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 Večerinkā izdejoti krāšņākie Latgales deju raksti

Višķu pagastā skanīgi un krāšņi 
izskanēja Latgales deju svētki „Veče-
rinka Višķūs”, kuros pulcējās kupla 
Latgales dejotāju saime. Viesus, kas 
bija sabraukuši no malu malām, sir-
snīgi uzņēma lielsaimnieki Ontons 
(Māris Susejs) un Apolonija (Anita 
Auzāne).  

Novadam raksturīgās dejas uz Viš-
ķu estrādes izdejoja 98 kolektīvs no 
7 Latgales deju apriņķiem - Balvu, 
Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas, 
Ludzas, Preiļu un Rēzeknes. Jau-
niešu, vidējās paaudzes un senioru 
kopas pārstāvēja 22 novadus un 3 
pilsētas.

Koncertā piedalījās arī īpašie vie-
si - grupa “Green Novice”, dziedā-
tāja Laura Bicāne, Ambeļu pagasta 
folkloras kopa “Speiga”, Naujenes 
pagasta folkloras kopa “Rūžeņa” un 
Vaboles pagasta etnogrāfi skais an-
samblis “Vabaļis”. 

Večerinkas Latgales pusē joprojām 
ir dzīvas, lai gan tagad tās ir ieguvu-
šas citu saturu un jaunu šarmu – ta-
gad tās dēvē par ballītēm vai „party”.  
Folkloras kopu teicējas no Vaboles 
mācēja pastāstīt, ka, ja večerinkā vē-
las noskatīt brūtgānu, tad jāvēro kā 

nolūkotais dejo – ja vairāk balstās uz 
labās kājas – būs labs saimnieks, ja 
uz kreisās- tad zem brunčiem vien tu-
pēs. Savukārt naujenieši zināja teikt, 
ka, ja večerinkā dejojot uzberž tulz-
nas, tad darba zirgam pakavs nokri-
tīs, savukārt Ambeļu pusē brūtgānu 
var dabūt, ja svārkus kārtīgi noziež 
ar medu. 

Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāja Janīna Jalinska sveica 
Daugavpils apriņķa virsvadītāju un 
pasākuma māksliniecisko vadītāju 
Aiju Daugeli un Latgales deju apriņ-
ķu virsvadītājus -  Ilmāru Dreļu (Rē-
zekne), Agri Veismani (Balvi), Elitu 
Treiloni (Jēkabpils), Valdi Tīmuli 
(Krāslava), Sarmīti Stapuli-Zagorsku 
(Ludza), Silviju Kurtiņu (Preiļi) un 
Ilzi Broku (Preiļi).

Pasākuma noslēgumā, Latgales 
Plānošanas reģiona Attīstības pa-
domes pārstāve Alīna Gendele pa-
sniedza pateicības rakstus Daugav-
pils novada pašvaldībai un Latvijas 
Nacionālajam kultūras centram par 
ieguldījumu tautas mākslas un tradī-
ciju saglabāšanā, attīstībā un popula-
rizēšanā. 

Svētku kulminācijā  skatītāji un 

dejotāji vienojās kopdziesmā „Pie 
dieviņa gari galdi” ar solisti Lauru 
Bicāni. Večerinka turpinājās kapelas 
„Dziga” un Dj Gata pavadībā. 

Pasākumu rīkoja Daugavpils nova-
da dome, Kultūras pārvalde, Višķu 
pagasta pārvalde ar Latvijas Nacio-

nālā kultūras centra un VAS „Latvi-
jas dzelzceļš” atbalstu.

turpinājums 8. un 9. lpp.   ►►►

Elza Timšāne
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Daugavpils novada domes lēmumi

Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 10 010 eks., bezmaksas avīze, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Avīze iznāk kopš 2011.gada 1.marta

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

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
20.07. Maļinovas pagasta pārvalde 13.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
27.07. Naujenes pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aļona Annišiņeca
13.07.  Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
20.07. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Ingrīda Avdejeva
14.07. z/s „Kalni”, Višķu 2, Ambeļi 09.00-12.00
28.07. z/s „Kalni”, Višķu 2, Ambeļi 09.00-12.00
Jānis Belkovskis
03.07. Špoģu vidusskola 10.00-13.00
20.07. Dubnas pagasta pārvalde 13.00-15.00
Andrejs Bruns

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

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

Jevgeņijs Gridasovs

06.07. Valkas ielā 6a, Daugavpils, 
„Saskaņas” birojs 16.00-18.00

20.07. Salienas pagasta pārvalde   17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
14.07. Vecsalienas pagasta pārvalde    11.00-13.00
28.07. Salienas pagasta pārvalde   11.00-13.00
Roberts Jonāns
10.07. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
13.07. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
27.07. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
Edgars Kucins

07.07. Naujenes jaunatnes centrs, 
Daugavas ielā 34, c. Krauja 15.00-18.00

16.07. Naujenes jaunatnes centrs, 
Daugavas ielā 34, c. Krauja 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

06.07. Daugavpils Universitāte, 
Vienības iela 13, 215.a kab 13.00-15.00

27.07. Daugavpils Universitāte, 
Vienības iela 13, 215.a kab 13.00-15.00

Juris Livčāns
Pieņemšanas jūlijā nenotiks.

Anita Miltiņa
06.07. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
20.07. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
13.07. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
20.07. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
07.07. Sventes vidusskola 09.00-11.00
24.07. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.07. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2015.gada 28.maija sēdē pieņemts 41 lēmums:
• Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozī-

jumi Daugavpils novada domes 2015.gada 12.feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Daugavpils 
novada pašvaldības budžets 2015.gadam””.

• Nolēma organizēt atpūtas un piedzīvoju-
mu dienas bērnu nometni „Modinātājs” Naujenes 
pamatskolas telpās, Stacijas iela 8, Naujenē, no 
08.06.2015. līdz 30.06.2015. un noteica vecāku 
maksu  EUR 43 par 15 dienām.

• Grozīja novada pašvaldības 17 izglītības 
iestāžu nolikumus.

• Apstiprināja Vecsalienas pagasta teritori-
jā sadzīves atkritumu savākšanas tarifu par fak-
tiski izvesto atkritumu daudzumu EUR 7,98 par 
1 m3 (bez PVN).

• Piešķīra papildus fi nansējumu no novada 
domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  Va-
boles  pagasta pārvaldei EUR 8650 Vaboles ciema 
centrālās katlu mājas ārējo siltumtīklu 40 m ga-
ra posma nomaiņai, Naujenes  pagasta pārvaldei 
EUR 1421 Lāču pamatskolas projekta „Rotaļu 
laukuma labiekārtošana Lāču pamatskolā” līdz-
fi nansējuma nodrošināšanai un Līksnas  pagasta 
pārvaldei EUR 10767 dzīvojamās mājas „Dzīvoja-
mā māja 2 525. km” jumta seguma nomaiņai.

• Piešķīra līdzekļus no nekustamā  īpašu-
ma  atsavināšanas rezultātā gūtajiem pašvaldī-
bas budžetā līdzekļiem Naujenes pagasta pārval-
dei EUR 4436,05 - izmantos primārās veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanas telpu grupas 
18.novembra iela 394B, Vecstropos vienkāršo-
tas atjaunošanas dokumentācijas sagatavošanai, 
bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma iegādei un in-
ženiertopogrāfi skā  plāna izgatavošanai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0546 
un Nīcgales pagasta pārvaldei EUR 2970 -izman-
tos Tautas nama remontam un pagasta pārvaldes 
ūdensapgādei. 

• Atbalstīja pašvaldības līdzfi nansējumu 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudz-
dzīvokļu dzīvojamai mājai Nr.422, 18.novembra 
iela, Vecstropi, Naujenes pagastā.

• Nolēma izbeigt atsavināšanas procesu uz 
pašvaldības dzīvokļa īpašumu Nr. 18,  Dārza iela 
53, Randene, Kalkūnes pagastā.

• Atzina 4 pašvaldības nekustamo īpašumu 
izsoles par nenotikušām Kalupes un Vaboles pa-
gastā.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo 
īpašumu „94”, Spārīte, Maļinovas pagastā.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo 
īpašumu „Šengeida 18P”, Skrudalienas pagastā.
2015.gada 10. jūnija ārkārtas sēdē pieņemts 1 
lēmums:

• Nolēma lūgt Izglītības un zinātnes mi-
nistriju uzdot Malnavas koledžai uz izglītības 
programmu īstenošanas vietas „Višķi” bāzes 
turpināt šādu izglītības programmu realizāciju: 
„Lauksaimniecība”, „Vides aizsardzība”, „Auto-
transports”, „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Lauk-
saimniecības tehnika” un „Dārzkopība”, kā arī 
lūdza programmu īstenošanai  nodot pašvaldības 
īpašumā mācību korpusu, dienesta viesnīcu, 2 
mācību darbnīcas, garāžu un zemi zem šīm ēkām, 
kā arī zemes vienību 2.24 ha un būvi “Saimniecī-
bas ēka”, zemes vienību 2.12 ha, zemes vienību 
3.70 ha un saimniecības ēku „Moļi” un zemes vie-
nību 38.90 ha. Atcēla novada domes 04.03.2015. 
lēmumu Nr. 152 „Par  Viduslatgales Profesionā-
lās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas 
vietas „Višķi” saglabāšanu”.
2015.gada 11.jūnija sēdē pieņemti 107 lēmumi:

• Nolēma pārņemt no Višķu pagasta pār-
valdes bilances  novada domes bilancē  ERAF  
projektā „Daugavpils novada izglītības iestāžu 
konkurētspējas uzlabošana  un izglītības pakal-
pojumu pieejas paaugstināšana” iesaistītā nekus-
tamā īpašuma „Špoģu vidusskolas ēkas vienkār-
šota renovācija” autoruzraudzības izmaksas ar 
bilances vērtību EUR 1635,59.

• Atļāva demontēt un norakstīt novada 
pašvaldībai piederošo Vasargelišku koka skatu 
torni Naujenes pagastā sakarā ar tā slikto teh-
nisko stāvokli. 

• Izveidoja novada domes Medību koordi-
nācijas komisiju un apstiprināja tās  koordināci-
jas komisijas nolikumu.

• Apstiprināja no 01.07.2015. Tabores pa-
gasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu iz-
cenojumus.

• Grozīja novada domes 30.04.2015. lēmu-

mu Nr.320 „Par lietota mikroautobusa iegādi”, 
nosakot mikroautobusa vērtību līdz EUR 16000.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 
EUR 15990 lietota pasažieru mikroautobusa ie-
gādei Laucesas pagasta pārvaldei.

• Piešķīra Naujenes bērnu namam papil-
dus fi nansējumu EUR 14116,73 (ar PVN) ASV 
Virspavēlniecības Eiropā fi nansētā projekta 
„Naujenes bērnu nama vidējās grupas vienkāršo-
ta renovācija” ieviešanai.

• Atbalstīja viena Daugavpils  novada  
sporta skolas izglītojamā un trenera dalību Eiro-
pas čempionātā kadetiem brīvajā cīņā Serbijā no 
04.08.2015. līdz 08.08.2015. un segt sagatavoša-
nās treniņu nometnes, kā arī nepieciešamās ak-
reditācijas un dalības izmaksas čempionātā EUR 
2000.

• Nolēma iegādāties novada pašvaldības 
īpašumā zemes vienību Daugavas iela 31A, Krau-
ja, Naujenes pagastā, uz kuras atrodas Naujenes 
tautas bibliotēkas ēka par EUR 300. 

• Apstiprināja 2 pašvaldības nekustamo 
īpašumu Višķu pagastā  izsoles protokolus.

• Atļāva atsavināt 12 pašvaldības nekus-
tamos īpašumus Kalkūnes, Līksnas un Naujenes 
pagastā.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo 
īpašumu „94”, Spārīte, Maļinovas pagastā.

• Nolēma pārdot izsolē pašvaldības nekus-
tamo īpašumu „Bērziņi 2”, Līksnas pagastā un 
apstiprināja izsoles noteikumus.
2015.gada 18. jūnija ārkārtas sēdē pieņemts 1 
lēmums:

• Grozīja novada domes 10.06. 2015. lē-
mumu Nr. 453 „Par  izglītības programmu īste-
nošanas vietu „Višķi”” izteica jaunā redakcijā 
2.punktu, kurā lūdza nodot novada pašvaldības 
īpašumā nekustamā īpašuma „Višķu profesionā-
lā vidusskola” četras būves (kadastra apzīmējumi 
4498 005 0449 005, 4498 005 0449 006, 4498 005 
0449 007 un 4498 005 0449 009) un tām funkcio-
nāli nepieciešamās zemes vienības (kadastra ap-
zīmējums 4498 005 0449) daļu, divas būves (ka-
dastra apzīmējumi 4498 005 0450 004 un 4498 
005 0450 008) un tām funkcionāli nepieciešamo 
zemes vienības (kadastra apzīmējums 4498 005 
0450) daļu, zemes vienību (kadastra apzīmējums 
4498 005 0458), zemes vienību (kadastra apzīmē-
jums 4498 005 0640)  un būvi (kadastra apzīmē-
jums 4498 005 0640 001), zemes vienību (kadas-
tra apzīmējums 4498 005 0627).”
2015.gada 25.jūnija sēdē pieņemti 31 lēmums:

• Apstiprināja novada pašvaldības 2014.ga-
da publisko pārskatu.

• Grozīja novada domes nolikumu.
• Apstiprināja novada pašvaldības autoce-

ļu fonda līdzekļu sadales precizēto plānu  2015.
gadam.  

• Nolēma atbalstīt SIA “EKA PAIPALAS” 
darbību un ražošanas atjaunošanu, un turpināt 
darbu pie Latgales programmas ietvaros plānotā 
sadarbības projekta ar Daugavpils pilsētas domi. 
Lūdza Zemkopības ministriju izvērtēt izveidoju-
šos situāciju ar SIA “EKA PAIPALAS” darbības 
apturēšanu, operatīvi atrisināt jautājumu par ra-
žošanas procesa atjaunošanu un izskatīt jautāju-
mu par fi nansiāla atbalsta piešķiršanu SIA pilna 
cikla darbībai. Nolēma informēt Lauksaimnieku 
organizāciju sadarbības padomi par situāciju SIA 
“EKA PAIPALAS” un lūdza atbalstu atcelt liegu-
mu paipalu olu izplatīšanai un putnu pārvietoša-
nai.

• Piešķīra papildus fi nansējumu no nova-
da domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
Naujenes pagasta pārvaldei EUR 3678, Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” ēkas bē-
niņu telpas mitruma rašanās cēloņu novēršanai.

• Atbalstīja novada pašvaldības energo-
efektivitātes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu 
dzīvojamai mājai Nr.108, Komunālā iela, Kalkū-
ni, Kalkūnes pagastā, un piešķīra līdzfi nansēju-
mu dzīvokļu īpašniekiem EUR 23019.

• Grozīja novada domes 30.09.2013. lēmu-
mu Nr.992 “Par projektu Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/
IPIA/VRAA/005  „Daugavpils novada pašvaldī-
bas ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās 

darbības attīstības sekmēšanai”: apstiprināja 
ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas EUR 
315884,06 , no kurām EUR 59567,76  segt no no-
vada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļiem, un 
projekta  pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi.

• Nolēma nodot no novada domes bilances 
Tabores, Skrudalienas, Naujenes, Medumu, Lau-
cesas un Demenes pagasta pārvalžu zembilancē 
projektā „Daugavpils novada publisko Interneta 
pieejas punktu attīstība” iegādātos pamatlīdzek-
ļus ar bilances vērtību  EUR 61665,07 un iegādā-
to inventāru ar bilances vērtību  EUR 4169,56.  

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo 
īpašumu dzīvokli Nr.11, „Dzīvojamā māja 3 525.
km”, Līksnas pagastā.

• Nolēma pārdot 9 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Naujenes, Līksnas un Kalkūnes pagas-
tā.

• Nolēma pārdot izsolē pašvaldības nekus-
tamo īpašumu dzīvokli Nr.11, „Dzīvojamā māja 
3 525.km”, Līksnas pagastā un apstiprināja izso-
les noteikumus.

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



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2015.gada 2.jūlijs 3

I Z S O L E S

 Deputāti lēma par Višķu 
profesionālās skolas likteni

Jūnijā divās ārkārtas novada domes 
sēdēs deputāti lēma par Viduslatgales 
profesionālās vidusskolas izglītības 
programmas īstenošanas vietas „Viš-
ķi” saglabāšanu un īpašumu pārņem-
šanu. Pēc dažādu variantu izskatīša-
nas, par optimālāko risinājumu tika 
nolemts, ka turpmāk Višķu profesio-
nālā skola darbosies Malnavas kole-
džas paspārnē. 

Deputāti vienbalsīgi nolēma lūgt 
Izglītības un zinātnes ministrijai no-
dot pašvaldības īpašumā arodskolas 
īpašumus – ēkas un zemi, kuras turp-
māk bezatlīdzības lietošanā izmantos 
Malnavas koledža. Pārņemtie īpašu-
mi turpmāk tiks izmantoti  ne tikai 
izglītības funkciju realizēšanai, bet arī 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabā-
šanai.

Lielāko izšķiršanos starp deputā-
tiem radīja fakts, ka, saskaņā ar vie-
nošanos, turpmāk pašvaldība apņem-
sies segt visus fi nansiālos izdevumus, 
kas saistīti ar fi liāles uzturēšanu, kas 
gada laikā varētu veidot vairāku tūk-
stošu eiro lielas izmaksas. Daugavpils 
novada izpilddirektore Vanda Kezi-
ka gan norāda, ka tas nenozīmē, ka 
pašvaldība segs visu summu – tā kā 
visi īpašumi tiks nodoti Malnavas ko-
ledžas bezatlīdzības lietošanā, sadar-
bības līgumā tiks stingri atrunātas 
katras puses fi nansiālā atbildība un 
uzturēšanas kārtība. 

Daugavpils novada domes priekšsē-
dētajas vietnieks Arvīds Kucins atzī-
mē, ka pozitīvi vērtējams ir fakts, ka 
izdevies panākt nosprausto mērķi un 
saglabāt mācību realizāciju Višķos, 
taču jārēķinās, ka skolas infrastruk-
tūras uzturēšana un mācību procesa 
realizācija pašvaldībai prasīs budžeta 
līdzekļus.  „Mums bija svarīgi sagla-
bāt profesionālo skolu Višķos, jo, ap-
taujājot audzēkņus, vairāk nekā 80% 
atzina, ka nespētu fi nansiāli atļauties 
mērot ceļu uz citu apmācību vietu, tā-
pēc būtu spiesti pārtraukt mācības. 
Tāpat tas bija nepieciešams, lai pa-
gastā tiktu saglabātas darba vietas, 
tādējādi mazinot sociālo spriedzi un 
atvieglojot varbūtējo fi nansiālo slogu 
iedzīvotājiem, ņemot vērā, ka sko-
la no pašvaldības aģentūras „Višķi”” 
iepērk pusi no saražotā siltuma,” tā 
A.Kucins. 

Pateicoties pieņemtajam lēmumam, 
jau ar jauno 2015.gada mācību gadu, 
audzēkņi Višķos varēs apgūt četras 
līdz šim esošās akreditētās mācību 
programmas  - lauksaimniecību, lauk-
saimniecības tehniku, ēdināšanas pa-
kalpojumus un autotransportu, kā arī 
divas jaunas programmas – dārzko-
pību un vides aizsardzību. Tās varēs 
apgūt gan klātienes, gan neklātienes 
formā.

 Deputāti pauda atbalstu 
SIA „EKO PAIPALAS” 

ražošanas procesa atjaunošanai
25.jūnija novada domes sēdē, reaģē-

jot uz SIA „EKA PAIPALAS” iesnie-
gumu, kurā tika lūgts sniegt palīdzību 
notiekošajā nopietnajā situācijā uzņē-
mumā, deputāti lēma par pašvaldības 
iespējām palīdzēt un sniegt atbalstu. 
Uzņēmums nonāca grūtības, kad bija 
spiests apturēt savu darbību jūnija sā-
kumā, pēc tam, kad PVD, veicot labo-
ratorisko kontroli Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zināt-
niskajā institūtā „BIOR”, konstatēja, 
ka paipalu olās atrodas aizliegtā an-
tibiotika hloramfenikols, kas, vistica-
māk, tur nonākusi, paipalas barojot ar 
Lietuvas uzņēmumā «Kauna grūdai» 
pirkto barību. Uzņēmumam PVD uz-
lika par pienākumu nokaut novietnē 
esošās vaislas paipalas un gaiļus, kas 
barotas ar konkrēto barību, kā arī no 
tirgus apgrozības izņemt paipalu olas. 

SIA „EKA PAIPALAS” apšaubīja 
konstatētos pārkāpumus, tāpēc pa-
raugus pēc pašu iniciatīvas aizsūtīja 
arī neatkarīgajām laboratorijām „Ha-
milton Poland” Polijā un „LUFA-ITL” 
Vācijā, kuru slēdziens bija, ka aizlieg-
tā viela nav konstatēta. Neskatoties 
uz to, ka SIA „EKA PAIPALAS” iz-
pildīja arī PVD uzliktās prasības, lai  
patērētājiem nerastos šaubas par pro-
dukta drošību un kvalitāti (nokautas 
tika vairāk kā 22 000 paipalas, utilizē-
tas 87720 olas), uzņēmums joprojām 
nav saņēmis atļauju atsākt pilna cikla 
darbību, kas katru dienu nes tam no-
pietnus fi nansiālos zaudējumus. 

Deputāti apsprieda, kāpēc var ras-
ties tāda situācija, ka ir tik atšķirīgi 
analīžu rezultāti starp dažādu valstu 
laboratorijām. Arvīds Kucins (DNP) 
un Viktors Kalāns (ZZS) norādīja, ka, 
tā ir absurda situācija, ka PVD citu 
valstu analīžu rezultātus neņem vērā 
un neuzskata par atbilstošiem, lai gan 
paraugi ņemti no tās pašas partijas 
olām. Deputāts Roberts Jonāns (DNP) 
pauda bažas vai barība, ko izplata 
„Kauna grūdai”, nav kaitīga arī citiem 
lauksaimniecībā barotajiem lopiem. 

Deputātiem savu redzējumu par 
radušos situāciju izklāstīja arī uzaici-
nātais PVD Dienvidlatgales pārvaldes 
vadītājs Antons Lazdāns. „Zemkopī-
bas ministrijai sakrīt viedoklis ar PVD 
Centrālo vadību, kuri uzskata, ka uz-
ņēmumam vēl ir nepieciešams no ap-
grozības izņemt paipalu olas, lai tiktu 
sniegta atļauja atsākt saimniecisko 
darbību. No savas puses es varu reko-
mendēt perspektīvā atrast citu spēk-
barības ražotāju vai arī uzņēmumam 
tiesas ceļā piedzīt radušos zaudēju-
mus, kas radušies ar nepilnvērtīgas 
barības izmantošanu,” tā A.Lazdāns. 

SIA “EKA PAIPALAS” savu dar-
bību uzsāka 2012.gadā kā viens no 
straujāk augošajiem uzņēmumiem 
Daugavpils novada teritorijā un tam 
līdz šim bija vislielākā paipalu ferma 
Latvijā. Daugavpils pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika uzskata, 
ka PVD steidzami pieņemtais lēmums 
par putnu izkaušanu, nesagaidot al-
ternatīvus laboratoriju slēdzienus, ir 
apšaubāms. „Uzņēmumam ir nodarīti 
lieli zaudējumi un esošā situācija ap-
draud Latgales programmas projektu.  
Vai vispār valstī pastāv kāds kompen-
sācijas mehānisms, ja tiek atklāts, ka 
uzņēmums bija nepatiesi apsūdzēts? 
Uzņēmums, protams, var mēģināt tie-
sāties, bet jāņem vērā, ka tiesāties ar 
valsti ir ļoti sarežģīti,” rezumēja paš-
valdības izpilddirektore. 

Tā kā uzņēmums ir iesaistījies Lat-
gales programmas ietvaros plānotajā 
projektā „„Degradēto rūpniecisko te-
ritoriju reģenerācija Daugavpils pil-
sētas, Daugavpils un Ilūkstes novadu 
teritorijās” , pašvaldība ir noraizēju-
sies, ka uzņēmuma radušās nedienas 
varētu ietekmēt vērienīgā projekta 
tālāko virzību. Daugavpils novada 
dome plāno sadarbībā ar Daugavpils 
pilsētas domi realizēt projektu un re-
vitalizēt Sventes pagasta degradēto 
teritoriju, pielāgojot to jaunu komer-
santu izvietošanai vai esošo paplaši-
nāšanai, lai sekmētu nodarbinātību 
un ekonomisko aktivitāti pašvaldības 
teritorijā. Jau iepriekš SIA “EKA PAI-
PALAS” parakstīja Nodomu protoko-
lu, kurā piekrita iesaistīties projektā, 
lai paplašinātu komercdarbību, mo-
dernizējot savu ražošanu. 

A.Lazdāns apliecināja, ka abas ie-
saistītās puses ir ieinteresētas pēc 
iespējas ātrāk atrisināt radušos si-
tuāciju, bet lēmumu par ražošanas 
atjaunošanu pieņem PVD Centrālais 
aparāts un Zemkopības ministrija. 
Tāpēc deputāti vienbalsīgi nolēma, ka 
novada domei nepieciešams atbalstīt 
SIA „EKA PAIPALAS” , kā arī turpi-
nāt darbu pie Latgales programmas 
ietvaros plānotā sadarbības projekta. 
Tāpat tika nolemts lūgt Zemkopības 
ministriju izvērtēt radušos situāciju 
un operatīvi atrisināt jautājumu par 
ražošanas procesa atjaunošu. Tiks 
izskatīts arī jautājums par fi nansiāla 
atbalsta piešķiršanu uzņēmuma pilna 
cikla darbībai.

Jāpiebilst, ka 29.jūnijā PVD atļāva 
uzņēmumam atsākt ražošanu un no-
lēma padziļināti pārbaudīt Lietuvas 
uzņēmuma “Kaunas grūdai” Latvijā 
tirgotās dzīvnieku barības kvalitāti.

Uzsākta jaunu skatu torņu 
būvniecība dabas parkā 

“Daugavas loki”

Eiropas Savienības Kohēzijas fon-
da fi nansētā projekta „Antropogēno 
slodzi samazinošās un informatīvās 
infrastruktūras izveide NATURA 
2000 teritorijās. II kārta” ietvaros 
Latgalē dabas parka “Daugavas 
loki” teritorijā uzsākta jaunu skatu 
torņu būvniecība.

Aprīlī veikta vecā skatu torņa de-
montāža Vasargelišķos, ir izņem-
ti vecie pamati un ielieti jauni. Arī 
Daugavas otrajā pusē pamati ir ie-
lieti jaunajam skatu tornim Lazdu-
kalnā un ir uzsākta konstrukciju 
montāža.

Kohēzijas fonda projekta ietvaros 
dabas parkā “Daugavas loki” tiks 
uzbūvēti 2 skatu torņi, tiks atjauno-
ta Dinaburgas taka ar kāpnēm, til-
tiņiem, kā arī tiks izveidota 3 metru 
augsta skatu platforma ar skatu uz 
Dinaburgas pils pilsdrupām un pils 
maketu. Dabas parka “Daugavas 
loki” teritorijā tiks uzstādīti 13 in-
formatīvi stendi un 30 robežzīmes, 
kā arī tiks uzstādītas norādes zīmes.

Pamati ir arī ielieti Ormaņkalna 
skatu tornim dabas parka „Sauka” 
teritorijā.

Būvniecības darbus pieminētajos 
objektos iepirkuma procedūras re-
zultātā uzticēts veikt SIA “VJM” un 
tie ir jāpabeidz līdz šā gada 30. no-
vembrim.

Dabas aizsardzības pārvalde at-
vainojas teritorijas apmeklētājiem 
par neērtībām un aicina ievērot ie-
robežojumus objektu būvniecības 
vietās. 

2015. gadā ar Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda atbalstu tiks turpi-
nāta dabas tūrisma infrastruktūras 

izbūve un atjaunošana Dienvidkur-
zemē, Ziemeļlatgalē un Dienvidl-
atgalē, Dienvidvidzemē un Ziemeļ-
vidzemē, kā arī Pierīgas reģionā. 
Dabas tūrisma objektos tiks labie-
kārtotas takas, izbūvēti stāvlau-
kumi un pievedceļi, laipas, kāpnes, 
ierīkotas nodarbību vietas, tualetes, 
uzstādītas atkritumu urnas un veik-
ti citi NATURA 2000 teritoriju infra-
struktūras uzlabošanas darbi.

Inese Pabērza
Dabas aizsardzības pārvaldes 
Sabiedrisko attiecību un vides 

izglītības no daļas vadītāja

 2015.gada 7. jūlijā plkst. 9.00 
Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdots nekustamais īpašums „Bi-
ķernieki”, kas sastāv no zemes vie-
nības  0.12 ha platībā un ēkas (vei-
kals)    58.8 m2 platībā un atrodas 
Daugavpils novada Biķernieku pa-
gasta Biķernieku ciemata teritorijā 
viendzīvokļa dzīvojamo māju apbū-
ves apvidū, maģistra ceļa malā,  6.8 
ha attālumā no Naujenes ciemata, 
15.8 km attālumā no Daugavpils pil-
sētas robežas. Piebraucamais ceļš ir 
labā stāvoklī, asfaltēts. Apkārtējās 
teritorijas ir apsaimniekotas, tuvu-
mā atrodas pagasta pārvaldes ēka. 
Sabiedriskais transports – novada 
maršruta autobuss. Nekustamais 
īpašums izmantojams – veikala, ofi -
sa, darbnīcu ierīkošanai, kā arī var 
izmantot kā dzīvojamo platību.  

Objekta sākotnējā cena – EUR 
1580.00

Izsoles dalībnieki uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties  līdz 
2015. gada  3. jūlijam  plkst. 15.00 
Daugavpils novada domē,  12. kabi-
netā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 15.30), Rīgas iela 2, Daugav-
pils, iepriekš samaksājot reģistrā-
cijas maksu 14.00 euro un nodroši-
nājumu 10%  apmērā no izsolāmā 
nekustamā īpašuma sākumcenas.

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

Tālr. uzziņām:  654  65476827,  
29412676

Biķernieku pagasta pārvalde: 
65475117, 28735652;

Ambeļu pagasts pārvalde:  
65475117, 28795288

E.Rudāns

Elza Timšāne

Elza Timšāne
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Uzsākti Naujenes bērnu nama 
renovācijas darbi

ASV Bruņoto spēku virspavēlnie-
cība Eiropā sadarbībā ar ASV vēst-
niecību Latvijā un Daugavpils no-
vada domi 2015. gada jūnijā uzsāka 
civilmilitārās sadarbības projektu 
Naujenes bērnu namā. Lai atzīmētu 
renovācijas darbu uzsākšanu, 8. jū-
nijā notika projekta atklāšanas cere-
monija. 

ASV Gaisa spēku Nacionālās gvar-
des karavīri kopā ar Latvijas Bruņo-
to spēku militārajiem inženieriem 
veiks renovācijas darbus ēkā, kur 
dzīvo Naujenes bērnu nama pusau-
dži. Darbu kvalitātes pārbaudi no-
drošinās konkursa kārtībā izvēlētais 
vietējais apakšuzņēmējs SIA „Ditton 
būve”, kas veic arī sākotnējos de-
montāžas un projekta sagatavošanas 
darbus, nodrošinās materiālu piegā-
di un tehnisko ekspertīzi. 

ASV  militārajiem inženieriem 
šādi darbi nav jāveic pirmo reizi. Lī-
dzīgi remontdarbi veikti citās Eiro-
pas valstīs un tepat Latvijā, un tas ir 
kārtējais projekts, kas apliecina abu 
valstu ciešo sadarbību, uzsver ASV 
vēstniecības Latvijā pārstāve Vane-
sa Akere.

„Dažus gadus atpakaļ mēs aizsā-
kām nu jau par tradīciju kļuvušo 
Latvijas un Amerikas inženieru sa-
darbību. Esmu gandarīta, ka šodien 
mums ir iespēja šo sadarbību redzēt 
dzīvē. Es ceru, ka šī sadarbība tur-
pināsies arī tad, kad darbi šeit būs 
pabeigti.”

Šādi projekti sniedz gan apmācību 
iespējas karavīriem, gan taustāmu 
labumu vietējiem iedzīvotājiem. Tā 
atzīmējis ASV bruņoto spēku pārstā-
vis, majors Noa Dīls. 

Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektore Vanda Kezika savā 
uzrunā apliecināja, ka pašvaldība ir 
gatava piedalīties arī citos projektos, 
kas līdzīgi šim.  

„Es saprotu, ka nekādi labi aps-
tākļi nevar aizstāt ģimeni, bet mēs 
rakstīsim citus projektus un mācī-
sim bērnus dzīvot sabiedrībā, kā kļūt 
par labiem viņas biedriem.” 

Naujenes bērnu nama direktore 

Lilita Gasjaņeca aicināja visus šeit 
justies kā mājās. 

„Patiess prieks šodien jūs visus 
šeit redzēt. 53 mazas un lielas sir-
sniņas priecīgas un laimīgas, ka var 
jūs šodien sagaidīt. Katra dvēselīte 
ir cietusi no dažādām vardarbībām. 
Šeit no mums viņi gaida ne tikai mī-
lestību, bet arī atbalstu. Pateicoties 
šim projekta, ceram, ka viss uzlabo-
sies.”

Latvijas Bruņoto spēku pārstāvis, 
majors Ģirts Savins pauda pārliecī-
bu, ka tas, ko darām kopīgiem spē-
kiem, ir drošas un patīkamas vides 
nodrošināšana bērniem, kur viņiem 
augt un mācīties. 

„Daugavpils novadā karavīri nav 
pirmo reizi. Tā ir trešā reize, kad 
mēs esam šeit un varam dot savu 
ieguldījumu nākotnei, mūsu bērnu 
izglītības un dzīves kvalitātes aps-
tākļu uzlabošanai. Man prieks, ka 
šādi pasākumi nes mūsu karavī-
riem iespēju sadarboties savā starpā 
un gūt pieredzi. Es gribu teikt lielu 
paldies ASV armijai Eiropā, kas ir 
fi nansējusi šo projektu, kā arī ASV 
vēstniecībai Latvijā un Daugavpils 
novada domei par sadarbību, kas ļā-
vusi mums būt šeit un uzsākt šī pro-
jekta īstenošanu.” 

Svinīgās ceremonijas laikā klāt-
esošos ar priekšnesumiem priecēja 
Naujenes bērnu nama audzēknes, 
Naujenes Jaunatnes iniciatīvas un 
sporta centra break dance grupa un 
Naujenes Mūzikas un mākslas sko-
las akordeoniste.  

Projekta atklāšanas ceremonija 
noslēdzās ar vēstījuma bērniem ie-
kapsulēšanu vietā, kur uz projekta 
noslēgumu plānots uzstādīt tēlnieka 
Ivo Folkmaņa veidoto gliemezi, kas 
simbolizēs mājas. 

Rekonstrukcija izmaksās 183 000 
ASV dolāru. ASV un Latvijas militā-
ro inženieru sadarbība pie Naujenes 
bērnunama rekonstrukcijas noslēg-
sies šī gada jūlija beigās, kad arī plā-
nots nodod atjaunoto objektu. 

Naujenē ierodas inženieri no 
Pensilvānijas Nacionālās gvardes 
Turpinot ASV Bruņoto spēku Virs-

pavēlniecības Eiropā fi nansēto civil-
militārās sadarbības projektu Nau-
jenes bērnu namā, 29. jūnijā esošos 
militāros inženierus no Kanzasas 
Gaisa spēku Nacionālas gvardes 
190. inženieru vienības nomaina in-
ženieri no Pensilvānijas Nacionālās 
gvardes. Līdzi tie atveduši arī dāva-
nas bērnu nama bērniem, kuras pa-
sniedza bērniem savā pirmajā darba 
dienā Naujenes bērnu namā. Bērnu 
acīs mirdzēja prieks par saņemta-
jām dāvanām (rotaļlietām, apģērbu, 
apaviem, higiēnas piederumiem un 
brillēm). Līdzīgas dāvanas drīz atce-
ļos arī pie Medumu internātpamat-
skolas bērniem. Tās tiks dāvinātas 
7. jūlijā. 

Tikšanās gaitā Daugavpils novada 
domē gan ASV vēstniecības pārstāv-
ji, gan Daugavpils novada domes va-
dība, gan arī paši militārie inženieri 
ļoti pozitīvi vērtēja šo sadarbību un 
ir gandarīti, ka tā nesusi tik pozi-
tīvus rezultātus. Pēc viņu domām, 
noslēdzoties projektam, ieguvēji būs 
ne tikai bērni, bet arī viņi paši, jo 
projekta realizācijas gaitā viņiem ir 
bijusi iespēja komunicēt ar bērniem, 
iepazīt Latvijas kultūru un tradī-
cijas, kā arī darba brīvbrīžos veltīt 
savu laiku dažādām citām aktivitā-
tēm, tādā veidā sev līdzi uz Ameriku 
aizvedot arī daļiņu Latvijas. 

Militāro inženieru pirmā brigāde 
devās mājās jau 27. jūnijā. Savukārt 
26. jūnijā Daugavpils novada domē 
notika tikšanās ar domes vadību, pēc 
kuras Naujenes bērnu namā notika 
renovētā objekta apskate, lai novēr-
tētu līdz šīm paveiktos darbus. Vizī-
tē piedalījās pārstāvji no ASV vēst-
niecības Latvijā, ASV Bruņoto spēku 
Virspavēlniecības Eiropā, kā arī no 
Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem un divi Saeimas deputāti – 
Juris Viļums un Silvija Šimfa. 

Pēc objekta apskates Daugav-
pils novada domes priekšsēdētā-
jas vietnieks Arvīds Kucins un 
izpilddirektore Vanda Kezika mi-
litārajiem inženieriem pasniedza 
Pateicības rakstus par veiksmīgu 
sadarbību un ieguldījumu Nauje-
nes bērnu nama bērnu dzīves vi-
des uzlabošanā, realizējot projek-
tu „Naujenes bērnu nama vidējās 
grupas vienkāršota renovācija”. 
Inženieru trešā grupa ieradīsies 
Naujenē jau 12. jūlijā, savukārt pro-
jekta noslēgums un izrenovētā ob-
jekta nodošana tiek plānota uz 23. 
jūliju, kad arī tiks uzstādīts tēlnieka 
Ivo Folkmaņa veidotais gliemezis.

Olga Smane

Olga Smane
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Paziņoti LMT projektu konkursa uzvarētāji 
Turpinot 2011. gadā sekmīgi aiz-

sākto projektu “LMT Latvijai”, 
“Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) 
sadarbībā ar sešām Latvijas pilsē-
tām - Cēsīm, Madonu, Dobeli, Roju, 
Skrundu un Iecavu, kā arī Daugav-
pils novadu, no šā gada 23. marta iz-
sludināja pieteikšanos projektu kon-
kursa jaunajam posmam. Ikvienam 
bija iespēja iesniegt projekta ideju, 
kas ļautu uzlabot sava novada un 
novadnieku dzīvi.  

“Veiksmīga Latvijas izaugsme ie-
spējama tikai tad, ja mēs katrs uz-
ņemsimies atbildību par savu val-
sti, novadu, pilsētu un tuvākajiem. 
Reizēm vajag tikai mazliet, lai savas 
idejas pārvērstu darbos. LMT prie-
cājas par katru, kurš uzdrīkstas un 
dara, tāpēc esam patiesi gandarīti, 
ka arī šogad varam atbalstīt iedzīvo-
tājus, kuri vēlas uzlabot dzīvi savā 
pilsētā vai novadā,” uzsver LMT pre-
zidents Juris Binde.

Kopš 2011. gada, visā projektu 
konkursa realizācijas laikā, kopu-
mā īstenoti vairāk nekā 80 iedzī-
votājiem nozīmīgi projekti, kam 
LMT atvēlējis  līdz 200 tūkst. eiro. 
Par šo summu realizēti projekti 
sešpadsmit Latvijas pilsētās un no-
vados: Liepājā, Valmierā, Daugav-
pilī, Jelgavā, Ventspilī, Jēkabpilī, 
Kuldīgā, Rēzeknē, Preiļos, Saldū, 
Talsos, Tukumā, Bauskā, Līvānos, 
Ogrē un Valkā. Projektu konkursa 
ietvaros labiekārtotas novadu teri-
torijas, sakopti vides objekti, piln-
veidotas un dažādotas sporta, iz-
glītības, kultūras un citas iespējas, 
rīkoti pasākumi un sacensības, un 
īstenotas daudzas citas iniciatīvas.

Šogad no Daugavpils novada LMT 
projektu konkursā savas idejas ie-
sniedza 18 projektu pieteicēji, 17 no 
tiem tika atlasīti balsošanai. Apko-
pojot konkursa rezultātus, par uzva-
rētājiem tika atzīti 4 projekti, katrs 
iegūstot līdz 2 000 eiro lielu fi nan-
sējumu. Nīcgales pagastā tagad būs 
savs futbollaukums, kur būs iespēja 
sportot un atpūsties bērniem un jau-
niešiem. Tādā veidā tiks populari-
zēts veselīgs dzīvesveids un dažādo-
tas brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
Projekta kopējais fi nansējums 1976 
eiro. Līksnas parkā būs jauns Mīles-
tības koks, kurā kāzu dienā jaunais 
pāris varēs iekārt savu atslēdziņu,  
simboliski uz mūžu saslēdzot kopā 
savas sirdis. Vecajā kokā esošās at-
slēgas tiks iestrādātas koka stum-
brā, lai jaunlaulātie, atbraucot pēc 
pāris gadiem, varētu atrast savu at-
slēdziņu. Mīlestības koks izmaksās 
1950 eiro. Demenes pagastā, patei-
coties uzvarai konkursā, notiks vēl 
skanīgāki pasākumi kā līdz šim, jo 
par vinnēto naudiņu tiks iegādāta 
jauna un kvalitatīva apskaņošanas 
aparatūra, kas nodrošinās norišu 
kvalitāti un papildinās mākslinieku 
uzstāšanos. Savukārt, pateicoties 
biedrības „Jubra” iesniegtajam pro-
jektam, Daugavpils novadā notiks 
pirmais MTB maratons, kurā varēs 
piedalīties ikviens aktīvās atpūtas 
cienītājs. Velosacensību iniciatīva 
Daugavpils novadā iespējams būs 
pat nākotnes velosporta sacensību 
rīkošanas pamats, kas veicinās no-
vada atpazīstamību. 

 Noslēgumam tuvojas projekts „Pārrobežu pacients”

Tuvojas nobeigumam Eiropas kai-
miņattiecību un partnerības ins-
trumenta Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmas projekts Nr. LLB-2-264 
„Apstākļu nodrošināšana pārrobežu 
primāro medicīnisko pakalpojumu 
pieejamībai Daugavpils novada un 
Braslavas rajona teritorijā” (projekta 
saīsinātais nosaukums - „Pārrobežu 
pacients”), kuru Daugavpils novada 
dome realizē sadarbībā ar Nacionālā 
veselības dienesta Latgales nodaļu 
un Braslavas centrālo rajona slimnīcu 
(Baltkrievija). 3.jūnijā Daugavpilī no-

tika paplašinātā apvienotās projekta 
ieviešanas darba grupas sēde, kurā 
piedalījās projekta ieviešanas darba 
grupu un uzraudzības komitejas pār-
stāvji. 

Sēdes laikā tika izvērtēta projekta 
ieviešanas gaita, apspriestas projekta 
rezultātu uzturēšanas saistības un ie-
skicēti nākotnes plāni projekta idejas 
attīstības nepārtrauktības nodrošinā-
šanai.

Sēdē piedalījās arī Baltkrievijas Re-
publikas ģenerālkonsuls Daugavpilī 
Vladimirs Kļimovs, kurš atzīmēja, ka 
cilvēkiem savā ikdienā nevajadzētu 
izjust teritoriālās robežas. Līdz ar to 
projekts „Pārrobežu pacients”, kurš 
vērsts uz šķēršļu mazināšanu medi-
cīnas pakalpojumu sniegšanā, ir ļoti 
zīmīgs. Projekta pasākumos izska-
nējušais sauklis „Apvienoties, lai uz-
labotu” ir tieši tā darbība, kura būtu 
vajadzīga produktīvu pārmaiņu sa-
sniegšanai. 

Sēdes atklāšanas uzrunā Daugav-
pils novada pašvaldības izpilddirek-
tore Vanda Kezika apkopoja projekta 
gaitā sasniegto, nosaucot šo projektu 
par vienu no veiksmīgākajiem Dau-
gavpils novada projektiem, akcentējot 
to, ka projekta ietvaros iesāktajam 
var būt plaša nākotne.

Braslavas rajona deputātu pado-
mes priekšsēdētāja Ņina Pučinska 
norādīja, ka Braslavas rajona pašval-
dībai ir vairāki sadarbības projekti. 
Tomēr projekts „Pārrobežu pacients” 
ir vienīgais veselības aprūpes jomā. 
Ļoti svarīgi, ka projekts veicināja 
esošo kontaktu saglabāšanu un jau-
nu veidošanu tieši starp medicīnas 
jomas profesionāļiem, kas ir nozīmīgs 
priekšnoteikums sabiedrības pakalpo-
jumu attīstībai.

Domājot par projekta idejas turp-
māko attīstību un sadarbības loka pa-
plašināšanu, uz darba grupas sēdi bija 
pieaicināti dažādu Braslavas centrā-

lās rajona slimnīcas nodaļu pārstāvji 
un tika sarīkotas tikšanās ar Daugav-
pils bērnu veselības centra, Neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības dienesta 
Latgales reģionālā centra un Daugav-
pils reģionālās slimnīcas vadību. 

Visi pasākuma dalībnieki atzina 
sēdi par ļoti produktīvu.  

Projekta galvenais mērķis ir nodro-
šināt apstākļus pārrobežu primāro 
medicīnisko pakalpojumu pieejamī-
bai Latvijas-Baltkrievijas pierobežas 
zonā, kā arī sadarbību starp šo pakal-
pojumu sniedzējinstitūcijām. Projekta 
realizāciju īsteno Daugavpils novada 
dome sadarbībā ar Braslavas centrālo 
rajona slimnīcu un Nacionālās veselī-
bas dienesta Latgales nodaļu. Kopē-
jais projekta budžets ir 682 713 EUR. 
90% jeb 614 441,70 EUR no tā sastāda 
ENPI fi nansējums.

Olga Lukaševiča

Olga Smane
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Mākslas plenērs „Sudraba acis. Redzēt.” 
Par tradīciju ir kļuvis Berķenelē 

rīkot starptautiskas mākslas akci-
jas, kuru rezultātā rodas oriģināli 
mākslas objekti vidē. Visi darbi top 
Raiņa dzīves un daiļrades iespai-
dā, tādēļ veiksmīgi tiek izmantoti 
ekskursiju organizēšanai Raiņa 
mājā Berķenelē. 

Arī 2015.gadā Raiņa mājā Ber-
ķenelē notika mākslas plenērs, 
kurā piedalījās Krāslavas novada 
Indras bērnu mākslas skolas au-
dzēkņi. 

Mākslas plenēra dalībnieki glez-
noja Berķeneles māju, dārzu un  
mākslas objektus vidē. 

Plenēra dalībnieku uzdevums 
bija ilustrēt eseju konkursa „Sud-
raba acis” dalībnieku labākos 
darbus. Eseju konkurss „Sudraba 
acis” Raiņa mājā Berķenelē noti-
cis jau astoņas reizes. Konkursa 
dalībnieku (8.-12.klašu skolēnu) 
uzdevums bija uzrakstīt esejas 
par Berķeneles kultūrvēsturiska-

jām ēkām (pusmuižu, klēti, stalli, 
baznīcu, pagrabu) un Raiņa mājas 
apkārtnē  izvietotajiem mākslas 
objektiem. 

Dalībnieki zīmēja, iedvesmojo-
ties gan no reālajiem mākslas ob-
jektiem, gan esejām, kurās autori 
apraksta mākslas objektu savā in-
terpretācijā. 

Rainis Berķeneles pusmuižā dzī-
voja no 6 līdz 15 gadu vecumam, 
tādēļ bija svarīgi dzejnieka jubi-
lejas gadā rīkot mākslas plenēru, 
kurā piedalās tieši bērni. 

Nedrīkst aizmirst arī faktu, ka 
Rainim bērnībā bija interese par 
vizuālo mākslu. Roalds Dobrovens-
kis savā grāmatā „Rainis un viņa 
brāļi” raksta: „Savus pirmos zīmē-
jumus zēns [Rainis] bija uzzīmējis 
vēl pirms braukšanas uz Ēģipti 
[Ēģipte – ciems Daugavpils nova-
dā]. Viņš, liekas, pēc atmiņas kopē-
ja kaut kur redzētas bildes, zīmēja 
palmas un piramīdas”.

Šogad pirmo reizi Āfrikas cūku 
mēri konstatē mājas cūkām

Šogad pirmais ĀCM saslimšanas 
gadījums mājas cūkām ir fiksēts 
Dubnas pagasta saimniecībā, sa-
vukārt inficēšanās cēlonis ir svaigi 
pļautas zāles izbarošana.

Visas 18 mājas cūkas, kurām kon-
statēts ĀCM, ir iznīcinātas, savukārt 
dzīvnieku atliekas sadedzinātas īpa-
šajā iekārtā Lauceses pagastā.

Ap skarto novietni trīs kilomet-
ru rādiusā noteikta aizsardzības 
zona, bet desmit kilometru rādiusā 
- uzraudzības zona. Šajās teritorijās 
pastiprināti kontrolē mājas un me-
žacūku veselības stāvokli. Karantī-
nas zonās pastiprināti kontrolēs arī 
dzīvnieku transportlīdzekļu kustību.

Kā ziņots, mājas cūkām ĀCM 
pēdējo reizi tika konstatēts pērn 
17.septembrī. Līdz tam tika atklātas 
inficētas 72 cūkas trīs novadu desmit 
saimniecībās, bet kopumā slimības 
dēļ nācās iznīcināt 564 mājas cūkas.

ĀCM Latvijā tika konstatēts 2014.
gada 26.jūnijā trim mežacūkām da-
žus metrus no Baltkrievijas robežas. 
Tā ir ļoti bīstama saslimšana, jo no-
vietnē, kurā slimība konstatēta, ir 
jānokauj viss ganāmpulks. Šī kaite 
Latvijas teritorijā iepriekš nekad ne-
bija reģistrēta.

Pārtikas un veterinārais dienests 
atgādina, ka slimības uzliesmojuma 
gadījumā saimniecībā vai dzīvnieku 
novietnē valsts kompensācijas varēs 
saņemt tikai tad, ja cūkas būs reģis-
trētas, bet saimniecībā ievērotas bio-
drošības prasības.

Pārtikas un veterinārā dienesta 
(PVD) inspektori laikā no 19.jūnija 
līdz 27.jūnijam konstatējuši sep-
tiņus jaunus Āfrikas cūku mēra 
saslimšanas gadījumus mežacūku 
vidū, informēja PVD pārstāvji. Līdz 
ar to mežacūkām ĀCM šogad kon-
statēts 291 dzīvniekam 19 novadu 
44 pagastos. Tikmēr kopš kaites uz-
liesmojuma kopumā saslimušas 508 
mežacūkas.

Saistībā ar ĀCM izplatības pieau-
gumu un atkārtotu uzliesmojumu 
mājas cūkām 10.jūlijā Viļņā plānota 
trīs Baltijas valstu un Polijas amat-
personu un veterināro ekspertu sa-
nāksme, pēc tikšanās ar Eiropas 
veselības un pārtikas nekaitīguma 
komisāru Vīteni Andrjukaiti infor-
mēja zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs (ZZS).

PVD aicina ievērot visus 
noteiktos biodrošības pasā-
kumus un atkārtoti atgādi-
na:

• Novietne un cūkas jāreģistrē 
Lauksaimniecības datu centrā 
un regulāri jāatjauno informācija 
par novietnē turēto cūku skaitu!

• Cūkas nedrīkst turēt āra ap-
lokos, jānovērš to kontakts ar 
savvaļas un klaiņojošiem dzīvnie-
kiem.

• Nelietojiet pakaišus, ja pastāv 
aizdomas, ka tiem varētu būt pie-
kļuvuši savvaļas dzīvnieki, tai 
skaitā mežacūkas!

• Cūkām nedrīkst izbarot zaļba-
rību, arī pagalmos pļauto zāli, ter-
miski neapstrādātus kartupeļus, 
sevišķi, ja cūku novietne atrodas 
tuvu mežam. 

Tā kā piemājas saimniecībās 
cūku piebarošana ar svaigu zāli 
laika gaitā izveidojusies par tra-
dīciju, situācijā, kad pieaug ĀCM 
gadījumu skaits meža cūkām, tas 
rada inficēšanās draudus mājas 
cūkām.

• Kopjot dzīvniekus, jāizmanto 
tikai šim darbam paredzēts ap-
ģērbs un apavi, kuri netiek valkā-
ti ārpus novietnes.

• Pie ieejas novietnē ir jānod-
rošina apavu dezinfekcija, kā arī 
novietnē jāveic regulāri tīrīšanas 
un dezinfekcijas pasākumi.

Dzīvnieku, sevišķi mājas cūku tu-
rētājus, aicinām sekot cūku veselī-
bas stāvoklim un, ja cūkas izskatās 
neveselas, nekavējoties izsaukt vete-
rinārārstu. 

Atgādinām, ka bioloģiskā drošī-
ba ir pasākumu komplekss, kuru 
ievērojot, dzīvnieku turētājs var 
pasargāt savus dzīvniekus no sa-
slimšanas ar infekcijas slimībām un 
maksimāli samazināt infekcijas slimī-
bu izplatīšanos apkārtējā teritorijā.  
Par biodrošības pasākumu ievieša-
nu un izpildi novietnēs, kurās tur un 
audzē cūku sugas dzīvniekus, tajā 
skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, 
atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai 
turētājs.

Avots: www.leta.lv; www.pvd.gov.lv

Jaunieši apguva uzņēmējdarbības 
prasmes

No 26. maija līdz 8. jūnijam ar Dau-
gavpils novada domes finansiālu un 
organizatorisku atbalstu norisinājās 
SIA „LLKC” Daugavpils nodaļas ko-
ordinētais pasākums „Atbalsts lauku 
jauniešiem uzņēmējdarbības veicinā-
šanai”, kurā aktīvi piedalījās 12 jau-
nieši no Daugavpils novada Sventes, 
Medumu, Kalkūnu, Vecaslienas, Sa-
lienas, Laucesas un Višķu pagasta.

Pasākums tika īstenots visā Latvi-
jas teritorijā, lai motivētu jauniešus 
no laukiem būt aktīviem, uzņemties 
iniciatīvu un īstenot savas radošās 
idejas, kā arī papildināt savas zināša-
nas par uzņēmējdarbību. 

Lai rosinātu pasākumā iesaistī-
tos jauniešus uzdrošināties īstenot 
savas idejas, tika piedāvāta iespēja 
pārņemt pieredzi no veiksmīgiem 
jaunajiem uzņēmējiem, kuri darbojas 
dažādās nozarēs, kā arī organizētas 
darbnīcas par biznesa ideju definēša-
nu un attīstīšanu. Tāpat tika apgūtas 
nepieciešamās pamatzināšanas uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai, t.sk. uz-
ņēmējdarbības un grāmatvedības pa-
mati, biznesa plānu izstrāde, projektu 
vadības pamati.

Vadīt apmācības tika pieaicināti 
dažādu nozaru eksperti, pieredzējuši 

uzņēmēji un SIA „LLKC” speciālisti. 
Intensīvais 5 dienu apmācību kurss 
noslēdzās ar novada tautsaimniecības 
nozaru iepazīšanu pieredzes apmai-
ņas braucienā pie aktīviem un veik-
smīgi strādājošiem lauksaimniekiem 
– mūsdienīga piena lopkopības uzņē-
muma z/s “Stārķi” īpašnieka Roberta 
Jonāna un daudzprofilu lauku uzņē-
mēja z/s „Zālītes” īpašnieka un koope-
ratīva “Sēlijas āres” valdes priekšsē-
dētāja Vitolda Kvedera, kura valdībā 
atrodas gaļas šķirnes lopi, graudaugu 
platības, augu eļļu ražošanas cehs, 
transporta pakalpojumi un atpūtas 
bāze ezera krastā. 

Noslēdzoties apmācībām, jaunieši 
saņēma sertifikātus un tika mudināti 
piedalīties biznesa ideju konkursā „Tu 
vari vairāk”, kā arī VARAM  rīkotajā 
biznesa ideju konkursā „Ideju ekspre-
sis”. 

Pateicamies Daugavpils un Ilūkstes 
partnerībai “Kaimiņi”, Latgales Plā-
nošanas reģionam, Latgales Uzņē-
mējdarbības centram,  Valsts AS 
“Attīstības finanšu institūcija Altum” 
Daugavpils filiālei, kā arī Daugavpils 
novada Izglītības pārvaldei par aktīvu 
iesaistīšanos un atbalstu pasākuma 
īstenošanā.
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Aktīvākie „Meža un dārza dienu” dalībnieki apbalvoti ar Pateicībām
Šogad novadā jau trešo gadu pēc kārtas tiek apbalvoti aktīvākie „Meža 

un dārza dienu” dalībnieki. Noslēguma pasākums 26. jūnijā notika Nauje-
nes pagastā, kas šogad ir ieguvis uzvaru nominācijā „Par publiski pieejamo 
atpūtas vietu labiekārtošanu, veiksmīgiem un radošiem risinājumiem vides 
objektu veidošanā „Meža un dārza dienu 2015” ietvaros”. 

Meža un dārza dienu aktivitātes norisinājās no 13. aprīļa līdz 20. maijam, 
kuru laikā vairākos pagastos paveikti apkārtējās teritorijas sakopšanas, 
labiekārtošanas, ciemu, dzīvojamo māju, lauku sētu, parku, bērnu rotaļu 
un sporta laukumu, kapu un kultūrvēsturisko objektu, kā arī īpašumā un 
nomā esošās zemes un tām blakus esošo ceļmalu, kā arī dīķu, ezeru un upju 
krastu sakārtošana.

Noslēguma pasākuma laikā pasniegtas sekojošas Pateicības: 
1. Naujenes pagasta pārvaldei

Par publiski pieejamo atpūtas vietu labiekārtošanu, veiksmīgiem un rado-
šiem risinājumiem vides objektu veidošanā „Meža un dārza dienu 2015” ie-
tvaros;

2. Demenes pagasta pārvaldei
Par bērnu attīstībai un drošībai visatbilstošākās vides nodrošināšanu rotaļu 
laukumos, pagasta apzaļumošanu un pludmales teritorijas labiekārtošanu 
„Meža un dārza dienu 2015” ietvaros;

3. Maļinovas pagasta pārvaldei
Par oriģinalitāti un komandas darbu pagasta teritorijas apzaļumošanā un 
labiekārtošanā „Meža un dārza dienu 2015” ietvaros;

4. Tabores pagasta pārvaldei
Par veiksmīgiem risinājumiem pagasta teritorijas apzaļumošanā un oriģi-
nalitāti ciemata teritorijas labiekārtošanā „Meža un dārza dienu 2015” ie-
tvaros;

5. Salienas pagasta pārvaldei
Par dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma objektu saglabāšanu un popula-
rizēšanu „Meža un dārza dienu 2015” ietvaros;

6. Sventes pagasta iedzīvotājam Staņislavam Pilacim 
Par radošumu un oriģinalitāti jaunu vides dekoratīvo elementu veidošanā 
un popularizēšanā „Meža un dārza dienu 2015” ietvaros;

7. Medumu pagasta pārvaldei
Par privātmāju sektora un publiski pieejamo atpūtas vietu labiekārtošanu 
„Meža un dārza dienu 2015” ietvaros;

8. Špoģu vidusskolai
Par teritorijas apzaļumošanu un meža stādīšanu „Meža un dārza dienu 
2015” ietvaros; 

9. Medumu pagasta iedzīvotājai Aldonai Šatrevičai
Par radošu pieeju dzīvojamās mājas labiekārtošanā un apzaļumošanā „Meža 
un dārza dienu 2015” ietvaros.

Naujenes pagasts nosvinēja svētkus
Daugavpils novada Naujenes pagastā 

no 28. līdz 31. maijam notika pagasta 
svētki “Kad ziedu pļavā bites san…”, 
kuru laikā vietējiem iedzīvotājiem un 
viesiem tika piedāvātas daudzveidīgas 
norises – gan sporta sacensības un spē-
les, gan radošās darbnīcas un koncerti. 
Naujenes pagasta svētki šogad tika rī-
koti otro gadu, ļaujot satikties svētku 
gaisotnē cilvēkiem, kuri dzīvo, strādā, 
mācās, viesojas, atpūšas Naujenes pa-
gastā, un dodot iespēju iepazīt aktīvu 
līdzcilvēku panākumus, sasniegumus, 
dalīties un aizraut ar saviem talantiem 
un prasmēm.

28. maijā Naujenes Novadpētniecības 
muzejā notika vietējo biškopju salido-
jums, medus degustācija un konkurss 
“Naujenes medus 2015”. Uz pasākumu 
īpaši aicināti tika Naujenes pamatsko-
las skolēni, kuri visu gadu kā bitītes 
čakli strādāja. Interesantu un aizrau-
jošu stāstījumu par bišu dzīvi bērniem 
pastāstīja Latvijas Biškopības biedrības 
(LBB) valdes loceklis Guntars Melnis. 
Pēc izzinošās lekcijas bērni baudīja 
un vērtēja pagasta biškopju Eduarda 
Stašāna, Boļeslava Purmaļa, Ģertrū-
des Zeiles, Jāņa Koļesņikova, Dmitrija 
Spiridonova, Aivara Biriņa, Nikolaja 
Annišineca un Ilmāra Nurka sarūpēto 
medu. Izvēlēties garšīgāko medu nebija 
viegli, tomēr tas tika izdarīts. Par garšī-
gāko tika atzīts Eduarda Stašāna sagā-
dātais medus.

Pasākuma vadītāju – darba bites un 
trana – lomā iejutās LBB Daugavpils 
nodaļas vadītāja Gunta Some un brī-
vais mākslinieks un Naujenes pagasta 
iedzīvotājs Māris Susejs. 

Savukārt vakarā Vecstropos sporta 
laukumā ar nelielu koncertu un pagas-
ta pārvaldes vadītājas Ināras Miglānes 
uzrunu notika svētku atklāšana, bet 
vakarā galvenais notikums – Tēvu un 
dēlu minifutbola spēle.

29. maijā Locikos pie Naujenes kul-
tūras centra notika plenērs bērniem 
“Sapņu ainava”, kurā ar meistarklasi 
piedalījās māksliniece Anita Karpenko. 

Bērni aizrautīgi gleznoja savu sapņu ai-
navu. Plenērs izvērtās par interesantu 
un aizraujošu pasākumu pirms došanās 
vasaras brīvlaikā.

Nākamajā dienā Naujenes kultūras 
centrā notika naujeniešu koncerts, kurā 
ar saviem priekšnesumiem skatītājus 
priecēja Naujenes pamatskolas 1.-4.kla-
šu tautas deju kolektīvs (vad. M. Some) 
un vokālais ansamblis „Ķipariņi” (vad. 
L. Koroļkova), Lāču pamatskolas 2.-4.
klašu deju kolektīvs (vad. I. Meškov-
ska), Naujenes Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības centra vokālais 
ansamblis „Cerība” (S. Almakajevs), 
Naujenes kultūras centra kolektīvi - 
vokālais ansamblis „Odziņas” (vad. T. 
Zviceviča), vidējās paaudzes tautas deju 
kolektīvs „Dveina” (vad. S. Matisāne), 
folkloras kopa „Rūžeņa” (vad. I. Zeile) 
un Latgaliešu kopas „Dzeipuri” senioru 
vokālais ansamblis (vad. Z. Nitiša), kā 
arī Naujenes pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Rūķītis” solistes Alīna Grustāne 
un Darja Petrova (vad. T. Zviceviča). 
Koncerta laikā tika sveikti arī pagas-
tā jaundzimušie bērniņi. Pēc koncerta 
notika izrotātu ratiņu un to svētku ap-
meklētāju, kuri bija tērpušies dzeltenas 
krāsas apģērbā, parāde. Žūrijas simpā-
tijas ieguva mazās Sabrinas Strautma-
les izrotātie ratiņi un par visdzeltenāk 
un šī gada svētkiem atbilstošāk ģērbu-
šos tika atzīta Evelīna Nikitina, kura vi-
sus apbūra ar savu bitītes tērpu. Notika 
arī mazuļu rāpošanas sacensības. 

Vakarā koncertu sniedza starptautis-
ku atpazīstamību ieguvušais Naujenes 
Mūzikas un mākslas skolas akordeo-
nistu orķestris, kas šogad nosvinējis 
20 gadu jubileju. Pasākuma laikā tika 
sveikti iedzīvotāji, ar kuriem lepojas 
Naujenes pagasts un, kuri izceļas ar 
savu darbīgumu, čaklumu, panāku-
miem un sasniegumiem – Egita Terēze 
Jonāne, Einārs Ļahs, Staņislavs Ru-
žāns, Stepanida Milaševiča, Ģertrūde 
Zeile, Tatjana Jukuma, Jānis Gaidelis. 

Svētdien Jezupovas Sv.Pētera un 
sv.Pāvila Romas katoļu baznīcā notika 

Svētā Mise, atzīmējot Vissvētās Trīsvie-
nības svētkus, Jaunavai Marijai veltītā 
mēneša noslēgumu un īpaši aizlūdzot 
par Naujenes pagasta iedzīvotājiem. 
Pēc dievkalpojuma Dieva godam un 
cilvēku priekam izskanēja garīgās mū-
zikas koncerts, kur piedalījās gan paš-
māju mūziķi – draudzes ērģelniece Zita 
Nitiša, gan viesi – flautiste Dārta Sta-
šāne, koncertmeistare Elīna Bambāne 
un vijolniece Jadviga Rožanska no Dau-
gavpils, Vaboles pagasta etnogrāfiskais 
ansamblis “Vabalis” un liriskā dziesmi-
niece Laura Bicāne no Višķiem. 

Pasākuma rīkotāji pateicas par at-
balstu Daugavpils novada domei, 
Naujenes pagasta pārvaldei, “Latvijas 
Biškopības biedrībai”, Borisa un Inā-
ras Teterovu fondam, sieviešu klubam  
“Šarms”, uzņēmumiem “Belwood”, 
“PATA”, “Meliors Krauja”, “DeKorts 
M”, “Antaris”, “Naujenes pakalpojumu 
serviss”, “Country style”, “Latteps food”, 
kā arī visiem, kas iesaistījās svētku or-
ganizēšanā.

Olga Kuzmina
Naujenes Kultūras centra vadītāja

Olga Kuzmina, Lina Barinova

Olga Smane
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 Vasaras saulgriežos atklāta brīvdabas estrāde Ambeļos
20.jūnija vakarā tika ielīgota un ie-

dancota  jaunā brīvdabas pasākumu 
vieta jeb Ambeļu estrāde. Vietējie ie-
dzīvotāji un ciemiņi no kaimiņu pa-
gastiem un novadiem dziedot un dejo-
jot pavadīja vasaras saulgriežus.

Saulgriežu vakarā uz “Ambeļu skre-
ines” pusi devās cilvēki ar vainagiem 
un jāņuzāļu pušķiem. Tie bija gan vie-
tējie iedzīvotāji ar saviem draugiem 
un radiem, gan amatiermākslas ko-
lektīvu dalībnieki, kas devās ieskandi-
nāt jauno Ambeļu estrādi. Šī jaunākā 
sabiedrisko pasākumu būve Ambeļos 
tika uzcelta pateicoties Ambeļu ciema 
attīstības biedrības “Cerība” (vadītājs 
Osvalds Skromāns) realizētajam pro-
jektam „Brīvdabas pasākumu vieta”.  
Jāatzīmē, ka biedrībai “Cerība” šis ir 
jau 10 realizētais projekts. 

Estrādes atklāšanas koncertu “Lai 
zīd vysa pasauleite” iesāka pasāku-
ma Saimniece (Ingrīda Skutele), kas 
estrādes laukumā aicināja uz kopīgu 

dziesmu gan skatītājus, gan folkloras 
kopas “Speiga” dalībniekus. Pēc tam 
estrādi atklāja un visus klātesošos 
sveica Ambeļu pagasta pārvaldes va-
dītājs Sandris Kusiņš, kas arī saņēma 
ozollapu vainagu kā pagasta un pasā-
kuma Saimnieks. Īpašu suminājumu 
un pateicību no pagasta pārvaldes 
saņēma biedrības “Cerība” valdes 
priekšsēdētājs Osvalds Skromāns. Arī 
viņš tika sveikts ar vainagu un jāņu-
zālēm, kā arī tika aplīgots. 

Pēc nelielā ievada jauno estrādi ar 
jāņudziesmām  ieskandināja Ambeļu 
KN folkloras kopa “Speiga”  (vad. In-
grīda Skutele)un Riebiņu novada Ga-
lēnu KN folkloras kopa “Vydsmuiža” 
(vad. Anna Kupre). Abu kopu dalīb-
nieki gan izdziedāja saulgriežu dzies-
mas ar skanīgajiem refrēniem “rūtoj” 
un “līgo”, gan veltīja viens otram su-
līgas apdziedāšanās dziesmas. Kamēr 
dziedātāji cienājās ar vietējo saim-
nieču sietajiem sieriem un nobaudīja 

kvasu, ar brašu dejas soli jauno danču 
laukumu ierībināja Naujenes KC vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs “Dvei-
na” (vad. Santa Matisāne). Protams, 
bez cienasta nepalika arī dejotāji un 
pasākuma apmeklētāji.

Kad kopīgi tika izdejotas dažas Jāņu 
rotaļas, pienāca brīdis, kad visi devā-
mies uz “Ambeļu skreines” pagalmu, 
vērot saules rietu virs Višķu ezera. 
Skanot dziesmām tika aizdegts lielais 
saulgriežu ugunskurs, kurā tika sa-
dedzināti pērnie vainagi un  likti zie-
dojumi – rudzu maize, ūdens un pļa-
vas ziedi. Brīnišķīgais saulriets, zāļu 
smaržas, dzīvā uguns un dziesmas 
sniedza skaistu emocionālu pārdzīvo-
jumu, kas radīja prieku un lepnumu 
par zemi un vietu, kurā mēs dzīvojam, 
par mūsu tradīcijām un cilvēkiem, kas 
tās saglabā.

Kad ugunskurs jau dega ar pilnu 
spēku, uguns tika aizdegta arī mucā 
kārts galā, lai būtu redzama tālu pāri 

Ambeļu pakalniem un Višķu ezeram. 
Pēc kopīgas muzicēšanas un dziedā-
šanas, visi dejotgribētāji paši varēja 
iemēģināt jauno danču laukumu. Ska-
not aizrautīgo muzikantu Arvīda un 
Ilzes izpildītajām dziesmām, izturīgā-
kie dejotāji, braši dancojot, sagaidīja 
saullēktu. 

Gribam izteikt lielu pateicību vi-
siem, kas palīdzēja sarīkot šos skais-
tos svētkus – pašdarbības kolektīviem 
un to vadītājām, šoferīšiem, Ambeļu 
kultūras nama, bibliotēkas un pagas-
ta pārvaldes darbiniekiem, biedrības 
“Jubra” jauniešiem un citiem brīv-
prātīgajiem palīgiem.  Paldies visiem 
fotogrāfi em, bet īpaši Olgai Kuzminai 
par brīnišķīgi iemūžināto saulgriežu 
noskaņu. Sirsnīgs paldies arī pasāku-
ma apmeklētajiem un fi nansiālajiem 
atbalstītājiem – Daugavpils novada 
domei. 

Ingrīda Skutele
Ambeļu KN vadītāja

Ar vērienu nosvinēti Līgo svētki Višķu estrādē
Neskatoties uz lietaino laiku, Višķu 

estrāde Līgo vakarā pulcēja līgotājus 
no tuvākām un tālākām malām, lai 
gada īsākajā naktī cildinātu dabu un 
zemes auglību. 

Līgo nakts svinētāji Višķu estrā-
dē tika gaidīti jau no plkst. 19.00, lai 
kopā nodegustētu Daugavpils novada 
labāko mājražoto alu un sieru, pieda-
lītos dažādās spēlēs un atrakcijās visai 
ģimenei, kā arī baudītu daudzus citus 
pārsteigumus, priekšnesumus un bur-
vestības.

Līgo svētku burvīgumu nodrošinā-
ja grupa „Dvinskas muzikanti”, Ēriks 
Gruzniņš, duets „Inga un Normunds”, 
Dainis Skutelis, „Puncuļu ģimene”, 
„Rožupes vīri”, Daugavpils vidējas pa-
audzes deju kolektīvs „Saime” un Dau-
gavpils novada kultūras centra vokālā 
studija „Stage On”. 

Uz Višķu estrādes skatuves tika 
sveikti arī Līgo dienas rītā notikušā 
Latvijas čempionāta 100km un 50km 
skrējiena uzvarētāji. Čempionātā star-
tēja 38 sportisti no Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas. Aktīva dzīves veida 
piekritēji varēja piedalīties īpašajā 
Līgo tautas skrējienā 1,5km garumā, 

maršrutā no Višķu estrādes līdz Višķu 
baznīcai. 

50km skrējienā vīriešu konkurencē 
zelta medaļu ieguva Aleksandrs So-
rokins (Lietuva; 3:14:20), sudrabu – 
Aleksandrs Rimaševskis (Baltkrievija; 
3:37:16), bronzu –Aidas Adzjauskas 
(Lietuva; 3:41:46). Par Latvijas čempio-
nu kļuva Imants Suveizds ar uzrādīto 
laiku 3:46:45. Sieviešu vidū uzvaras 
laurus plūca Karīna Helmane (Latvija; 
3:44:01), 2.vietā – Vita Devjatņikova 
(Latvija; 4:08:49) un 3.vietā- Tatjana 
Gurskaja (Baltkrievija; 4:26:32). 

100km skrējienā vīriešu konkurencē 
nepārspēts palika valmierietis Māris 
Babris (7:49:14), sudrabu ieguva Jānis 
Actiņš (Rīga; 8:02:37) un bronzu – Kris-
taps Broks. Garajā distancē piedalījās 
arī divas dāmas no Latvijas – Marta 
Zumberga (10:28:45) un Dace Veipa 
(10:50:17). 

Vakara turpinājumā gan vietējie 
līgotāji, gan atbraukušie viesi no ār-
zemēm izbaudīja latviešu Līgo svētku 
svinēšanas tradīcijas. Līgo zaļumbal-
li spēlēja duets ”Inga un Normunds”, 
kad arī tika iedegts vasaras saulgriežu 
ugunskurs.
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Silenes ciemā veiksmīgi aizvadīts 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīts pasākums

2015.gada 15.maijā biedrība “Sievie-
šu klubs “Silenīte” parakstīja projekta 
finansēšanas Līgumu ar Latgales re-
ģiona attīstības aģentūru. Uz Līguma 
pamata biedrībai tika piešķirts finan-
sējums 300,00 eiro apmērā projekta 
“Skrudalienas pagasta mazākumtau-
tību kultūras tradīcijas ģimenes dzī-
vē” īstenošanai. Projektu atbalstīja 
Valsts Kultūrkapitāla fonds, a/s “Lat-
vijas valsts meži” un Latgales reģiona 
attīstības aģentūra.

Projekts tika īstenots ar mērķi vei-
cināt Skrudalienas mazākumtautību 
kultūras mantojuma saglabāšanu, ap-
zināt savas kultūras vērtības un tra-
dīcijas, tādējādi attīstot Daugavpils 
novada kultūrvides daudzveidību.

Projekta ietvaros 31.maijā Skruda-
lienas pagastā Silenes ciemā tika or-
ganizēts festivāls “Ģimenes šūpulī”. 
Festivāla laikā notika meistarklases: 
“Kultūras raksti pērlītēs” un “Brī-
numraksti uz papīra”, kurās visa ģi-
mene varēja kopīgi darboties, veidojot 
dažādas figūras, rakstus gan pērlīšu 
tehnikā, gan no papīra. Katrs savu 
rokdarbu varēja paņemt sev līdzi kā 
piemiņu par notikušajiem svētkiem. 
Festivāla ietvaros apmeklētājus ie-
priecināja arī teatralizēta koncert-
programma “Ģimenes tradīciju pūra 
lāde”, kurā piedalījās tādi pazīstami 

kolektīvi kā Daugav-
pils baltkrievu kultūr-
izglītojošās biedrības 
“Uzdim”, vokālais an-
samblis “Kupaļinka”, 
Daugavpils novada 
kultūras centra tautas 
deju ansamblis “Līks-
me”, Daugavpils uk-
raiņu kultūras biedrī-
bas “Mrija” ansamblis, 
Skrudalienas pagasta 
vokālais ansamblis 
“Līgaviņas”. Katrs ko-
lektīvs bija sagatavojis 
teatralizētu priekšne-
sumu, apspēlējot vienu 

Skrudalienas pagastā ir vērojama na-
cionālā dažādība. Te dzīvo gan krievu, 
gan baltkrievu, gan ukraiņu, gan poļu 
un latviešu tautību iedzīvotāji, tāpēc 
ir svarīgi veltīt pastiprinātu lomu 
multikulturālajai attīstībai, attīstot 
novada kultūrvides daudzveidību un 
ļaujot mazākumtautību pārstāvjiem 
apzināt sevi kā nozīmīgu Latvijas kul-
tūrtelpas daļu.

Ar Skrudalienas pagasta pārvaldes 
sniegto finansiālo atbalstu festivā-
la laikā tika organizētas arī ģimeņu 
sporta spēles, jautra radošā darbnīca, 
kā arī piepūšamās atrakcijas bērniem.

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla 

fonda, a/s Latvijas Valsts meži, Lat-
gales reģiona attīstības aģentūras un 
Skrudalienas pagasta finansiālajam 
atbalstam, Skrudalienas pagastā pir-
mo reizi notika ģimeņu svētki, par ku-
riem iedzīvotājiem paliks jaukas un 
neaizmirstamas atmiņas, ar jauniem 
iespaidiem un gūtām zināšanām kul-
tūras jomā.

Projekts “Skrudalienas pagasta 
mazākumtautību kultūras tradī-
cijas ģimenes dzīvē” tika veiksmīgi 
īstenots no 2015.gada 15.maija līdz 
2015.gada 10.jūnijam.

Inese Gasparoviča

Amatierteātris „Maskas” ar pirmizrādi “Sausā lapa” svin 35. gadu jubileju
Daugavpils novada Līksnas pagasta 

kultūras nama amatierteātris „Mas-
kas” (režisors Māris Korsiets, māks-
linieks Egils Viļumovs) ar pirmizrādi 
A. Bankas lugai “Sausā lapa” svin 
jubileju. Šogad Līksnas pagasta ama-
tierteātrim aprit 35 gadi, bet bērnu un 
jauniešu dramatiskais kolektīvs “Sprī-
dītis” pastāv jau piecus gadus, tāpēc 
komēdijas “Sausā lapa” pirmizrāde ir 
abu kolektīvu jubilejas pasākuma “35 
+ 5” dāvana skatītājiem.

Mūsdienīgām problēmām caurvīto, 
brīžam jautro, brīžam arī smeldzīgo 
lugu, kas liek aizdomāties par dzī-
vi, par līdzcilvēkiem, par sabiedrī-
bas attieksmi pret bezpajumtnieku, 
veiksmīgi izspēlēja Ainārs Orbidāns, 
Edgars Veliks, Sanita Pinupe, Dace 
Plociņa, Jānis Gadzāns, Anna Koma-

rovska, Jānis Kudiņš, Liene Lukja-
ņenko un Sintija Giptere.

Amatierteātris „Maskas” darbojas 
jau no 1980. gada ar mērķi saglabāt, 
attīstīt un pilnveidot amatierteātru 
darbības tradīciju. 

Sākotnēji tika spēlēti nelieli skeči, 
atainojot tā laika padomju iekārtas 
dzīvi, propagandējot padomju ideo-
loģiju un nosodot jebkādus demokrā-
tijas, privātās vai personības kulta 
iedīgļus. Šos skečus labprāt izspēlēja 
aktīvākie jaunieši, tā papildinot un in-
teresantāk veidojot svētku program-
mas vai koncertus. Mainoties laikiem 
un pastāvošajām iekārtām, ir mainī-
jies arī izrāžu raksturs un tematika. 

Šo gadu laikā, no sākotnēji iestu-
dētajiem skečiņiem, amatierteātris ir 
pilnveidojies iestudējot dažāda žanra 

Komanda Silenes ciemā piedalījās Pasaules Miera skrējienā
Pasaules Miera skrējiens (World 

Peace Run) notiek ik pēc diviem ga-
diem. Arī Latvija šogad iesaistījās 
šajā skrējienā, jo šobrīd „miers” nav 
tikai abstrakts vārds, ko lietot, nosa-
cīti paužot kādu ideālu.

25. jūnijā  starptautiskā komanda 
9 skrējēju sastāvā ieradās Silenes 
ciemā, kur viņus pie Silenes ciema 
robežas sagaidīja vietējā komanda 
kopā ar pārvaldes sporta organiza-
tori Ināru Lapkovsku un jaunatnes 
lietu speciālisti Jeļenu Hrapāni. 
Skrējiens ar mūsu komandas dalīb-
niekiem turpinājās uz Silenes ciema 
centru. Pa ceļam skrējējiem pievie-
nojās arī ciema iedzīvotāji - aktīvs 
veselīga dzīves veida piekritējs Ļevs 
Medvedevs, Ņina Poicāne, Aļona So-
kolova, Irina Dovgane, Gaļina Boro-
vika un citi.

Skrējējus uzrunāja un ar pagastu 
iepazīstināja Skrudalienas pagasta 
pārvaldes vadītāja Betija Ivanova, 
sakot, ka miers vienmēr cilvēkiem 
bijis mērķis uz ko tiekties, jo gan 
Latvija , gan Silenes ciems ir stipri 
cietuši karos un daudzi cilvēki ir gā-

juši bojā, tāpēc svarīgi saglabāt mie-
ru un laimi mūsu bērniem, kā arī 
atbalstīt pasākumus, kas to veicina. 
Arī Miera skrējēju komanda uzrunā-
ja visus klātesošos, aicinot katru ar 
sirdi darīt visu, lai pasaulē valdītu 
miers. Skrējiena dalībnieki nodzie-
dāja himnas, bet Silenes kultūras 
nama deju ansamblis “Tornado” no-
dejoja deju “Laimīgie cilvēki” . 

Tad Miera skrējiena komanda ai-
cināja katru paturēt degošo miera 
lāpu un nodod nākamajam pasāku-
ma dalībniekam - šādi lāpa ceļoja 
no rokas rokā Silenes ciema centra 
laukumā.

Miera skrējiena dalībnieki tika ai-
cināti atstāt savu plaukstu nospiedu-
mus uz lielā stenda un nedaudz stip-
rināties tālākajam ceļam. Komandai 
bija pasniegts groziņš ar medu, mai-
zi un sieru. Laiks bija doties ceļā, un 
vietējā komanda, skrienot, pavadīja 
starptautisko komandu līdz Silenes 
ciema robežai. 

Sirsnīgais pasākums atstāja gai-
šas atmiņas visiem tās dalībniekiem.   

no galvenajiem notikumiem ģimenes 
dzīvē – kāzas. Kolektīvi atbilstoši sa-
vas tautības tradīcijām parādīja dažā-
dus kāzu ceremonijas etapus - meitu 
raudzības, līgavas bildināšanu, vec-
meitu ballīti, precības. Pasākuma ap-
meklētājiem bija iespēja redzēt ģime-
nes dzimšanu dažādu tautu tradīcijās, 
meklējot kopīgo un atšķirīgo, tādējādi 
iepazīstot arī citu mazākumtautību 
kultūras tradīcijas. 

Šis projekts Skrudalienas pagasta 
un Daugavpils novada mazākum-
tautību iedzīvotājiem deva iespēju 
pievērsties savas kultūras tradīci-
ju saglabāšanā, jo sevišķi tādēļ, ka 

lugas. Režisori, Miervaldis Brodovs 
(no 1980 – 1989. gadam), Lilita Ga-
dzāne (1989. – 2014. gadam) un Mā-
ris Korsiets (no 2014. gada), ir devuši 
lielu ieguldījuma amatierteātra attīs-
tībā. 

Viena no amatierteātra “Maskas” 
aktrisēm – Anna Komarovska, teātra 
darbībā piedalās jau no 1986. gada. 
Anna ir piedalījusies 29 izrādēs. Anna 
Komarovska šo gadu laikā ir arhivē-
jusi visas teātra darbošanās liecības 
– lugas, programmas, afišas, fotogrā-
fijas, tādēļ viņa var pastāstīt katru te-
ātra gaitu un notikumu.

Amatierteātris ir aktīvi piedalījies 
skatēs un saietos, kā arī ar iestudēta-
jām izrādēm viesojies dažādās Latvi-
jas vietās – Maltā, Jēkabpilī, Nīcgalē, 
Dubnā un citur.

Amatierteātru skatē “Gada izrāde 
2014” ir ieguvis pirmo pakāpi. 

Gadu laikā teātra spēlēšana ir no-
dota no paaudzes paaudzē. Gadiem 
ejot, nav mainījies moto - sniegt gan-
darījumu skatītājam un ar smaidu 
paskatīties uz ikdienas problēmām. 

Amatierteātris „Maskas”, sasnie-
dzot augstus rezultātus amatierteātru 
skatēs, iestudējot izrādes un piedalo-
ties pasākumos savā novadā un ārpus 
tā, pozitīvi veido Daugavpils novada 
un Līksnas pagasta tēlu Latvijā.

Sanita Pinupe
Līksnas pagasta kultūras nama 

direktore

Betija Ivanova
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Projekta ietvaros popularizēs 
folkloras kopu sadziedāšanos 

Juzefovā

Latgales reģiona attīstības aģentūra 
2015. gada 6.martā izsludināja Valsts 
Kultūrkapitāla fonda mērķprogram-
mas „Latvijas valsts mežu atbalstītā 
Latgales kultūras programma 2015” 
projektu pieteikumu konkursu pro-
jektu realizēšanai periodā no šī gada 
maija līdz decembrim, Valsts Kultūr-
kapitāla fonda fi nansējuma ietvaros.

Projektu konkursā tika iesniegti 
143 projekti ar pieprasīto fi nansēju-
mu EUR 462819.50. Aprīlī ekspertu 
komisija vērtēja projektu atbilstību 
programmas nolikumam, tajos ietver-
tajiem kvalitātes kritērijiem un izvir-
zīja 61 projektu „Latvijas valsts mežu 
atbalstītā Latgales kultūras program-
ma 2015” fi nansiālā atbalsta saņem-
šanai ar kopēju fi nansējumu EUR 95 
781,00. (info http://www.latgale.lv/lv/
lraa/kultura/lkp2015 )

Atbalstu EUR 500 apmērā ir saņē-
mis arī Naujenes pagasta pārvaldes 
iesniegtais projekts “Folkloras kopu 
sadziedāšanās pasākuma „Atvasara 
Juzefovā”, vēsturiskā Juzefovas mui-
žas parka un folkloras kopu atpazīs-
tamības veicināšana un popularizēša-

na”, kuru sagatavoja un no  1.jūnija 
līdz 31.septembrim īstenos Naujenes 
kultūras centrs (projekta vadītāja un 
kontaktpersona Olga Kuzmina).

Projekta mērķis ir atbalstīt folkloras 
kopu darbību, popularizēt Daugavpils 
novadu, Naujenes pagastu un tā vēs-
turisko vietu – Juzefovas muižas par-
ku. Projekta ietvaros tiks izveidotas 
iesaistīto folkloras kopu vizītkartes, 
kā arī bukleti par vēsturisko Juz-
efovas muižas parku un pasākumu 
„Atvasara Juzefovā” (šogad noritēs 
13.septembrī), ar mērķi folkloras ko-
pām piesaistīt jaunus dalībniekus un 
veicināt pasākuma un vietas atpazīs-
tamību Latgales reģionā un Latvijā.

Projekta īstenošanas termiņš: 
15.05.2015. – 31.09.2015.

Piešķirtais fi nansējums : EUR 
500,00

Šis projekts tiek realizēts ar Lat-
gales reģiona attīstības aģentūras, 
Valsts Kultūrkapitāla fonda un A/S 
“Latvijas valsts meži” fi nansiālu at-
balstu.

Olga Kuzmina
Naujenes kultūras centra vadītāja 

Naujenes pamatskolas skolēni 
darbojās vides izglītības nometnē

Daugavpils novada Naujenes pa-
matskola šogad ir īstenojusi Latvijas 
vides aizsardzības fonda atbalstīto 
projektu „Visdārgākajam cenas nav!”, 
Nr.1-08/110/2015, aktivitātē „Vides iz-
glītības nometņu organizēšana skolas 
vecuma bērniem”, ar mērķi veicināt 
skolēnu izpratni par  vidi  un  dabu,  tās  
problēmām  un  motivēt  bērnus aktī-
vai  darbībai vides aizsardzībā, izpētot 
ezera, purva, pļavas, meža un upes 
ekosistēmas, nodrošināt mērķtiecīgu 
audzināšanas vidi bērnu radošuma un 
pozitīvās komunikācijas prasmju attīs-
tībai sociālajā, emocionālajā un izziņas 
darbībā. 

Nometne notika Riebiņu novada at-
pūtas bāzē “Zolva”. Projekta ietvaros 
bērniem bija iespēja septiņas dienas 
darboties diennakts nometnē, kuras 
laikā nometnes vadītāja Andžela Zub-
kovska un nodarbību vadītāji - Sandra 
Dimante, Zelma Šukste, Alita Kokina 
un Inga Čalenko - dalībniekiem organi-
zēja aktivitātes vides izglītības un eko-
loģiskās audzināšanas jomā.  Nomet-
nes dalībnieki piedalījās izglītojošās 
vides un radošās nodarbībās, iegūstot 
jaunas zināšanas, mācoties un apgūs-
tot prasmi veikt novērojumu protoko-
lus, izdarīt secinājumus par tēmām: 
ezers, upe, mežs, pļava, purvs - šajās 
dabas ainavās sastopamie dzīvnieki, 
augi, kā arī putnu un kukaiņu vēro-
šana, to  sugas noteikšana, atkritumu 
šķirošana un pārstrāde, dabas aizsar-
dzība. 

Bērni aktīvi strādāja praktiskās no-
darbībās, kuru laikā ieguva jaunas zi-
nāšanas, prasmes un iemaņas, attīstī-
ja patstāvīgā un grupu darba iemaņas, 
apguva sava darba objektīvu pašizvēr-

tēšanas. Skolēni izmēģināja pētnieku 
lomu pārgājienos un veica 3 vides pē-
tījumus: gliemeņu monitorings Zolvas 
ezerā, meža ķērpju monitorings, Ru-
šonīcas upītes monitorings, kuru laikā 
dalībnieki mācījās novērtēt ezera un 
upes ūdens, gan apkārtnes gaisa tīrī-
bu, to apdraudējumus. 

Nometnes dalībnieki aktīvi piedalījās 
vides spēlēs un stafetēs, orientēšanās 
mežā, latviešu rotaļdejās. Nometnes 
dalībnieki uzzināja par Latvijas vides 
fonda darbību un tā lomu Latvijas 
dabas un vides aizsardzībā. Ekskursi-
ju laikā skolēni iepazina ievērojamas 
Latvijas vietas: Teiču dabas rezervātu, 
dabas liegumu “Čertoka ezers”, biolo-
ģisko saimniecību “Martaskalns”, Lat-
gales zoodārzu un Daugavpils vēstu-
risko centru, Višķu amatnieku ciemu. 
Nometnes laikā dalībnieki  organizēja 
vides sakopšanas talku Zolvas ezera 
krastā un kā paliekošu vēstījumu, jeb 
aicinājumu saudzēt apkārtējo vidi,  
veidoja videi draudzīgus uzrakstus, 
kuri tiks izlikti Naujenes skolas apkār-
tnē un Zolvas ezera krastā. 

Projekta – nometnes dalībnieki un 
skolotājas izsaka vislielāko pateicību 
par nometnes organizēšanu un iespēju 
tajā piedalīties Naujenes pamatskolas 
direktoram Pāvelam Brovkinam un 
atpūtas bāzes „Zolva” atsaucīgajam 
kolektīvam. Skolēni atzina, ka ir inte-
resanti un lietderīgi pavadījuši nomet-
nes nedēļu, savukārt pedagogi cer, ka 
nometnes aktivitāšu rezultātā katrs 
dalībnieks apzināsies savas dzimtās 
puses skaistumu, dabas bagātības un 
pratīs novērtēt tās vērtību, izpratīs 
savu lomu to saglabāšanā.

Projekts „Visdārgākajam cenas 
nav!” Nr.1-08/110/2015 ir īstenots 
ar Latvijas Vides aizsardzības fonda 
fi nansiālu atbalstu un Daugavpils no-
vada domes līdzfi nansējumu. 

Guna Smelcere
projekta vadītāja

 Ūdenssaimniecības attīstība 
Maļinovas ciemā

Maļinovas pagasta teritorijā tiek 
realizēts projekts „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Daugavpils novada 
Maļinovas pagasta Maļinovas cie-
mā” (projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/139).

2013.gada 24.septembrī tika noslēg-
ta vienošanās ar sadarbības iestādi 
Centrālo fi nanšu un līgumu aģentū-
ru – CFLA Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/139/113. Projekta realizācijas 
laiks ir 16 mēneši.

Fonds: Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonds

Projekta fi nansējums: Projekta ko-
pējās attiecināmās izmaksas ir EUR 
500 000.00.

Atbalsta summa - ERAF līdzfi nan-
sējums 85% no attiecināmajām izmak-
sām, nepārsniedzot EUR 425 000.00.

Daugavpils novada pašvaldības 
Maļinovas pagasta pārvaldes fi nansē-
jums - 15% no attiecināmajām izmak-
sām - EUR 75 000.00.

Galvenie projekta mērķi ir kvali-
tatīvas dzīves vides nodrošināšana, 
vides piesārņojuma samazināšana, 
ūdenstilpju eitrofi kācijas riska sama-
zināšana un ūdens un energoresursu 
resursu racionālā izmantošana.

Atklāta konkursa iepirkumā, savus 
piedāvājumus iesniedza pieci preten-
denti, kur par uzvarētāju iepirkumā 
tika atzīts pretendents – Personu ap-
vienība „UNL-K”, vadošais biedrs SIA 
„Nordserviss”.

Kopš 2014. gada 22. decembra tika 
pārtraukti celtniecības darbi Maļino-
vas ciemā, tā kā ārējā gaisa tempera-
tūra pazeminājās un cauruļvadu izbū-
ve nebija pieļaujama šādos apstākļos. 
Celtniecības darbi atsākās 2015. gada 
5. maijā. 

Maija mēnesī  tika uzbūvēti 16 atza-
ri jeb pieslēgumi Līvānu māju rajonā 
– Skolas, Alejas un Dārza ielā.

Ir uzsākta NAI (noptekūdeņu attīrī-
šanas iekārtas) ēkas rekonstrukcijas 
darbi. Notiek logu un durvju nomaiņa, 
ēkas ārējā sienas – fasādes remonts 
un jumta remonts. 

Skolas ielā noris esošo un jauno ka-
nalizācijas tīklu pieslēgšana. 

Celtniecības darbus ļoti aizkavē 
neprognozējamie laikasptākļi. Lietus 
ūdens un lielie gruntsūdeņi neļauj pa-
veikt līdz galam uzsāktos labiekārto-
šanas darbus. 

Procentuāli no kopējā darba apjoma 
ir izpildīti 85%. 

Ūdenssaimniecības projekts 
Sventes ciemā

Daugavpils novada Sventes pagas-
ta Sventes ciemā rit ERAF projekta  
“Daugavpils novada Sventes pagasta 
Sventes ciema ūdenssaimniecības at-
tīstība”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/031/089, noslēguma darbi. Ir 
veikta ūdensvada tīklu rekonstrukcija 
670 m un izbūve 200m, kanalizācijas 
pašteces vada 1330m, kanalizācijas 
spiedvada un kanalizācijas pārsūknē-
šanas stacijas izbūve. Ir rekonstruēta 

dzeramā ūdens sagatavošanas stacija 
un uzstādīts dīzeļģenerators.

 Tagad ir pieprasīti nepiecie-
šamie atzinumi no uzņēmumiem un 
lielākā daļa ir saņemti. Projekta rea-
lizācijā tika ieguldīti līdzekļi EUR 
306164,0 apmērā.

 Tuvākajā laikā objekts tiks 
pieņemts ekspluatācijā un Sventes 
ciema iedzīvotāji varēs izjust tā lietde-
rību.
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P E R S O N Ī B A

 Šobrīd Naujenes bērnu namā notiek 
civilmilitārās sadarbības projekts. ASV 
Gaisa spēku Nacionālās gvardes kara-
vīri kopā ar Latvijas Bruņoto spēku mi-
litārajiem inženieriem veic renovācijas 
darbus ēkā, kur dzīvo Naujenes bērnu 
nama pusaudži. Protams, daudzi jau-
tājumi, kas jārisina nekavējoties, skar 
arī bērnu nama direktori, kas ir mam-
ma šiem bērniem ikdienā jau kopš 
2010. gada. Kāda ir viņas darba ikdie-
na, galvenie veicamie uzdevumi un arī 
darba dzīve pirms šī amata, Naujenes 
bērnu nama direktore Lilita Gasjaņeca 
atklāti stāstīja intervijā. 

No kurienes Jūs nākat? Kur ir 
Jūsu dzimtene?

Mana dzimtene ir Ambeļu pagasts, 
vecvecāku mājas atradās sādžā „Jau-
nais krogs”. Tagad gan vairs tur nekas 
nav palicis, arī pašas mājas nav. Taču, 
garām braucot, paliek silti ap sirdi, 
jo tur ir aizvadīta visa mana bērnība. 
Vienmēr gribas izkāpt un pabradāt 
tur. Nez kāpēc vēl joprojām atceros, 
kāda tur bija zeme – melna un mīk-
sta. Tādas zemes vairs nekur neredzē-
ju! Vecmamma audzēja malvas, tie ir 
ļoti krāšņi vasaras ziedi. Bet līdz ar 
vecmammas aiziešanu aizsaulē, arī 
malvas pārstāja augt. Manai mammai 
bija divas jaunākās māsas un vecākais 
brālis. Un interesanti ir tas, ka ma-
nai mammai ar māsu ir vienā dienā 
dzimšanas dienas, abas dzimušas 15. 
novembrī ar 5 gadu starpību. Abām 
ir ļoti stipra emocionālā saikne. Un tā 
saikne satur mūsu ģimenes kopā gan 
priekos, gan bēdās. Mammai esam trīs 
meitas, es esmu vecākā. Viena no mā-
sām tagad dzīvo Jūrmalā un otra Rīgā, 
bet Bulgārijā studē doktorantūrā, abas 
nodarbojas ar ortopēdiju. Mūžu dzīvo, 
mūžu mācies. Arī pati tikai pāris gadus 
atpakaļ pabeidzu maģistratūras studi-
jas.

Ar ko nodarbojās Jūsu vecāki? 
Mamma visu dzīvi nostrādāja lau-

kos. Māte pēc izglītības bibliotekāre, 
strādāja gan pastā, gan ciema padomē, 
gan skolā par saimniecības daļas vadī-
tāju un lietvedi. Viņa man ir ļoti gudra 
sieviete. Es vairākus gadus strādāju 
skolā par mācību daļas vadītāju. Kādu 
dienu mājās biju paņēmusi 12. klases 
eksāmenu paraugus un mēģinājām 
mājās kopā atrisināt tajā ietvertos uz-
devumus. Un mamma zināja visas at-
bildes labāk nekā skolēni. Tas man bija 
liels pārsteigums! Un tik laba atmiņa, 
jo izglītību taču viņa ieguva 50-tajos 
gados. Viņa pabeidza Izvaltas skolu, 
un tātad jau tolaik, lai arī cik izglītības 
sistēma bija klasiska un vienkārša, 
tomēr skolēniem tika likti stabili zinā-
šanu pamati. Bet tagad, pēc manām 
domām, ir tik daudz informācijas, ka 
nereti lieko mēs vienkārši dzēšam no 
atmiņas laukā, pat nemēģinām atce-
rēties reizrēķina tabulu (kalkulators 
saskaitīs!). 

Kur mācījāties, studējāt? 
Tēvs mani pierakstīja Vecpils vidus-

skolā un tur arī sāku mācīties. Mums 
bija ļoti laba un draudzīga klase. No 
skolas laikiem mēs vēl arvien esam ļo-
ti draudzīgi ar saviem klasesbiedriem, 
uzturam saikni, sazvanāmies, satie-
kamies. Mums bija vienreizēja klases 
audzinātāja – Gaļina Barča. Un tieši 
viņa man iemācīja, kā būt kopā un sa-

dzīvot ar cilvēkiem tādiem, kādi viņi 
ir. Nevērtēt nedz pēc izskata, nedz pēc 
pirmā iespaida. Un vienmēr ticēt un 
gaidīt no cilvēka tikai labu. Un pēc sko-
las absolvēšanas es daudz domāju, kur 
iet studēt. Vēlējos kļūt par skolotāju, 
tādēļ aizgāju studēt Daugavpils Peda-
goģiskajā institūtā, taču studijas nācās 
pārtraukt. Tad pārcēlāmies ar ģimeni 
no Naujenes uz toreizējā Krāslavas 
rajona Šķeltovas pagastu. Toreiz tur 
atradās kolhozs „Molodaja gvardija”, 
vīrs tur strādāja par traktoristu. Savu-
kārt es iekārtojos darbā bērnu dārzā, 
strādājām ar īpašu degsmi un entuzi-
asmu. Stādījām lielus dārzus, iekopām 
mājas. Viens otru atbalstījām, pratām 
draudzēties, vienmēr bija kāds, uz ku-
ru paļauties. Tad, kad bija slikti un 
arī prieka brīžos bijām kopā. Lai arī 
darba bija daudz, tas bija krāšņs un 
laimīgs laiks, kad strādājām, audzinā-
jām bērnus, turpinājām mācīties. Lai 
arī ne vienmēr visu varējām nopirkt, 
nebraucām ar glaunām mašīnām, taču 
par spīti visam bijām dzīvespriecīgi un 
laimīgi. 

Un kā sākās Jūsu darba gadi? 
Sāku strādāt Šķeltovas bērnu dārzā 

par auklīti, taču arī sapnis par skolo-
tājas profesiju mani nepameta. Sāku 
strādāt silītē, ar pašiem mazākajiem. 
Grupiņā bija ap 20 bērniem, biju tikai 
es un audzinātāja, un vajadzēja pa-
spēt visu. Un pēc kāda laika es atsāku 
studijas, jo solīja audzinātājas darbu 
turpat dārziņā. Studēju krievu valodu 
un literatūru. Sāku strādāt par audzi-
nātāju. Un jau pēc pusgada es kļuvu 
par bērnu dārza vadītāju. Bet vienalga 
sapņoju strādāt skolā. Un, kad Šķel-
tovas pamatskolā atbrīvojās skolotāja 
vieta, es aizgāju turp. Tolaik skolu va-
dīja direktore Natālija Rinča. Tā es sā-
ku strādāt, apvienojot darbu skolā gan 
kā audzināšanas daļas vadītāja, gan 
kā sākumskolas skolotāja. 

Kādi bija Jūsu dzīves lielākie 
skolotāji? 

Varu droši teikt, ka tā bija mana pir-
mā skolotāja Gaļina Barča, kura man 
iemācīja, kā mīlēt cilvēkus un otrā – 
Natālija Rinča, kura man iemācīja, kā 
strādāt un būt atbildīgai par visu, ko 
dari. Kopš tā laika es skaidri zinu, ka 
cilvēks var visu un nevar būt attaisno-
juma tam, ka kaut ko izdarīt nevar vai 
nav pa spēkam. Plāno savu laiku, savu 
darbu tā, lai varētu paspēt izdarīt visu. 
Tas laiks, ko pavadīju, strādājot skolā, 
man deva ļoti daudz. Te tika gūta arī 
milzīga pieredze un darba disciplīna. 
Un vēl viens mans dzīves skolotājs bija 
toreizējā Naujenes pagasta padomes 
priekšsēdētāja Vasilisa Pudovkina. 
Divus sasaukumus biju ievēlēta par 
pagasta padomes deputāti. Esot šajā 
amatā, tu sāc citādāk vērtēt cilvēkus, 
mēģini saprast politikas likumus, sāc 
iedziļināties tajā sistēmā. Agrāk es to 
nevarēju saprast. Tas ir laiks, kad tev 
vajag mācīties būt nevis par vienkāršu 
cilvēku, bet par politiķi. Tas ir ļoti sa-
režģīti. To ir samērā grūti saprast un 
pieņemt, kamēr nedari šo darbu. Politi-
ka – tā ir pavisam cita dzīve. Vasilisas 
kundze vienmēr teica – „mājās Tu esi 
māte un sieva, skolā Tu esi skolotāja, 
bet pagasta padomē – Tu esi deputāte. 
Atceries to vienmēr un domā kā depu-
tāts”. Man bija uzticēta Izglītības, kul-
tūras, sporta un jaunatnes lietu jautā-
jumu komiteja. Bija ļoti daudz darba 
– to visu vajadzēja caur sirdi iznest. 
Risinājām jautājumus, kas skāra visas 
šīs pamatnozares.  

Un pēc darba Škeltovas pamat-
skolā. Kurp ceļš aizvijās tālāk? 

Negaidīti nomira tēvs, un māte pa-
lika saimniekot pa mājām viena. Mēs 
pārbraucām pie viņas, uz Naujenes 
pagastu. Kopš tā laika mēs tur arī dzī-
vojam. Mums ir saglabājusies vecticīb-
nieku mājas apbūve. Bija arī savulaik 
krievu ceplis, bet to mēs demontējām. 
Tagad to ļoti nožēloju. Mums bija ļo-
ti draudzīga „derevnja”, nav svarīgi, 
kas tu esi – krievs, latvietis vai polis, 
galvenais, ka labs kaimiņš. Tajā lai-
kā sāku strādāt par skolotāju Vecpils 
vidusskolā, kuru absolvēju. Mācīju 
bērniem krievu valodu un literatūru, 
strādāju sākumskolā, studēju Daugav-

pils Universitātē latviešu valodu un 
literatūru, strādāju par mācību daļas 
vadītāju. Un tad pēc bakalaura grāda 
iegūšanas absolvēju maģistratūru sa-
līdzinošajā literatūrzinātnē. Tad, kad 
aizvēra Vecpils vidusskolu, aizgāju 
strādāt uz Naujenes pamatskolu. Tur 
mani ļoti labi pieņēma. Naujenē ir uni-
kāls kolektīvs, tā ir tā skola, kur valda 
sirsnīgums, tolerance no skolotāju pu-
ses un skolēniem. Šos gadus vienlaicīgi 
strādāju par latviešu valodas skolotā-
ju Daugavpils krievu licejā. Katrs cil-
vēks ir kā grāmata, kuru interesanti 
šķirstīt un izzināt. Un tu nekad nevari 
zināt, kas tur būs iekšā. Dažreiz vāks 
ir skaists, bet saturs neglīts. Un otrādi. 
Tāpat ir arī ar bērniem. Kad strādāju 
Vecpils vidusskolā, Naujenes pamat-
skolā, man klasēs bija bērni no bērnu 
nama. Man pat domu nebija, ka kād-
reiz tur strādāšu. Un tad, kad iegāju 
bērnu namā, es sapratu, kāpēc tik garu 
ceļu esmu gājusi līdz šim. 

Vai bija grūti sākt strādāt Nau-
jenes bērnu namā?

Par bērnu nama direktori strādā-
ju kopš 2010. gada. Kad atnācu strā-
dāt uz bērnu namu, man likās, ka tik 
daudz jau zinu, tik daudzas mācības 
guvusi un cilvēkus iepazinusi. Bet, kad 
sāku strādāt, sapratu, ka tie nav vien-
kārši bērni, tā ir pavisam cita pasaule. 
Tā ir īpaša „republika”, kas dzīvo pēc 
saviem likumiem. Kaut ko savu ienest 
ir ļoti grūti, tev šie likumi ir vienkārši 
jāpieņem. Tā ir vieta, kur tu vari būt ti-
kai godīgs un taisnīgs. Viens nepareizs 
solis un tu vairs tur nestrādāsi, jo bērni 
šo netaisnību un negodīgumu vienkār-
ši nepieļauj. 

Kas ir pats svarīgākais šajā dar-
bā? 

Pats galvenais ir tas, ka bērnus šeit 
nedrīkst žēlot. Viņus vajag vienkārši 
mīlēt, mīlēt kā cilvēkus. Nav svarīgi, 
ar kādu pieredzi un bagāžu viņš ir at-
nācis. Mums bērnu namā bērni ir cie-
tuši ne tikai fi ziski un emocionāli, viņi 
ir cietuši tā, ka nekas iekšā vairs ne-
paliek, ir tukšums. Un pats galvenais 
mūsu mērķis ir ļaut viņiem noticēt, ka 
tas nav īstais un vienīgais dzīves mo-
delis, kuru viņi ir piedzīvojuši tur, ār-
pusē. Mūsu uzdevums ir parādīt, ka ir 
cita dzīve, kā dzīvo bērni citās ģimenēs. 
Par to, ka var priecāties par pavisam 
ikdienišķām lietām – par zaļu zāli aiz 
loga, par maizi uz galda un jumtu virs 
galvas. Mēģināt sadzirdēt un novērtēt. 
Ļoti žēl, ka mēs nevaram atļauties vēl 
pāris psihologus, jo viens - tas ir par 
maz. Ir ļoti daudz papīra darba. 

Vai bērnu nama audzēkņiem 
tiek piedāvātas arī kādas citas ak-
tivitātes, iesaistīšanās projektos? 

Visi bērnu nama bērni ir īpaši. Vi-
ņiem Dieviņš ja ir kaut ko atņēmis, arī 
dod kaut ko pretī. Viņi visi dejo, dzied, 
ir ļoti talantīgi. Mēs cenšamies viņus 
iesaistīt dažādos projektos un aktivi-
tātēs. Arī tepat, Naujenes jauniešu 
centrā, bērni nodarbojas ar dejām un 
break dance, izmantojam visas iespē-
jas Mūzikas un mākslas skolā, vedam 
arī viņus uz pasākumiem Naujenes 
kultūras centrā. Šobrīd arī esam vienā 
integrācijas projektā, kurā dalībnieki 
ir arī četri citi bērnu nami. Un mums 
ziemā būs jāorganizē pasākums, uz 
kuru atbrauks arī citi bērni. Projekta 
rezultātā taps fi lma, tiks izdots arī ka-
lendārs, domāju, ka bērni būs apmie-
rināti. Pagājušajā gadā mums notika 
nometne Daugavpils Universitātes 
Studiju un pētniecības centrā “Ilgas”. 
Tas bija īsts sadraudzības un saliedē-
šanās pasākums bērnu nama audzēk-
ņiem kopā ar audzinātājiem. Mums ir 
ļoti daudz draugu arī pilsētā. Nesen 
noslēdzās projekts, kura laikā bērni 
mācījās zīmēt. Mēs cenšamies viņus 
nodarbināt tā, lai aizņemtu viņu prātu 
ar kaut ko citu. Jo bērniem gribas kaut 
ko interaktīvu, viņiem tas ļoti interesē; 
vajag ko tādu, kas ātri parāda arī to re-
zultātu, jo no ilgstošām, vienveidīgām 
aktivitātēm viņi nogurst. 

Cik mēs zinām, šeit viņi gūst arī 
pirmās darba iemaņas. Vai tas vi-
ņiem palīdz iet pa dzīvi?

Jā, protams. Bet arī šajā lietā viņus 
ir jāieinteresē. Mums ir savs dārzs, 

mēs mācāmies ravēt, protam darīt vi-
sus lauku darbus. Tai pat laikā, kā jau 
visi bērni un lielākā daļa arī pieaugušo, 
ravēt mēs negribam. Un tad jau viņus 
jāprot tikai ieinteresēt. Par katru dar-
biņu mēs piešķiram bonusus, mēs krā-
jam punktus. Sakrājot punktus, viņi 
nopelna braucienu uz pilsētu, aiziet uz 
kino utt. Viņiem jārāda un jāredz arī 
tā vide, kas ir aiz bērnu nama sienām. 
Mēs neesam tikai slēgta telpa, mēs 
esam māja, kur dzīvo ļoti liela ģimene. 
Mums daudzi bērni ļoti skaisti zīmē, 
un, kas ne mazāk svarīgi, prot skaisti 
draudzēties. 

Noteikti šajā darbā ir arī grūti 
brīži, kad gribas visu mest pie ma-
las?

Ar šiem bērniem kopā nākas izdzīvot 
visas viņu sāpes, bet tas ir tā vērts, jo 
tu vari viņiem palīdzēt. Jo brīži, kad tu 
redzi pilsētā kādu savu audzēkni, kas 
jau nav bērnu namā, bet satiek tevi uz 
ielas, skrien pretī un sabučo, apskauj, 
atsver visu. Jo ir tā, ka esmu viņiem 
ne tikai lielā mamma, bet arī viņu aiz-
bildne. Un es esmu tā, pie kuras viņi 
nāk, jo ne visu var atrisināt audzinā-
tājs, sociālais pedagogs vai psihologs. 
Viņi ir bērni, un dažreiz nesaprot, ka 
esmu aizņemta. Man ir vienmēr jābūt 
gatavai veltīt laiku viņiem, lai arī ar 
kādu sāpi viņi būtu atnākuši. Man ir 
jābūt lietas kursā, jo bieži notiek lietas, 
kuras bez manis nevar atrisināt. Bet 
man ir liels prieks, ka man ir tik salie-
dēts un zinošs kolektīvs, ka uz visiem 
saviem kolēģiem es varu paļauties. 
Tas, protams, prasīja laiku, jo kolektī-
vu nevar izveidot vienā mirklī. Jo katrs 
cilvēks ir ar savu pieredzi, kas ir jāpie-
ņem un jāuzklausa. Un arī, atnākot 
jaunā kolektīvā, kā to nācās darīt man, 
tevi sākumā vērtē, iepazīst, salīdzina. 
No tā veidojas tavs tēls. Un nekad ne-
var nolaist rokas, jo man tic, uz mani 
paļaujas. 

Vai ir bijuši kādi laimīgi atga-
dījumi? Kā aizvijas bērnu ceļš pēc 
bērnu nama? 

Bija mums viens puika ar ļoti bagātu 
iztēli, ļoti jautrs, dzīvespriecīgs, īpašs. 
Viņam paveicās, jo viņu paņēma ģime-
nē. Tagad viņš dzīvo ASV. Bet kā viņš 
tur tika, ir īpašs stāsts. Ar bērnu nama 
audzēkņiem mēs bieži ejam uz Spruk-
tu baznīcu, lūgties. Tā vieta ir ļoti svē-
ta. Jo tiem, kas tur lūdzas no sirds, pie-
pildās vēlēšanās. Un Dievs palīdz. Un 
tas puika ļoti vēlējās tikt pie ģimenes, 
pārbraukt dzīvot uz Ameriku, un tā 
tas arī notika. Bija tieši Ziemassvētku 
laiks, un mēs gājām uz baznīcu lūgties. 
Un tas puika man teica, ka viņš neprot 
lūgties, ka viņš nezina, kā to darīt. Tad 
es teicu, ka neko īpašu jau nevajag, 
vajag vienkārši sakumā pateikties par 
visu, kas tev ir un tad palūgt to, ko tu 
vēlies no visas sirds. Tā viņš arī izdarī-
ja, un burtiski pēc divām nedēļām viņu 
viena ģimene uzaicināja uz Ameriku.
Un, kad potenciālā māte viņu ieraudzī-
ja, viņa uzreiz viņu pieņēma. Viņa ļoti 
gribēja to bērnu. Un tagad viņi brauc 
pie mums ciemos. Mēs redzam tās iz-
maiņas, kas viņā notikušas, viņš ir ļoti 
mainījies. Tādi gadījumi tiešām ir zelta 
vērti. 

Galvenais cilvēka dzīvē ir ģimene, 
veselība un ticība. Mēs ar vīru Eduar-
du dzīvojām kopā jau 31 gadu, izaudzi-
nājām divus bērnus - dēlu Aleksandru 
un meitu Viktoriju, aug mazmeitiņa 
Daniella. Ģimenes ceļš nav ar rozēm 
klāts, bija grūti brīži, bet ja jūti tuvu 
cilvēku mīlestību, atbalstu un saprat-
ni, jebkuri šķēršļi pārvarami.

Jūsu novēlējums bērnu nama au-
dzēkņiem. 

Ticiet sev! Lai neviens savas dzīves 
noietais solis nebūtu jānožēlo, lai va-
rētu iet augsti paceltu galvu. Un esi 
cilvēks ar lielo burtu – iemācīties neno-
dot, rūpēties par savu tuvāko. Un arī 
ticēt cilvēkiem. Prast veidot savas ģi-
menes, mīlēt un nenodot savus bērnus. 

Ar Lilitu Gasjaņecu sarunājās 
Olga Smane

Ar ticību Dievam un sev
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Silenes ciemā aizritēja krāšņi ģimenes dienai veltīti svētki
Šogad daudzviet Latvijā 15. maijā 

tika svinēta Starptautiskā ģimenes 
diena, kurā iedzīvotāji tika aicināti 
stiprināt ģimenes vērtības, aizdomā-
ties par tās lielo nozīmi cilvēku ikdie-
nā, attiecībās un dzīvē, rūpējoties un 
vairāk uzmanības veltot saviem bēr-
niem, vecākiem, brāļiem, māsām un 
vecvecākiem. 

Biedrība „Sieviešu klubs “Silenīte” 
un pārvaldes speciālisti uzrakstīja pro-
jektu, kas paredz Skrudalienas pagas-
ta iedzīvotāju daudznacionālā kultūras 
mantojuma saglabāšanu, iepazīstinot 
ar tautas tradīcijām bērnus un jau-
niešus, jo, gadiem ejot, kaut kas pazūd 
un aizmirstās. Projekta aktivitāšu ie-
tvaros koncertā viesojās Daugavpils 
novada Kultūras centra tautas deju 
ansamblis „Līksme”, kolektīvi „Kupa-
linka” (Baltkrievu kultūras biedrība), 
“Mrija” (Ukrainas kultūras biedrība) 
un, protams, uzstājās mūsu pagasta 
zvaigznes - vokālais ansamblis „Līgavi-
ņas”, kura dalībnieki, dejojot un dzie-
dot, parādīja dažādus rituālus. Starp 
citu, vokālais ansamblis „Līgaviņas” 
24. maijā piedalījās festivālā „Rižskij 
prjanik” Rīgā, kur ieguva 2.vietu un 
saņēma pateicību par saudzīgu tautas 
tradīciju saglabāšanu.

Ģimenes dienai veltītus svētkus - fes-
tivālu “Ģimenes šūpulī” mēs iesākām 
ar jautrām, radošām darbnīcām, vēlāk 

4 ģimenes sacentās savā starpā sporta 
spēlēs “Mana sportiskā ģimene”. Uz-
devumi nebija viegli, bet jautri, un visi 
dalībnieki ar azartu tos izpildīja. Bērni 
neatpalika no pieaugušajiem un dar-
bojās saliedētās komandās. Sacensī-
bās  uzvarēja Geiko ģimenes komanda 
Draudzība, otro vietu ieguva Gaspero-
viču ģimenes komanda Coca - cola, tre-
šo vietu – V.Geiko – D.Krasiļnikovas 
ģimenes komanda Mākonītis, savu-
kārt ceturtās vietas ieguvēji bija Bol-
daveško - Beluse ģimenes komanda 
Apelsīns Miks. Visiem dalībniekiem 
tika pasniegtas balvas, bet uzvarētāji 
saņēma arī kausu. Silenes ciema cen-
trā bērni varēja izklaidēties piepūša-
majās atrakcijās, tad sāka darboties 
radošās darbnīcas „Kultūras raksti 
pērlītēs” biedrības “Dzidra straume” 
vadībā un „Brīnumraksti uz papīra” 
Oksanas Andrules vadībā, kurās aktī-
vi darbojās gan bērni, gan pieaugušie. 
Ģimenes dienas noslēgumā tika parā-
dīta teatralizēta programma „Ģimenes 
tradīciju pūra lāde”, kuras laikā tika 
suminātas divas pagasta ģimenes, vie-
na no tām - Alīnas un Olega Griškjā-
na ģimene svinēja 1. kāzu gadadienu 
(katūna kāzas), savukārt Elvīras un 
Ernesta Grišķjāna ģimene svinēja 30. 
kāzu gadadienu (pērļu kāzas).

Lielu pateicību izsakām Valsts 
Kultūrkapitāla fondam, Latgales re-

Novada kolektīvi dodas uz Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 
Daugavpils novadu XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos pār-
stāvēs 7 tautas deju kolektīvi, trīs kori, 
divas folkloras kopas un viens pūtēju or-
ķestris. Kopā no novada svētkos piedalī-
sies 366 novada skolēni un skolotāji no 
12 izglītības iestādēm. No 6.-12. jūlijam 
svētkos Rīgā piedalīsies ap 37 000 bēr-
nu un jauniešu no visas Latvijas.
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu 
un jauniešu kultūras un mākslas svēt-
ki, kuri notiek reizi piecos gados. Bērni 
un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka se-

nās latviešu dziedāšanas, dejošanas un 
muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas 
un godā turētas. Ar dziesmu un deju 
svētkiem saistītā bērnu un jauniešu 
mākslinieciskā jaunrade noris kultūriz-
glītības pulciņos un kolektīvos – koros, 
deju kolektīvos, pūtēju orķestros, maza-
jos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas 
ansambļos, vizuālās un lietišķās māks-
las, kā arī teātra mākslas kolektīvos un 
bērnu un jauniešu folkloras kopās.
Jāatzīmē arī mūsu kolektīvu augstākie 
sasniegumi Svētku skatēs un konkur-
sos. Tā, Naujenes Mūzikas un mākslas 

skolas pūtēju orķestris Jāņa Grinberta 
vadībā, pateicoties skatē iegūtajai aug-
stākai pakāpei, piedalīsies pūtēju orķes-
tru fi nālskatē, kas norisināsies Rīgā 7. 
jūlijā Lielajā ģildē. Jāatzīmē, ka Vabo-
les vidusskolu, kurā skolēnu kopējais 
skaits ir vien 111, Dziesmu svētkos tiks 
pārstāvēta ar folkloras kopu „Kanči” un 
trim tautas deju kolektīviem. Ar četriem 
kolektīviem svētkos tiks pārstāvēta arī 
Špoģu vidusskola. Pirmo reizi svētkos 
piedalīsies mazākumtautību Lāču pa-
matskola ar 1.-4. klašu deju kolektīvu. 
Svētkos piedalīsies arī divi apvienotie 

kori: Lāču pamatskolas un Špoģu vidus-
skolas koris, kā arī Silenes pamatskolas 
un Sventes vidusskolas koris. Esam 
gandarīti, ka tieši Silenes pamatskolas 
un Sventes vidusskolas koris Rozālijas 
Almakajevas vadībā ir kļuvis par svēt-
ku dalībniekiem pirmo reizi. Savukārt 
Lāču pamatskolas kolektīvu augstie 
sasniegumi skatēs ir skolas direktora 
Andra Meškovska mērķtiecīgā darba 
rezultāts.
Īpaši svinīgs un skaists, protams, būs 
svētku gājiens, kas notiks Dziesmu un 
deju svētku noslēguma dienā 12. jūlijā.  

ģionālās attīstības aģentūrai un A/S 
“Latvijas valsts meži” par piešķirto fi -
nansējumu projekta “Skrudalienas pa-
gasta mazākumtautību kultūras tradī-
cijas ģimenes dzīvē” īstenošanai, kura 
ietvaros tika rīkotas radošās darbnīcas 
un teatralizētā programma „Ģimenes 
tradīciju pūra lāde”. Savukārt, Sievie-
šu klubam “Silenīte” par šī projekta īs-
tenošanu, kas mūsu pagasta kultūras 
repertuāru papildināja ar vēl vieniem 
skaistiem svētkiem.

Liels paldies Skrudalienas pagasta 
pārvaldei par sniegto līdzfi nansējumu.

Pateicamies arī visiem svētku orga-
nizatoriem – Silenes kultūras nama 
vadītājai Alevtīnai Mihailovai par sa-
gatavoto svētku programmu, biedrībai 

“Dzidra straume” un Oksanai Andrulei 
par sarīkotajām radošajām darbnīcām, 
Silenes pamatskolas direktorei Tatja-
nai Klopovai par iespēju sporta spēles 
rīkot skolas sporta zālē, Inārai Lapkov-
skai par novadītajām sporta spēlēm, 
sporta spēļu žūrijai: Ņinai Poicānei, 
Valentīnai Marenkovai un Valērijas 
Hrapānam par profesionālu tiesāšanu, 
Skrudalienas pagasta jauniešiem, kas 
krāšņos kostīmos uzjautrināja mūsu 
ģimenes un sevišķi bērnus, kopā veido-
jot no baloniem dažādas fi gūras, bet no 
papīra krāsainus karodziņus. Paldies 
visiem kolektīviem par atsaucību un 
dalību mūsu pagasta ģimenes svētkos.

Inese Gasparoviča 

Jaunatnes projektu aktualitātes Daugavpils novadā
Vasara ir darbīgs laiks arī Daugav-

pils novada jauniešiem. Šobrīd tiek 
realizēti jauniešu iniciatīvu projekti, 
kuri tika apstiprināti konkursu “Uzla-
bosim savu ikdienu!” un “Attīsti sevi” 
ietvaros. Pašvaldība ir izteikusi vēlmi 
piedalīties projektā “PROTI un DARI!” 
un šobrīd veic mērķauditorijas apzinā-
šanu.

Kā jau tika ziņots, Daugavpils no-
vada domes projektu konkursā “Uz-
labosim savu ikdienu!” ir uzvarējušas 
piecas projektu idejas: Višķu pagasta 
jauniešu biedrības „VJSC” projekts „Ie-
pazīsti sevi, iepazīsti novadu”, Medumu 
pagasta jauniešu biedrības „Medumu 
cerība” projekts „ Medumu pagasta po-
pularizēšana ar mūsdienu tehnoloģiju 
palīdzību”, Demenes pagasta jauniešu 
biedrības „Demenes stariņi” projekts, 
„Sporto-esi vesels”,  Skrudalienas pa-
gasta jauniešu neformālās grupas 
“Mēs savam pagastam” projekts „Ie-
mūžini savas atmiņas”, Vecsalienas 
pagasta jauniešu neformālās grupas 
projekts „Harmonijā ar dabu”.

Višķu pagasta jaunieši aktīvi uzsā-
kuši darbu sava projekta “Iepazīsti sevi 
- iepazīsti novadu” realizēšanā. Šobrīd 
tiek izstrādāts pārgājiena maršruts, 
iegādāts pārgājienu rīkošanai nepie-
ciešamais inventārs: teltis, guļammai-
si, lukturīši u.c. Laikā no 10.07.2015 
līdz 11.07.2015 tiks organizēts Višķu 
pagasta jauniešu pārgājiens pa jaun-
izveidoto maršrutu, kura laikā jau-
nieši apskatīs nozīmīgākos vēstures, 
kultūras, vides un uzņēmējdarbības 
objektus, veidos fotogrāfi jas. Iegūtā in-
formācija un iespaidi tiks apkopoti jau-
nā tūrisma maršruta bukletā. Projekta 

ietvaros 14.-15.08.2015. tiks rīkots se-
minārs jauniešiem par tūrismu. Pirmā 
semināra daļa tiks organizēta Daugav-
pilī, otrā – Daugavpils Universitātes 
studiju un pētniecības centrā „Ilgas”. 
Projekta aktivitātēs piedalīties tiek 
aicināti visi Višķu pagasta jaunieši un 
citi interesenti. 

Medumu pagasta jauniešu biedrības 
„Medumu cerība” projekta „ Medumu 
pagasta popularizēšana ar mūsdienu 
tehnoloģiju palīdzību” ietvaros notiek 
Informācijas vākšana par Medumu 
pagasta kultūrvēsturiskajiem un da-
bas objektiem. No 15.jūlija līdz 31. jūli-
jam tiks apstrādāti savāktie materiāli. 
1.augustā tiek organizēta meistarklase 
par bukletu izveidi.  Tiks veidoti infor-
matīvi stendi un suvenīri par Medumu 
pagasta kultūrvēsturiskajiem objek-
tiem. 12.septembrī visi ir aicināti uz 
projekta noslēguma pasākumu pagas-
ta svētku ietvaros. 

Šobrīd tiek īstenots arī Demenes 
pagasta jauniešu biedrības „Demenes 
stariņi” projekts, „Sporto-esi vesels”. 
Projekta ietveros no 25.06.2015 līdz 
15.08.2015. tiks iegādāts sporta inven-
tārs, kurš no augusta būs pieejams lie-
tošanai visiem Demenes iedzīvotājiem. 

Skrudalienas pagasta jauniešu nefor-
mālās grupas “Mēs savam pagastam” 
projekts „Iemūžini savas atmiņas”. 
Projekta ietvaros jūnijā tiks veidots 
interešu pulciņš jauniešiem “Skaistais 
fotogrāfi jās”. Apmācības notiks asto-
ņas dienas: 15.,18.,22.,25.,29., jūnijā 
un 2.,6.,9. jūlijā, kuru laikā jauniešiem 
tiks mācītas tēmas par fotografēšanu 
ar spoguļkameru, prezentāciju un fo-
toizstāžu veidošanu. 16.07.2015. tiks 

organizēta fotoizstāde “Skrudalienas 
pagasts manā skatījumā” atklāšana. 

Vecsalienas pagasta jauniešu nefor-
mālās grupas projekts „Harmonijā ar 
dabu”.  Projekta ietvaros tiks iegādāts 
tūrisma inventārs.  24. un 25. jūlijā 
tiks organizēts pārgājiens ar dažādiem 
uzdevumiem. Sapulcēšanā notiks pie 
Červonkas pils, apmešanās vieta pie 
Tretjas ezera, kur tiks organizētas gru-
pu sacensības: ātrākās telts uzliešana, 
ugunskura sagatavošana, sporta spē-
les u.c.

Daugavpils novada pašvaldība ir pie-
ņēmusi lēmumu ar jūliju piedalīties 
Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.
gada plānošanas perioda darbības 
programmas „Izaugsmes un nodarbi-
nātība” 8.3.3.specifi skā atbalsta mērķa 
„Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jau-
niešu prasmes un veicināt to iesaisti 
izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos 
Jauniešu garantijas ietvaros un ne-
valstisko organizāciju vai jauniešu cen-
tru darbībā” Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras projektā „PRO-
TI un DARI!”.

Projekta mērķis ir motivēt un akti-
vizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrā-
dā vai neapgūst arodu, un veicināt šo 
jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā 
aroda apguvē, Jauniešu garantijas pa-
sākumos, kurus īsteno Nodarbinātības 
valsts aģentūra (NVA) un Valsts izglī-
tības attīstības aģentūra, un nevals-
tisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā. Projekta «PROTI un DARI!» 
mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 
līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemā-
cās, nestrādā, neapgūst arodu nav re-
ģistrēti NVA kā bezdarbnieki. Daugav-

pils novada pašvaldībai projektā laikā 
(no 2015.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 
31.decembrim) ir veiksmīgi jāiesaista 
87 mērķa grupas jaunieši. 2015. gadā 
ir jāiesaista 13.jaunieši. 

Šobrīd Daugavpils novada pagas-
tos tiek apzināti mērķgrupas jaunieši, 
kuri vēlas iesaistīties projekta akti-
vitātēs. Kā arī tiek meklēti jauniešu 
mentori un individuālo programmu 
vadītāji. Aicinām skolas, biedrības, no-
dibinājumus un uzņēmējus atsaukties 
un kļūt par projekta stratēģiskajiem 
partneriem, lai palīdzētu jauniešus 
veiksmīgi iesaistīt dažādās aktivitātēs. 
Visus, kuriem interesē dalība šajā pro-
jektā, lūdzam sazināties ar Daugavpils 
novada domes Izglītības pārvaldes jau-
natnes projektu koordinatori Dagniju 
Bramani (T.: 28362243, E-pasts: dag-
nija.bramane@dnd.lv). 

Jūnija beigās un jūlijā plānots uzsākt 
aktivitātes jaunatnes nometņu projek-
tu īstenošanai. Laucesas pagastā laika 
periodā no 29. jūnija līdz 3. jūlijam tiks 
organizēta dienas nometne „Mākslas 
akadēmija”, Līksnas pagastā no 28 līdz 
30.jūlijam dienas nometne jauniešiem 
„Citādā kultūra”, Tabores pagastā no 
6. līdz 11. jūlijam dienas nometne „Seši 
pakāpieni”, Višķu pagastā no 27. līdz 
31. jūlijam dienas nometne „MANAS 5 
MAŅAS – Bliežam spēcīgāk!”. 

Vasara ir dažādu iespēju, piedzīvoju-
mu un atpūtas laiks, aicinām novada 
jauniešus būt aktīviem, lietderīgi pava-
dīt savu brīvo laiku, iesaistoties sporta, 
kultūras, tūrisma un atpūtas pasāku-
mos pagastos. 

Dagnija Bramane
jaunatnes projektu koordinatore 
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Novada sportisti no Jelgavas 
mājās pārved 28 medaļas

Jelgavas pilsētas 750 gadu jubilejā 
notika Latvijas svarbumbu celšanas 
atklāto sacensību ceturtais posms. 
Sacensības notika diezgan ekstre-
mālos apstākļos - zem klajas debess. 
Saulainais laiks mijās ar lietu un 
vēju. Neskatoties uz laika apstākļiem, 
Daugavpils novada Lauceses pagas-
ta un Daugavpils Būvniecības Teh-
nikuma komanda arī šoreiz startēja 
teicami. Snežana Dzelme ieguva 2 
zelta medaļas, Tatjana Šeškova zelta 
un bronzas, Vlada Goršanova 2 zelta 
medaļas un uzlaboja divus Republi-
kas rekordus. Anastasija Prokopenko 
ieguva sudraba un bronzas godalgas. 
Personīgos rekordus uzstādīja Janis 
Rižijs, Samirs Morkons, Ēvalds Ni-
ķitins, Edgars Bruns, Vadims Jev-
sejevs, Konstantīns Kozlovskis un 
Edgars Turins. Arī pārējie novada 

komandas dalībnieki - Andrejs Matve-
jevs, Alfrēds Kokins, Jurijs Kopasovs, 
Oskars Šarka, Edgars Pavlovskis, 
Vadims Popovičs sasniedza teicamus 
rezultātus. Kopumā komanda ieguva 
28 medaļas, no tām 15 zelta, 7 sud-
raba un 6 bronzas. Komandu stafešu 
cīņā visās vecuma grupās (jaunieši, 
juniori, vīrieši) mūsu sportisti ieguva 
otrās vietas. Komandu kopvērtējumā 
Daugavpils novada jaunieši un juniori 
ieguva pirmās vietas, vīrieši ieņēma 
otro vietu, piekāpjoties spēcīgajai Rī-
gas Tehniskās universitātes koman-
dai. Komandu sacensībām sagatavoja 
Edgars Pavlovskis no Lauceses pagas-
ta un Daugavpils Būvniecības Tehni-
kuma un Daugavpils novada treneris 
Ivans Gaļašs.

Edgars Miglāns
Sporta nodaļas vadītājs 

Medaļas veterāniem vieglatlētiem 
Baltijas valstu čempionātā

 Valmierā J. Daliņa stadionā notika 
Baltijas valstu atklātais čempionāts 
vieglatlētikā veterāniem, kurā vai-
rāk kā 150 dalībnieku konkurencē 
piedalījās arī mūsu novada sportisti 
un ieguva 9 zelta, 7 sudraba un 5 
bronzas medaļas. Sacensībās pie-
dalījās sportisti no septiņām Balti-
jas valstīm. Vislielāko zelta medaļu 
skaitu ieguva Romualds Saušs no 
Vaboles pagasta, kurš izcīnīja 4 zelta 
medaļas skriešanas disciplīnās. Vēl 
ar medaļām dažādās vieglatlētikas 
disciplīnās atgriezās Varvara Jefi -
mova (divas zelta, divas bronzas), 
Galina Meteļska (zelta, divas sudra-
ba un brozas), Aleksandrs Stepanovs 
(zelta un sudraba), Jurijs Koposovs 
(zelta un divas sudraba, viena bron-
zas )un Vladimirs Jermaļonoks ( di-
vas sudraba un vienu bronzas) god-
algas.

Edgars Miglāns
Sporta nodaļas vadītājs

Projekta dalībnieki devās ekskursijā 

Projekta „Atvērti pasaulei, atvēr-
ti dažādībai” Nr. IF/2013/1.a./12 
projekta ietvaros 13.jūnijā projekta 
dalībnieki apmeklēja  Raiņa memo-
riālo muzeju Jasmuižā (Aizkalnē), 
apskatīja muzeja eksponātus, Lat-
gales keramiķu rekonstruēto darb-
nīcu – cepli un baudīja garšīgās 
zāļu tējas ar sieru. 

Aglonas maizes muzejā viesmīlīgi 
uzņēma saimniece Vija ar saucie-
nu „Vasali!”. Dzirdējām aizraujošo 
stāstījumu par maizi un labības 
audzēšanu, dzirdējām daudz jau-
nu sakāmvārdu, ieražu. Pusdienas 
bija īpaši gardas, jo varēja nobau-
dīt lauku gardumus: speķi, maizīti 
ar medu, mutē kūstošās kļockas un 

mēģināt roku dzirnavu griešanā un 
izdancot kādu jautru danci. 

Pēcpusdienā tika apmeklēts Ka-
raļkalns, kur ar interesi tika apska-
tītas skaistās koka fi gūras. Ekskur-
sijas dalībniekus īpaši aizkustināja 
Aglonas bazilika, kas atrodas vienā 
no pazīstamākajām svētvietām pa-
saulē. Aglonas bazilikā bija iespēja 
pastaigāt un apskatīt baznīcu, no-
pirkt suvenīrus un piepildīt ceļam 
aukstu avota ūdeni.

Katrs projekta dalībnieks ir pa-
ņēmis daļiņu Latgales siltuma un 
viesmīlības, kuras mums citreiz pie-
trūkst!

Ināra Pomjalova
projekta koordinatore 

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagastā

Pjataikins Viktors (1946.g.)
Larionovs Vladimirs (1942.g.)

Demenes pagastā
Hrapunova Lukija (1943.g.)

Kalkūnes pagastā
Cimoška Aija (1948.g.)

Gorkina Marfa (1928.g.)

Kalupes pagastā
Pļaskota Veneranda (1931.g.)

Krilova Ārija (1943.g.)
Aleksandrovs Nikolajs (1953.g.)

Ausekle Mirdza (1930.g.)
Līksnas pagastā

Terentjeva Anna (1938.g.)
Strods Jānis (1940.g.)

Medumu pagastā
Rožaščonoks Vasīlijs (1969.g.)

Naujenes pagastā
Jankovskis Anatolijs (1954.g.)

Kožemjačenko Klimentijs (1943.g.)
Mihailova Marina (1936.g.)

Nīcgales pagastā
Vēvere Veronika (1933.g.)

Salienas pagastā 
Jermolajevs Valērijs (1943.g.)

Skrudalienas pagastā
Peseckis Volfrāns (1930.g.)

Sventes pagastā
Švedovs Sergejs (1965.g.)

Avgucevičs Vladimirs (1956.g.)
Vecsalienas pagastā

Tajevskis Ivans (1948.g.)
Višķu pagastā

Ļutinska Sofi ja (1927.g.)
Petkevičs Pēteris  (1934.g.)

Sākušās projekta aktivitātes 

 Jūlijā un augustā plānotas projekta 
“Jauniešu lietderīgā brīvā laika pa-
vadīšanas iespēju pilnveidošana un 
popularizēšana Daugavpils novadā” 
aktivitātes. Kā jau iepriekš tika mi-
nēts, Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) izsludinātajā projektu konkursā 
tika atbalstīts projekts “Jauniešu liet-
derīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju 
pilnveidošana un popularizēšana Dau-
gavpils novadā”, ko realizēs Daugav-
pils novada dome sadarbībā ar Nau-
jenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centra (NJISC) bērnu interešu klubu 
„Naujene”.

Jau ir paveikti sagatavošanās darbi 
aktivitāšu un pasākumu pavadīšanai. 
Tika pasūtīti un iepirkti soliņi, infor-
matīvie stendi un koku stādi. Kā arī ir 
iepirkti materiāli un inventārs, kas ne-
pieciešams centra darbībai un dažādu 
aktivitāšu rīkošanai. 

Aktīvākie jaunieši jau strādā darba 

grupās un tiekas, lai apspriestu projek-
ta darba plānu un ieplānotus pasāku-
mus. 

Vasaras laikā ir ieplānotas sekojošas 
aktivitātes: 

Jūnija pēdējā nedēļā (29.06.15. – 
05.07.15) – notiks „Mākslas nedēļa”. 
Tās ietvaros notiks centra sienu ap-
gleznošana un telpu dekorēšana.

Sporta nedēļa (20.07.15. – 02.08.15.) 
- tiks organizēti sporta turnīri un akti-
vitātes, saistītas ar veselīgu dzīvesvei-
du.

„Informatīvā nedēļa” (24.08.2015.- 
30.08.2015. ) - nedēļas laikā jaunieši 
iepazīsies ar neformālās izglītības ie-
spējām un Jaunatnes politikas aktivi-
tātēm. 

Naujenes Jaunatnes iniciatīvas 
un sporta centrs aicina visus novada 
jauniešus aktīvi iesaistīties projekta 
aktivitātēs un pasākumos. Ir plānots 
piesaistīt ap 25 jauniešiem. Par projek-
ta citām plānotajām aktivitātēm tiks 
sniegta papildus informācija. 

Informācijai: tālrunis: 65430190, E-
pasts: bjc_naujene@inbox.lv

Irina Jegorova

Izmaiņas 
pabalstu piešķiršanas kārtībā

No 1.jūlija, pieprasot slimības vai 
maternitātes pabalstu, nebūs nepie-
ciešams darba devēja apstiprinājums 
par darbinieka neierašanos darbā 
darbnespējas periodā. Proti, darba 
devējam nevajadzēs aizpildīt darba 
ņēmējam izsniegtās darbnespējas la-
pas B sadaļu „Darba devēja informā-
cija”, informē Labklājības ministrija.
Ņemot vērā, ka papīra formāta darb-
nespējas lapas pakāpeniski aizstās 
ar vienotajā veselības nozares elek-
troniskajā informācijas sistēmā sa-
gatavotajām darbnespējas lapām, 
pieprasot pabalstu, cilvēkam Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūrā 
būs jāiesniedz tikai iesniegums. Tā-
dējādi pabalstu viņš varēs pieprasīt 
arī elektroniski. VSAA lēmumu par 
slimības vai maternitātes pabalsta 
piešķiršanu pieņems, pamatojoties 

uz vienotajā veselības nozares elektro-
niskās informācijas sistēmā sagatavo-
to darbnespējas lapu. Savukārt darba 
devējs informāciju par darbiniekiem 
izsniegtajām darbnespējas lapām sa-
ņems VID EDS sistēmā.
Līdz 2016.gada 1.janvārim plānots 
pārejas periods, kad izsniegs arī papī-
ra formāta darbnespējas lapas. Savu-
kārt, pieprasot paternitātes pabalstu, 
bērna tēvam VSAA nebūs jāiesniedz 
darba devēja rakstisks apliecinājums 
par atrašanos atvaļinājumā sakarā ar 
bērna piedzimšanu. Proti, pieprasot 
paternitātes pabalstu, tēvam VSAA 
būs jāiesniedz tikai iesniegums, tādē-
jādi pakalpojumu viņš varēs piepra-
sīt elektroniski, t.sk. vienotajā valsts 
un pašvaldību pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv, izmantojot portāla 
piedāvātos autentifi kācijas līdzekļus.

nogaršot Aglonas 
„šmakovku”. Pēc 
pusdienu ieturē-
šanas varēja ie-
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A P S V E I C A M

Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,

veselību, pacietību un izturību
bērniņu audzināšanā!

Novadā dzimuši 
Ambeļu pagastā

Nikita Beinarovičs (24.maijā )
Demenes pagasts

Jegors Vorslavs (26.maijā )
Kalkūnes pagastā

Kirils Giļmutdinovs (29.maijā)
Laucesas pagastā

Polina Kuzmina (2.jūnijā)
Maļinovas pagastā

Maksims Ivanovs (2.maijā)
Naujenes pagastā

Mihails Panovskis (17.maijā )
Dārta Čivkule (30.maijā)

Milana Beļavska (2.jūnijā) 
Jānis Daniels Sidorevičs (4.jūnijā)

Darja Pavlova (4.jūnijā) 
Milana Jermolajeva (5.jūnijā)

Salienas pagastā 
Deniss Jurčs (4.maijā)

Višķu pagastā 
Sofi ja Vasiļjeva (2.maijā)

Mihails Rodionovs (7.jūnijā)

 Sveicam jaunlaulātos!
• Oksanu Matuli un Jevgeniju Ribakovu
• Oksanu Solovjovu un Vasīliju Riņču
• Liānu Ustinu un Juri Kuciņu
• Annu Lazdāni un Andri Kaslauski
• Kristīni Ļuļi un Alekseju Dunaiski
• Ludmilu Klopovu un Edgaru Radkeviču
• Olgu Pugaču un Renātu Pučinski
• Aldu Labanovsku un Armandu Valdovski
• Jeļenu Bergmani un Sergeju Ivanovu
• Valdu Lazdāni un Antonu Pudānu
• Irinu Filimonovu un Aleksandru Sergejevu
• Olgu Grasimovu un Pāvelu Leonovu
• Jeļenu Trofi movu un Vasiliju Hristenko
• Ivonu Mičinskaju un Pāvelu Kuko
• Lidiju Pilaci un Kasparu Simsonu

UZMANĪBU!
Višķos saglabājas iespēja iegūt 

lauksaimniecības izglītību
2015./2016. mācību gadā 

piedāvā apgūt šādas izglītības programmas
Ar 9 klašu izglītību - mācību ilgums 4 gadi, iegūst diplomu par 
profesionālo vidējo izglītību, 3.profesionālās kvalifi kācijas līmenis

Autotransports, automehāniķis
Lauksaimniecības tehnika, lauksaimniecības tehnikas mehāniķis
Lauksaimniecība, lauku īpašuma apsaimniekotājs
Ēdināšanas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumu speciālists

ESF fi nansējums:
Ar 12 klašu izglītību - mācību ilgums 4 gadi, iegūst diplomu par 
profesionālo vidējo izglītību, 3.profesionālās kvalifi kācijas līmenis

Lauksaimniecība, lauku īpašuma apsaimniekotājs
Dārzkopība, dārzkopības tehniķis

Neklātiene ar vidusskolas izglītību - mācību ilgums 2 gadi, iegūst 
diplomu par profesionālo vidējo izglītību, 3.profesionālās kvalifi kācijas 
līmenis

Lauksaimniecība, lauku īpašuma apsaimniekotājs
Vides aizsardzība, vides iekārtu tehniķis

Iepērcies veselīgi! 
Aicinām apmeklēt zemnieku vakara tirdziņu 

katru trešdienu un piektdienu no plkst. 16.00 līdz 20.00, 
jau sākot ar 18.jūniju. 

Lauku labumi un mājražotāju produkti pašā pilsētas centrā 
(Kandavas ielas galā blakus Zaļajam tirgum). 

Interesentiem, kuri vēlas tirgot savu produkciju,
pieteikties pa tālr. 2612136 (Jāzeps Krukovskis).


