiro apmērā. Projekta 

Atjaunots Laucesas pagasta Parādes ielas posma asfalta segums 
Mirnija ciema centrālā iela, kurai as-
falta segums ieklāts 1986. gadā. At-
jaunotajā ielas posmā notiek intensīva 
transportlīdzekļu kustība - regulāri 
kursē Daugavpils autobusu parka au-
tobusi, Daugavpils novada pašvaldī-
bas Laucesas pamatskolas, Zemgales 
vidusskolas un Salienas vidusskolas 
autobuss, vietējo uzņēmēju transports, 
kā arī pagasta iedzīvotāji aktīvi izman-
to šo ceļu braucieniem uz Daugavpils 
pilsētu. 

Ik gadu Laucesas pagasta pārvalde 
veica ceļa bedrīšu remontu, ieguldot 
līdzekļus, taču tas uzlaboja ceļa stā-
vokli tikai uz īsu laiku. Pēdējos gados 
ceļš atradās sliktā tehniskā stāvoklī, 
to atzinuši arī būvnieki. Darbus veica 
ceļu būves fi rma “Binders”. “Pēc ma-
nām domām, vēl pāris gadi, un šeit no 
asfalta nekas vairs nepaliktu. Uz ceļa 
bija izveidojies plaisu tīkls, kas, ziemā 
cilājoties, vienkārši sabruktu. Uzska-
tu, ka darbi ir veikti labā kvalitātē un 
ceļš kalpos vēl ilgu laiku”, tā bilst SIA 
“Binders” projektu vadītājs Armands 

Sams. 
Ceļa pārbūve izmaksājusi 188 681,12  

eiro, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 
Darbi tika paveikti vienā kārtā. 

Laucesas pagasta pārvaldes vadītājs 
Andris Ķesters: “Objektam tika no-
teikts ļoti īss termiņš. Par cik tuvojās 
ziema, darbi bija jāizpilda ātri. Par lai-
mi, fi rma ir nopietna, darbi tika paveik-
ti laicīgi un veiksmīgi. Nepieciešamību 
veikt ceļa atjaunošanu noteica ne tikai 
tā sliktais tehniskais stāvoklis, bet arī 
noslogotība, jo pa to kursē gan skolēnu, 
gan pilsētas autobusi. Izpildīto darbu 
kvalitāte, manuprāt, ir ideāla. Cepuri 
nost! Uzskatu, ka ceļš kalpos vēl ļoti 
ilgi, jo pamats tika atstāts vecais, nāca 
klāt jauna virskārta 8 cm platumā”.  

Būvdarbu gaitā tika veikta esošā as-
faltbetona seguma izlīdzinošā frēzēša-
na, karstā asfalta profi la labošana un 
izbūve, kā arī aku lūku regulēšana.

Olga DavidovaProjekts „Daugavpils novada Lauce-
sas pagasta Parādes ielas asfalta se-
guma atjaunošana” tika iekļauts Dau-

gavpils novada attīstības programmas 
Attīstības plānā. 

Parādes iela ir Laucesas pagasta 

Lāčplēša dienas lāpu gājienā piedalījās Daugavpils novada pašvaldības pārstāvji 
Daugavpilī jau par tradīciju kļu-

vis Lāčplēša dienas lāpu gājiens. Arī 
Latvijas simtgades gadā, 11. novem-
brī, tika pieminēta Latvijas valsts 
armijas uzvaru pār Rietumkrievijas 
brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Ber-
monta karaspēku. Lai gan pilnībā no 
Latvijas iebrucējus izdevās padzīt 
tikai gada beigās, Rīgas atbrīvošanu 
11. Novembrī simboliski uzskata arī 
par uzvaru Latvijas brīvības cīņās. 

Vairākus kilometrus garajā lāp-
nešu kolonnā bija pārstāvēta gan 
Daugavpils pilsētas, gan Daugavpils 
novada pašvaldība, pagasti, zemes-
sargi, robežsargi, jaunsargi, policija, 
kultūras, pašvaldības un valsts ies-
tādes, izglītības iestādes un studenti.

Daugavpils novada pašvaldību pār-
stāvēja Daugavpils novada dome, pa-
gastu pārvaldes, pašvaldības un izglī-
tības iestādes, Naujenes bērnu nama 
audzēkņi un pedagogi, kā arī ap 250 

novada jaunieši no visa novada. Lāpu 
gājiena priekšgalā, līdzās valsts un 
Daugavpils pilsētas karogiem, tika 
nests arī Daugavpils novada pašval-
dības karogs.

Gājiens šogad pulcēja neredzēti 
lielu dalībnieku skaitu. Izejot loku 
gar Daugavas upi un pieminot 1919. 
Gada cīņu vietu, gājiena dalībnieki 
devās uz Vienības laukumu, kur no 
aizdegtajām lāpām tika izveidota 
Latvijas kontūra. Papildinot svētku 
noskaņu, Vienības laukumā varē-
ja baudīt grupas ” Dabasu Durovys” 
koncertu.

Daugavpils novada pašvaldība iz-
saka pateicību visiem gājiena dalīb-
niekiem par piedalīšanos un godinā-
šanu. 
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Prezentēts Skrindu dzimtas muzeja projekts “Munys pusis ļaudis” 

Regīna ar māsīcu noadījusi rakstainus 
cimdus, katram novadam uzadot cim-
dus tam raksturīgo rakstu dažādībā. 
Rokjānes kundze pauž gandarījumu, 
ka Līksnu par savām mājām un savu 
dzimto pusi joprojām sauc arī viņas 
bērni un mazbērni. 

Projektā iesaistīts tika arī līksnietis 
Juris Vanags, kurš ir aktīvs savas dzim-
tas pētnieks. Šobrīd savāktā materiāla 
par dzimtas vēsturi ir tik daudz, ka jau 
notiek darbs pie grāmatas manuskrip-
ta. Plānots izdot līdz 250 grāmatas ek-
semplāru. Vanagu dzimtas aizsākumi 
Līksnā atrasti līdz pat 1837. gadam, 
kad Ķirupes grāfu kalpotājam par labu 
kalpošanu atvēlēja sievu un māju. Uz 
jautājumu, kāpēc Jurim bija nepiecie-
šams pētīt dzimtas vēsturi, viņš atbild: 
“Skatoties mūsu fotoalbumus, mazbēr-
ni bieži uzdeva jautājumus par attēlos 
redzamajiem cilvēkiem. Tā nu sapratu, 
ka vajag izmantot tēva brāļu savāktos 
dzimtu materiālus un krustmātes, 
kura pirmās Latvijas gados bija skolo-
tāja, radītās fotogrāfi jas. Jo vairāk sāc 
raktu, jo vairāk gribās uzzināt.  Es vē-
los to visu atstāt saviem vistālākajiem 
pēctečiem.” 

Juris Vanags stāsta, ka mūža lielā-
ko daļu pavadījis Aizkraukles pusē, jo 
tēvs vienmēr mudinājis nepalikt dzim-
tajā pusē, lai neapstātos izaugsmē. 
Tomēr, sākoties Atmodai, dzīve Juri 
atkal atvedusi uz Līksnu. “Mamma 
nolēma, ka dzimtas māja jāpārraksta 

uz mana vārda, tāpēc nācās dzīvot un 
kalpot šeit. Manas saknes ir šeit! Tur 
tā bija tikai pagaidu mājvieta,” ar paci-
lātību balsī apgalvo Vanags. 

Šīs puses ļaudis ir sirsnīgi, nesavtīgi, 
viens ar otru saradojušies un spējuši 
cauri gadiem saglabāt latviskumu – tā 
savus novadniekus raksturo projekta 
līdzautors Romualds Gadzāns. Viņš 
norāda, ka tā ir tikai neliela daļiņa to 
pagastu ļaužu, kuru liecības ir svarī-
gas nākamajām paaudzēm. “Protams, 
vēl ļoti daudz cilvēku ir palikuši, kuru 
stāstus vajag apzināt, jo katrs gads 
ir mīnusā un mēs šos cilvēkus varam 
vairs nesatikt. Vēlamies apzināt ne ti-
kai tos, kuri šobrīd šeit dzīvo, bet arī 
tos, kuri dzīvo citur, bet ar saknēm ir 
mūsējie. Arī par tiem, kuri jau ir aiz-
gājuši aizsaulē, bet nesuši pienesumu 
mūsu valstij – vai ar saviem sasnie-
gumiem mākslā, Brīvības cīņās, uzņē-
mējdarbībā utt.”

Vaboles kultūras namā sanākuša-
jiem ciemiņiem muzikālu sveicienu 
sniedza arī soliste Brigita Madelāne un 
Kalupes draudzes koris. 

Projekts “Munys puses laudis” īste-
nots Latvijas valsts mežu un Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstītās “Lat-
gales kultūras programma 2018” pro-
jektu konkursā. 

Elza Pučko

Skrindu dzimtas muzejs, sadarbībā 
ar Daugavpils Universitātes Mutvār-
du vēstures centru, ir īstenojis projek-
tu “Munys pusis ļaudis”. Īstenotā pro-
jekta ietvaros tā veidotāji tikās ar 31 
cilvēku, kas dzīvojuši dažādos Latvijas 
valsts vēstures laika periodos, iepazi-
na šo cilvēku dzīvesstāstus un amatu 
prasmes. Viņi visi pārstāv Daugavpils 
novada četrus pagastus – Vaboli, Līks-
nu, Kalupi un Nīcgali. 

Projekta idejas koncepcijas autore 
ir Skrindu dzimtas muzeja direktore 
Anna Lazdāne. Iepriekšējos gados īste-
notie projekti rāda, ka Vaboles un tai 
blakus esošo pagastu teritorijās dzīvo 
dažādu kultūru un tradīciju pārstāvji 
ar savu īpašo dzīves pieredzi, tādēļ ir 
būtiski parādīt Latvijas valsts simt-
gades vēstures stāstu, atklājot citiem 
vietējo iedzīvotāju atmiņas un liecības, 
ko vēl var saglabāt, integrējot tos izzi-
nošajā tūrismā.

Ekspedīcijas pie teicējiem notika 
šī gada vasarā un rudenī, kuru laikā 
veikta fi lmēšana un fotofi ksācija. Ar 
projekta darba rezultātu – videomate-
riāla apkopojumu, foto stāstu un ceļo-
jošo izstādi varēja iepazīties īsi pirms 
valsts gadadienas Vaboles kultūras 
namā. Projektā apzinātas ne tikai mut-
vārdu liecības, bet arī iegūti lietiskie 
priekšmeti – kopumā Skrindu dzimtas 
muzejs savu kolekciju papildinājis ar 
215 vienībām. 

Daugavpils Universitātes Mutvārdu 
vēstures centra vadītāja Irēna Salenie-
ce savā uzrunā norādīja, ka nav iespē-
jams saprast valsti, ja pirms tam ne-
esi vērsies pie cilvēkiem, kas šo valsti 
veido. “Vēstures dokumenti atspoguļo 
tikai sausu faktu, bet cilvēks stāsta 
dzīvi, kas ir daudz vērtīgāk, lai izpras-
tu laikmetu. Nozīme ir katra cilvēka 
stāstā, neatkarīgi no viņa statusa vai 
sociālā slāņa. Projektā sastaptos teicē-
jus, pirmkārt, vieno mīlestība un cieņa 
pret dzimteni, kā arī ticība Dievam,” 
savos novērojumos dalījās vēstures 
profesore. 

Skrindu dzimtas muzeja vecākais 
speciālists un projekta līdzautors Ro-
mualds Gadzāns akcentē, ka viņam kā 
vēsturniekam un novadniekam, kurš 
labi pārzina šo apkārti un tās vēsturi, 
gribējies salikt punktus uz i, lai no-
skaidrotu, vai tiešām dažādas leģendas 
ir patiesas vai izdomātas.  “Sarunājo-
ties ar šiem cilvēkiem, es uzdevu kon-
krētus jautājumus, lai tās zināšanas 

nepaliktu pie viņiem, bet nāktu gaismā 
un mēs varētu tālāk ar tām rīkoties,” 
projekta mērķi skaidro R.Gadzāns.

Projekta autori Vaboles pagastā vie-
sojās pie Romāna Sauša, Vara Vilcāna, 
Aijas Skuķes, Genovefas Žukas, Jāņa 
Giptera, Venerandas Putromvas; Līks-
nā – Jāzepa Mukāna, Egitas Terēzes 
Jonānes, Jura Vingra, Marijas Gadzā-
nes, Jāzepa Vingra, Ivara Velika, Vla-
dislava Sergejeviča, Regīnas Rokjānes, 
Daces Teivānes, Jura Vanaga, Ināras 
Mukānes, Jura Jalinska (Jūrmala) 
un Jāņa Svenča (Pļaviņu nov.); Nīc-
gales pagastā – Valentīnas Kalvānes, 
Valentīnas Kundziņas un Stanislava 
Ružāna; Kalupes pagastā – Ģertrūdes 
Rasančes, Henrika Kivlenieka, Leokā-
dijas Baravikas, Jāņa Žuravska, Jāze-
pa Korsaka, Ligijas Plotkas, Viktorijas 
Bartusevičas, Lūcijas Kolosovskas un 
Pētera Stivriška. 

Teicēji ir piedzīvojuši dažādu laiku 
un varu maiņas, ir arī karu un izsūtī-
jumus pieredzējušie. Vairāki no inter-
vētajiem cilvēkiem savu lielāko daļu 
mūža pavadījuši citās Latvijas pilsē-
tās, tomēr viņu piederība sirdī visu 
mūžu bijusi uzticīga Daugavpils pusei. 
Daži no viņiem uz dzimto pagastu at-
griezušies tikai mūža nogalē, atzīstot, 
ka tikai te pa īstam jūtas kā mājās. 

Regīna Rokjāne no Līksnas pagasta 
savā pusē ir izslavēta ar rokdarbnieces 
talantu. Viņa stāsta, ka savulaik arī 
mamma bijusi liela rokdarbniece un 
šīs prasmes nodeva toreiz vien septi-
ņus gadus vecajai meitai. «1957. gadā 
mans tētis nokļuva avārijā un mamma 
palika viena ar diviem bērniem. Lai 
izdzīvotu, mamma pelnīja ar saviem 
rokdarbiem. Tēva māsa dzīvoja Rīgā 
un mums no turienes sūtīja gublāna 
diegus – tie bija daudz labāki nekā 
mums pieejamie aitas vilnas diegi. Tā 
mēs adījām, sūtījām tantei, kura Rīgā 
adījumus pārdeva un sūtīja mums 
naudu,” tā bērnību atceras Rokjānes 
kundze. “Atceros, ka 1959. gadā Rīgā 
un Jūrmalā bija liels pieprasījums pēc 
adītiem peldkostīmiem. Kā šodien at-
ceros, ka mēs nevarējām izpildīt to plā-
nu, kas bija paredzēts.” 

Regīna amata prasmi nodevusi tālāk 
arī savai meitai. 2006. gadā viņas aktī-
vi iesaistījās cimdu adīšanā, lai NATO 
samita viesiem Rīgā varētu uzdāvināt 
adītus Latvijas etnogrāfi skos dūrai-
ņus. Toreiz triju mēnešu laikā tapa 
100 pāri cimdu. Arī Latvijas simtgadē 
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Izstādē iemūžināti pagastu iedzīvotāji uz Latvijas simtgades sliekšņa

veidā piederību izteica gan vissirmā-
kā māmuļa, kas visu mūžu strādājusi 
pagasta kolhoza laukos, gan jaunā mā-
miņa, kas tikko dzemdējusi bērnu un 
kopā ar savu ģimeni gribēja būt klāt 
šajā notikumā. Tie ir daudzi un dažādi 
slāņi, kas ir skatāmi šajās fotogrāfi jās, 
tāpēc tā ir brīnišķīga liecība nākama-
jam gadsimtam par tiem cilvēkiem pa-
gastos, kas stāvēja uz Latvijas simtga-
des sliekšņa.”

20 lielformāta fotogrāfi jas radīja gan 
profesionāli mākslas fotogrāfi , gan 
jauni fotomākslas entuziasti: I. Pli-
čs, L.Onzuls, I. Znotiņš, V.Cigankovs, 
V. Kundziņš, V. Ošiņš, A. Kivrins, O. 
Kuzmina, V. Platace, I. Kižlo, L. Vaide-
re, I. Kavecka, R. Portnojs, M. Gnezdo-
va, G. Kaminskis, J. Ondzule. Daugav-
pils novada Kultūras pārvaldes vārdā 
fotogrāfi em un pagastu kultūras dar-
biniekiem tika pasniegtas  Pateicības 
par ieguldījumu fotoakcijas tapšanā un 
realizēšanā. 

Olga Kuzmina, kura ikdienā strādā 
par Naujenes kultūras centra direktori 
un kuras aizraušanās ir fotografēšana, 
iemūžināja gan Nīcgales, gan Nauje-
nes pagastu. Naujenieši tika fotografēti 
Juzefovas parkā pagasta svētku ietva-
ros, fotogrāfei pakāpjoties uz augstām 
trepēm, lai bildē varētu saskatīt katra 
iedzīvotāja seju. “Naujene ir mans pa-
gasts, tāpēc, veidojot fotogrāfi ju, bija 
īpašas sajūtas. Tie ir mūsu vietējie cil-
vēki, kurus ikdienā labi pazīstam. Ce-
rējām uz iedzīvotāju atsaucību, bet tik 
lielu aktivitāti pat nebiju gaidījusi! Lai 
gan laikapstākļi nedaudz pievīla un 
bija apmācies, tomēr nelija. Pateicoties 

iedzīvotājiem smaidiem, fotogrāfi ja 
sanākusi ļoti saulaina,” gandarījumu 
neslēpj Olga. 

Ar skaistām atmiņām fotoakcijas 
norise saistās arī kalupiešiem, kurus 
iemūžināja Kalupes novadnieks, ievē-
rojamais Latvijas preses fotogrāfs un 
fotomākslinieks Ilmārs Znotiņš, kurš 
bija tik atsaucīgs, ka fotogrāfi jas dēļ 
uztaisīja nelielu pārtraukumu savā 
svētceļojumā uz Aglonu. Kalupieši 
pozēja uz Kalupes Vissvētākā Altāra 
Sakramenta Romas katoļu draudzes 
baznīcas fona. “Vietas izvēle bija ap-
zināta, jo tajā dienā baznīcā bija Ka-
lupes baltā galdauta iesvētīšana. Šo 
galdautu darināja kalupietes - katra 
varēja pielikt savu roku un ieaust vēlē-
jumu Latvijai. Fotogrāfi ju paspilgtinā-
ja arī kāda kundze, kura atbrauca ar 
zirgu lielā droškā. Starp citu, šīs droš-
kas iejūgs bija saglabājies vēl no viņas 
tēva tēvu laikiem. Uz aicinājumu vie-
noties fotogrāfi jā labprāt piekrita visu 
paaudžu cilvēki – gan jauni, gan veci. 
Pirmo fotogrāfi ju taisījām uz baznīcas 
trepītēm, ceļa krustojumā. Tomēr mēs 
nevarējām 15 minūtes uztaisīt kadru, 
jo cilvēki nepārtraukti plūda no malu 
malām,” atminas I.Ūbele. 

Pēc izstādes atklāšanas, apmeklē-
tājiem bija iespēja noskatīties fi lmu 
“Vienīgā fotogrāfi ja”, savukārt vakarā 
interesentiem bija iespēja piedalīties 
tautas dejās kopā ar folkloras kopu 
“Dyrbyni”. 

Izstāde kultūras centrā “Vārpa” būs 
aplūkojama līdz 21. decembrim.

 Elza Pučko

Daugavpils novada kultūras centrā 
“Vārpa” atklāta izstāde “Fotoliecības. 
Daugavpils novada iedzīvotāju valstis-
kās identitātes stiprināšana” , kas tapa 
Latvijas valsts simtgades ietvaros no-
tikušajās fotoakcijās visos novada pa-
gastos ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas “Latvijai -100” at-
balstu.  Izstādes atklāšanā pulcējās do-
mes vadība, pagastu pārvalžu vadītāji, 
kultūras darbinieki un citi interesenti, 
lai aplūkotu akcijā tapušās lielformāta 
fotogrāfi jas. 

Šovasar, 100 dienas pirms Latvijas 
dzimšanas dienas, iedzīvotāji pagas-
tos tika aicināti sanākt kopā un veidot 
daudzkrāsainas un mūsdienīgas fotog-
rāfi jas, kas kalpos kā vietas un cilvēku 

vēstījums nākamajiem simts valsts ga-
diem. Piedalīties fotoakcijā  īpaši tika 
aicināti cilvēki, kas snieguši ieguldīju-
mu pagasta, novada un valsts attīstībā, 
spējuši iedvesmot pārējos, dalījušies ar 
savām prasmēm un zināšanām.

Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne: “Mēs vēlējāmies aptvert un 
veidot sadarbību visos 19 pagastos ko-
pīgu sajūtu radīšanai, sagaidot Latvi-
jas simtgadi. Mēs vēlējāmies Latvijas 
simtgadē redzēt, cik daudz mēs esam 
šajos laukos, par kuriem stāsta, ka no 
turienes plūst projām ļaudis un arvien 
mazāk cilvēku izvēlas tos par savu dzī-
vesvietu. Šīs fotogrāfi jas liecina par 
optimismu un iedzīvotāju piederību 
savam pagastam un novadam. Tādā 
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Pasniegti augstākie Daugavpils novada domes apbalvojumi

16. novembrī Latvijas simtgades 
priekšvakarā Daugavpils novada Kul-
tūras centrā “Vārpa” izskanēja Latvi-
jas Republikas proklamēšanas 100. 
gadadienai veltīts svinīgais sarīkojums 
“100 gadi Latvijai”.

Pasākums izskanēja Valsts simtga-
des zīmē, pasniedzot Daugavpils nova-
da Atzinības rakstus un balvas “Gada 
cilvēks 2018”. Pasākuma laikā atska-
tījāmies uz 26. Vispārējiem latviešu 
Dziesmu un 16. deju svētkiem, izska-
not dziesmām un dimdot deju soļiem 
no svētku repertuāra.

Klātesošos uzrunāja Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētājs Arvīds Ku-
cins. Izskanot Latvijas himnai, Arvīds 
Kucins pasniedza Daugavpils novada 
domes Atzinības rakstus pašaizliedzī-
giem sava darba darītājiem. 

Atzinības rakstus piešķīra: 

Sociālā dienesta sociālajai 
darbiniecei Tatjanai Babinai

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Uzņemšanas nodaļas vecākajai 
medicīnas māsai Silvijai Borovskai

Ģimenes ārstei Ivetai Čivkulei

SIA “JUMS S” valdes loceklim 
Valērijam Hrapānam

Latvijas Republikas 13. Saeimas 
deputātei Janīnai Jalinskai. Viņai 
pasniegts arī Latgales Plānošanas 
reģiona Pateicības raksts. 

Daugavpils novada domes Lietu 
pārvaldes Protokolu daļas vadītājai 
Ritai Jankovskai

Naujenes pamatskolas skolotājai 
Valijai Kavinskai

Tabores pagasta iedzīvotājai Annai 
Krasovskai

Viļķeļu vecticībnieku draudzes 
priekšsēdētājai Agripinai Lapkovskai

 Daugavpils novada domes Lietu 
pārvaldes Vispārējās daļas vadītājai 
Tatjanai Larionovai

SIA „Vels 2” valdes priekšsēdētājai 
Ludmilai Luņai

Vaboles kultūras nama direktorei 
Vijai Pabērzei

Daugavpils novada Sporta skolas 
vieglatlētikas trenerim Jānim 
Petrovskim

Silenes pamatskolas skolotājai 
Jeļenai Safonovai

Gunāra un Aijas Sarkaņu 
audžuģimenei

SIA “Grīvas poliklīnika” zobu 
tehniķim Jānim Skrupskim

Zemnieku saimniecības “Egles” 
īpašniekam Grigorijam Šušertam
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Domes priekšsēdētāja Arvīda Kucina svinīgā uzruna Latvijas simtgadē (fragments)

Tuvojas simtgades 18. novembris - 
diena, kuru Latvija un latvieši visā 
pasaulē gaida, kā īpašu notikumu 
valsts dzīvē. Mēs atzīmējam Latvijas 
pirmo simtgadi. Šajā laikā ir pārdzī-
votas grūtības un nesti lieli upuri. 
Katras Latvijas ģimenes vēsture ir 
savijusies ar mūsu valsts likteņiem 
- sarežģītiem, pretrunīgiem un sāpī-
giem. Šodien atskatāmies uz tiem, 
noliecam galvu aizgājušo paaudžu 
priekšā. Katrs no mūsu tuvinieku 
grūtajiem likteņiem ir kā zvaigzne 
tajā zvaigznājā, kas veido mūžīgo 
Latviju.

Neatkarīga valsts ir nenovērtēja-
ma dāvana, par kuru katram Lat-
vijas iedzīvotājam jāapzinās ik die-

nu, arī tad, kad 
draugi vai pazi-
ņas sūdzas par 
dzīves apstāk-
ļiem, nodokļu 
apmēriem, me-
dicīnu, ceļiem. 
Katram no šiem 
pārdzīvojumu 
un šaubu pār-
ņemtiem cil-
vēkiem ir sava 
taisnība, savas 
tiesības un savi 
iemesli kritizēt. 
[-] Atbalstīsim 
viens otru. Pos-

tošs negatīvisms ir problēma, kas 
vispirms ir jāpārvar ikvienam pašam 
sevī. Patriotisms ir katra cilvēka iz-
vēle un atbildība. Mēs nedrīkstam 
zaudēt cilvēcību savās attiecībās. 
Tas, vai būsim cilvēcīgi un atbildī-
gi cits pret citu -deputāti pret vēlē-
tājiem, ierēdņi pret iedzīvotājiem, 
priekšnieki pret saviem padotajiem, 
ir ķīla Latvijas nākotnei. [-]

Brīžiem aizmirstam, cik lieliski, 
pašaizliedzīgi un patriotiski cilvēki 
dzīvo mums līdzās, cik spēka mums 
dod ļaudis, kas ikdienā godprātīgi 
dara savu darbu, audzina bērnus un 
rūpējas par saviem tuvajiem, bieži 
neprasot, kas man par to būs. Ikdie-
nas steigā reizēm vajag pacelt galvu 

un palūkoties apkārt, lai saprastu, 
ka līdzas dzīvo lieliski cilvēki, ar ku-
riem varam būt lepni. [-]

Latgales ceļš uz kopējo valsti bija 
citāds un atšķirīgs no pārējiem Lat-
vijas novadiem, tāpēc valsts 100ga-
des programmā ir daudz pētījumu 
un stāstu par Latgales īpašo ceļu 
Latvijas valsts veidošanā. [-] Mēs le-
pojāmies, kopjam un godinām mūsu 
novada vietas un personības, kas 
virzīja Latgali  brīvas un demokrā-
tiskas valsts  ceļā.  [-]

Par Daugavpils novada cilvēkiem 
Daugavas abās malās stāsta arī  nu-
pat Latvijas Universitātes profesores 
Janīnas Kursītes – Pakules redakci-
jā ar novada pašvaldības atbalstu 
izdotais rakstu krājums “Daugavpils 
novads. Vietas vērtība”, kurā ļoti sa-
turiski  atklāta novada daudzveidīgā  
dabas un kultūras vide, dažādu tau-
tību un sociālo slāņu  cilvēku stās-
ti, pieredze, arī skatījums uz valsti 
no dažādiem vēsturisko notikumu  
punktiem. 

Daugavpils novada pašvaldības 
prioritāte simtgades kontekstā ir 
mūsu iedzīvotāji – cilvēki, kuri dzī-
vo, strādā un izglītojas mūsu  no-
vadā. Vietējās teritorijas izaugsmes   
pamats ir lauksaimniecība, uzņē-
mējdarbība, tūrisms.  Ir gandarī-
jums, ka novadu aizvien   biežāk 
izvēlas radoši un uzņēmīgi cilvēki, 

lai ar inovatīvām pieejām veidotu un 
modernizētu  savus uzņēmumus, at-
tīstītu jaunus pakalpojumus, snieg-
tu kvalitatīvu tūrisma servisu.

Svētku dienā saku paldies ikvie-
nam Daugavpils novada iedzīvotā-
jam, kurš ar savu atbalstu un labiem 
darbiem stiprina novada attīstību, 
strādā sabiedrības labā, izglīto jau-
no paaudzi, veic brīvprātīgā darbu, 
piedalās kultūras un sporta norisēs. 
,,Jā, mēs esam maza tauta, bet ne-
būsim mazi savās domās, jušanā un 
centienos” tā savulaik  teicis  jaun-
latvietis  Fricis Brīvzemnieks.

Latvijas valsts neradās vienā die-
nā. Pārkāpjot simtgades slieksni, 
valsts turpinās 21.gadsimtā. Ar sa-
vām domām un rīcību šodien mēs 
veidojam zīmes Latvijas nākotnes   
ceļam. Latvijas 100gades zīme ir bez-
galības simbols, kas apliecina mūsu 
apņēmību piepildīt Latvijai vēlēto 
saules mūžu un katram  atrast vietu 
šajā zemē, vienojoties kopīgā vēstī-
jumā „ES ESMU LATVIJA”. Sveicu 
Jūs  Latvijas Valsts  simtgadē ! Lai 
mūsu  domas un darbi veltīti  Latvi-
jai un tās nākotnei! Dievs svētī Lat-
viju!

 Demenes pagasta pārvaldes 
Komunālā dienesta autogreidera 
vadītājam Valērijam Ratelam

Alda un Ivetas Rokjānu ģimenei

Ambeļu pagasta pārvaldes 
bibliotēkas vadītājai Zojai Rubenei

Mednieku kolektīva “Ambeļi” 
vadītājam  Egilam Rūtiņam

Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestādes „Rūķītis” mūzikas skolotājai 
Tatjanai Zvicevičai 

SIA “BORG”

kordiriģente Anita Zarāne. Jaukto kori 
“Latgale viņa vada kopš 2001. gada. 
Anitas Zarānes vadībā koris ir pieda-
lījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu 
un deju svētkos. Šogad koris sezonu 
aktīvi pavadīja Dziesmu svētku zīmē, 
piedaloties koru skatēs un noslēguma 
koncertā “Zvaigžņu ceļā” Mežaparka 
Lielajā estrādē. 

Muzikālus sveicienus klātesošajiem 
sniedza Daugavpils novada Kultūras 
centra “Vārpa” jauktais koris “Latgale” 
(diriģente Anita Zarāne, kormeista-
re Olga Bančenkova), deju ansamblis 
“Līksme” (vadītāja Aija Daugele), Am-
beļu pagasta folkloras kopa “Speiga” 
(vadītāja Ingrīda Skutele) un vokālais 
ansamblis “Stage On” (vadītāja Aiga 
Krute) un solists Sandis Ulpe.

Svētku kulminācijā pasniedza balvas 
“Gada cilvēks 2018” divās nominācijās.

Gada cilvēks nominācijā “Uzņēmēj-
darbība” ir SIA “Meliors Krauja” val-
des priekšsēdētājs Antons Soms. 

Antons Soms dzimis Kalupē, taču 
darbīgākie mūža gadi pavadīti Nau-
jenes pagastā. Būvniecības nozarei 
veltīti vairāk kā 50 darba dzīves gadi. 
Latvijas simtgades gads Antonam So-
mam izvērties īpašs. Piešķirti divi ap-
balvojumi – Būvindustrijas lielās bal-
vas Atzinības raksts nominācijā “Mūža 
ieguldījums” un biedrības “Latvijas 
Valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis”” 
Goda zīme bronzā par mūža ieguldīju-
mu Latvijas neatkarības atjaunošanā 
un Latgales uzplauksmē.

Gada cilvēks nominācijā “Kultūra“ 
ir Daugavpils novada Kultūras centra 
“Vārpa” jauktā kora “Latgale” vadītāja, 

un SIA “Laflora” valdes 
priekšsēdētājam Uldim Amerikam. 
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Ilmārs Skuķis: “Visa pamatā ir prasme atrast kopīgu valodu” 
Ilmārs Skuķis novada domes de-

putāta amatā ir pirmo reizi. Novada 
domē Ilmārs strādā divās komitejās 
– Izglītības, kultūras un sporta jautā-
jumu komitejā, kā arī Tautsaimniecī-
bas komitejā. Ilmāra Skuķa dzimtā 
puse ir Nīcgales pagasts. Pabeidzis 
Nīcgales pamatskolu, tālākizglītību 
apguvis Ērgļu Profesionālajā vidus-
skolā, iegūstot plaša profi la mašīnis-
ta traktorista specialitāti. 

- Jūsu pamatnodarbošanās ir 
lauksaimniecība. Cik ilgi jau esat 
šajā “biznesā”? 

I.S. Zemnieku saimniecība “Ūsiņi” 
dibināta 1995. gadā, sākotnēji no-
darbojāmies gan ar lopkopību, gan 
graudkopību, taču, laikam ejot, no-
lēmām, ka vairāk uzmanības jāvelta 
un jāattīsta tieši graudkopības noza-
re. Tas bija visas ģimenes pieņemts 
lēmums. Iesākām ar 17 ha, tagad 
apsaimniekojam jau ap 400 ha lielu 
lauksaimnieciskās zemes platību. 
Puse ir mūsu zemes un puse ir pa-
ņemta nomā. Audzējam kviešus, mie-
žus, rapsi, pupas, zirņus. 

- Kā Jūsu pieredze Jums palī-
dzēs deputāta pienākumu pildī-
šanas laikā? 

I.S. Risināmie jautājumi man kā 
zemniekam un kā deputātam krasi 
atšķiras. Lēmumu pieņemšanas laiks 
domē ir ilgāks. Novadā ir skaidri no-
teiktas prioritātes un mērķi, un to 
sasniegšanā ir svarīgs ikviena depu-
tāta redzējums, lai pieņemtie lēmumi 
būtu izsvērti un atbilstu vairākuma 
iedzīvotāju interesēm. Protams, ie-
dzīvotājiem gribas, lai sasāpējušie 
jautājumi tiktu atrisināti pēc iespējas 
ātrāk. Savulaik kā deputāts strādāju 
Nīcgales ciema padomē, bet tolaik ri-
sināmo jautājumu diapazons nebija 
tik plašs, arī fi nansiāli mazāk spējām 
piesaistīt. Savukārt, vadot saimniecī-
bu, lēmumi ir jāpieņem ātri, jābalstās 
vairāk uz savu personīgo pieredzi. Ja 
deputāti pieņem lēmumus, kopīgi 
vienojoties un tos iztirzājot, tad biz-
nesā dažkārt ir radikāli lēmumi, kas 
jāpieņem steidzami. 

- Pastāstiet, kas Jūs mudināja 
balotēties vēlēšanām? 

I.S. Šim solim mani mudināja drau-
gi, iedzīvotāji, kolēģi. Ar domu, ka 
novada domē jāstrādā pārstāvim no 
pagasta, kas pārstāvētu iedzīvotāju 
intereses. Zināt un redzēt, kā tiek ri-
sināti dažādi jautājumi, izstrādāti lē-
mumu projekti, pieņemti lēmumi  un 
kā tie tiek izpildīti. Ienest šajā proce-
sā savu redzējumu, sniegt savu arta-
vu. Galvenais deputāta uzdevums ir 
uzklausīt savu vēlētāju balsi, mēģi-
nāt palīdzēt atrisināt problēmas, kas 
ir sakrājušās. 

- Vai ziniet, kādi sāpīgie jautā-
jumi ir Nīcgales pagasta iedzīvo-
tājiem? Par ko uztraucas, kas pa-
gastā būtu jāuzlabo? 

I.S. Uzskatu, ka vienotais deputātu 
skatījums ļauj atrisināt daudzus jau-
tājumus un problēmas. Arī situācijās, 
kad sākotnēji redzējums dažkārt at-
šķiras, deputāti spēj argumentēt savu 
viedokli un diskutējot rast kopsaucē-
ju, līdz ar to arī pieņemtie lēmumi ir 
pamatoti un rūpīgi izvērsti, vērsti uz 

novada attīstību ilgtermiņā. Runājot 
par problēmām pagastā, es izceltu di-
vas. Iedzīvotājus, kas dzīvo pagasta 
centrā daudzdzīvokļu mājās, uztrauc 
komunālie jautājumi – ūdens, kana-
lizācija, siltums, daudzās mājās ir 
tukši dzīvokļi, kuros neviens nedzīvo. 
Nesen ir noslēgusies Nīcgales ciema 
centralizētās siltumapgādes sistēmas 
pārbūve, kas devusi pozitīvu rezultā-
tu, taču daudzas problēmas paliku-
šas. Ūdensvadi un kanalizācijas tīkli 
ir novecojuši. Viensētu īpašniekiem 
ir atkal citas problēmas, kas vairāk 
skar infrastruktūru. Vēl aizvien sa-
sāpējuši ir jautājumi par ceļu infra-
struktūru un nesakārtoto meliorāci-
jas sistēmu, un abos šajos gadījumos 
nepieciešams valsts atbalsts.

- Kuri mērķi, Jūsuprāt, ir prio-
ritārie? 

I.S. Uzskatu, ka prioritāte ir un 
paliek izglītības un sociālā joma. Ļo-
ti nozīmīga, manuprāt, ir vienlīdzīgu 
iespēju nodrošināšana visiem novada 
bērniem iegūt kvalitatīvu pamata un 
vispārējo izglītību. Diemžēl Nīcgales 
pagastā tika likvidēta pamatskola, 
kas, manuprāt, ir gana izsāpēts jau-
tājums. Jāpadomā par bijušās skolas 
ēkas lietderīgu tālāku izmantošanu, 
lai tā nestāv tukša. Pēc šīm divām 
dzīves svarīgākajām jomām nāk 
infrastruktūras sakārtošanas jau-
tājumi. Būtu jāpanāk šis vienotais 
mērķis - mūsu novada vienmērīga 
attīstība un iedzīvotāju dzīves kvali-
tātes uzlabošana. Protams, jāatbals-
ta arī uzņēmēji – kā lieli, tā mazi, jo 
uzņēmējdarbība ir tautsaimniecības 
attīstības pamats, kas veicina arī vis-
pārējā dzīves līmeņa uzlabošanos. 

- Jautājumā, kas skar šo tukšo 
ēku likteni, varbūt esat dzirdē-
juši, ka vienā no daudzdzīvokļu 
ēkām ir plānots ierīkot sociālos 
dzīvokļus. Vai tas varētu būt kā 
risinājums? 

I.S. Jāsaka, ka tas ir tas vecais 
mantojums, no tiem laikiem, kad ie-
dzīvotāju pagastā bija daudz vairāk 
un pie mums pagastā dzīvoja Nīcga-
les keramzīta rūpnīcas darbinieki. 
Tie bija 80-tie gadi, kad dzīvojamo 
māju tika būvēts daudz. Tagad šajās 
mājās nav kam dzīvot, tādēļ arī rodas 
problēmas komunālajā jomā. Iespē-
jams, ka tā ir jau agrāk ielaista “sli-
mība”, kuru vajadzēja risināt daudz 
agrāk. Tagad to izdarīt ir daudz grū-
tāk. Uzskatu, ka ir jāpievērš lielāka 
uzmanība, lai šie sasāpējušie jautā-
jumi tiktu risināti uz vietas pagastā. 
Katram iedzīvotājam ir sava sāpe. 
Uzklausīt un pastāstīt, kā un kāpēc 
problēmu var vai nevar atrisināt. Ie-
dzīvotāji dažkārt nav pietiekoši infor-
mēti par to, kas tiek darīts novadā un 
pagastā. Cilvēkiem tas būtu jāstāsta, 
jāorganizē sapulces. Citreiz trūkst šī 
kontakta. Internetā arī ne kurš katrs 
var to informāciju atrast un izlasīt, 
bieži vien informācija nonāk tikai ar 
avīžu starpniecību, īpaši pie vecākās 
paaudzes cilvēkiem. 

- Jūs tagad strādājiet Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu ko-
mitejā. Vai ir kādi jautājumi, kas 
būtu jārisina šajā lauciņā?

I.S. Ļoti liela problēma ir iedzīvo-
tāju skaita sarukums. Labi, ka ir vēl 
darbs kādā no zemnieku saimniecī-
bām, kūdras purvā vai uz dzelzceļa. 
Trūkst darba. Pagastā ir piecas lie-
lākas zemnieku saimniecības, kurās 
strādā vidēji 2-3 darbinieki, lopkopī-
bā – nedaudz vairāk. Ko darīt pārē-
jiem? 

- Tātad arī maz cilvēku, kas ap-
meklē kultūras pasākumus? 

I.S. Ir trīs lielākie pasākumi – Liel-
dienas, Līgo svētki un Ziemassvētki. 
Uzskatu, ka ir jāsakārto laukums 
pretim Tautas namam, kuru tad 
varētu izmantot kādiem brīvdabas 
pasākumiem vasaras laikā. Lai vi-
si kopā sanāktu un būtu jūtama tā 
kopības sajūta. Bet vispār jau maz 
cilvēku tos kultūras pasākumus ap-
meklē. 

- Kā Jums šķiet, vai novadā ir 
jomas, kurām tiek pievērsts pā-
rāk maz uzmanības?

I.S. Manuprāt, problēmas ir diez-
gan līdzīgas. Jāmēģina nepārtraukti 
noturēt līdzsvarotu attīstību: ko da-
rām vienā pagastā, secīgi jāturpina 
arī citos. Protams, liela daļa no vei-
camā ir atkarīga no pašvaldības bu-
džeta apmēra: kā tas tiek sadalīts pa 
nozarēm, kādiem projektiem vai dar-
bībām ir prioritāra nozīme. Uzska-
tu, ka pēdējo gadu laikā ir paveikts 
daudz un izdevies paveikt vairākas 
būtiskas lietas – skolu renovācija, 
ceļu un ielu atjaunošana, ēku ener-
goefektivitātes pasākumi. Manuprāt, 
viss notiek, ir tikai jāturpina. 

- Jūs tagad esat viens no sep-
tiņpadsmit Daugavpils novada 
domes deputātiem, kādas ir Jūsu 
stiprās puses un priekšrocības?

I.S. Par to lai spriež vēlētāji, iedzī-
votāji. Uzskatu, ka mana stiprā puse 
ir prasme atrast kopīgu valodu, rai-
sīt sarunu. Domāju, ka svarīgākais 
sarunā ir uzklausīt otru, ieinteresēt, 
nepacelt balsi vai neuzstāt, ka tikai 
man ir taisnība. 

- Kādas aktualitātes šobrīd ir 
lauksaimniecības nozarē? Var-
būt problēmas, ar kurām saska-
raties? 

I.S. Pagājušajā vasarā, kad saskā-
rāmies ar plūdiem, redzējām, kādu 
postu lauksaimniecībai un ceļu infra-
struktūrai var nodarīt liels nokrišņu 
daudzums. Pie mums ir Daugava un 
Nīcgalē arī Jāņupīte. Par ūdens at-
vadi no ceļiem un lauksaimniecības 
platībām gādā meliorācijas sistē-
mas. Mums ar to ir lielas problēmas. 
Lauksaimniecības produkcijai ir liels 
noiets, ir ieviesti platību maksājumi 
par lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi, un lauksaimnieciskajai ražo-
šanai ir nepieciešamas platības, tā-
pēc meliorācija atkal kļuvusi aktuā-
la. Man saimniecībā bija uzrakstīts 
viens meliorācijas projekts, kas tika 
iesniegts, taču tam diemžēl pietrū-
ka fi nansējums. Kopā ar vēl diviem 
zemniekiem esam iegādājušies ek-
skavatoru, ar kura palīdzību varētu 
tos grāvjus tīrīt. Mēģinām saskaņot  
darbus ar citiem zemju īpašniekiem, 
bet pagaidām mums tas neizdodas 
sevišķi labi. Lai šos darbus veiktu, 

arī nepieciešams fi nansējums, jo tas 
ir dārgs pasākums. Tas atkal ir tas 
cilvēciskais faktors, jo vienam tas 
grāvis ir jātīra, cits saka, ka nevajag. 
Esošās meliorācijas sistēmas būvētas 
60-to gadu beigās. Ja mēs tās neuz-
turēsim, tās nebūs vairs lietojamas. 
Tos grāvjus, kurus varu iztīrīt paša 
spēkiem, tīru. Varbūt varētu uzraks-
tīt kādu kopprojektu un lūgt pašval-
dības vai valsts atbalstu. Iespējams 
varētu piesaistīt pat ES fi nansējumu. 
Vēl viena problēma ir bebri. Reizēm 
ir tā, ka ekskavators tīra ūdensnote-
ku, bet bebrs pāris kilometru attālu-
mā jau būvē jaunu aizsprostu. Šajā 
jomā tiešām būtu nepieciešams kāds 
regulējums, lai radītu interesi ar beb-
riem cīnīties.

- Kādi ir Jūsu vaļasprieki, vai 
tiem atliek pietiekoši laika?

I.S. Īpašu vaļasprieku nav. Nees-
mu ne aizrautīgs makšķernieks, ne 
mednieks. Protams, atliek laiks arī 
atpūtai ar ģimeni un kopīgiem iz-
braucieniem. Kad saimniecībā bija 
vēl slaucamas govis, kur tad laiks 
atpūsties? Visu laiku ir jābūt uz vie-
tas. Tagad graudkopjiem ir brīvāks 
periods, jo ir ziema. 

-   Jums ir kupla ģimene, trīs 
bērni. Vai kādam no viņiem ir 
motivācija paturpināt Jūsu vadī-
to saimniecību? 

I.S. Man ir divas meitas un viens 
dēls. Meitas ir jau ieguvušas augstā-
ko izglītību un strādā Rīgā, dēls šo-
gad iestājies Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātē. Viņš jau man palīdz 
un strādā saimniecībā, viņam patīk. 
Dēlam saku, ka mācīties vajag, jo tas 
ir pamatu pamats. Jo, vadot saimnie-
cību, ir jāzina gan agronomiju, gan 
grāmatvedību, gan ķīmiju un darba 
drošību. 

Ar Ilmāru Skuķi sarunājās
 Olga Davidova
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Dialogā “Kafi ja ar politiķiem” meklēja risinājumus, lai noturētu jauniešus Latgalē
dijas augstskolā, daudz vērtīgāk būtu 
apgūt profesiju un iesaistīties darba 
tirgū. Vidusskolas izglītībai nav jābūt 
pašmērķim, to apliecina arī  novada 
skolu rezultāti par absolventu skaitu, 
kas iestājas augstskolās. A. Kucins uz-
skata, ka stipendijas vidusskolā varētu 
izmaksāt tikai skolēniem ar izcilām 
sekmēm.

Daugavpils novada domes deputāte 
un jaunatnes lietu speciāliste Oļesja 
Ņikitina atzīmēja, ka pašvaldībai ir 
izveidots Stipendiju fonds studentiem, 
kuri mācās atbalstāmajās speciali-
tātēs, slēdzot trīspusējos līgumus ar 
uzņēmēju un pašvaldību. O.Ņikitina 
uzskata, ka vērtīgāk būtu palielināt 
atbalstāmo profesiju klāstu, nevis fi -
nansēt vidusskolēnus.

Jaunieši taujāja arī par mazo skolu 
likteni. Daugavpils novada domes de-
putāts un Biķernieku pamatskolas di-
rektors Aleksejs Mackevičs atbildēja, 
ka pagastos ir nepieciešamas izglītības 
iestādes, jo tās pilda arī kultūras cen-
tra un sabiedriskās dzīves uzturētāja 
funkcijas. Mackevičs ir pārliecināts, ka 
skola var turpināt efektīvi pastāvēt, ja 
tajā mācās vismaz 50-60 skolēni.

Jaunieši pauda bažas par reformām 
Daugavpils novadā, samazinot jau-
natnes lietu atbildīgo skaitu pagastos. 
O.Ņikitina informēja, ka nupat ko-
mitejā izskatīts Jaunatnes politikas 
stratēģijas plānošanas dokuments 
2019.-2024. gadam. Tajā ietverts arī 
reorganizēt jaunatnes lietu atbildīgo 
darbu, proti, tiks nozīmēti speciālis-
ti, kas strādās pašvaldības attīstības 
centros un to atbildības lokā būs darbs 
vairākos pagastos. Līdz ar to, speciālis-
ti kļūs mobilāki. Tas ļaus paaugstināt 
viņu darba slodzi un līdz ar to – arī 
atalgojumu.

Novada jaunā paaudze raizējās, 
kā ir iespējams atgriezt tos jaunie-
šus, kuri devušies prom no Latvijas. 
A.Mackevičs: “Darbs ir galvenais fak-
tors, kas piesaista cilvēkus reģionos. 
Es zinu vairākus uzņēmējus, kas mek-
lē un nevar atrast speciālistus, īpaši 
vidējā līmeņa speciālistus. Lauksaim-
nieki ir spiesti piesaistīt cilvēkus no 
Ukrainas un Baltkrievijas, jo vietējie 
cilvēki vai nu negrib strādāt vai viņiem 

nav nepieciešamo iemaņu. Arī atalgo-
jums nav tas sliktākais.”

Turpinājumā jaunieši dalījās grupās 
un meklēja risinājumus piecām aktuā-
lām jomām – darbam un atalgojumam; 
sportam, kultūrai un izklaidei; uzņē-
mējdarbības veicinošiem pasākumiem; 
izglītībai un izaugsmei; sadarbības 
starp jauniešiem un pašvaldību uzla-
bošanai.

Kā norāda diskusijas “Kafi ja ar po-
litiķiem” moderatorE un karjeras 
konsultante Jolanta Priede, pirms 
diskusijām tika veikta aptauja, kurā 
secināts, ka svarīgākie faktori, lai pie-
ņemtu lēmumu par patstāvīgu dzīvi 
Latgales reģionā, ir darba atalgojums, 
darba atrašanas iespējas un draudzī-
ga vide uzņēmējdarbības attīstīšanai. 
“Jaunieši ir pārņemti ar to, ka ir jāno-
pelna lielā nauda, mazāk grib domāt, 
kā attīstīt sevi, lai viņi tiešām būtu tik 
vērtīgi darbinieki, lai viņiem maksātu 
atbilstošu atalgojumu. Manuprāt, jau-
niešiem, sākot ar ģimeni, skolu un vē-
lāk politikas līmeni, ir jāveido izpratne 
par šīm lietām. Ir būtiski, ka dažādu 
paaudžu cilvēki dalās ar savu pieredzi, 
kā attīstījās viņu karjera,” tā J.Priede. 
Viņa uzskata, ka jauniešiem jau skolā 
ir jāuzlabo fi nanšu pratība, lai nākotnē 
iedrošinātu arī uzņemties atbildību, at-
tīstot savu uzņēmējdarbību.

J.Priede akcentē, ka Latvija ir uni-
kāla ar to, ka tā ir maza valsts, tāpēc 
jaunietim ir vieglākas iespējas tikties 
aci pret aci ar domes deputātiem un 
pirmavotam paust savus ieteikumus 
un vēlmes. Diskusiju laikā tapušās 
konkrētās idejas plānots iekļaut Jau-
natnes politikas stratēģijas dokumen-
tos uz nākamo plānošanas periodu. 
Nākamā gada 25. janvārī Daugavpilī 
norisināsies noslēdzošā reģionālā dis-
kusija “Kafi ja ar politiķiem”, kurā tiks 
apkopoti vietējo pasākumu priekšliku-
mi, lai kopīgi veidotu Latgales reģionu 
jauniešiem saistošāku.

Projekts “Civis novus” tiek fi nansēts 
ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jau-
natne darbībā”, kuru Latvijā adminis-
trē Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūra.

 Elza Pučko

Biedrība “Dienvidlatgales NVO at-
balsta centrs” sadarbībā ar Latgales 
plānošanas reģionu un reģiona pašval-
dībām uzsākusi īstenot projektu “Civis 
novus”. Līdz šī gada izskaņai Latgalē 
plānotas 6 strukturētā dialoga disku-
sijas novados ar politikas veidotājiem 
un jauniešiem. 1. novembrī “Kafi ja ar 
politiķiem” tika aizvadīta Daugavpils 
novadā. Jaunieši tika aicināti nākt uz 
tikšanos, paust savu viedokli un uzdot 
interesējošos jautājumus, lai kopīgi 
meklētu veidus, kā uzlabot jauniešu 

dzīves kvalitāti reģionā.
Klātesošie Daugavpils novada domes 

deputāti sniedza atbildes uz jauniešu 
uzdotajiem jautājumiem. Jaunieši in-
teresējās, vai varētu tikt izskatīta ie-
spēja vidusskolēniem maksāt stipendi-
jas par labiem sasniegumiem mācībās. 
Uz šo jautājumu Daugavpils novada 
domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins 
atbildēja, ka vidusskolai jākalpo kā 
starpposmam tiem jauniešiem, kuri 
vēlāk plāno studēt augstskolā, savu-
kārt tiem, kuri nevēlas turpināt stu-

 Biķernieku pamatskolas ERASMUS + projekta aktivitātes Slovēnijā
2018.gada oktobrī Bi-

ķernieku pamatskolas 
izglītojamie un peda-
gogi piedalījās ERAS-
MUS+ projektā Nr.2016-
1-IT02-KA219-024427_2 “Radošā 
enerģija īpašu cilvēku aktivizēšanai” 
(LAB4S.P.A.C.E. “Special people ac-
tivating creative energy”) aktivitātēs 
Slovēnijā. Slovēnijas otrajā lielākajā 
pilsētā Mariborā projekta dalībnieki 
skolā un izbraukumos veica dažādus 
eksperimentus un radīja dažādus ra-
došos darbus, piedalījās sportiskās ak-
tivitātēs un iepazina Slovēnijas kultū-
ras dažādību.

Mūsu izglītojamie stāstīja par pie-
redzi un aktualitātēm ERASMUS+ 
projekta īstenošanā, kā arī prezentēja 
mūsu valsti vietējā izglītības iestādē. 
Mēs iepazīstinājām klātesošus arī ar 
mūsu skolu, tās mācību saturu, vēsturi 

un interešu izglītību, kā arī izbaudījām 
ciemiņu prezentācijas par savām val-
stīm un skolām. Gandrīz visi projekta 
dalībnieki Slovēnijā bija pirmo reizi, 
tāpēc bija ieinteresēti vietējo skolēnu 
– gidu stāstījumos un aktīvi piedalījās 
dažādās darbnīcās, iepazīstot kultūru 
un valodu.

Latvijas delegācija ieguva augstu 
vērtējumu darba satura un organizā-
cijas kritērijos. Taču galvenais projek-
ta ieguvums ir un paliek kopābūšana, 
sadarbības prasmju izkopšana, jauni 
draugi un labi padarīta darba sajūta.

Lilita Savčenko
Biķernieku pamatskolas skolotāja
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Sventes muiža – labākā lauku tūrisma mītne

2018. gada 9.  novembrī Daugavpilī 
notika ikgadējā Latgales tūrisma kon-
ference, kuras noslēgumā tika apbal-
voti konkursa “Latgales tūrisma Gada 
balva” laureāti. Daugavpils novadā 
esošā viesnīca “Sventes muiža” uzvarē-
ja nominācijā “Labākā lauku tūrisma 
mītne 2018”.

Balvas tika pasniegtas arī citās no-
minācijās. Par labāko tūristu mītni 
pilsētā tika atzīta viesnīca “Restart” 
(Rēzekne), par labāko jauno tūrisma 
objektu tika nominēta Līvānu stikla 
pūšanas darbnīca, bet par inovatīvā-
ko tūrisma objektu – Laimes muzejs 
(Indra, Krāslavas novads). Nomināciju 
“Labākais Latgales tūrisma informā-

cijas centrs 2018” saņēma Preiļu TIC, 
savukārt “Simpātiju balvu 2018” iegu-
va portāla www.travelnews.lv direk-
tors Aivars Mackevičs. Vairākās nomi-
nācijās pretendenti tika izvirzīti arī no 
Daugavpils novada.

Latgales tūrisma konferenci viesnī-
cā “Park Hotel Latgola” rīkoja Latga-
les reģiona tūrisma asociācija (LRTA) 
“Ezerzeme”. Pasākumā tūrisma noza-
res profesionāļi atskatījās uz šajā gadā 
paveikto un iezīmēja nākamajā gadā 
īstenojamās aktivitātes. Konferences 
dalībnieki saņēma arī aktuālo infor-
māciju par nozares aktualitātēm un 
arī dažādas jaunas idejas tālākā darba 
kvalitātes uzlabošanai.

LRTA “Ezerzeme” valdes priekšsē-
dētāja Līga Kondrāte sniedza ieskatu 
2018. gadā paveiktajos darbos un in-
formēja par tūristu skaita pieaugumu 
reģionā. 2018. gadā Latgales tūrisma 
objektos uzskaitīts 1,5 milj. tūristu, 
no tiem 80% ir iekšzemes tūristi. Sta-
tistikas dati liecina, ka tūristu mītnēs 
par 15% pieaudzis iekšzemes tūristu 
skaits, bet ārvalstu ciemiņu skaits pa-
lielinājies par 24%. Latgalei nozīmīgā-
kie ārvalstu tirgi ir Lietuva, Igaunija, 
Vācija, Polija, Krievija un Nīderlande. 
Iekšzemes tūristu ceļojumu ilgums vi-
dēji bijis 1 – 3 dienas, ārvalstu 2 – 5 
dienas.

Tūrisma konferencē piedalījās arī 
LIAA Tūrisma departamenta direk-
tore Inese Šīrava, kura stāstīja par 
Latvijas jauno tūrisma mārketinga 
stratēģiju un akciju “Atklāj Latviju no 
jauna!”. Viesnīcas “Park Hotel Latgola” 
vadītāja Ruta Priede dalījās pieredzē 
par paveikto darbu Datu aizsardzības 
regulas prasību ieviešanā.

Gids, žurnālists un grāmatas “100 
stāsti par Latviju” autors Normunds 
Smaļinskis sniedza praktiskus pado-
mus, ko Latvijas ceļotāji sagaida no 
Latgales tūrisma piedāvājuma. Rēzek-
nes Tehnoloģiju augstskolas vadošā 
pētniece, docente Lienīte Litavniece 
stāstīja par veikto pētījumu, kas sniedz 
datus par apkalpošanas un servisa 
kvalitātes līmeni Latgalē. Alūksnes 
kolēģes iepazīstināja ar savas pilsētas 
zīmola un tūrisma piedāvājuma veido-
šanu.

Latgales plānošanas reģiona speciā-
liste Iluta Kriškijāne sniedza ieskatu 
projektā “Latgales ainavu dārgumi”, 
kurā īpašu popularitāti izpelnījās tie-
ši Latgales ainavas. Viļānu novada 
Latgales tradicionālās kultūras centra 
“Latgaļu sāta” vadītāja Marika Zeimu-
le dalījās pieredzē par sava piedāvāju-
ma veidošanu. Savukārt tūrisma noza-
res eksperts, pieredzējis starptautisku 
tūrisma uzņēmumu mārketinga spe-
ciālists Aivars Provejs ieskicēja savu 
redzējumu Latgales tūrisma galamēr-
ķa konkurētspējas attīstīšanai.

Nākamajā gadā LRTA “Ezerzeme” ir 
plāno veidot jaunu stenda aprīkojumu, 
ar kuru varēs startēt gan tūrisma iz-
stādē “Balttour”, gan arī citos pasāku-
mos. Nākamajā gadā paredzēta dalība 
7 starptautiskajās tūrisma izstādēs 
Nīderlandē, Lietuvā, Igaunijā. Vāci-
jā, Zviedrijā un Polijā. Tiek plānots 
uzņemt Vācijas tūroperatorus, Poli-
jas, Lietuvas, Zviedrijas, Nīderlandes, 
Igaunijas žurnālistus un blogerus, kā 
arī piedalīties darba semināros Poli-
jā un Baltkrievijā. Tiks gatavotas arī 
Latvijas mediju, tūrisma operatoru un 
gidu vizītes. Iecerēts izdot arī Latgales 
kultūras un pilsētu tūrisma brošūru.

LRTA “Ezerzeme” Latgales tūrisma 
konference tika rīkota ar LIAA un Lat-
gales pašvaldību atbalstu.

LRTA “Ezerzeme” 
un aģentūra “TAKA”

Višķos viesojās Vācijas delegācija no Osnabrikas pašvaldības

Sakarā ar Latvijas valsts simt-
gades svinībām veltītajiem pasā-
kumiem no 12. novembra līdz 19. 
novembrim Višķu pagastā, Daugav-
pils novadā un Rīgā šogad atkār-
toti viesojās Vācijas delegācija no 
Osnabrikas (Osnabrück) pašvaldī-
bas. Delegācijas sastāvā biedrības 
DREI STUFEN (Trīs pakāpieni) 
priekšsēdētājs Alays Lögering un 
projekta DREI STUFEN vadītājs 
Baruch Chauskin. Osnabrikas paš-
valdības delegācijas ierašanās mēr-
ķis bija piedalīties Latvijas valsts 
svētku svinībās, veicināt sadarbī-
bu starp pašvaldībām un stiprināt 
starpkultūru saskarsmes prasmju 

attīstību. Projekta DREI STUFEN 
īstenošanas rezultātā tiek plānots 
veikt pētījumus, sakopšanas darbus 
un piemiņas monumenta izveidoša-
nu sagrautās sinagogas vietā Viš-
ķu ciemā (19. un 20. gadsimtā tas 
bija spilgti izteikts ebreju apdzīvots 
miests), kas veicinās Višķu vēstu-
res liecību atklāšanu un izzināša-
nu. Pirms Otrā pasaules kara Višķu 
iedzīvotāju lielākā daļa bija ebreji, 
taču daudzi no viņiem kļuva par 
holokausta upuriem, citus dzīves 
ceļi aizveduši tālu prom no dzimtās 
vietas. Par to, ka Višķi kādreiz bijis 
ebreju miestiņš, mūsdienās liecina 
tikai dažas ēkas vai to pamati. Vie-

na no šādām liecībām – nodegušās 
sinagogas pamati ar trīs pakāpie-
niem.

Višķu atceres vietas ieceres ini-
ciators ir Baruch Chauskin, kurš ir 
dzimis Rīgā, bet pēdējos gadu des-
mitus dzīvo Vācijā. Savulaik Višķos 
līdz II Pasaules kara sākumam dzī-
voja viņa piederīgie. Projekts paredz 
restaurēt pakāpienus, labiekārtot 
apkārtējo teritoriju un izveidot vai-
rākas plāksnes, kurās tiks iegravēti 
Višķu iedzīvotāju vārdi, kuri cietuši 
holokaustā. Holokausta upuru vār-
di ir apzināti, lai gan daļa arhīvu 
ir pazuduši vai vairs nav izlasāmi. 
“Mēs šo vietu vēlamies izveidot ne 
tikai kā memoriālu, bet arī kā tik-
šanās vietu ebrejiem visā pasaulē, 
kuru priekšteči nākuši no Višķiem. 
Mēs vēlamies, lai mūsu bērni zinātu 
savas saknes. Višķi ir labs piemērs 
vietai Latgalē, kurā līdz karam 
miermīlīgi līdzās pastāvēja, dzīvoja 
un strādāja dažādu tautību cilvēki. 
Mēs vēlamies sniegt arī ieguldījumu 
latviešu – vācu - ebreju attiecību tu-
vināšanā un stiprināšanā, ” ideju 
skaidro B.Chauskin. Biedrības “Trīs 
pakāpieni” priekšsēdētājs Aloys Lō-
gerin norāda, ka šis projekts pērn 
tika prezentēts arī Vācijas Ārlietu 
ministrijā un Vācijas Federatīvās 
Republikas vēstniecībā Rīgā, kā 
arī plānos ir gūt atbalstu Eiropas 
Savienības atbalstīto starptautis-
ko sadarbības projektu programmu 
ietvaros. “Šis projekts nav tikai par 
ebrejiem, mēs vēlamies sadarboties 

arī ar citu konfesiju pārstāvjiem un 
organizēt dažādus izglītojošus pasā-
kumus skolās, skaidrojot vēstures 
notikumus. Šādas tikšanās tiek rī-
kotas kā preventīvi pasākumi, lai 
cīnītos pret rasismu, antisemītismu 
un neiecietību pret citādiem. Mums 
ir ļoti labas atsauksmes no skolē-
niem, jo šādus pasākumus veik-
smīgi esam organizējuši daudzās 
Osnabrikas novada izglītības iestā-
dēs,” norādīja biedrības “Trīs pakā-
pieni” priekšsēdētājs Aloys Lōgerin. 
Projekta ietvaros 2019. gada vasarā 
Višķos plānots veikt sinagogas pa-
matu un ebreju kapu sakārtošanas 
darbus, iesaistot tajos skolēnus no 
trim valstīm (Latvija, Vācija, Po-
lija). Tā būtu laba ierosme iepazīt 
citu tautu tradīcijas, kultūru, pie-
vērsties dzimtā novada un savas 
dzimtas vēstures izpētei un laba dā-
vana Latvijai tās simtgadē.

13.novembrī dienas garumā kopā 
ar biedrību DREIS STUFEN noti-
ka piemiņas ceļojums «Simtgades 
stāsts ar ebreju kaimiņiem valstī». 
Pirmais pieturas punkts bija Špoģu 
vidusskolā, kur notika tikšanās ar 
vecāko klašu skolēniem un pedago-
giem. Tiekoties ar vidusskolēniem, 
Aloys Logering pastāstīja par pro-
jektu “Trīs pakāpieni”, kā arī tika 
sniegts neliels koncerts, kurā izska-
nēja ebreju dziesmas. Duets NIHZ 
– Sanna van Elst (fl auta), Bobby 
Rootveld (klasiskā ģitāra)- pastās-
tīja, ka viņi veic zinātnisku darbu, 
kurā apkopo geto un koncentrācijas 
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viņa dzimtas kokā savijušies gan 
Pogeļu, gan Reinu uzvārdi.

Pēc tam delegācija kopā ar skolē-
niem devās uz Višķiem, kur pie si-
nagogas notika svētbrīdis: tika no-
skaitīta lūgšana, aizdegtas svecītes 
un nolikti ziedi. Ciemiņi tika iepa-
zīstināti ar skaistākajiem Višķu pa-
gasta tūrisma apskates objektiem 
un Aglonas Vissvētākās Jaunavas 
Marijas debesīs uzņemšanas Romas 
katoļu baziliku, kas ir nozīmīgs 
Latvijas katoļu reliģisks centrs un 
iepazīstināti ar Latgales kulināro 
mantojumu “Maizes muzeju” Aglo-
nā.

Vakarā viesi piedalījās Latvijas 
Republikas proklamēšanas 100. ga-

dadienai veltītajā svinīgajā pasāku-
mā Višķos “Latvija 100”, kur vācie-
ši višķāniešiem sniedza muzikālu 
priekšnesumu, izskanot ebreju va-
lodā garīgiem un laicīgiem mūzikas 
skaņdarbiem un atmiņu stāstiem 
par ebreju tautas dzīvi Višķos. 

14. novembrī Vācijas delegācija 
Daugavpils novada domē tikās ar 
pašvaldības izpilddirektori Vandu 
Keziku un izpilddirektores 1. viet-
nieci Ināru Natarovu, lai pārrunā-
tu turpmākās sadarbības iespējas. 
Tāpat ciemiņi iepazina Daugavpils 
pilsētu un Marka Rotko mākslas 
centru. Latvijas apmeklējums no-
slēdzās 15. novembrī Rīgā, kur de-
legācija piedalījās valsts svētku 

pasākumos un apmeklēja Vācijas 
vēstniecību Rīgā. Jāatzīmē, ka dele-
gāciju visas šīs dienas pavadīja ki-
norežisors dokumentālists Vadims 
Dumišs (Francija) ar savu radošo 
grupu no Latvijas, ar mērķi izveidot 
dokumentālu fi lmu par Vācijas eb-
reju gaitām un dzimtu sakņu mek-
lējumiem Višķos. 

Višķu pagasta pārvalde pateicas 
Daugavpils novada domei par atbal-
stu Vācijas delegācijas no Osnabri-
kas pašvaldības uzņemšanā. 

 Anna Vasiļjeva 
Valentīna Ivanova

Elza Pučko

nometnēs sarakstītās dziesmas. Se-
višķi izjusti izskanēja dziesma par 
degošo miestiņu. Bobby noskaidro-
jis, ka tās autors gājis bojā 1942. 
gadā. Klausoties to, radās sajūta, 
ka dziesma vēsta par traģiskajiem 
notikumiem Višķos. Tā kā Baruch 
Chauskin dzimtas saknes saistās ar 
Višķiem, viņam lielu interesi izrai-
sīja skolēnu pētījumu par ebreju G. 
Pogeļa un J. Reina glābšanu Harčiš-
ķos Sergeja Trofi mova ģimenē. Kopā 
ar 11. klases skolēniem Diānu Ned-
vedju (kā atklājās pētījumu rezul-
tātā, S.Trofi mova mazmazmazmei-
tu) un Rūdolfu Lukaševiču, Baruhs 
Čauskins apmeklēja Harčišķus. Tas 
bija ļoti emocionāls brauciens, jo 

Iepazīstināja ar novada ezeru apsaimniekošanas plāna izstrādes rezultātiem

23. novembrī Daugavpils novada 
domē notika informatīva sēde par 
apsaimniekošanas plānu izstrādes 
rezultātiem par Daugavpils novadā 
esošajiem ezeriem - Baltezeru, Mazo 
Kalupes, Koša, Sasaļu, Ļubastes, 
Riču, Sila, Luknas un Višķu. Šos 
ezerus, Daugavpils novada domes 
uzdevumā, izzināja SIA “Vides risi-
nājumu institūta” pētnieku grupa, 
lai izstrādātu ilgtspējīgu ezeru ap-
saimniekošanas stratēģiju, ko paš-
valdība savukārt vēlāk iestrādās 
Ezeru apsaimniekošanas plānā. 

Par iegūtajiem rezultātiem un zi-
nātniskajiem datiem tikšanās reizē 
pastāstīja SIA “Vides risinājumu 
institūta” galvenais pētnieks Matīss 
Žagars. Pasūtījuma mērķis bija veikt 
hidrobioloģisko ekosistēmas novēr-
tēšanu un zivju izpēti, izstrādāt eze-
ru un zivsaimnieciskās ekspluatāci-
jas noteikumus katram ezeram, kā 
arī sagatavot rekomendācijas ezeru 
apsaimniekošanai un situācijas uz-
labošanai.  “Ūdens kvalitātes no-
teikšanā tika vērtēta zooplanktona, 
zoobentosa un ūdens augu klātbūt-
ne, kas ir zivju barības bāze. Vasarā 
šajos ezeros veicām zveju, lai gūtu 
vispārēju priekšstatu par zivju sa-
biedrības sastāvu un zivsaimniecis-
ko stāvokli. Tāpat tika pētīta zivju 
barošanās un vecuma struktūra, lai 
saprastu, vai zivs konkrētā ezerā 
spēj izaugt līdz noteiktam zivsaim-
niecībā izmantojamam lielumam,” 

skaidroja galvenais pētnieks M. Ža-
gars, kurš turpinājumā iepazīstināja 
ar katra izpētītā ezera raksturīgāka-
jām īpatnībām. 

Mazajam Kalupes ezeram piemīt 
Latvijai raksturīga aina, ezerā do-
minējot raudām un asariem. “Mūsu 
bāzē ir dati par 40 Latvijas ezeriem 
– uz to fona, M.Kalupes ir klasisks 
Latvijas ezers. Šajā ezerā lielās zivis 
beidzas pie 28 cm atzīmes, lai gan 
Latvijā ir lielās zivis līdz 43 cm. Tas 
norāda uz cilvēku spiedienu uz lie-
lajiem īpatņiem. Diemžēl, malu zve-
ja Latvijā ir kā nacionālais sporta 
veids. Jo nomaļāks ezers, jo mazāk 
inspektoru un aktīvāki malu zvej-
nieki. Kā labu piemēru varu nosaukt 
Alūksnes ezeru, kur uz 1500 ha ir 
pieci inspektori. Tipiski lauku ap-
vidos ir viens inspektors uz 20 eze-
riem,” norāda M.Žagars. Viņš iesaka 
šo ezeru apsaimniekot kopā ar Lielo 
Kalupes ezeru, jo tie ir savā starpā 
savienoti un tajos notiek zivju mig-
rācija. Līdzīga situācija ir arī Sila 
ezeram Skrudalienas pagastā un Sa-
saļu ezeram Sventes pagastā, kuri 
tika novērtēti kā ezeri ar potenciālu, 
lai gan šī brīža situācija varētu būt 
labāka un malu zvejniecības ietekme 
mazāka. 

Baltezers Vaboles pagastā ir ļoti 
dzidrs un skaists ezers, bet ar na-
badzīgu zivju populāciju. Tajā mīt 
daudz plaužu, mazāk asaru, lai gan 
tā viņiem ir ideāli piemērota vide. 

Pētnieks skaidro, ka Baltezers ir 
mazproduktīva sistēma, bet to ir 
vērts sargāt, jo tam ir liels tūrisma 
potenciāls tā vizuālā skaistuma dēļ. 

Pētnieks stāsta, ka izteikti liels 
cilvēku spiediens ir uz Koša ezeru 
Līksnas pagastā, kas turklāt ir diez 
gan ziedošs un ir ar vissliktāko eko-
loģisko un zivsaimniecisko stāvokli. 
Šajā ezerā dominē sudrabkarūsas, 
kas ir unikāls gadījums Latvijā. Jā-
atzīmē, ka sudrabkarūsa ir Latvijā 
invazīva suga, kas rada ūdens saduļ-
ķošanos. Spīdoša situācija nav arī 
Līksnas pagasta Ļūbastes ezeram. 
“Par šo ezeru ir liels jautājums, vai 
tajā vispār ir vērts veikt kādas bū-
tiskas apsaimniekošanas manipulā-
cijas, jo tas ir dabas liegums putniem 
un iedzīvotājiem ļoti grūti pieejams. 
Tas ir zivīm nabadzīgs ezers – tajā 
varēja nozvejot tikai mazas sudrab-
karūsiņas un ārkārtīgi lielā apjomā 
invazīvo sugu rotani. Faktiski, ro-
tans ir vienīgais, kas var izdzīvot šā-
dos ezera apstākļos.” Pētnieks skaid-
ro, ka rotans ir visu ūdeņu bieds, jo 
ikvienā ūdenstilpnē, kur ir vērojama 
šī zivs populācija, izzūd viss dzīvais, 
ieskaitot gliemežus, dēles, vardes un 
zivis. Šo sugu nevar apkarot, tāpēc 
Ļūbastes ezeru piemērotāk būtu vei-
dot kā dabas taku pastaigu vietu vai 
ierīkot  putnu novērošanas torni. 

Kā labāko piemēru pētnieki mi-
nēja Višķu un Luknas ezeru. Viš-
ķu ezers ir pārliecinoši bagātākais 
novada ezers, tāpēc tas varētu būt 
prioritāšu augšgalā, veidojot novada 
apsaimniekošanas plānu. Tajā var 
sastapt lielus līņus, plaužus, raudas. 
Višķu ezers ir ceturtajā vietā Latvijā 
pēc asaru daudzuma. Lai gan spie-
diens no cilvēkiem ir jūtams, tas nav 
dramatisks. Luknas ezerā situācija 
ir nedaudz sliktāka, tomēr arī tas 
kopumā tiek vērtēts kā produktīvs 
un bagāts. Eksperti iesaka šos eze-
rus apsaimniekot vienoti, jo tie ir 
savā starpā savienoti un arī starp 
šiem ezeriem notiek zivju migrācija. 

Vērtējot datus par Riča ezeru De-
menes pagastā, pētnieku grupa 
konstatējusi, ka ezers pēc ekosistē-
mas ir līdzīgs Baltezeram, lai gan 
potenciāli tas varētu būt zivīm ļoti 
bagāts ezers. “Šim ezeram ir mil-
zīgs potenciāls. Diemžēl jāatzīst, ka 
šo ezeru nav vērts apsaimniekot, ja 
nenotiek sadarbība ar Baltkrievijas 

pusi. Nav vērts laist ezerā zandar-
tus par valsts naudu, lai baltkrievu 
kaimiņš tos izvārītu zupā. Jāsaprot, 
ka tā tūrisma potenciālam traucē 
arī atrašanās pierobežas joslā un 
tas, ka makšķerniekam visu laiku 
jādomā, lai nešķērsotu valsts robe-
žu. Vienīgais risinājums varētu būt 
kopīgi pārrobežu sadarbības projek-
ti ar Baltkrieviju, pretējā gadījumā, 
veiktie pasākumi ir bezjēdzīgi,” reā-
lo ainu iezīmē M.Žagars. 

Izdarot kopējos secinājumus par 
Daugavpils novada ezeriem, SIA 
“Vides risinājumu institūts” uzska-
ta, ka ezeru kopējā ekoloģiskā sis-
tēma ir vērtējama kā vidēja/laba, 
zivju sabiedrība ir vidēji labā/vidējā 
stāvoklī. Tāpat norādīts, ka ezeriem 
izteikti trūkst tūrisma infrastruktū-
ras, jo tikai atsevišķiem ezeriem ir 
piebraucamās un laivu nolaišanas 
vietas.  “Jāsaprot, ka makšķernieki 
ir maksātspējīga publika. Alūksnes 
piemērs rāda, ka uz turieni dodas 
no visas Latvijas, jo ezerā ir noķera-
mas lielas zivis. Arī uz Višķu ezeru 
dosies, ja tajā varēs noķert lielu zan-
dartu, tomēr tur ir tikai viena peld-
vieta, kas ir par maz,” iesaka pēt-
nieks. Pētnieki arī norāda, ka radies 
iespaids, ka malu zvejniecība novadā 
ir fragmentāra, bet regulāra. Domā-
jot par licencēto makšķerēšu, pētnie-
ki skaidro, ka tam ir gan savi plusi, 
gan mīnusi. Lai to ieviestu, ir nepie-
ciešams sakārtot infrastruktūru un 
jābūt bagātam zivju resursam, lai 
makšķernieks redzētu, par ko tiek 
maksāts. M.Žagars uzskata, ka ap-
saimniekošanai jābūt sistemātiskai 
un uzslavē, ka Daugavpils novads ir 
viena no retajām pašvaldībām, kurā 
ir atsevišķa Dabas resursu nodaļa, 
kuras viens no uzdevumiem ir ezeru 
apsaimniekošanas un attīstības jau-
tājumi. 

Jāatzīmē, ka apsaimniekoša-
nas plāna izstrāde turpināsies līdz 
10.decembrim un līdz tam tas ir at-
vērts dažādiem priekšlikumiem gan 
no pagastu pārvalžu, ezeru krastu 
īpašnieku, biedrību, vietējo iedzīvo-
tāju un citu interesentu puses.  

Elza P učko
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Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Apstiprina jaunatnes politikas attīstības 
stratēģiju 2018.- 2024. gadam

Jaunieši ir daudzveidīga, aktīva, so-
ciāli demogrāfi ska iedzīvotāju grupa, 
kas bieži pakļauta dažādiem riskiem 
un kura ir ekonomiski atkarīga no 
vecākiem, citiem pieaugušajiem vai 
valsts. Būtiskākais dokuments, kas 
nosaka jaunatnes politiku Latvijā, ir 
Jaunatnes likums, kas stājās spēkā ar 
2009. gada 1. janvāri ar mērķi uzlabot  
jauniešu dzīves kvalitāti, veicināt viņu 
iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņem-
šanā un sabiedriskajā dzīvē. Pašval-
dības, pildot savas funkcijas, piedalās 
valsts jaunatnes politikas īstenoša-
nā,  plāno darbu ar jaunatni, izstrādā 
pašvaldības jaunatnes politikas attīstī-
bas plānošanas dokumentus un nodro-
šina institucionālo sistēmu darbam ar 
jaunatni.

Daugavpils novada jaunatnes poli-
tikas stratēģija 2018.- 2024. gadam ir 
otrais darba ar jaunatni plānošanas 
dokuments novadā. 2011. gadā tika 
izstrādāta un apstiprināta Daugavpils 
novada jaunatnes politikas stratēģi-
ja 2011. – 2017. gadam. Dokumenta 
plānošana tika balstīta uz galvenajām 
ar jauniešiem saistītām jomām: nefor-
mālo izglītību, jauniešu nodarbinātību, 
informācijas apkopošanu un pieejamī-
bu, brīvā laika pavadīšanas iespējām, 
veselību un sociālās vides iekārtošanu, 
brīvprātīgā darba organizēšanu.  Iz-
strādājot stratēģiju, tika apkopota in-
formācija arī no vairākiem jauniešu 
pasākumiem: informatīvās tikšanās 
(Skrudalienas, Medumu, Naujenes 
un Višķu pagasts), Jauniešu salido-
jums, Strukturētais dialogs “Kafi ja ar 
politiķiem”,  “Jauniešu līderu skola”. 
Stratēģijas plānošanas pasākumi tika 
iekļauti Erasmus +  īstenotajā projektā 
“Attīsti sevi un savu novadu”. Projekta 
aktivitātes bija ļoti vērtīgas stratēģijas 
izstrādi. Pateicoties jauniešu aktivitā-

tei tika iegūta vērtīga informācija par 
jaunatnes darbu kopumā, palīdzot iz-
vērtēt stiprās un vājās puses. Tika iz-
vērtētā arī iepriekšējā stratēģija un tās 
darbības virzieni. Lielāka uzmanība 
ir jāpievērš jauniešu uzņēmējdarbības 
attīstībai novada teritorijā. Jauniešiem 
pietrūkst dažāda veida nometņu prog-
rammas. Liela uzmanība jāpievērš jau-
niešu izglītošanai, it īpaši tas ir saistīts 
ar latviešu valodas apguvi jauniešiem, 
kuriem latviešu valoda nav dzimtā va-
loda. Visi ieteikumi un komentāri tika 
ņemti vērā, izstrādājot stratēģiju un 
tās rīcības plānu.

Jaunatnes politikas attīstības vīzija 
– Daugavpils novads ir vieta, kur tiek 
organizēta jauniešiem draudzīga vide, 
kas veicina jauniešu attīstību, nodroši-
na iespējas strādāt, lietderīgi pavadīt 
brīvo laiku, iesaistīties sabiedriskajos 
procesos, mācīties un veidot ģimeni. 
Daugavpils novadā dzīvo un darbojās 
aktīvi, radoši, izglītoti un uz pozitī-
vām vērtībām orientēti jaunieši, kuri 
iesaistās  novada kultūras, sociālajos, 
ekonomiskajos procesos. Katrā novada 
attīstības centrā ir izveidota struktū-
ra darbam ar jaunatni, ir sakārtotas 
telpas aktivitātēm. Jaunieši pulcējas 
kopā un organizē pasākumus un akti-
vitātes.

Pašlaik Daugavpils novada domes 
Izglītības pārvaldē strādā jaunatnes 
lietu speciāliste un jaunatnes projektu 
koordinatore, katrā no pagastiem strā-
dā jaunatnes lietu atbildīgā persona, 
kura ir atbildīga par darbu ar jaunatni 
pagasta teritorijā. Viens no attīstības 
stratēģijas uzdevumiem – organizēt 
vienotu un sistematizētu darbu ar jau-
natni novadā, līdz ar to ir jāsekmē vien-
līdzīgi darba apstākļi un nosacījumi. 
Darbs ar jaunatni Daugavpils novadā 
tiks organizēts, balstoties uz adminis-

NOVADA NOZĪMES ATTĪSTĪBAS CENTRI
 (pēc Daugavpils novada ilgtspējas attīstības stratēģijas 

2015.-2030. gadam)

Tiek plānots, ka Attīstības centru iz-
veide novada teritorijā sistimatizēs un 
uzlabos darbu ar jaunatni novada teri-
torijā un veicinās jaunatnes mobilitāti 

un labāku komunikāciju savā starpā. 

Olesja Ņikitina
Jaunatnes lietu speciāliste

Mūžībā aizgājuši 
Ambeļu  pagastā

Antonovs Konstantīns (1939.g.)
Grustiņš Pēteris (1934.g.)

Dubnas pagastā 
Kupecs Kazimirs (1923.g.)

Kalkūnes pagastā 
Stunža Eduards (1944.g.)

Kalupes pagastā
Fedosejeva Donata (1937.g.)

Bufale Janīna (1939.g.)
Laucesas pagastā 

Potalujevs Nikolajs (1944.g.)
Gailums Jānis (1933.g.)

Medumu pagastā
Celminska  Janīna (1929.g.)

Naujenes pagastā
Kozlovska Anna (1945.g.)

Tumareviča Ludmila (1993.g.)
Kuzmickis Viktors (1945.g.)
Genrihs Kukjāns (1942.g.)

Skrudalienas pagastā
Novikova Antoņina (1934.g.)

Tabores pagastā
Gavrilova Marija (1929.g.)

tratīvo centru izvedi novada teritorijā. 
Izveidojot 5 attīstības centrus darbam 
ar jaunatni, tiks nodrošināts kvalitatī-
vāks un efektīvāks darbs šajā jomā.

Attīstības centros tiek plānots izvei-
dot jauniešu centrus, kur strādās jau-
natnes lietu speciālisti un organizēs 
darbu savā teritorijā. Uz jauniešu cen-

tra bāzēm varētu veidoties arī jauniešu 
biedrības un kopīgi attīstīt jaunatnes 
darbu teritorijā. Perspektīvā ir Jau-
natnes nodaļas izveidošana un Jaunie-
šu konsultatīvās padomes izveidošana.

Administratīvo centru sadale būs se-
kojoša:

Kalkūnes pagasta jaunieši piedalījās projektā “100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai!”
Biedrība “Latvijas Sarkanais 

Krusts” visa 2018. gada garumā īste-
noja projektu “Manas 100 brīvprātīgā 
darba stundas Latvijai.” Šī projek-
ta galvenais mērķis bija pilnveidot 
LSK brīvprātīgo kustības uzskaites 
sistēmu un īstenot jaunas iniciatīvas 
sabiedrības iesaistīšanā brīvprātīgā 
darbā, īpaši attālos Latvijas reģionos. 
Projekta īstenošanas vieta bija visa 
Latvija un tajā varēja piedalīties ik-
viens, kam ir vēlme palīdzēt citiem. 
Projekta galvenās aktivitātes akcijas 
“Manas 100 brīvprātīgā  darba stun-
das Latvijai” laikā bija aicināt Lat-
vijas iedzīvotājus veikt brīvprātīgo 

darbu vismaz 100 stundu apjomā kā 
dāvanu Latvijas valsts simtgadei.

Tā kā Kalkūnes pagastā pēdējā lai-
kā ir ļoti daudz brīvprātīgo jauniešu, 
kas labprāt velta savu brīvo laiku 
palīdzot citiem, arī Kalkūnes pagas-
ta jaunieši nolēma piedalīties šajā 
akcijā un veltīt savas 100 brīvprātī-
gā darba stundas Latvijai dzimšanas 
dienā. Gada laikā jaunieši reģistrēja 
savas paveiktās brīvprātīgā darba 
stundas kopējā sistēmā, līdz sakrāja 
visas 100.

Uz noslēguma pasākumu akcijas 
“Manas 100 brīvprātīgā  darba stun-
das Latvijai” devās seši jaunieši no 

Kalkūnes pagasta un jauniete no De-
menes. Pasākums norisinājās 30.ok-
tobrī  Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā 
un sākās ar “Latvijas Sarkana Krus-
ta” prezidenta V. Jaksona uzrunu. 
Pasākuma laikā tika sumināti visi 
brīvprātīgie, kuri bija sakrājuši 100 
un vairāk brīvprātīgā darba stundas. 
Pateicības rakstus un vērtīgas dāva-
nas saņēma arī Kalkūnes pagasta ak-
tīvākie brīvprātīgie. Visiem brīvprā-
tīgajiem par godu ar mūziku priecēja 
grupa Astro’n’out.

Visi pasākuma dalībnieki tika su-
mināti un sveikti, daudz pateicības 
vārdu tika veltīti katram brīvprātī-

gajam. Gribētos pieminēt, ka Dau-
gavpils novads kopumā akcijas ietva-
ros reģistrēja 830 brīvprātīgā darba 
stundas un iekļuva astoņu aktīvāko 
Latvijas novadu sarakstā. Lai pietiek 
spēka Daugavpils novada brīvprātī-
gajiem darboties arī turpmāk un kat-
ra diena ir jaunu sasniegumu pilna!

 Natālija Polovaja
Kalkūnes pagasta jaunatnes lietu 

speciāliste
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Godināti Daugavpils novada čaklākie zemnieki un uzņēmēji

Īsi pirms Latvijas simtgades sagai-
dīšanas, Daugavpils novada Kultūras 
centrā „Vārpa” pulcējās Daugavpils no-
vada lauksaimnieki, uzņēmēji, aktīvākie 
savas zemes un sētas kopēji, kuru darbs 
dara novadu skaistāku, bagātāku un 

stiprāku. Daugavpils novada zemnieku 
un uzņēmēju godināšanas pasākumā 
„Zelsim savam novadam!” sumināja 
cilvēkus, kas savu vārdu ierakstījuši 
Daugavpils novada un Latvijas valsts 
vēsturē. Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja Janīna Jalinska pateicās 
visiem novada darbīgākajiem, čaklā-
kajiem saimniekiem, kuru darbs un to 
spēja nepagurstoši strādāt, ļauj lepoties 
un iedvesmoties pārējiem. Viņa pateicās, 
ka zemnieki vienmēr cieši sadarbojas ar 
pašvaldību, lai kopīgiem spēkiem vairo-
tu tās labklājību.

Kārlis Ulmanis savulaik teicis: „Es 
ticu, ka nekas nav skaistāks par lauku 
dzīvi, par darbu laukā un pļavā, es ne-
gribu mainīties ne ar vienu citu, jo nekur 
citur mana sirds nejustu tādu prieku, kā 
še, manā mājā, manā sētā, kur runā uz 
mani tikai man saprotamu valodu ir klu-
sā māja, ir rāmais dārzs, ir plašie tīrumi. 
Es esmu lepns uz to, ka esmu zemnieks!” 
Lepnums par piederību lauku teritorijai 
un darba mīlestība ir tas, kas vieno no-
vada ļaudis.

Daugavpils novada zemnieku un uzņē-
mēju godināšanas pasākumā pateicās vi-
siem lauksaimniekiem un uzņēmējiem, 
kuri kopš 2009. gada jeb novada izveides 
ir piedalījušies un ieguvuši balvas tādos 
konkursos kā “Saimnieks”, „Gada uzņē-
mējs”, „Sakoptākā lauku sēta”, „Mana 
dzīves vide” u.c. Katram no saimniekiem 
tika pasniegti patriotiski lietussargi ar 
latvju rakstu zīmēm, pateicībā un piemi-
ņā no Daugavpils novada domes.

Dāvanas – Latvijas valsts karogs – 
tika pasniegti arī Zemkopības ministri-
jas rīkotā konkursa „Sējējs” laureātiem 
un dalībniekiem no Daugavpils novada. 
Kopš 1994. gada valsts nozīmes kon-
kurss “Sējējs” tiek rīkots katru gadu un 
laureāta gods Latvijas lauku ļaudīm ir 
kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem ap-
balvojumiem un ir paliekošs notikums 
ikkatra zemes kopēja atmiņā. Jāatzīmē, 
ka kopš 2009. gada konkursā Daugavpils 
novada godu pārstāvēja 12 dalībnieki, no 
kuriem vienam – Z/S “Stārķi” īpašnie-
kam Robertam Jonānam (Sventes pag.) 
–  2009. gadā izdevās iegūt Laureāta ti-
tulu nominācijā “Gada lauku saimniecī-
ba piena lopkopībā”.

Roberts Jonāns uzskata, ka veiksmes 
pamatā ir darbs, kas veikts pēc labākās 
sirdsapziņas. Viņš uzskata,ka nedrīkst 
sūroties, jo lauksaimnieki visos laikos 
bijuši sīksti ļaudis. “Man nepatīk vārds 
“grūti laiki”. Laiki visi ir vienādi. Mūsu 
vecvectēviem bija daudz grūtāk, ja runā 
par tām grūtībām. Mēs tagad dzīvojam 
ļoti jaukā laikā – mums ir attīstīta teh-
nika, kuras nebija agrāk. Es uzskatu, ka 
lauksaimniecībā šobrīd ir visbrīnišķīgā-
kie laiki, ” pārliecināts Sventes pagasta 
lauksaimnieks. 

Šajā laika nogrieznī konkursā “Sē-
jējs” tika piešķirtas arī astoņas Veici-
nāšanas balvas – 2009. un atkārtoti 
2018. gadā tās ieguva SIA “Agraris”, īp. 
A.Harlamovs (Višķu pag.), 2010. gadā 
IK “Papakuls” , īp. P.Papakuls (Nauje-
nes pag.), 2011. gadā – Z/S “Vecpils”, īp. 
J.Kovaļevskis (Naujenes pag.), Z/S “Ai-
nava”, īp. V.Ančevskis (Maļinovas pag.), 
SIA LCP Plast, īp. S. Calko (Kalkūnes 
pag.). 2013. gadā – Z/S “Lāčplēši”, īp. 
A.Sitnika (Līksnas pag.) un 2015. gadā 
–  Z/S “Debesskalni”, īp. A.Jonāns (Sven-
tes pag.). Tāpat konkursā Daugavpils 
novadu pārstāvēja  P/S “Ganeni”, īp. 
I.Mežniece (Ambeļu pag.), SIA “Kļavas 
– V, īp. V.Kalāns (Līksnas pag.) un Z/S 
“Egles”, īp. V.Kuklis (Kalupes pag.).

SIA “Agraris” ir viens no lielākajiem 
graudkopjiem novadā – tā spēks uzska-

tāmi bija redzams arī Zemnieku ballē, 
kad tās īpašnieks Aleksandrs Harlamovs 
vairākas reizes tika aicinātas uz skatu-
ves. SIA “Agraris” šobrīd apsaimnieko 
vairāk kā 1000 hektārus Višķu un Kalu-
pes pagastā. Aleksandrs Harlamovs var 
just gandarījumu, ka viņa darba turpi-
nātājs nākotnē būs dēls Aleksandrs un 
jaunā paaudze ir gatava strādāt un dzī-
vot laukos. “Man ir liels prieks, ka manu 
tēti novērtē – tas nozīmē, ka viņš ir labi 
darījis savu darbu un mans uzdevums 
to visu turpināt un attīstīties tālāk,” sa-
vas domas pauž Aleksandrs Harlamovs 
juniors. “Es lepojos, ka mums ir ilga 
saimniekošanas vēsture. Viss sākās ar 
vecmammu, tad to pārņēma tētis. Arī 
mana tante Anna Tenisa aktīvi darbojas 
lauksaimniecībā, un tagad arī es ar kat-
ru gadu arvien vairāk iesaistos.” 

Lai gan Aleksandrs studējot agronomi-
ju Latvijas Lauksaimniecības universi-
tātē ir dzīvojis un strādājis gan Jelgavā, 
gan Rīgā, pēc augstskolas absolvēšanas 
viņš nolēma, ka Latgales lauki ir vide, 
kas viņu nomierina, rada harmoniju un 
gandarījumu par paveikto darbu. “Lai 
strādātu efektīvi, ir jābūt gan metereolo-
gam, gan agronomam, gan psihologam, 
gan juristam. Tikai savienojot to visu 
kopā, var veiksmīgi strādāt lauksaim-
niecībā,” pārliecināts Aleksandrs. 

Daugavpils novads lepojas ar stipra-
jām dzimtām, viena no šādām ģimenēm 
ir arī Kukļu ģimene Kalupes pagastā, 
kuras sētā saimnieko trīs paaudzes. 
Kukļu ģimene ir vienmēr aktīva un no-
vadā atpazīstama ar savu privāto senlie-
tu kolekciju. Arī Latvijas simtgades gads 
ģimenei izvērtās interesants. “Runājot 
mana vīra kunga vārdiem, mēs iepi-
nāmies kārtējā avantūrā, jo pie mums 
šovasar viesojās Latvijas televīzija, kas 
fi lmēja raidījumu “Vēstures skolotājs. 
Ekspedīcija laikā”. Televīzijas varoņi un 
ekspedīcijas grupa 22 cilvēku sastāvā pie 
mums dzīvoja divas dienas. Mēs bijām 
ļoti noguruši, bet tas bija priecīgs noti-
kums, mēs iepazinām visu fi lmēšanas 
gaitu un bijām priecīgi par to. Vārdu sa-
kot – ja būtu tāda avantūra, mēs noteik-
ti iesaistītos vēlreiz,” stāsta Z/S “Egles” 
saimniece Elvīra Kukle.  

Saimniekot līdz ar laika ritumu, palīdz 
jauno padoms un mīlestība, kas valda 
Kukļu ģimenē. “Manā gadījumā tā ir 
mīlestība pret vīru un cieņa pret to, ko 
ieguldījuši vīra vecāki. Ieguldījuši savā 
zemītē, ieguldījuši savu spēku, veselību, 
visu savu sirdi un dvēseli. Līdz ar to, tas 
arī liek aizdomāties par padarīto, par 
mūsu vērtībām. Kas mums liek palikt? 
Tā ir cieņa. Cieņa pret to, kas mums ir 
dots,” no sirds saka vedekla Margarita 
Kukle. 

Čaklos saimniekus sveica arī sadar-
bības partneri. LAD specbalvu piešķira 
Z/S Ainava, LLKC dāvanu pasniedza 
Z/S „Debesskalni”, SIA „Eka paipalas” 
un SIA „Agraris”, laikraksts „Latgales 
Laiks” avīzes abonementu dāvināja SIA 
„Agraris” īpašnieka dēlam Aleksandram 
Harlamovam junioram.

Saimniekus iepriecināja DA „Līksme”, 
Vaboles etnogrāfi skais ansamblis „Vaba-
ļis” un VA „Līgaviņas”.  Balle turpinājās 
ar Aldi Grandānu un Daini Somu.

 Elza Pučko
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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 – 7383 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

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

No 25. oktobra novadā dzimuši 5 bērniņi,
 no tiem - 1 meitene,  4 - zēni. 

Novembrī laulību noslēguši 17 pāri,
 no tiem  5 pāri -  novada iedzīvotāji. 

Medumu pagasta pārvalde organizē sabiedrisko apspriešanu par:
  par 2 ozolu un 2 kļavu nozāģēšanu pie dzīvojamās mājas Alejas ielā 4;
 1 oša nozāģēšanu pie dzīvojamās mājas Alejas ielā 36.
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Medumu pagasta pārval-

dē no 2018. gada 22. novembra līdz 2018. gada 12. decembrim. Sabiedriskā 
apspriešana notiks  2018. gada 13. decembrī plkst. 9:00 Medumu pagas-
ta pārvaldē, Alejas ielā 2, Medumos.

Kontakti: Medumu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības p.i. Le-
eonīds Gornovskis, tālr. 29222351

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozā-
ģēt kokus ārpus meža teritorijas: divas kļavas un trīs liepas Špoģu ciemā pie 
mājas Skolas ielā Nr. 13A

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 
(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2018. gada 3. decembra līdz 2018. gada 
21. decembrim.

Publiskā apspriešana notiks 2019. gada 
3. janvārī Špoģu ciemā pie mājas Skolas ielā  
Nr. 13A plkst. 9-30 

Daugavpils novada jaunatne apbalvos labākos 

Daugavpils novada jaunatne izslu-
dina nominantu pieteikšanu Dau-
gavpils novada jaunatnes gada nos-
lēguma pasākumam, kas tradicionāli 
norisināsies jau trešo reizi. 

Pasākuma mērķis ir apzināt un 
godināt aktīvākos jaunatnes poli-
tikas virzītājus novadā, pasniedzot 
pateicības rakstus šādās nomināci-
jās: “Gada jaunietis”, “Gada brīvprā-
tīgais”, “Gada jaunatnes darbinieks”, 

“Gada aktīvākais pagasts darbā ar 
jaunatni”. Tiks sumināti arī jaunat-
nes politikas un jauniešu iniciatīvu 
atbalstītāji. 

Pieteikumi tiek gaidīti līdz 7.de-
cembrim uz e-pastu milana.loca@
dnd.lv. Visas pieteikuma anketas tiks 
vērtētas divās kārtās. Savukārt uz-
varētāju sveikšana notiks 2019. gada 
11. janvarī DNKC “Vārpa”. 

Daugavpils novada jaunieši ciemojās Briselē

skaistākās pilsētas – Briseli un Antver-
peni. Jaunietes atklāja, ka ceļojums snie-
dza neaizmirstamus iespaidus. “Lielu 
iespaidu atstāja Eiropas Parlaments – 
īpaši bija patīkami uzzināt par sasniegu-
miem un nākotnes plāniem. Patīkami ie-
priecināja tas, ka Ineses Vaideres darbs 
un personīgais piemērs norāda uz to, ka 
Eiropa attīstās un mainās labākajā vir-
zienā. Brisele ir elpu aizraujoša pilsēta, 
kurā dzīvo ļoti draudzīgi cilvēki,” stāsta 
Jana Macuka. 

Mēs pateicamies Eiropas Parlamenta 
deputātei Inesei Vaiderei par atbalstu 
un dāvāto iespēju Daugavpils novada 
jauniešiem ceļot uz Briseli, kā arī viņas 
komandai, kas padarīja šo braucienu tik 
aizraujošu un neaizmirstamu.

Milāna Loča 
Jaunatnes projektu koordinatore

Daugavpils novada jaunieši pēdējos 
trīs gados uzsākuši sadarbību ar vairā-
kiem uzņēmumiem, kas atbalstīja vai-
rākus jauniešu pasākumus gan veidojot 
balvu fondu, gan piedāvājot gardumus 
kafi jas pauzēm. Organizējot 2.Daugav-
pils novada jaunatnes noslēguma pa-
sākumu tika uzrunāta arī Eiropas Par-
lamenta deputāte Inese Vaidere, kas 
dāvāja iespēju trīs Daugavpils novada 
jauniešu pārstāvjiem viesoties Eiropas 
Parlamentā Briselē.

Septembra sākumā Daugavpils nova-
da aktīvās jaunietes Jana Macuka no 
Demenes pagasta, Diāna Zdanovska no 
Višķu pagasta, kā arī Salienas pagasta 
jaunatnes lietu atbildīgā Iveta Staltma-
ne saņēma ielūgumu doties uz Briseli. 
Jaunietes apmeklēja Eiropas Parlamen-
tu, tikās un personīgi iepazinās ar EP 
deputāti Inesi Vaideri, aplūkoja Beļģijas 


