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Ar Latgalei raksturīgo sirsnību aizritēja Daugavpils novada dienas

Austot rudenīgam sestdienas rītam, 
no malu malām sabrauca kupls tirgo-
tāju un amatnieku pulks, lai sniegtu 
pilsētniekiem un viesiem iespēju iegā-
dāties un izbaudīt daudzveidīgu vie-
tējā ražojuma produkciju. Daugavpils 
novada dienas šogad noritēja septīto 
gadu pēc kārtas - krāšņais rudens ga-
datirgus tradicionāli ir svētku kulmi-
nācija. Novada dienas tiek rīkotas ar 
mērķi sekmēt Daugavpils novada at-
pazīstamību, popularizētu lauku ražo-
tāju produkciju, kulināro mantojumu 
un bagātās tradīcijas. 

Pircēji labprāt iegādājās medu, mai-
zi, kūpinājumus, sieru, dārzeņus, de-
koratīvos stādus, mājas vīnu un alu, 
dažādus rokdarbus un amatu izstrā-
dājumus. Zīmīgi, ka gadu no gada 

jauno uzņēmēju un mājražotāju, kuri 
vēlas piedalīties novada dienās, paliek 
arvien vairāk. Tā, piemēram, pirmo 
gadu novada dienās savu produkciju 
piedāvāja Lauris Pabērzs no alus da-
rītavas uzņēmuma SIA “Pabeerzner”. 
“Piedāvājam dzīvu, nefi ltrētu alu no 
Skrudalienas pagasta. Šodien ir ekspe-
rimentāls alus, jo mēs gribam uzzināt 
cilvēku domas par mūsu jauno recep-
ti,” atklāja jaunais aldaris. 

Irēna Baļa no Laucesas pagasta z/s 
“Podlipi – 2” tirgoja sieru. Lai gan viņa 
tikai nesen sākusi nodarboties ar māj-
ražošanu, viņa atzīst, ka tas ir ļoti in-
teresants un radošs process. Gadatirgū 
viņa piedāvāja 6 veidu sierus visām 
gaumēm. ”Mans kroņa ēdiens ir siers 
ar žāvētām aprikozēm un rozīnēm. Šis 

siers garšo gan maziem bērniem, gan 
pieaugušajiem,” pastāstīja mājražotā-
ja. 

Liela pircēju interese bija arī par 
rudens veltēm un dažādiem dekora-
tīviem stādiem. Salienas pagasta p/s 
“Zariņi” īpašniece Anna Bohāne piedā-
vāja dāliju ziedus un saknes. “Šodien 
man līdzi ir 22 šķirnes, lai gan vispār 
piemājas saimniecībā aug vairāk kā 
100 dažādu veidu dālijas. Tāpat piedā-
vājumā ir arī ķirbji un āboli – mums 
ir bioloģiskā saimniecība, kurā netiek 
pielietota ķīmija.” 

Daugavpiliete Inga tirdziņā iegādā-
jās kūpinātu gaļu, zivis un dabīgu mai-
zi. Tāpat no amatnieka Valda Grebeža 
viņa nolūkoja suvenīru draugiem Vāci-
jā. Savukārt Lociku ciema iedzīvotāja 

Vasilisa atzina, ka atbrauca uz novada 
dienām, lai atbalstītu savējos, iepazītu 
citus un iegādātos garšīgu mājas sieru. 

Savu produkciju piedāvāja arī nova-
da mazpulku kolektīvi. Tāpat gadatir-
gu interesantāku darīja Daugavpils 
novada muzeji, skolēnu un jauniešu 
organizācijas, kā arī amatu prasmju 
nesēji, iesaistot apmeklētājus radošo 
darbnīcu virpulī. 

Pircēji, kas iegādājās novadā ra-
žoto produkciju, vēlāk varēja doties 
uz Lauku gardumu ielu, kur pagastu 
saimnieces gatavoja latviskus cienas-
tus – zivju zupas, dažāda veida putras, 
gulbešņīkus, pankūkas, pelēkos zirņus 
un salātus. 

turpinājums 8.lpp    ►►►
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Daugavpils novada domes lēmumi

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 9640 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011.gada 3.marta

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

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
07.10. Ambeļu pagasta pārvalde  13.00-14.00
12.10. Laucesas pagasta pārvalde 14.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
24.10. Daugavpils novada dome 13.00-16.00
Daina Amosova 
06.10. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
13.10. Skolas iela 13, Nīcgale 17.00-19.00
Jānis Belkovskis
03.10. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
24.10. Nīcgales pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

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

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

Valērijs Hrapāns
13.10. Nīcgales pagasta pārvalde   17.00-19.00
18.10. SIA “JumS” telpās,  Silenes c. 14.00-16.00
Roberts Jonāns
11.10. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
11.10. Vecsalienas pagasta pārvalde 13.00-16.00
24.10. Tabores pagasta pārvalde 13.00-16.00
Edgars Kucins

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

13.10. Nīcgale, Skolas ielā 13 17.00-19.00
Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte

07.10. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 10.00-12.00

14.10. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 10.00-12.00

21.10. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 10.00-12.00

28.10. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 10.00-12.00

Juris Livčāns
Iedzīvotāju pieņemšana oktobrī nenotiks  

Anita Miltiņa
03.10. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
17.10. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko
13.10. Skolas iela 9, Nīcgale 17.00-19.00
Aivars Rasčevskis
03.10. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
10.10. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
07.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00
25.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
26.10. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2016.gada 15.septembra sēdē pieņemti 78 lē-
mumi:
 Izdeva saistošos noteikumus „Nolikums 

par licencēto makšķerēšanu Briģenes ezerā” un 
“Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 
21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palī-
dzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””.
 Izdeva noteikumus  “Kārtība, kādā tiek 

veikta valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu dar-
ba  samaksai un pedagogu slodžu sadale Daugav-
pils novada pašvaldības izglītības  iestādēs”.
 Aktualizēja Daugavpils novada attīstības 

programmas Investīciju plānu.
 Grozīja Nīcgales pagasta pārvaldes noliku-

mu.
 Apstiprināja ar 01.09.2016. maksu (euro 

dienā) par Laucesas pamatskolas sniegtajiem 
ēdināšanas pakalpojumiem: 1.-4.klasei: par bro-
kastīm - 0,30, par pusdienām - 0,85, par launagu - 
0,27, 5.-9.klasei par pusdienām - 0,85,  pirmsskolas 
grupai: par brokastīm - 0,20, par pusdienām - 0,60, 
par launagu - 0,20.
 Grozīja novada domes 12.05.2016. lēmuma 

Nr.368 “Par mācību līdzekļiem un mācību literatū-
rai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Dau-
gavpils novada izglītības iestādēm 2016.gadam” 
pielikumu.
 Grozīja novada domes 14.01.2016. lēmuma 

Nr.2 “Par Daugavpils novada pašvaldības izglītī-
bas iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
paredzētās mērķdotācijas sadali 2016.gada janvā-
rim-augustam” 1.un 2.pielikumu.
 Noteica novada pašvaldībai piederošo dzī-

vojamo telpu īres maksu (euro par 1 m² mēnesī) 
Līksnas pagasta teritorijā esošajās dzīvojamās 
mājās: Daugavas iela 5, Jaunatnes iela 22 - 0,24, 
Jaunatnes iela 20 – 0,27, “Baltā māja” - 0,14, “Tiltu 
skola”, “Vaikuļāni 1”, “Vaikuļāni 2” un “Krustce-
les” – 0,11.
 Nolēma ņemt Valsts kasē īstermiņa aizņē-

mumu kurināmā iegādei 2016./2017. gada apku-
res sezonas uzsākšanai Sventes ciema katlu mājai 
40510 euro.
 Nolēma iesniegt darbības programmas „Iz-

augsme un nodarbinātība” pasākuma “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un sli-
mību profi laksei” ierobežotai projektu iesniegumu 
atlases kārtai novada domes projektu  “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un sli-
mību profi laksei Daugavpils novadā”.
 Nolēma piedalīties kā sadarbības partne-

rim Valsts izglītības attīstības aģentūras projek-
ta, kurš tiks iesniegts Eiropas Sociālā fonda 8.4.1. 
SAM “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 
kompetenci”, ierobežotai projektu iesniegumu at-
lasei.
 Atbalstīja Biķernieku pamatskolas ie-

sniegto ES Erasmus+ programmas pamatdarbības 
Nr.2 stratēģisko skolu sadarbības partnerību pro-
jektus “Radošā enerģija īpašu cilvēku aktivizēša-
nai” un “Pieķeries veselīgam dzīves veidam!”, ko 
fi nansē Valsts izglītības attīstības aģentūra.
 Piešķīra Naujenes pagasta pārvaldei 

224,59 euro no nekustamā īpašuma “101”, Vasar-
nīcas atsavināšanas rezultātā gūtajiem  pašvaldī-
bas budžetā līdzekļiem.  
 Grozīja novada domes 11.10.2012. lēmu-

ma Nr.1174 “Par Daugavpils novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 
Daugavpils novads, un kustamās mantas nodoša-
nu Višķu pagasta pārvaldei apsaimniekošanā un 
lietošanā” 1.pielikumu. 
 Nodeva bezatlīdzības lietošanā sabiedris-

kā labuma organizācijai - Biedrībai “Dzidra strau-
me” nedzīvojamo telpu, kas atrodas Miera iela 12, 
Skrudaliena, Skrudalienas pagastā. 
 Atļāva atsavināt Skrudalienas pagasta 

pārvaldes īpašumā esošos transportlīdzekļus -  mi-
nerālmēslojuma izkliedētāju MVU-8, nosakot atsa-
vināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu, kas 
nav mazāka par 650 euro, automašīnu RENAULT 
MASTER, nosakot atsavināšanas veidu – pārdoša-
na par brīvu cenu, kas nav mazāka par 300 euro un 
autobusu MERCEDES BENZ 0303, nosakot atsa-
vināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Atļāva atsavināt Demenes pagasta pārval-

des īpašumā esošo automašīnu RENAULT ME-
GANE, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana 
izsolē.
 Atcēla novada domes 13.08.2015.lēmu-

mu Nr. 674 „Par Daugavpils novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Antals”, Naujenes pagasts, 
Daugavpils novads, pārdošanu  Mihailam Anta-
lam”.
 Nolēma iegādāties nekustamo īpašumu 

„Ābelītes” Maļinovas pagastā pašvaldības īpašu-
mā par 600 euro autonomās funkcijas nodrošināša-
nai – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades 
attīstību.
 Nolēma atsavināt 16 pašvaldības nekusta-

mos īpašumus Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Līks-
nas, Naujenes, Sventes un Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 9 pašvaldības ne-

kustamos īpašumus Dubnas, Kalupes, Līksnas, 
Sventes un Višķu pagastā un apstiprināja izsoles 
noteikumus.
 Apstiprināja izsoles protokolus 5 pašval-

dības nekustamajiem īpašumiem Kalkūnes, Līks-
nas, Medumu un Naujenes pagastā. 
 Piešķīra pabalstu dzīvojamās mājas re-

montam 1 personai Ambeļu pagastā.
 Atcēla sociālā dzīvokļa statusu 2 izīrētiem 

pašvaldības dzīvokļiem Biķernieku un Naujenes 
pagastā.

 Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu 1 izīrē-
tam pašvaldības dzīvoklim Vaboles pagastā.
 Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no 6 per-

sonām Dubnas un Medumu pagastā nekustamā 
īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus un noka-
vējuma naudu.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavētos maksājumus un nokavējuma naudu 7 
personām Naujenes un Kalupes pagastā.
 Pieņēma 9 lēmumus zemes jautājumos. 
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumen-
ti”.

Līdz 15.oktobrim piesaki kandidātu 
novada domes apbalvojumiem

Tuvojoties 18.novembrim, Daugavpils 
novada dome vēlas apzināt un īpaši sumi-
nāt tos cilvēkus, kuri ir pelnījuši atzinību 
par ieguldījumu novada attīstībā, pašval-
dības un valsts pārvaldes darbā, veselības 
aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, so-
ciālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un 
sabiedriskajā darbā.  

Līdz š.g. 15.oktobrim aicinām izvirzīt 
pretendentus, kuri ir cienīgi tikt apbalvoti 
ar Atzinības rakstu vai balvu „Gada cil-
vēks”. Pilna informācija par pretendentu 
pieteikšanas kārtību atrodama nolikumā 
par Daugavpils novada domes apbalvo-
jumiem. Nolikums pieejams mājas lapā 
www.daugavpilsnovads.lv un pagastu 
pārvaldēs. Tiesības pieteikt kandidātus 
ir Daugavpils novada domes deputātiem, 

iedzīvotājiem (ne mazāk kā 5 pilngadīgas 
personas), iestāžu un kapitālsabiedrību 
vadītājiem, reģistrētām nevalstiskajām 
organizācijām un profesionālajām asociā-
cijām. Pieteikumus adresēt Daugavpils 
novada domes Apbalvošanas komisijai, 
iesniedzot papīra veidā Daugavpils nova-
da domes personāla daļā (28.kab., Rīgas 
iela 2, Daugavpils) un elektroniski uz e-
pastu jolita.zubcova@dnd.lv. Uzziņām - 
t.6547683 4
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Novada skolas jaunajam mācību gadam ir gatavas
Daugavpils novada vispārizglītojo-

šajās skolās šogad no 1. līdz 12.klasei 
mācīsies 1445 skolēni, kas ir par 64 
skolēniem mazāk kā pagājušajā gadā. 
No tiem 130 skolēns uzsāks mācības 
1.klasē, savukārt 79 skolēni apgūs vi-
dusskolas izglītību. Liela interese bija 
par Sventes vidusskolas neklātienes 
programmu, kurā pieteikušies 78 au-
dzēkņi.

Pirmsskolnieku būs 496, no tiem 
216 būs piecgadīgie un sešgadīgie bēr-
ni. Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestādē “Rūķītis” būs 167 audzēkņi, 
Nīcgales pirmsskolas izglītības  iestā-
dē “Sprīdītis” – 28.

Atgādinām, ka, pastāvot izglītojamo 
skaita samazināšanās tendencēm, šo-
gad tika nolemts veikt izglītības ies-
tāžu tīkla optimizāciju, kā rezultātā 
tika slēgtas Skrudalienas, Tabores 
un Birznieku pamatskolas, savukārt 
Nīcgales pamatskola reorganizēta par 
sākumskolu. Uz likvidētās Birznieku 
pamatskolas bāzes tika dibināta Lau-
cesas pamatskola.

1.septembrī uz Laucesas pamatsko-
lu devās bijušie Tabores un Birznie-
ku pamatskolas skolēni. No slēgtās 
Skrudalienas pamatskolas 12 bērni 
devušies uz Silenes pamatskolu, 11 
bērni uz Salienas vidusskolu, pārējie 
– uz citām novada vai pilsētas skolām.

Nīcgales sākumskolā šogad mācās 
18 skolēni no 1.līdz 5.klasei. “Nīcga-
les sākumskolā, neskatoties uz to, ka 
ir ļoti mazs skolēnu skaits, izglītības 

process tiek nodrošināts. Vienam no 
pedagogiem būs arī piemaksa par di-
rektora pienākumu izpildi,” pastāstī-
ja Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna 
Bulaša.

Mācības turpināsies arī Malnavas 
koledžas izglītības īstenošanas vietā 
“Višķi”, kur gada nogalē tiks veikts 
kosmētiskais remonts vairākām tel-
pām ar pašvaldības, valsts un ES 
projektu līdzfi nansējumu. 1.-4.kursa 
budžeta grupās skolosies 90 audzēkņi, 
ES fi nansētajās programmās – 104, 
neklātienes programmās – 42.

I.Bulaša neslēpj, ka pagājušais mā-
cību gads apbēdināja ar to, ka ļoti 
samazinājās vidusskolas absolventu 
skaits, kas turpināja mācības augst-
skolās. Ja līdz šim novadā vidēji 62% 
turpināja studijas augstskolā, tad šo-
gad tikai 44% iestājās augstskolās, 
savukārt 38% -arodvidusskolās. Vis-
augstākais rādītājs starp skolām šo-
gad ir Vaboles vidusskolai, kurā par 
augstskolas studentiem kļuva 71% 
absolventu. “Pamatā problēma slēpjas 
mūsu desmito klašu komplektēšanā,” 
tā uzskata I.Bulaša. “Vēloties sagla-
bāt vidusskolas, mēs uzņemam visus 
skolēnus, kas ir pabeiguši 9.klasi, ne-
skatoties uz to, ka daudziem ieteica-
māk būtu uzreiz doties uz arodvidus-
skolu un apgūt profesiju.”

“Apsekojot skolu fi zisko vidi, esam 
iepriecināti,” turpina I.Bulaša. ”Pirms 
jaunā mācību gada visas skolās tika 
veikti lielāki vai mazāki remonti, kla-

ses ir gaišas un sakoptas. Protams, 
vislielākās pārmaiņas ir Laucesas pa-
matskolā, kur pašvaldība piešķīra 118 
tūkstošus eiro kapitālajam remon-
tam. Tāpat Lāču pamatskolā veikts 
koridora remonts, nomainītas durvis, 
atremontēti atsevišķi kabineti, labie-
kārtota teritorija un noasfaltēti celiņi. 
Savu rekonstrukcijas kārtu ļoti gaida 
Vaboles vidusskola, kurai šobrīd vis-
kritiskākā stāvoklī ir sporta zāle. Šo-
brīd jau ir izstrādāts būvprojekts šīs 
ieceres īstenošanai.”

No valsts budžeta līdzekļiem šajā 
mācību gadā brīvpusdienas apmaksās 
1.-4.klašu skolēniem, savukārt paš-
valdība segs brīvpusdienas 5.-8.klašu 
skolēniem, kā arī tiem piecgadīgiem 
un sešgadīgiem bērniem, kas apgūst 
obligāto sagatavošanas pirmsskolas 
programmu.

Novadā ir arī labi izstrādāta pašval-
dības autobusu reisu sistēma, kas veic 
skolēnu pārvadājumus. Tomēr gadī-
jumā, ja skolēns izmanto sabiedrisko 
transportu novada teritorijā esošo iz-
glītības iestāžu apmeklēšanai, pašval-
dība apmaksās arī šos ceļa izdevumus.

Ar šo mācību gadu valsts mērogā ir 
sākusies skolotāju darba samaksas 
reforma. Jau augustā Izglītības pār-
valde tikās ar katras skolas adminis-
trāciju, lai izanalizētu reformas ietek-
mi uz pedagogu atalgojumu. “Novadā 
joprojām ir daudz mazu skolu, kur 
skolēnu skaits ir līdz 100 skolēniem. 
Nevarētu teikt, ka situācija ir kritis-

ka un visiem draud algas samazinā-
jums, ir arī pretēja, pozitīva tendence. 
Viss ir atkarīgs no tā, kādas izglītības 
programmas tiek īstenotas skolā, cik 
tajā ir skolēnu, kā arī cik ir nodarbi-
nātu skolotāju. Tajās skolās, kur si-
tuācija ir optimāla, būs pat algas pa-
lielinājums, savukārt, ja skolotāju ir 
par daudz – slodze sanāk mazāka, kas 
var negatīvi ietekmēt algu,” skaidro 
Izglītības pārvaldes vadītāja. “Refor-
mas process ir sācies un es ļoti ceru, 
ka visi skolotāji jau zina savas algas 
prognozi.”

Savukārt tiem skolotājiem, kuri ga-
tavo piecgadīgos un sešgadīgos bēr-
nus, valstī noteiktā algas likme šogad 
būs 620 eiro. Lai šādu atalgojumu 
nodrošinātu arī pārējiem pirmssko-
las skolotājiem, pašvaldība šī mācību 
gada pirmajam semestrim paredzēs 
papildus 13 tūkstošus eiro no pašval-
dības budžeta.

Daugavpils novada dome izsaka pa-
teicību visiem skolu direktoriem un 
skolotājiem par darba kvalitāti, ini-
ciatīvu, optimismu, kā arī sekmīgu sa-
darbību ar pagastu pārvaldēm. Skolas 
tiek aicinātas būt vēl aktīvākas, vei-
dojot biedrības un piedaloties dažādos 
projektos, tādējādi sniedzot papildus 
iespējas skolu izaugsmei.

Elza Timšāne

Zinību dienā durvis vēra jaunā Laucesas pamatskola

pazīstami darbinieki un skolotāji. Do-
māju, ka iejusties jaunajā skolā nebūs 
grūti, jo ir pretimnākšana no klases 
audzinātājas puses. Priecē tas, ka 
abas manas meitas ies vienā skolā, 
un mazajai, kas ies tikai pirmajā kla-
sē, atbalsts būs lielākā māsa, kas nu 
jau ir piektklasniece”, tā bilst Līga. 
Pēc skolas svinīgās lentes pārgrieša-
nas, ko veica Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska, direk-
tore Valentīna Vavžiņaka un pagasta 
pārvaldes vadītājs Andris Ķesters, Zi-
nību dienas pasākums turpinājās sko-

las sporta zālē. Vārds apsveikumam 
tika dots pirmklasniekiem, kas pēc svi-
nīgā pasākuma, skanot pirmajam sko-
las zvanam, devās uz mācību kabinetu. 
Paldies tika teikts pedagogiem, kas 
šogad izlēma doties pelnītā atpūtā. Sa-
vukārt skolēni ar ziediem rokās sveica 
savus klases audzinātājus. Dažu skolo-
tāju acīs bija manāma arī kāda laimes 
asara.

Olga Smane 

Pirmais septembris ir ļoti īpaša die-
na visiem skolēniem un viņu ģimenēm, 
protams, arī skolotājiem. Daudziem tas 
ir jauns piedzīvojums, pavisam jauna 
pieredze, iedzīvinot vārdu “skola”, kas 
līdz šim ir tikai dzirdēts. Pirmais zvans 
Daugavpils novadā šogad atskanēja 
1445 skolēniem, tostarp 130 pirmklas-
niekiem. Laucesas pamatskolā šī diena 
bija jo īpaši svarīga, jo tieši 1. septem-
brī skola uzsāka savu darbību gan jau-
nā nosaukumā, gan izrenovētās telpās. 
Priesteris Rolands Šakals, iesvētot jau-

nos kabinetus, novēlēja visiem izturību 
un panākumus jaunajā mācību gadā.
Izglītības iestādes jaunā direktore Va-
lentīna Vavžiņaka, kas līdz šim vadī-
ja Tabores pamatskolu, ir gandarīta 
par skolas jauno veidolu un skolēnu 
kuplo saimi. Valentīna stāsta, ka šo-
gad skolā mācīsies 98 skolēni, to skai-
tā arī pirmsskolas grupiņas bērni. 
Divu bērnu mamma Līga Lapacka no 
Tabores šogad uz Laucesas pamatsko-
lu atvedusi abas savas atvasītes un 
savu izvēli nenožēlo. “Te ir jau mums 
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Biķernieku pamatskolā tiks īstenoti 2 projekti

Šogad Biķernieku pamatskolas uz-
sāks īstenot divus Erasmus+ projek-
tus. 

Viens no tiem - “Radošā ener-
ģija īpašu cilvēku aktivizēšanai” 
(LAB4S.P.A.C.E. ”Special people ac-
tivating creative energy”). Projekta 
kopējais fi nansējums ir 37 970 eiro. 
Projekta īstenošanai paredzētais 
laiks ir no šī gada septembra līdz 
2018.gada 31.decembrim. Projekta 
mērķis ir jauno metožu un paņēmie-
nu ieviešana un izmantošana integ-
rētu izglītojamo izglītošanā (speciālā 
izglītība), labās prakses un pieredzes 
pārņemšana. Projektā piedalīsies 4 

dalībvalstis – Itālija, Latvija, Slovē-
nija un Spānija. 

Otrs projekts - “Pieķeries veselīgam 
dzīves veidam!” (Hook Onto Healthy 
Lifestyle!). Projekta kopējais fi nansē-
jums – 25 465 eiro. Projekta īstenoša-
nas laiks arī ir no šī gada septembra 
līdz 2018.gada 31.augustam. Projek-
ta mērķis ir izglītības iestādes izglīto-
jamo un pedagogu, apdzīvotās vietas 
kopienas radošuma pilnveidošana, 
izglītojamo motivēšana izmantot jau-
nās tehnoloģijas un labās prakses 
pārņemšana. Projektā piedalīsies 7 
dalībvalstis – Grieķija, Itālija, Latvi-
ja, Lielbritānija, Lietuva, Spānija un 
Ungārija. 

Abos projektos tiks iesaistīti izglīto-
jamie, kuri apgūst speciālās izglītības 
programmas, tādi Biķernieku pamat-
skolā ir 10 bērni. Projekta koordina-

tors Latvijā ir Biķernieku pamatsko-
las direktors Aleksejs Mackevičs.

Projektus fi nansē Eiropas Savienī-
ba un tie ir veidoti, lai attīstītu sadar-
bību starp Eiropas izglītības iestā-
dēm, kuras īsteno speciālās izglītības 
programmas.

Šoruden tiek plānotas divas koor-
dinatoru/projekta vadītāju tikšanās, 
kas notiks Itālijā un Ungārijā un 
kuru gaitā tiks skatīti organizatoris-
kie jautājumi, kā arī notiks pienāku-
mu un uzdevumu sadale. Izglītojamo 
un pedagogu aktivitātes un braucieni 
plānoti 2017.-2018. gadā. 

Galvenie Biķernieku pamatskolas 
projektu mērķi tiek iedalīti 7 soļos: 

- iepazīt vienam otru, katras 
valsts kultūru, tradīcijas un jautāju-
mus, kas saistītus ar apkārtējo vidi, 
iegūt vairāk informācijas par dzīvi 

skolā un mājās. Veicināt sadarbību 
starp mūsu izglītojamajiem un peda-
gogiem;

- analizēt paveikto darbu un 
salīdzināt to ar citām izglītības ies-
tādēm;

- pilnveidot speciālās izglītības 
tēmas;

- aktualizēt un pilnveidot izglī-
tības procesā iesaistīto personu lomu 
un atbildību;

- meklēt efektīgas stratēģijas, 
risinot problēmas speciālajā izglītībā 
reģionālā un globālā aspektā, iekļau-
jot aktivitātes, kas attīsta aktīvu iz-
glītojamo un pedagogu attieksmi;

- iekļaut projekta darbā izglī-
tojamos ar mācīšanās grūtībām un 
veselības traucējumiem; 

- palīdzēt izglītojamajiem viņu 
nākotnes perspektīvās. 

ERASMUS + projekts “21.gadsimta skolotājs” Špoģu vidusskolā

Špoģu vidusskolā tiks īstenots Ei-
ropas Savienības ERASMUS + prog-
rammas projekts “21. gadsimta sko-
lotājs”. Projekta mērķis ir veicināt 
skolotājus sekot līdzi laikmetam un 
pielāgoties darbam ar jauniešiem. 

Projekts ir paredzēts kā mācīšanās 
process izglītības iestādei visplašāka-
jā nozīmē - skolotājiem, personālam, 
skolēniem un viņu vecākiem. Projek-
tā iesaistītiem tiks dota iespēja augt 
un attīstīties kā profesionālajā, tā 
personiskajā jomā - apgūt jaunas mā-

cību metodes, dalīties labās prakses 
piemēros, uzzināt vecāku un skolēnu 
vēlmes un iespēju tās realizēt, padzi-
ļināt starppriekšmetu saikni, uzlabot 
mācību programmu, ja nepieciešams, 
apgūt jaunus IKT rīkus.

Projekta sagatavošanas posmā pa-
redzēta darba grupas, projekta mājas 
lapas vai Facebook grupas izveide, 
aktivitātes skolā, kā arī elektroniskā 
žurnāla vai bukleta izdošana. Buk-
letā tiks ievietoti sākumskolas izglī-
tojamo zīmējumi par tēmu “Ideālais 
skolotājs”. 

Sagatavošanās posmā tāpat tiks 
veidotas prezentācijas un materiāli 
par tādām tēmām kā “Ieeinteresētī-

ba Eiropas sadarbībā” un “Skolas un 
izglītības iestādes Eiropā”, kuras tiks 
apspriestas darba grupās. 

Projekta tālākās aktivitātes pa-
redz profesionālās pilnveides kursu 
apmeklēšanu Spānijā, kā arī labās 
prakses izplatīšanu Daugavpils Uni-
versitātē, profesionālā maģistra stu-
diju programmas «Izglītība» (vidējās 
izglītības skolotājs ar specializāciju 
svešvalodās (angļu/vācu/spāņu/fraņ-
ču/poļu) kursa «Angļu valodas mācī-
bu metodika dažādos vecumposmos» 
ietvaros, kas norisināsies jau sākot 
no šī gada novembra un noslēgsies 
2017. gada jūnijā. 

Savukārt skolā projekta ietvaros 

norisināsies daudzveidīgas aktivi-
tātes. Tā, piemēram, 9. -12. klašu 
grupa veidos video par skolotājiem 
20. un 21. gadsimtā, skolēni kopā ar 
vecākiem piedalīsies diskusiju pēc-
pusdienā “Kādam jābūt 21. gadsimta 
skolotājam?”, veiks anketēšanu, re-
zultātu apkopošanu un rādīs vizuālo 
prezentāciju. 6.-8. klases skolēniem 
tiks rīkots publiskās runas konkurss 
“Ja es būtu skolotājs/ja”. Noslēguma 
pasākumā projekta dalībniekiem tiks 
pasniegti sertifi kāti. 

 Olga Smane

Novada jaunieši piedalījās līderu un jaunatnes darbinieku treniņu kursā

No 1. līdz 8. septembrim Višķu pa-
gasta jauniešu biedrība VJCS pārstā-
vēja novadu ERASMUS+ jauno līderu 
un jaunatnes darbinieku treniņu kur-
sā. Projekts tika vērsts uz Eiropā tik 
aktuālo jautājumu kā imigrācijas krī-
ze, imigrantu un reemigrantu integrā-
cija, tolerance utt.

Višķu pagasta jauniešu biedrību 
VJCS pārstāvēja Višķu pagasta jau-
niešu centra vadītājs Jānis Briška, 
Vaboles pagasta jaunatnes lietu spe-
ciālists Jānis Plešaunieks un Višķu pa-
gasta jauniešu centra jauniešu domes 
sabiedrisko attiecību un neformālās iz-
glītības koordinatore Laura Lāčaunie-
ce.

Projektā piedalījās 24 pārstāvji no 
8 valstīm (Latvijas, Polijas, Lietuvas, 
Bulgārijas, Rumānijas, Grieķijas, 
Portugāles un Itālijas). Katras valsts 
pārstāvji dalījās ar savu pieredzi, kas 
saistīta ar imigrāciju, emigrāciju un 
sociālo integrāciju.

Astoņu dienu treniņkursa laikā tika 
diskutēts par dažādām problēmām  Ei-
ropas Savienībā, kas skar integrāciju, 
un projekta noslēgumā tika izstrādāta 
sava metodoloģija, kā ar neformālas 

izglītības palīdzību mēs spētu integrēt 
sabiedrībā jauniešus imigrantus, re-
emigrantus un citu sociālo grupu pār-
stāvjus.

Katras valsts pārstāvjiem bija iespē-
ja arī prezentēt savu valsti, Daugavpils 
novada pārstāvji to paveica teicami. 
Visi projekta dalībnieki bija sajūsmā 
par Lauras Lāčaunieces sastādīto pre-
zentāciju par Latviju un Daugavpils 
novadu, dalībnieki tika cienāti ar špro-
tēm, Laimas konfektēm un citiem Lat-
vijai tik raksturīgiem ēdieniem. Kat-
ram projekta dalībniekam pienācās 
arī reprezentablie materiāli no Višķu 
pagasta pārvaldes, kuros ikviens tiek 
aicināts apmeklēt Višķu pagastu un 
Daugavpils novadu.

No projekta novada pārstāvji ir at-
griezušies ar lielu gandarījumu, jo īpa-
ši liels prieks ir par lielo metodoloģisko 
bagāžu, kas kalpos kā labs palīgs dar-
bā ar jauniešiem arī vietējā kopienā.

Daugavpils novada pārstāvji īpašu 
paldies saka partnerorganizācijai no 
Lietuvas “WE GO”, kas iesaistīja Viš-
ķu pagasta jauniešu biedrību VJCS 
šajā projektā.

Jānis Briška
Višķu pagasta 

jauniešu centra vadītājs
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Novada mājražotāji un mazie uzņēmēji atzinīgi novērtēti 
starptautiskajā izstādē “Riga Food”

savukārt turpmākās izstādes dienās 
uzmanība bija pievērsta tieši katra 
Latvijas kultūrvēsturiskā novada uni-
kalitātei – tā garšai visās izpausmēs – 
reģiona kulta ēdieni, kas Latgalei bija 
degvīns un speķmaizes, stāstiem un 
dziesmām par ēdieniem, kuras skan-
dēja Vaboles pagasta etnogrāfi skais 
ansamblis “Vabaļis”.

Lai mudinātu mājražotājus būt iz-
domas bagātiem, šogad tika rīkots 
konkurss “Tautas garša”, kurā ikkatrs 
apmeklētājs varēja balsot par savu fa-
vorītu, tādējādi iegūstot iespēju laimēt 
novadu veltes, savukārt mājražotājs, 
kurš ieguva vislielāko žetonu skaitu, 
ieguva titulu “Tautas garša” un ap-
maksātu dalību izstādē „Grüne voche”  
Vācijā, Berlīnē. 

Šogad mūsu novada uzņēmējs SIA 
“EKA Paipalas” ieguva labākā titulu 
dzīvnieku izcelsmes un zivju produktu 
grupā.

Īpaši lielu apmeklētāju izbrīnu izpel-
nījās stends “Inovācija pārtikai”, kurā 
Latvijas augstskolu talanti  prezentēja 

nesen patentētos produktus un dažā-
das inovācijas pārtikas jomā, cerot at-
rast investorus, kuri būtu gatavi sākt 
ražot viņu radītos pārtikas produktus.

Atskatoties uz dalību 2016. gada iz-
stādē Riga Food, ir pamatots prieks 
par mūsu mājražotājiem un mazajiem 
ražotājiem, kuri nepārtraukti attīstās 
un pilnveidojas, reaģē uz pieprasījuma 
izmaiņām un rada arvien jaunus, patē-
rētājam pievilcīgus produktus. Varam 
lepoties ar SIA “EKA paipalas” iegūto 
atzinību. Mēs varam lepoties ar saviem 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri, 
par spīti grūtībām, nesūkstoties strā-
dā, radot darba vietas un popularizējot 
Daugavpils novada vārdu.

Lai jauniegūtie kontakti un atpa-
zīstamība kalpo lielākam produkcijas 
noietam, aicinām eksperimentēt ar 
inovatīvām idejām un gatavoties 2017. 
gada septembra izstādei!

 Jāzeps Krukovskis
Attīstības nodaļas 

projektu koordinators

Jau ceturto gadu pēc kārtas ar Zem-
kopības ministrijas atbalstu Dau-
gavpils novada mājražotāji un mazie 
ražotāji piedalījās izstādē „Riga Food 
2016” , kas no 7. līdz 10. septembrim 
norisinājās BT1 izstāžu hallē, Ķīpsa-
lā, Rīgā. Izstādes atklāšanā piedalījās 
Valsts prezidents, Ministru prezidents 
un Zemkopības ministrs. Daugavpils 
novadu pārstāvēja 9 dalībnieki no Vec-
salienas, Sventes, Kalupes, Kalkūnes, 
Skrudalienas, Višķu, Laucesas un Me-
dumu pagastiem. Neraugoties uz to, ka 
dalībnieku skaits no Daugavpils nova-
da šogad palika nemainīgs, Riga food 
izstādē šogad piedalījās 5 jauni mājra-
žotāji, kuri prezentēja sevi un jaunos, 
inovatīvos produktus. Īpašu apmeklē-
tāju interesi raisīja z/s “Indiņi” kūpi-
nātās vistiņas no Kalkūnes pagasta un 
ķiploku pesto no Kalupes, pie kuriem 
nemitīgi veidojās garas rindas un drūz-
mēšanās. 

Jāpiebilst, ka Riga food ir Baltijā 
lielākā pārtikas ražotāju izstāde. Jau 
tradicionāli tā ir arī vieta, kur pārtikas 

ražotāji ar sevi iepazīstina gala patērē-
tājus vai atrod izplatītājus. Tā ir izstā-
de, kurā smelties iedvesmu, mācīties 
un satikt vienam otru, lai kopīgi varētu 
iekarot vietu tirgū un atrastu ceļu līdz 
patērētājam.  Pieprasījums pēc mājra-
žotāju produktiem pieaug un visā Ei-
ropā kļūst arvien populārāki mājražo-
tāju un ekoloģisko produktu  veikaliņi.

Atšķirībā no iepriekšējā gada, kad 
Daugavpils novads veidoja savu kop-
stendu “Ražots Daugavpils novadā”, 
šogad pasākumam tika mainīts for-
māts, prezentējot ne tikai Latvijas 
kultūrvēsturisko novadu tradicionālās 
un mūsdienu garšas, bet arī tūrisma 
piedāvājumus un kultūras priekšne-
sumus. Šajā  izstāde apmeklētājus un 
dalībniekus pārsteidza ar dizaina ziņā 
nevainojami izstrādātajiem stendiem. 
Katram novadam noformējumā domi-
nēja kāda krāsa – Latgalei tā bija zilā, 
simbolizējot Latgales ezerus. Tradicio-
nāli pirmā izstādes diena bija nozares 
profesionāļu diena, kad notika visak-
tīvākā apmainīšanās ar kontaktiem, 

Biedrība „ Silenes stariņi” piedalās 
Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā

Biedrība „Silenes stariņi” Nodarbinā-
tības valsts aģentūras (NVA) īstenotās 
darbības ietvaros jau trešo gadu piedalās 
Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā 
„Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība 
nevalstiskajā sektorā”. Pasākuma mēr-
ķis ir biedrību statūtos noteikto funkciju 
nodrošināšana, kas vērsta uz jauniešu 
bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu 
sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu. 

Pasākuma laikā jaunieši iegūst darba 
pieredzi, kas dod iespēju pārvarēt šķērš-
ļus, kas traucē viņiem iekļauties darba 
tirgū. Līdz šim laikam jau septiņi Skrud-
alienas un Demenes pagasta jaunieši 
pasākuma ietvaros apguvuši jaunatnes 
lietu speciālista amata iemaņas un pras-
mes. Viņi organizēja biedrības „Silenes 
stariņi” aktivitātes, mācījās pareizi no-
formēt dokumentāciju, iepazinās, kā pa-
reizi rakstīt un vadīt projektus, plānoja 
Skrudalienas pagasta un piedalījās Dau-
gavpils novada jauniešu pasākumos, iz-
strādāja priekšlikumus darbam ar jau-
natni un piedalījās jauniešu brīvprātīgo 
darbā. Saņemtā stipendija par dalību 

jauniešu garantijas atbalsta pasākumā, 
kā atzīmē paši jaunieši, dod iespēju jus-
ties drošāk, jo parasti vecāki ir saprātī-
gi un šo naudu atstāj viņu kompetencē. 
Jaunieši stāsta, ka tagad viņi citādāk 
plāno savus iepirkumus, jo sapelnīto 
naudu jau žēl tērēt katram niekam.

Ļoti svarīgi, ka NVA Daugavpils fi liā-
lē strādā nevienaldzīgi darbinieki, kuri 
nekad neaizmirst par biedrības jaunie-
šiem, un, kad tiek pasludināts program-
mas kārtējais konkurss, paši piedāvā 
piedalīties tajā. Ilggadīga sadarbība ar 
NVA darbiniecēm - Svetlanu Kravecu, 
Daci Linužu, Svetlanu Košmani atstāj 
tikai labu iespaidu. Kā parasti viss, kas 
saistīts ar ES, fi nanšu apguvi, prasa lie-
lu precizitāti dokumentu noformēšanā, 
atskaišu sagatavošanā. Bez viņu palīdzī-
bas šajā jautājumā mums klātos ļoti grū-
ti, jo katru dokumentu rūpīgi jāpārbau-
da, bet savas grāmatvedes biedrībai nav.  

Paldies NVA Daugavpils fi liāles dar-
biniekiem, viņu atsaucībai, laipnībai un 
uzmanībai,  mūsu biedrība var palīdzēt 
jauniešiem iekļauties mūsdienu darba 

tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzī-
bām atbilstošu prasmju un iemaņu ap-
guvi, kā arī sniedz iespēju iegūt praktis-
ku darba pieredzi. 

Sofi ja Mole
Biedrības „Silenes stariņi” 

valdes priekšsēdētāja
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          Jaunsventes un Medumu parkiem tiek veikta dabas vērtību 
inventarizācija un izstrādāti parku rekonstrukcijas projekti

DU Dabas izpētes un izglītības 
centrs, sadarbībā ar Daugavpils nova-
da domi, īsteno Latvijas Vides aizsar-
dzības fonda projektu „Dabas vērtību 
inventarizācija un rekonstrukcijas pro-
jektu izstrāde Medumu un Jaunsven-
tes parkiem, saskaņā ar aizsargājamo 
ainavu apvidus “Augšzeme” dabas aiz-
sardzības plānu”. 

Pašlaik Medumu un Jaunsventes 
parku ainaviskās, dabas un dendrolo-
ģiskās vērtības ir apdraudētas. Parki 
intensīvi aizaug ar mazvērtīgiem paš-
sējas kokiem un saslēgtām krūmu gru-
pām, tādējādi noplicinot parku estētis-
kās vērtības un samazinot dzīvotspēju 
vecajiem kokiem, ar kuriem saistītas 
daudzas īpaši retas un aizsargājamas 
putnu, bezmugurkaulnieku un epifītu 
sugas. Parkos esošā infrastruktūra ir 
fragmentāra, tās uzturēšanā un līdz-
šinējā parku apsaimniekošanā nav 
respektētas parkos sastopamās aina-
viskās, kultūrvēsturiskās un dabas 
vērtības.

Projekta ietvaros plānots veikt deta-
lizētu dabas, ainavisko un kultūrvēs-
turisko vērtību inventarizāciju valsts 

nozīmes aizsargājamiem dendrolo-
ģiskajiem stādījumiem - Medumu un 
Jaunsventes parkiem. Pamatojoties uz 
ekspertu ieteikumiem, tiks izstrādāti 
dendroloģisko stādījumu rekonstrukci-
jas un parku labiekārtošanas projekti. 
Medumu un Jaunsventes parku atjau-
nošanas un apsaimniekošanas plānu 
izstrāde paredzēta aizsargājamo aina-
vu apvidus “Augšzeme” dabas aizsar-
dzības plānā.

Projekta ietvaros izstrādātie Me-
dumu un Jaunsventes parku rekons-
trukcijas un labiekārtošanas projekti 
kopā ar ekspertu rekomendācijām 
u.c. projekta ietvaros izstrādātajiem 
materiāliem tiks iesniegti Daugavpils 
novada pašvaldībai un Dabas aizsar-
dzības pārvaldei. Projekta realizācijas 
rezultātā sagatavotie parku rekons-
trukcijas un labiekārtošanas projekti 
pašvaldībai palīdzēs piesaistīt fi nansē-
jumu Medumu un Jaunsventes parku 
atjaunošanai.

Ul dis Valainis
Projekta vadītājs

10.septembrī Daugavpils novadā 
notika “EIROPAS KULTŪRAS MAN-
TOJUMA DIENAS 2016” pasākumi, 
kuru vienojošā tēma šogad bija “Kul-
turūvēsturiskā ainava Latvijā”.

Jau ir pagājuši 25 gadi, kopš Eiro-
pas kultūras mantojuma dienas no-
tiek mūsu valstī. Eiropa sastāv no 
daudzveidīgām kultūrainavām. Tās 
veido nozīmīgu Eiropas mantojuma 
daļu un kalpo kā liecība par pagātnes 
un tagadnes attiecībām starp cilvēku, 
dabisko un viņa paša radīto vidi. Dau-
gavpils novada neatkārtojamā daba 
un vēsturiskie notikumi ir radījuši 
izcilas ainavas. Šogad īpaši pievērsta 
bija uzmanība Slutišķu ciemam Nau-
jenes pagastā un Višķu ezera apkārt-
nei Višķu un Ambeļu pagastā.

 Saulainās sestdienas pasākumus 
ievadīja Atvērto durvju diena. Slutiš-
ķu vecticībnieku sētā un ekspozīcija 
“Sirdsdaugava”. Apmeklētājiem bija 
iespēja iepazīt Slutisķu ciema apkaimi 
Naujenes Novadpētniecības muzeja 
rīkotajās trīs bezmaksas ekskursijās 
- tuvāk iepazīt Daugavas ielejas ielo-
kā paslēpto vecticībnieku ciemu, kurā 
laiks šķiet apstājies teju kā pirms 100 
gadiem un apskatīt ciema centrā  mu-
zeja ekspozīciju “Slutišķu vecticībnie-
ku lauku sēta”, kas atspoguļo Latgales 
vecticībnieku lauku sētas iekārtojumu 
– unikālu garīgās un sadzīves kultū-
ras modeli. 

Centrālais dienas pasākums notika 
Maskovskas Vissvētās Dievmātes pa-

tvēruma pareizticīgo baznīcā Višķu 
pagastā  - “Maskovskas ainava – ga-
rīgās iedvesmas avots!”. Pasākumu 
organizēja baznīcas draudze un tēvs 
Dionīsijs. Pasākuma laikā bija iespē-
ja iepazīties ar videoprezentāciju un 
izstādi, kurā apkopoti šī gada Dau-
gavpils novada pareizticīgo jauniešu 
vasaras salidojuma 19.-21.jūlijā pētī-
jumu rezultāti. Nometnē bija pulcē-
jusies 13-18 gadus veci jaunieši kopā 
ar Daugavpils un Rēzeknes prāvestī-
bas garīdzniekiem, novadpētniekiem, 
ikonu gleznotāju un citiem aktīviem 
draudzes pārstāvjiem. Salidojuma 
mērķis bija vairāk uzzināt par savu 
zemi, tās vēsturi, kultūras mantoju-
mu. Rezultātā tika atklātas jaunas 

vēsturiskas liecības par draudzi un 
baznīcu, studētas lūgšanas vecajā 
stilā, iepazīti dziedājumi pēc veca-
jiem nošu pierakstiem. 10. septem-
bra pasākuma laikā varēja iepazī-
ties ar seno dziedājumu pierakstiem 
vecajās grāmatās, kā arī dzirdēt 
pašu dziedājumu baznīcas dziedātā-
ju izpildījumā. Apmeklētāji uzdeva 
daudzus jautājumus garīdzniecības 
pārstāvjiem par vienticības būtību, 
par jauniešu salidojuma dalībnieku 
tālākajiem plāniem, par baznīcas 
restaurācijas gaitu, jo no 2013.gada 
baznīcas ēkā ir uzsākti atjaunošanas 
darbi.

Noslēdzošais dienas pasākums 
bija Ambeļu pagastā latgaliešu tra-
dīciju un prasmju mājā “Ambeļu 
skreine”. “Vakarēšana Ambeļos” 
maigi rudenīgās dienas pievakarē, 
rietošās saules staru sasildīta bla-
kus vecajam Ambeļmuižas parkam 

un neatkārtojamajam skatam uz Vis-
ķu ezeru, kļuva par emocionāli piepil-
dītu notikumu visiem klātesošajiem. 
Vienojoties kopīgās latgaliešu tautas 
dziesmās un rotaļās kopā ar folkloras 
kopu “Speiga” un tās vadītāju Ingrī-
du Skuteli, apmeklētāji varēja iepazīt 
vietējo folkloras krājumu dziesmas 
par blakus esošo upi, ezeru, kalniem 
un lejām, svētkiem un ieražām. Lai 
spēcīgāk izjustu vietējās zemes spēku, 
bija iespējams savam rokām pieskar-
ties plastiskākajam Latgales zemes 
dzīļu materiālam – mālam un izveidot 
svilpaunieku pedagoga Valda Grebe-
ža vadībā.

Eiropas kultūras mantojuma dienu 
pasākumi Daugavpils novadā tapa 
sadarbībā ar VKPAI, Valsts Kultūr-
kapitāla fondu un Daugavpils novada 
Kultūras pārvaldi.

Brigita Madelāne

Eiropas kultūras mantojuma dienas 2016
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Medumu ciems atzīmēja savu nozīmīgo jubileju
Katram ir tā vienīgā vietiņa, ko mēs 

saucam par mājam. Tā vieta, kur gri-
bas atgriezties vēl un vēl, vieta, kur 
mīt mūsu sirds un vissiltākās atmiņas. 
Medumu ciems, kas atrodas tuvu Lie-
tuvas robežai, nav izņēmums. Te mūžī-
gi dzīvoja, dzīvo un dzīvos dažādu tau-
tību pārstāvji, kurus vienmēr apvieno 
mīlestība pret dzimto pusi. Šis gads 
kļuva par jubilejas gadu - Medumu 
ciems atzīmēja savu trīssimt piecpad-
smito gadadienu. 11. septembrī Medu-
mi bija pilni ar viesiem un vietējiem 
iedzīvotājiem, lai krāšņi un jautri aiz-
vadītu svētku dienu, kuras vadmotīvs 
bija “Mājas ir tur, kur tevi gaida”.

Svētku pasākums aizsākās ar Medu-
mu pamatskolas tautas deju kolektīva 
uzstāšanos (vad. Olga Goršantova), 
godāto viesu, proti Daugavpils nova-
da domes priekšsēdētājas Janīnas 
Jalinskas, deputāta Vjačeslava Moska-
ļenko, un Vitālija Aizbalta uzrunu un 
apsveikumiem. Savu darbu sāka bēr-
nu piepūšamās atrakcijas, biedrības 
“Medumu Cerība” radošā darbnīca, 
jautrā laboratorija (organizatore Diāna 
Mikulane), dažādas sporta aktivitātes 
(organizators Aleksejs Korotkovs), ku-
rās katram tika dota iespēja sevi pār-
baudīt veiklībā, ātrumā un izturībā. 
Lietderīgas atpūtas piekritējiem savas 
durvis vaļā vēra muzejs, tās vadītāja ir 
Miropija Petkune. Muzeja apmeklētāji 
varēja iepazīties ar vēsturiskiem mate-
riāliem un uzzināt apbrīnojamus fak-
tus par Medumu pagastu. 

Višķu pagasta jauniešu grupa “Ma-
žors” (vad. Viktors Leonovičs) kļuva 
par svētku koncertu galvenajiem vie-

siem. Grupas mūzika un izpildījums 
veidoja īpašu gaisotni, kuru apbrīnoja 
ikviens klausītājs. 

Svētku tēmas “Mājas ir tur, kur tevi 
gaida” galvenā ideja bija sekojoša: kat-
rai ciema mājai un ielai bija jāprezentē 
sevi. Koncerta laikā skatītājiem tika 
rādītas visdažādākās uzstāšanās - vik-
torīna ar muzikālām kompozīcijām, 
stāsti par māju celtniecību, radošie 
darbi u.c.

Vēl viens pārsteigums bija burvis, 
kura triki visiem lika noticēt brīnu-
miem. Medumu pamatskolas mario-
nešu teātris (vad. Nataļja Ogurcova) 
veidoja īstu starptautiskā konkursa Ei-
rovīzija gaisotni. Izrāžu garumā spilg-
tas lelles aicināja ikvienu ļauties dejām 
pazīstamu melodiju pavadījumā. Par 
labu tradīciju kļuva biedrības “Medu-
mu Cerība” dāvana savam pagastam. 
Tas bija mūsdienīgs baneris, kuru cītī-
gi veidoja svētku laikā. Svētku noslē-
gumā pasākuma dalībniekus sagaidīja 
pateicības, apbalvojumi, dāvanas, svēt-
ku cienasts, bet pašus mazākos - mult-
fi lma imitētājā kinozālē.

Pateicoties vietējo iedzīvotāju at-
saucībai un palīdzībai, svētki sanāca 
krāšņi un piesātināti.  Sirsnīgi patei-
camies Miropijai Petkunei, Ļjubovai 
Pankinai, Mječeslavam Korolam, Va-
lērijai Kožemjakinai, Līgai Surmovi-
čai, Milānai Ločai, Diānai Mikulanei, 
Galinai Antonovai, Olgai Goršantovai. 
Paldies biedrībai “Medumu Cerība” 
par palīdzību pasākuma organizēšanā, 
Daugavpils novada domei un Medumu 
pagasta pārvaldei. Izsakām pateicību 
visiem, kuri iesaistījās Medumu ciema 

svētku radīšanā un organizēšanā. Un 
atcerēties būtiskāko - mājas ir tur, kur 
jūs gaida un mīl! Inga Haževska

 Sventes pagasta svētki “Mans dārzs – mans lepnums”
Zelta rudenim sperot pirmos soļus 

dārzos, Sventes pagasta iedzīvotāji un 
ciemiņi sanāca kopā svinēt Sventes 
pagasta svētkus. 10. septembra rīts 
solīja saulainu laiku un visas iespējas 
ikvienam izbaudīt šo dienu. Daba savu 
solījumu turēja, par pārējo parūpējās 
svētku organizatori. 

Pagasta svētki tika atklāti no rīta, 
kad pagasta pārvaldes vadītāja Brigi-
ta Vasiļevska un Sventes vidusskolas 
direktors Aleksandrs Sibircevs  uzru-
nāja visus klātesošos. Tika pacelts pa-
gasta karogs un dots starts sportiskām 
aktivitātēm. Šogad sventieši sacentās 
šautriņu mešanā, basketbola soda me-
tienos, bumbas sitienos pa vārtiem, 
ģimenes stafetē un ģimenes volejbolā. 
Sportiskākie bija Aleksandrs Sibircevs, 
Ināra Kurilova, Marina Sokolova, Juris 
Motivāns, Ilmārs Klaucāns, Jevģenijs 
Goloveckis, kā arī Putro, Mukānu un 
Rokjānu ģimenes.

Kamēr pagasta visjaunākie iedzīvo-
tāji un ciemiņi no sirds darbojās rado-
šajā darbnīcā “Augļu dārza noslēpumi”, 
izmantojot ābolu nospiedumu tehniku, 
ko vadīja Nellija Muižniece, un izmēģi-
nāja piepūšamo atrakciju elastīgumu, 
pārējie interesenti varēja apskatīt Ale-
jas laukumā izvietoto fotoizstādi “Mans 
dārzs-mans lepnums”, atbilstoši svētku 
vadmotīvam. Starp izstādes baudītā-
jiem bija arī kādi ļoti klusi un nopietni, 
kas neteica ne vārda, tik visus novēroja 

– tie bija Sventes Tautas nama intere-
šu grupas “Sventes pērlītes” darinātie 
dārzu sargi jeb putnubiedēkļi. 

Svaigā gaisā uzturoties, apetīte liek 
par sevi manīt. Svētku organizatori 
apzinājās, ka laimīgs cilvēks ir paēdis 
cilvēks, tāpēc neilgi pirms svētku kon-
certa pacienāja visus ar zāļu tēju un 
svaigi ceptu ābolu pīrāgu. 

Svētku koncertā skatītājus ar sa-
viem priekšnesumiem priecēja tautas 
deju ansamblis “Līksme”, vadītāja Aija 
Daugele, Daugavpils ukraiņu bied-
rības ansamblis “Mrija” un Sventes 
Tautas nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Ezerzvani”, vadītāja Oksa-
na Petaško. Koncerta laikā tika sumi-
nāti tie pagasta iedzīvotāji, kas ikdienā 
rūpējas par savu dārzu daiļumu. Kopā 
četrās nominācijās tika pasniegtas 20 
dāvanu kartes un 26 pateicības. Visus 
klātesošos svētkos sveica arī Daugav-
pils novada domes priekšsēdētāja Ja-
nīna Jalinska, novēlot veiksmīgu ražas 
novākšanas laiku, priecāties par sevis 
radīto skaistumu un būt lepniem par 
savu pagastu. 

Svētku izskaņā ikviens varēja no 
sirds izdejoties groziņballē Sventes 
Tautas namā.

Paldies ikvienam, kas deva savu ar-
tavu svētku organizēšanā!

Viktors Petaško
Sventes TN vadītājs
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apzinājām savu vēsturi – bija ieguldīts 
liels darbs. Šodien ir tā diena, kad visi 
var saņemt gandarījumu par padarīto 
darbu.” 

Ar dziesmām un dejām gadatirgu 
gan uz lielās, gan mazās skatuves ie-
skandināja vokālais ansamblis “Stage 
On”, folkloras kopa “Dyrbini” un tau-
tas deju ansamblis un vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Līksme”. Neiztika 
arī bez viesmāksliniekiem– šogad pub-
liku ielīksmoja Šarkovščinas rajona, 
Germanoviču tautas tradīciju un Kul-
tūras centra vokālā grupa “Vdohnove-
ņije” (Baltkrievija). 

Šī gada svētku īpašā viešņa jeb kon-
certa nagla bija Olga Rajecka, kuras 
dziesmām ne tikai dziedāja, bet arī 
dejoja līdzi dažādu paaudžu mākslinie-
ces cienītāji. Olga Rajecka izpildīja vi-
siem tik pazīstamas un tautā iemīļotas 
dziesmas. “Latgale ir īpaša vieta, tai 
ir īpaša publika. Latgalieši vienmēr ir 
atsaucīgi un patiesi. Es jutu, ka šodien 
viņiem viss ļoti patika. Es Daugavpilī 
vienmēr jūtos ļoti labi, jo šeit ir tāda 
sirsnība, atvērtība un dzīvotprieks, 
kas varbūt daudzās vietās Latvijā pie-
trūkst, ” tā pēc uzstāšanās pateicās es-
trādes leģenda. 

Ikviens Daugavpils novada tirgo-
tājs no novada domes priekšsēdētājas 
Janīnas Jalinskas saņēma Pateicības 
rakstu par ikdienas darbu, atbalstu un 
piedalīšanos ikgadējā pasākumā. “Es 
esmu ļoti gandarīta par šī gada nova-
da dienu norisi. Visas dienas garumā 
tirgošanās noritēja pilnā sparā – ir gan 
produkcija, gan tirgotāji, gan pircēji. 
Prieks, ka izaudzētajai produkcijai 
būs noiets. Ir laba svētku sajūta par 
tik sekmīgām novada dienām,” pauda 
J.Jalinska. 

Daugavpils novada dienas noslēdzās 
ar solījumu par atkal redzēšanos nā-
kamā gada septembrī, kad novadnieki 
atkal visus priecēs ar lauku labumiem, 
Latgalei raksturīgo viesmīlību, talan-
tiem un lauku ļaužu māku svinēt dzīvi. 

Elza Timšāne

Olga Smane, Olga Kuzmina

Vienības laukumā visas dienas ga-
rumā norisinājās strītbola, svarbum-
bu celšanas sacensības un basketbo-
la soda metienu konkurss, savukārt 
Dambretes un šaha klubā pirmo reizi 
noritēja Novada dienām veltīts šaha 
un dambretes turnīrs. 

Turpinot aizpērn iesākto pagastu 
dižošanos, šogad pasākuma viesus ar 
interesantu kultūras programmu iz-
klaidēja Daugavas kreisā krasta pieci 
pagasti – Laucesa, Saliena, Skrudalie-

na, Tabore un Vecsaliena. 
Uz skatuves varēja noskatīties ne ti-

kai šo pagastu vokālo un deju kolektī-
vu priekšnesumus, bet arī izjust muižu 
laiku gaisotni, vērojot baronus un ba-
roneses. Laucesas pagastu pārstāvēja 
senioru vokālais ansamblis “”Harmo-
nija”, vokālais ansamblis “Prieks” un 
Rasnaču ģimene; Tabori – solisti Inese 
Germanoviča, Oļegs Germanovičs un 
Andrejs Krumgolds; Vecsalienu – vo-
kālā studija “Vālodzīte”; Salienu – Sa-

lienas Kultūras nama senioru vokālais 
ansamblis “Medolija” un deju kopa 
“Laimītes”; Skrudalienu - Silenes Kul-
tūras nama vokālais ansamblis “Līga-
viņas” un deju grupa “Tornado”. 

Skrudalienas pagasta pārvaldes va-
dītāja Betija Ivanova pastāstīja, ka 
šogad notika īpaši rūpīga gatavošanās 
novada dienām, jo gribējies pēc iespē-
jas labāk prezentēt un popularizēt 
savu pagastu. “Pagastā visi bija saro-
sījušies – fotografējām savus objektus, 

►►►    no 8.lpp.
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Folkloras kopu sadziedāšanās 
pasākums „Atvasara Juzefovā”

11. septembrī Naujenes pagasta 
Juzefovas parkā nu jau piekto reizi 
notika folkloras kopu sadziedāšanās 
pasākums „Atvasara Juzefovā”. Vēs-
turiskajā Juzefovas parkā uz rado-
šajām izdarībām un sadziedāšanos 
pulcējās 10 kolektīvi no vairākiem 
novadiem. Pasākumā piedalījās Dau-
gavpils novada kolektīvi - Naujenes 
kultūras centra folkloras kopa „Rūže-
ņa” (vad. I. Zeile), Dubnas pagasta 
folkloras kopa „Atzola” (vad. M. Um-
braško), Nīcgales pagasta folkloras 
kopa “Neicgalīši” (vad. I. Bozoviča), 
Skrudalienas pagasta vokālais an-
samblis “Līgaviņas” (vad. R. Almaka-
jeva), Daugavpils LKC folkloras kopa 
„Svātra” (vad. S. Teivāne), Krāslavas 
novada kolektīvi - Ūdrīšu pagasta 
folkloras kopa „Rudzutaka” (vad. A. 
Tuče), Izvaltas bērnu folkloras kopa 
„Mozī Latgalīši” (vad. S. Stivriņa), 
Aglonas folkloras kopa “Olūteņš” 
(vad. M. Bicāne), Krustpils kultū-
ras nama krievu vokālais ansamblis 
“Bariņa” (vad. O. Agafonova) un tālie 
viesi no Kurzemes puses – Nīcas et-
nogrāfi skais ansamblis (vad. L. Zei-
le). Paldies kolektīvu vadītājiem un 
dalībniekiem par skanīgo koncertu!

Pasākuma dalībniekiem un apmek-
lētājiem bija iespēja nobaudīt dārza 
“stiprākā” dārzeņa – ķiploka - vare-
no garšas spēku, ievingrināt pirkstus 
māla veidošanas darbnīcā, pārbaudīt 
savas atmiņas spējas un zināšanas 
lielformāta atmiņas spēlē “Latvju 
zīmes”, kā arī ar taustes palīdzību 

atpazīt ikdienā lietojamos putraimus 
un to izstrādājumus.

Naujenes kultūras centra kolektīvs 
pateicas Ķiploku Darbnīcai Armanda 
Koržeņevska personā un Ilonai Ab-
dulajevai par darbnīcu organizēšanu, 
Ilmāram Locikam par atbalstu viesu 
uzņemšanā, Regīnai Prohovskai par 
garšīgo cienastu, Valdim Grebežam 
par ērto deju grīdu. Naujenes novad-
pētniecības muzeja kolektīvam patei-
camies par pasākuma dalībniekiem 
piedāvāto iespēju apskatīt muzeja 
ekspozīciju “Slutišķu vecticībnieku 
māja”. Paldies Naujenes pagasta pār-
valdes kolektīvam par atbalstu pasā-
kuma rīkošanā un Daugavpils nova-
da domei par piešķirto fi nansējumu.

Uz tikšanos Juzefovā nākamgad!  

Olga Kuzmina
Naujenes kultūras centra vadītāja

Silva Linarte ieguva Pīgožņa balvu 
ainavu glezniecībā

mākslas skolas jaunajiem talantiem, 
sniedzot ieskatu glezniecības noslē-
pumos.

Preiļu vēstures un lietišķās māks-
las muzejā, kā arī Latgales Kultūr-
vēstures muzejā Rēzeknē līdz pat 
12. novembrim būs aplūkojami kon-
kursam pieteikto 62 mākslinieku 82 
darbi.

Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas 
ainavu glezniecībā dibināta 2015. 
gadā, sadarbojoties Preiļu novada 
pašvaldībai, Rīgas domei un Latvijā 
pazīstamiem māksliniekiem. Balvas 
mērķis ir turpināt attīstīt un popula-
rizēt Latvijas ainavu glezniecību, kā 
arī vienot Latvijas galvaspilsētas un 
novadu kultūras dzīvi. Balvu plānots 
piešķirt katru gadu.

Jāzeps Pīgoznis (1934-2014) ir 
viens no izcilākajiem Latvijas ainavu 
gleznotājiem, kura darbi atspoguļo 
Latvijas dabas ziemeļniecisko krāš-
ņumu un daudzveidību visos gadalai-
kos. Savos darbos tiecas pēc vispāri-
nāta dabas tēla atklāsmes reālistiski 
tvertās ainavās un mazpilsētu ska-
tos. Katra glezna ir pati pilnība, kurā 
rezumējas harmonija un latviskā 
mentalitāte.

Par mākslinieci Silvu Linarti.
Silva Linarte dzimusi 1939. gada 

26. februārī bijušā Daugavpils rajona 
Līksnas pagastā, skolotāju ģimenē, 
kas tikusi izsūtīta uz Krasnojarskas 
apgabalu. Mācījusies Sibīrijā, Pro-
kopjevskas skolā. Atgriežoties Latvi-
jā, Silva Linarte 1961. gadā absolvēja 

Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas 
interjera nodaļu, 1977. gadā – Latvi-
jas Valsts Mākslas akadēmijas peda-
goģijas nodaļu, iegūstot pedagoga un 
gleznotāja kvalifi kāciju.

Strādājusi par pasniedzēju Rīgas 
Lietišķās mākslas vidusskolā, Rē-
zeknes Lietišķās mākslas vidusskolā, 
direktora vietnieci mācību darbā Rē-
zeknes Lietišķās mākslas vidusskolā, 
kompozīcijas, gleznošanas mācību 
priekšmetu pasniedzēja, Kompozīci-
jas kabineta vadītāja Rīgas Lietišķās 
mākslas vidusskolā, Daugavpils pil-
sētas galvenā māksliniece.

Māksliniece strādā galvenokārt 
eļļas glezniecības tehnikā, veido la-
koniskas kompozīcijas, kā galveno 
izteiksmes līdzekli izmantojot krāsu 
niansēti izsmalcinātā kolorītā. Glez-
nošanu uztver kā darbošanos reālajā 
laikā, jo neesot iespējams formulēt, 
kas to ierosina, uzskatot to par neiz-
dibināmu un nejaušu procesu. Izstrā-
dājusi logo Daugavpils Universitātes 
deju kolektīvam „Laima”, veidojusi 
televīzijas reklāmas. Darbi privātko-
lekcijās ASV, Zviedrijā, Kanādā un 
Vācijā.

Izstādēs piedalās kopš 1965. gada. 
Nozīmīgākie darbi: „Logs” (1983), 

„Bēniņi” (1985), „Pagalmā” (1989), 
„Klusā daba ar āboliem” (2001), 
„Sniegputenis” (2006), „Kūla” (2007), 
„Redzējums” (2009).

Avots: lsm.lv kultūras redakcija

17. septembrī Preiļos pa-
sniegta Jāzepa Pīgožņa 
balva “Par labāko Latvijas 
ainavu glezniecībā.” Jāņa 
Strupuļa veidoto apzeltītu 
sudraba  medaļu un Preiļu 
novada domes piešķirto nau-
das balvu 3000 eiro apmērā 
saņēmusi māksliniece Silva 
Linarte ar darbu “Marts”.

Plenērā piedalījās 16 
mākslinieki, tajā skaitā 3 
balvas nominanti.

Pēc kinorežisora Jāņa 
Streiča ierosinājuma šogad 
Jāzepa Pīgožņa dzimšanas 
dienu katrs mākslinieks 
pavadīja, gleznojot kopā ar 
kādu no Preiļu mūzikas un 
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Dzejas dienās Berķenelē spokojās…

Jau vairāk kā 50 gadu garumā rude-
ni Latvijā iezīmē Dzejas dienas. Šogad 
to moto ir “Dzeja pavedina”, kas nozī-
mē, ka droši var atklāt, izzināt sevi un 
pasauli, cilvēkus, kas apkārt un paska-
tīties uz pasauli caur poētisma prizmu. 

Dzejas dienas ik gadu aicina uzdro-
šināties, un caur dzejas pasauli, māks-
lu un teātri ieskatīties savā dvēselē 
un sirdī. Raiņa mājā Berķenelē šogad 
teātra sudijas “Berķeneles kamolītis” 
dalībnieki ieskatījās acīs savām bai-
lēm. Dzejas dienu apmeklētajiem tika 
piedāvāts iestudējums “Spoki” pēc 
J.Jaunsudrabiņa stāsta motīviem.

Pēc iestudējuma Berķeneles klētī 
Dzejas dienu apmeklētāji kopā ar rado-
šo komandu izspēlēja vairākas spēles, 
kā arī noklausījās dzejoļus no pagājušo 
gadu Dzejas krājumiem “Berķeneles 
kamolīša” bērnu izpildījumā.  

Bērnu un jauniešu teātra studija 
„Berķeneles Kamolītis” šogad atzīmē 
arī savu desmito dzimšanas dienu. 
Jaunais uzvedums “Spoki” tapis tieši 
radošā semināra laikā, kurš tradicio-
nāli jau desmito vasaru notiek Raiņa 
mājā Berķenelē. Par Dzejas dienām, 
Raini, teātri, spokiem un lietām, kas 
iedvesmo, pastāstīja viņi paši.  

“Berķeneles kamolītis” dalībnieki 
(Ievas, Meldra, Santa, Katrīna, Hol-
gers, Liene un Roberts) 

- Kā jums visiem šogad patika 
nometne? 

Ieva: Šogad nometne bija īsāka kā 
parasti, tomēr aizvien mēs bijām tik 
pat produktīvi, spējām sagatavot kaut 
ko interesantu, ko tagad varam parā-
dīt arī citiem. 

Katrīna: Šogad mums bija arī cita 
veida izrāde. Citus gadus tās vairāk 
balstījās uz kaut ko smieklīgu, šogad 
tas ir kaut kas nopietnāks. Domāju, 
mēs to labi spējām parādīt. Bija arī in-
teresanti to veidot. Šogad mēs izgājām 
no savas komforta zonas. 

Meldra: Bija mēģinājumi arī nak-
tī, lai varam iejusties lomās. Sēdējām 
klētī tumsā un aukstumā un paši jau 
bijām nobijušies līdz baltajām pelītēm. 
Smejas. 

Santa: Šī jau ir otrā reize, kad rā-
dām šo lugu Berķenelē. Sanāca labi! 

Meldra: Nebija tas sliktākais vari-
ants! Smejas. 

- Berķenelē spokojas? 
“Te spokojas Rainis un skatās katru 

mūsu izrādi”, vienbalsīgi atzina visi 
bērni. 

Katrīna: Arī “Kamolīša” agrākie da-

lībnieki stāstīja visādus spoku stāstus 
un arī par to, ka pa klēts bēniņiem stai-
gājot Aspazija…

“Arī tepat netālu ir vecā baznīca un 
kapi…” piebalsoja pārējie. Tas noteikti 
arī rada īsto noskaņu, ar baisuma ele-
mentiem. 

- Tas palīdz attīstīt radošumu un 
atrast sevi?  

Santa: Tas rada īsto noskaņu, palīdz 
koncertēties un sakopot domas. 

Meldra: Vide te, Berķenelē, ir savā-
dāka. Te apkārt ir daba, un tu jūties tik 
labi. Te ir komfortabli un mierīgi. Te tu 
jūties tiešām kā 18., 19. gs. Atrasties te 
ar cilvēkiem, kas tev patīk, ir ļoti sva-
rīgi. 

- Šajā nometnē jūs piedalāties 
jau vairākus gadus. Ko tā jums 
dod, ar ko katram liek atcerēties? 

“Pieredze, jauni draugi, mēs kļūstam 
pieaugušāki”, atzina visi kā viens. Ne 
velti “Berķeneles kamolītī” valda īsta 
ģimeniska atmosfēra.   

Katrīna: Nometne palīdz katram 
atvērties. Kad es atnācu 5 gadus atpa-
kaļ, es biju kautrīga, bija grūti iejusties 
lomā. Tad, kad tu to dari jau ilgāku lai-
ku, tu atveries, tas ļoti palīdz. Tas ir 
forši, kad tu proti atvērties, kad neesi 
noslēgts. Jo tad, kad tu esi citur, tu vari 
to pielietot. 

Ieva: Šeit arī pasniedzēji mums ļoti 
palīdz atvērties. Vienmēr jūt mums 
līdzi, palīdz, iedrošina, lai neapstāja-
mies pie paveiktā. Tas, ko iegūstam 
nometnē, palīdz ikdienā, skolā. Palīdz 
būt drošākam, uzlabo dikciju. 

Liene: Ikdienā mēs nesatiekamies, 
un tad Berķenele ir īstā vieta, kur mēs 
visi kopā varam darīt kaut ko palieko-
šu. 

Meldra: Berķenele mūs ir saliedēju-
si. Mēs esam draugi. Ja ne vienmēr sa-
nāk tikties, tad komunikācija nepazūd. 

Liene: Un, kad satiekamies atkal, 
nav neveiklības sajūtas. 

Meldra: Nereti kopā atceramies arī 
tekstus no jau kādreiz iestudētām lu-
gām. 

Katrīna: Nekad arī neviens jauni-
ņais, kas ienāk mūsu pulkā, netiek at-
stāts vientulībā. Neviens nav svešs, jo 
mēs esam viena ģimene. Mēs esam tik 
dažādi un tomēr vienoti. Kaut kas jau 
mūs vieno…

Meldra: Rainis! Smejas. 
- Ja varētu ar vienu vārdu pa-

teikt, kas jūs Berķenelē iedvesmo. 
Kas tas būtu? 

“Pasniedzēji, mēs paši, Berķenele…”, 

atzina “kamolēni”. 
- Ar ko jums asociējas Dzejas die-

nas? 
Roberts: Ar dzeju! 
Holgers: Ar dīvainu dzeju…
“Raini, teātri un interesantiem cilvē-

kiem”, tā piebilda visi pārējie. 
Uz jautājumu, kurš ir katram mīļā-

kais dzejolis, bērni atbildēja, ka tāda 
viena nemaz neesot, to ir daudz un 
katrs uzdzen īpašu noskaņu. Par da-
žiem var smieties, daži liek aizdomā-
ties un daudzi iedvesmo kam jaunam 
un nezināmam. 

Visus šos gadus kopā ar “Berķeneles 
kamolīti” ir arī ilggadējais teātra stu-
dijas vadītājs un iestudējumu režisors 
Ivars Brakovskis. 

- Kā šogad gāja nometnē? Kopā 
ar bērniem, Jaunsudrabiņu un 
spokiem? 

Ivars Brakovskis: Šogad gāja ļoti 
labi. Teikšu atklāti, man liels prieks, 
ka, jo vairāk ar šiem jauniešiem sa-
nāk darboties, saproti, ka ejam parei-
zā virzienā. Esam kopā izlēmuši, ka 
tālāk mēs mēģināsim iestudēt vairs ne 
tikai pasakas, ne tikai dramatizēsim, 
bet mēģināsim pacelt jau kaut ko no-
pietnāku. Viņi tagad sāk saprast, kas 
ir teātris, kā veidojas tēli, savstarpējās 
attiecības, iekšējā darbība. Šeit es do-
māju nevis ārējo kustību, bet kas ir va-
jadzīgs konkrētam tēlam. Mēģinām iet 
dziļāk šajā virzienā. Uzskatu, ka tas 
ir pareizais ceļš. Ceļš, pa kuru var at-
tīstīties teātris. Kā mums sanāks, jūs 
varēsiet redzēt un izvērtēt.

- Jā, arī jaunieši atzina, ka šī 
gada izrādi viņi vērtē jau nopiet-
nāk kā citus gadus. 

Ivars Brakovskis: Ļoti labi. Pa-
gājušajā gadā es viņiem jau teicu, ka 
kaut kāds posms ir beidzies un mēs 
mēģināsim iet jau dziļāk. Tad, kad es 
viņiem izlasīju šo materiālu, viņi to 
uztvēra ar prieku. Man arī bija vieg-
li uzrakstīt, jo, zinot katru no viņiem, 
tas man nesagādāja grūtības. Neiznāk 
pretrunas. Ja raksturs atbilst tam, ko 
viņš spēlē, tad arī viņam pašam ir vieg-
lāk. Nevajag sevi lauzt un kaut ko mai-
nīt. Tu vari būt tas, kas tu esi. Esmu 
pateicīgs, ka mēs vēl joprojām varam 
sadarboties, ka ar mums kopā ir Inese 
Bērziņa. Varu teikt, ka esam ģimene. 
Viens par otru iestājamies, viens par 
otru uztraucamies.

Šogad izrādē savu lomu nospēlēja arī 
Raiņa mājas direktore Inese Bērziņa. 

- Šogad arī tikāt ierauta kamolī-
tī? 

Inese Bērziņa: Protams! Viņš ierauj 
visu laiku. Tas visu laiku ritinās un ne-
apstājas. Ietina šogad arī mani, kā ak-
trisi. Vajag tēlot nopietnas lomas, bez 
kamolīša nekur. Tā kā šogad, Berķene-
lē vēl nekad nav spokojies. Tagad jau 
varēsim lepoties, ka pie mums dzīvo at-
miņas un spoki…Tradīcija ir ļoti laba, 
Ivars izvēlējās ārkārtīgi labu materiā-
lu, jo bērni nometnes laikā, kad pienāk 
laiks iet gulēt, vismaz pāris stundas 
atvēlē spoku stāstu stāstīšanai. Un šo-
gad mēs to parādījām izrādē. Es ceru, 
ka mēs šo iestudējumu noteikti aizve-
dīsim kā dāvanu Jaunsudrabiņam pie 
Ilzes Līdumas uz Jaunsudrabiņa mu-
zeju. Varbūt arī kādā skatē startēsim. 
Griezīsim to kamolu tālāk!

Ivars Brakovskis: Tad, kad mēs 
izrādi rādījām pirmo reizi, bija sabrau-
kuši bērnu vecāki un pēc izrādes katrs 
atcerējās arī savus spoku stāstus no 
bērnības. Paldies! Izrāde domāta pie-
augušajiem.

Raiņa mājas Berķenelē Dzejas dienu 
neiztrūkstošais pasākums ir arī ska-
tuves runas konkurss “Zelta sietiņš”, 
kurš šogad notika 15. septembrī. Jau 
16 reizi Raiņa mājā Berķenelē tas pul-
cēja 48 skolēnus no dažādām Latgales 
skolām.

Skatuves runas prasmes konkursa 
ekspertiem un pārējiem dalībniekiem 
rādīja bērni no Salas, Jēkabpils, Rē-
zeknes, Aglonas, Viesītes, Daugavpils 
novadu un Daugavpils pilsētas skolām.

Šajā dienā konkursa dalībnieki lasī-
ja dzeju, par savu sniegumu saņēma 
Kultūras pārvaldes pateicības rakstus, 
konkursa speciālo balvu “Zelta sietiņš”, 
kuru šogad gatavoja keramiķe Mairita 
Folkmane, grāmatu dāvinājums un 
noskatījās nu jau visu iemīļoto teātra 
trupas “Trešais variants” bērnu uzve-
dumu “Prieki visās gadskārtās”.

Konkursa laureāti: 
2-4. klašu grupā – Rožupes pamat-

skolas 3. klases skolniece Anna Griga;
5.-9. klašu grupā – Verēmu pamat-

skolas 6. klases skolnieks Jānis Piveks;
10-12. klašu grupā – Daugavpils 

Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece 
Inese Raciņa. 

Olga Smane 
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Červonkas muižas pils  cauri gadsimtiem
Červonkas muižas pils ir viena no 

retajām Augšzemes muižu ēkām, kas 
saglabājusies tik labā stāvoklī līdz 
pat mūsdienām. Ap pili plešas ēnains 
parks, vasarā te zied rozes, ziemā 
logos rotājas leduspuķes, un bieži 
atbrauc jaunie pāri, kas uzsāk savu 
kopīgo dzīves ceļu.

Gleznainā pils būvēta 1870. gadā 
neogotikas stilā. Muižas pils celtnie-
cība ilgusi trīs gadus, izmantoti vie-
tējie materiāli – sarkanie ķieģeļi no 
vietējā cepļa un no Daugavas krastu 
dolomīta dedzinātie kaļķi. Par to, kas 
ir ēkas arhitekts, ziņas ir pavisam 
skopas un nav zināms tā vārds.

Červonkas nosaukums, iespējams, 
radies no sarkanās krāsas apzīmē-
juma poļu valodā (czerwony). Jāpie-
bilst, ka Augšzemē ir vēl vairākas 
apdzīvotas vietas, kas nes Červonkas 
vārdu.

Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā 
notika intensīva vietvārdu latvisko-
šana, kas pierobežas apvidu kartes 
izmainīja līdz nepazīšanai – agrākie 
slāvu valodu vai vācu cilmes vietvār-
di tika nomainīti ar latviskiem, un tā 
laika presē zib paziņojumi, ka «pēc ie-
dzīvotāju lūguma» mājvārdi vai vietu 
nosaukumi mainīti uz latviskiem. Arī 
Červonkas vārds tiek uzskatīts par 
slikti skanošu.

Līdz 1934. gadam (Ulmaņa apvēr-
sumam) tomēr muižas vārdu lieto 
mums pazīstamajā formā – Vecsalie-
nas (Červonkas) muiža, bet pēc tam, 
«ulmaņlaikos», tomēr diezgan princi-
piāli presē raksta tikai «Vecsaliena», 
reizēm pieminot labākai saprašanai 
– bij. Červonka. 

Neogotikas stila ēka veidota ar di-
namisku un sarežģītu apjoma kompo-
zīciju, segta ar stāvu divslīpju jumtu. 
Saglabājusies barona kabineta loga 
vitrāža ar fon Hānu dzimtas ģerboni 
un lielā zāle ar grezniem griestiem. 
Uz torni ved vītņveida kāpnes, no tā 
paveras skats uz parku. Saimniecības 
ēkas daļēji saglabājušās: divas kūtis, 
kalpu māja, klēts, zirgu stallis. Pēc 
nostāstiem pilī bijušas 40 istabas.

Blakus pilij un muižas apbūvei 19. 
gadsimtā izveidots 3 hektārus liels 
brīvā plānojuma parks ar vismaz 14 
eksotisko koku sugām. Parka teri-
torijā atrodas ēkas pamati – tā esot 
bijusi pareizticīgo baznīcas ēka, ie-
spējams, Červonkas Sv. Nikolaja baz-
nīca. Skrudalienas pareizticīgo baz-
nīca celta kā šīs baznīcas fi liāle 1800. 
gadā. Pēdējais pils īpašnieks, barons 
fon Hāns, sievu pārvedis no Berlīnes. 
Vecie baroni ar dēla izvēli nav bijuši 
apmierināti, jo jaunā vedekla Johan-
na nākusi no trūcīgas dzimtas. Kaut 
gan pils ēka ir grezna un baroniem 
Hāniem piederējuši lieli īpašumi ne 
vien Latvijā, bet arī Baltkrievijā, dzī-
vojuši viņi pieticīgi. Gulējuši uz sal-
mu maisiem (salmi gan katru nedēļu 
mainīti), spilvenos – auzu pelavas. 
Vakariņās bieži ēduši kartupeļus 
ar rūgušpienu. Vecais barons miris 
pirms Pirmā pasaules kara. 20. gad-
simta sākumā muižas saimniecība 
bijusi nolaista.

Stāvoklis krasi uzlabojies, kad par 
muižas pārvaldnieku, jeb, kā tolaik 
teica, par muižkungu, kļuvis latvietis 

Millers. Viņš bijis gudrs, izglītots, bet 
bargs. Muižā tolaik strādājuši trīs va-
gari: Červonkā – Zoldeks, Salandzejā 
– Smarguns, Kirliškos – Krauklis. 
Tie bijuši vecā kaluma muižas ierēd-
ņi, kas par darba kavējumiem pēru-
ši cilvēkus ar rīkstēm. Ja zemnieka 
lopi ieklīda muižas daļā, muižkungs 
Millers par katru govi pieprasīja soda 
naudu 3 līdz 7 rubļu apmērā. Zemnie-
ki atriebjoties nodedzinājuši muižas 
klēti un siena šķūni. Neganti bijuši 
arī mežsargi, nav ļāvuši zemniekiem 
un kalpiem muižas mežos ne ogot, ne 
sēņot, ne žagarus lasīt.

Toties Ziemassvētkus un Lieldie-
nas muižas kalpi varējuši svinēt 
trīs dienas. Pabeiguši rudzu pļauju, 
zemnieki baronesei pasnieguši vārpu 
vainagu, bet baronam – vārpu vītni. 
Tā bijusi vienīgā reize gadā, kad visi 
drīkstējuši ieiet parkā. Apkūlību bal-
lei no pilsētas atvests alus, degvīns, 
siļķes, rauši, ar kuriem strādnieki 
tika cienāti. Īpaši atzīmēts arī mēslu 
vešanas sākums. Pirms pirmā vezu-
ma piekraušanas muižas kūtī iegājis 
pats barons kopā ar muižkungu. Sie-
vas viņus rumulējušas, bet viņi cie-
nājuši ar degvīnu.

1914. gadā barons aizgājis karā, 
cīnījies Krievijas armijā. Pēc kara 
atgriezies savā muižā. 1920. gada ze-
mes reformas rezultātā lielie īpašumi 
muižniekam atsavināti, atstāti vien 
50 hektāri. Barons tos pārdevis Ro-
mānam Ņikitinam, bet pats ar sievu, 
meitu un dēlu aizbraucis uz Vāciju.

Latvijas centrālā zemes ierīcības 
komiteja 20. gadsimta 20. gadu sāku-
mā bija nolēmusi atstāt katrā apriņķī 
nesadalītus 3-4 lielākus un vairākus 
mazākus muižu centrus. Pavisam 
kopā visā Latvijā tādi bija 63 lielie 
(ap 300 ha) un 130 mazie centri (ap 
50 ha). Tā nu Červonka iekļuva starp 
deviņām Ilūkstes apriņķa muižām, 
kuras varēja ilgstoši īrēt, piesakoties 
uz konkursu.

Lai iegūtu tiesības muižu īrēt, līdz 
1921. gada 1. decembrim tika pie-
dāvāta iespēja pieteikties Centrāla-
jai zemes ierīcības komitejai. 1922. 
gadā Vecsalienes muiža (Červonka) 
Salonajas pagastā izrentēta Ilūkstes 
apriņķa valdei. Tālākais mērķis – iz-
mantot lauksaimniecības ziemas sko-
lai un vaislas mājdzīvnieku punktam.

Muižā sākas rosīga dzīve – te pēc 
1922. gada darbojas gan jau minētā 
lauksaimniecības skola, gan pamat-
skola, izveidota arī lauksaimniecības 
paraugferma.

Lai gan skola presē slavēta, atzī-
mējot gan audzēkņu veiksmīgo turp-
mākā darba pieredzi, labās prakses 
iespējas un mācību līdzekļu pieeja-
mību, kā arī skolas pārziņa Ābeles 
enerģisko darbību Salienas koppie-
notavas celšanā un izveidošanā par 
lielāko un turīgāko Ilūkstes apriņķa 
kooperatīvu uzņēmumu, skola 1928. 
gadā tika slēgta audzēkņu trūkuma 
dēļ, un tās inventāru nodod Valsts 
Bebrenes lauksaimniecības vidussko-
lai.

Vecsalienas muižā no 1923. līdz 
1929. gadam darbojās arī jau minētā 
valsts lauksaimniecības paraugferma 
ar vaislas stacijām. Vietējiem lauk-

saimniekiem bija iespējams ieaudzēt 
vaislas zirgus, liellopus un citus māj-
dzīvniekus. Tā kā fermas uzturēšana 
no valsts prasīja lielus izdevumus, to 
likvidēja.

Muižā atradusies arī Salienas I 
pakāpes pamatskola (vēlāk – valsts 
pamatskola, valsts tautskola). Tā šeit 
pārcelta no Salienas pagasta Tarta-
kas 1921. gadā, bet jau 1922. gadā at-
kal pārvietota uz Tartakas Jugaņiju. 
1925./1926. gadā skola atkal atgrie-
žas Vecsalienas muižā, kur to uzsāk 
vadīt Pēteris Grāve, un skolā šajā 
gadā ir 180 audzēkņu. 

Jau 1930. gadā sākti mēģinājumi 
uzcelt jaunu skolas ēku, tomēr dažā-
du iemeslu dēļ tas kavējas. 1934. gadā 
Salienas zemnieki sūtījuši delegāciju 
uz Rīgu pie Latvijas prezidenta Kār-
ļa Ulmaņa ar lūgumu uzcelt pagastā 
jaunu skolas ēku. Prezidents Ulma-
nis pats personīgi ieradies Salienā, 
lai novērtētu vietu, kur celt skolu, un 
1935. gadā atbraucis novērtēt skolas 
celtniecības gaitu. Jaunā skolas ēka 
uzcelta vietā, kur tā darbojas jopro-
jām, un 1937. gadā skola no Červon-
kas pils pārcelta jaunajās telpās.

1934. gadā izmaiņas valsts poli-
tiskajā iekārtā atnes pārmaiņas arī 
Vecsalienas muižā – tiek pieņemts 
lēmums iepriekš nesadalāmo muižas 
centru tomēr sadalīt jaunsaimniecī-
bās, bet pils ēku kopā ar 7,44 hektā-
riem zemes un augļu dārzu piešķirt 
12. Ilūkstes aizsargu pulkam. Zemes 
gabali tika piešķirti arī vietējai kop-
moderniecībai (piensaimniecībai) un 
luterāņu draudzei. 

Vecsalienas muiža ir bijusi ne tikai 
izglītības, kultūras un lauksaimnie-
cības centrs – te ir piedāvāti arī me-
dicīnas pakalpojumi, un pilī atradies 
Salienas-Skrudalienas rajona ārsta 
dzīvoklis. Ārstam piedāvāts «brīvs 
dzīvoklis no piecām istabām, apku-
rināšana un apgaismošana», tomēr 
vairākkārtēja brīvās amata vietas iz-
sludināšana un ziņas presē par ārsta 
trūkumu vēdertīfa epidēmijas laikā 
liek domāt, ka dakteri pārāk nestei-
dzās ieņemt vietu tālajā pierobežā ar 
«satiksmi vissliktākā stāvoklī», kaut 
gan labākiem zemes ceļiem – pēc 
paša pagasta vecākā Salenieka presē 
rakstītā.

Salienas-Skrudalienas rajona ārsta 
amatā strādājusi Elizabete Mauriņš 
(līdz 1935. gadam), Reinis Sināts – no 
1939. līdz 1942. gadam, kad viņš pār-
gājis darbā Daugavpils 1. slimnīcā 
par ādas un venerisko slimību noda-
ļas un laboratorijas vadītāju. Sināts 
bijis daudzpusīga personība – viņš 
ar Nikolaju fon Tranzē ir līdzautori 
1936. gadā iznākušai, tam laikam 
izcilai grāmatai dabas zinātnēs «Lat-
vijas putni». Sināts bijis arī Latgales 
mednieku savienības priekšnieks.

1936. gadā Vecsalienas aizsargu na-
mam piederoša atsevišķa ēka pārbū-
vēta par veselības kopšanas punktu 
mazturīgo iedzīvotāju vajadzībām. Šo 
nodomu kopējiem spēkiem veicis 12. 
Ilūkstes aizsargu pulks, Salienas un 
Silenes pagastu pašvaldības un Sar-
kanais Krusts.

Pēc kara muižas pils ēku turpināja 
izmantot un uzturēt, taču diemžēl pa-
domju gados iekštelpu remonts ticis 
veikts, vairāk domājot par funkciona-
litāti, nevis vēsturiskā veidola sagla-
bāšanu. Tā 1950. gadā remonta laikā 
esot zuduši griestu gleznojumi un 
ģipša veidojumi griestos. 1985. gadā 
veikts kapitālremonts, blakus skatī-
tāju zālei izbūvēja kinomehāniķa tel-
pu, logu aizstikloja ar stikla blokiem. 
1984. gadā institūtā «Latgiprozem» 
ticis izstrādāts muižas teritorijas 
apzaļumošanas un labiekārtošanas 
plāns.

Gadu desmitiem ilgi šajā ēkā bijis 
kolhoza kantoris, kultūras nams, bib-
liotēka, līdz 1970. gadam – arī skola. 
Tagad ēkā atrodas Vecsalienas pa-
gasta pārvalde, te ir pasts un biblio-
tēka. Pils parks tiek kopts un atjau-
nots, pašlaik parkā izveidotas jaukas 
atpūtas vietas, kur laipni gaidīti pils 
un parka apmeklētāji. Jābrīdina gan, 
ka šobrīd notiek pils jumta remonts, 
un daļu no fasādes sedz  sastatnes un 
aizsargklājums. Pils ir arī iecienīta 
jauno pāru  laulību reģistrācijas vie-
ta.

Avoti: “Visitdaugavpils.lv”, “Perio-
dika.lv”, “Zudusilatvija.lv”.

Jolanta Bāra
Pašvaldības aģentūras “TAKA” 

tūrisma organizatore
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SIA “Pabeerzner” alu brūvē mūsdienu tradīcijās 
SIA “Pabeerzner” ir uzņēmums, kas 

šī gada sākumā Silenes ciemā sāka 
nodarboties ar alus brūvēšanu un to 
izejvielu realizāciju. “Sākumā tirgo-
jām iesalu, tomēr vēlāk nolēmām, ka 
jāsāk arī pašiem brūvēt alu,” tā par 
uzņēmējdarbības pirmsākumiem stās-
ta īpašnieks Lauris Pabērzs. ”Lai gūtu 
pieredzi, mēs viesojāmies pie vecajiem 
alus meistariem, meklējām informā-
ciju grāmatās un tad sākām eksperi-
mentēt, veidojot savas receptes. Vēlē-
jos pircējiem piedāvāt iespēju nogaršot 
īstu, labu un garšīgu alu.” Lauris Pa-
bērzs uzsver, ka necenšas sev piedēvēt 
senās amatu prasmes – viņš norāda, 
ka SIA “Pabeerzner” ir jauna, privāta 
alus darītava, kura necenšas izmantot 
tradicionālās klišejas. 

Šobrīd alus darītava ražo mazos 
apjomos un pārsvarā orientējas uz 
izbraukuma tirdzniecību dažādos tir-
dziņos un pasākumos. Vidēji nedēļā 
tiek saražoti 300 litri alus, lai gan da-
rītavas kapacitāte ļauj apjomu kāpināt 
vairāk par tonnu. No alus brūvēšanas 
līdz nonākšanai pie pircēja, vidēji paiet 
mēnesis. 

SIA “Pabeerzner” lepojas ar trim 
stabilām receptēm gaišajam un tum-
šajam alum. “Man pašam visiemīļotā-
kais alus ir “White Obama” – tas tiek 
gatavots no jaunas apiņu šķirnes, kas 
nāk no ASV, tāpēc tam ir specifi ska 
garša. Mēs ik pa laikam eksperimen-
tējam ar receptēm. Ja savējie atzīst, ka 
garšo labi, tad laižam apgrozībā,” at-
klāj aldaris. Izejvielas Lauris Pabērzs 
iepērk no ārvalstīm, reizēm tikai iz-
manto Latvijā ražotu iesalu, tomēr arī 

tam, viņaprāt, trūkst salduma un tas 
nav tik labi attīrīts. Firma vairumā no 
ārzemēm iepērk iesalu, apiņus, raugu, 
tāpēc tos pārdod arī citiem aldariem un 
mājražotājiem. 

Lauris Pabērzs neslēpj, ka mazajam 
ražotājam ir grūti ielauzties tirgū lie-
lās konkurences un lielo alus ražotāju 
spiediena dēļ. “Diemžēl ar veikaliem 
mums nav izveidojusies veiksmīga sa-
darbība, šobrīd tikai dažās kafejnīcās 
var nobaudīt mūsu alu. Mēs gan esat 
atvērti sadarbībai,” tā jaunais uzņē-
mējs. 

Alus darītava ir tapusi, ieguldot 
Laura nopelnīto naudu Lielbritānijā. 
“Vēlējos atgriezties, jo šeit ir ģimene, 
draugi, arī laikapstākļi labāki. Kas ir 
nauda? Naudu es varu nopelnīt arī te,” 
apņēmīgs ir Lauris. “Mans mērķis ār-
zemēs bija nopelnīt, lai būtu atspēriens 
savai uzņēmējdarbībai. Pagaidām tur-
pinu strādāt arī citā pamatdarbā.” 

Lauris norāda, ka viņš tiecas pēc 
kvalitātes, nevis kvantitātes. Nākot-
nes plānos ir turpināt paplašināt noie-
ta tirgu, kā arī dažādot piedāvājumu, 
piemēram, ar kūpinājumiem. Lai to 
panāktu, viņš pieļauj, ka būs jāveido 
jaunas darba vietas. Šobrīd uzņēmu-
mā viņš nodarbina vienu cilvēku, kas 
ir atbildīgs par tirdzniecību.  

Septembrī SIA “Pabeerzner” produk-
ciju varēja degustēt “Uzņēmēju dienās 
Latgalē” Rēzeknē, kā arī Daugavpils 
novada dienu gadatirgū.

Elza Timšāne

Aizvadīts otrais Daugavpils novada MTB maratons
11. septembrī Sventē notika otrās ri-

teņbraukšanas sacensības “Daugavpils 
novada MTB maratons”. Sacensībās 
startēja 95 riteņbraucēji no dažādām 
Latvijas un Lietuvas pilsētām un no-
vadiem. Sacensību dalībnieki atkarībā 
no vecuma grupas veica maratona (35 
km) vai tautas brauciena (21 km) ga-
ras distances un Ģimenes brauciena 
distanci (5 km). Tautas braucienā pie-
dalījās 27 riteņbraucēji, Ģimenes brau-

ciena distanci veica 18 riteņbraucēji un 
maratona distanci – 50 riteņbraucēji.

Sacensību idejas pamatā ir populari-
zēt riteņbraukšanu un velosportu, kā 
aktīvas atpūtas un veselību veicinošu 
sporta veidu, popularizēt velosipēdu 
kā videi un cilvēkam draudzīgu trans-
portlīdzekli un veicināt interesantu un 
veselīgu brīvā laika pavadīšanu Dau-
gavpils novadā. 

Viktorija Kozlovska

Edgars Andžāns
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Turpini iepirkties veselīgi un garšīgi!
Kopš jūnija sākuma pilsētas teritori-

jā darbojas Zemnieku vakara tirdziņš, 
kurā iespējams iegādāties Daugavpils 
novadā audzēto produkciju. Šogad tir-
dziņš savu darbību turpinās līdz pat 
pirmajām salnām. Tāpēc ikviens var 
vēl izmantot šo iespēju, iepērkoties ve-
selīgi un atbalstot vietējo ražotāju. 

Demenes pagasta z/s „Mežrozes” 
īpašnieks Aivars Friliņš tirgo dārzeņus 
un medu, savukārt viņa sieva Tatjana 
Friliņa – ziedu un krūmu stādus. Da-
lība tirdziņā uzsākta vien šī gada sep-
tembrī. Aivars Friliņš kopš pagājušā 
gada ir arī Novada dienu gadatirgus 
dalībnieks. Aivars stāsta, ka darboša-
nās ir ģimenes bizness, un šogad No-
vada dienās piedalījās arī sieva. Saim-
niece pastāsta, ka mājās rūpējas par 
ziediem, stādiem, vasaras periodā tiek 
tirgoti iekarināmie ziedi podos. Savu-
kārt dēls Ainārs Friliņš piedāvā pir-
cējiem iegādāties mazās arhitektūras 
formas no koka, kas iederēsies jebkurā 
dārzā vai piemājas saimniecībā. 

Alberts Mendriķis no Laucesas pa-
gasta z/s “Sēlija” ir ikgadējs gan vakara 
tirdziņa, gan Novada dienu gadatirgus 
dalībnieks. No septembra tiek tirgoti 
āboli un bumbieri. Alberts stāsta, ka 
priekšā vēl liels darbs - ražas vākša-
na, jo vairāki simti ābolu un bumbieru 
vēl karājas kokos. Labi tiek pirkti visu 
šķirņu āboli. Septembrī iecienīta “ma-
ļinovka” un “konfetnaja”. Apmeklētā-
ju iemīļoti ir arī saimniecībā audzēti 
bumbieri. Vasarīgās šķirnes jau gan-
drīz beidzas, taču pārdošanā drīz būs 
vairāku rudens šķirņu āboli. Alberts 
skaidro, ka daudz ir atkarīgs ne tikai 
no šķirnes un nosaukuma, bet arī no 
garšas. “Ko dienā ievācam, to veselu 
mēnesi pārdodam!”, atzīst Alberts. Bet 
biežāk kā divus vakarus nedēļā Alberts 
tirgot nevarētu, jo jāstrādā. “Viennozī-
mīgi varu pateikt, ka tirdziņš vakarā ir 
laba iespēja un arī laika ekonomija, jo 
tirgoties dienā darba daudzuma dēļ es 
vienkārši nevarētu.”  

Ilūkstes novada z/s “Dimanti” īpaš-
nieks Arnis Kuckājs ir zemnieku vaka-
ra tirdziņa dalībnieks jau trešo gadu. 
Pārdošanā ir ziedkāposti, brokoļi un 
galviņkāposti. Arnis stāsta, ka gribē-
tos, lai pircēju interese pret viņa pro-
duktu būtu vēl lielāka. Pašlaik ejošākā 
prece ir ziedkāposti, kuru cena svār-
stās no 0.80 eiro centiem līdz 1,20 eiro 
par kilogramu. 

Naujenes pagasta zemnieces An-
nas Zeļanikas saimniecība arī pieda-
lās zemnieku tirdziņā kopš pašiem tā 
pirmsākumiem. Tiek tirgotas avenes, 
āboli, tomāti un gurķi. Saimniecībā 
tiek apstrādāti 4 ha zemes, uz tās iz-
audzētā produkcija ir īpaši vērtīga - tā 
ir ekoloģiski tīra un nesatur ķīmisku 
mēslojumu. Saimniecībā nereti iegrie-
žas arī tūristi, savukārt saimnieki lab-
prāt piedalās novada rīkotajos konkur-
sos. 

Ilūkstes novada Eglaines pagasta 
zemnieks Edgars Samovičs savu pro-
dukciju tirgo kopš septembra sākuma. 
Edgars stāsta, ka labi pērk zaļumus – 
sīpolus, dilles un salātus, kurus šobrīd 
pie citiem tirgotājiem vairs praktiski 
neatrast. Saimnieks uzskata, ka vaka-
ros tirgoties ir daudz ērtāk, jo pa dienu 
vēl var paspēt daudzus darbus padarīt. 
Taču drīz sāksies ražas novākšana un 

tas Zaļajā tirgū, gan vakara tirdziņā. 
Produkcijas ir daudz – dažādu šķirņu 
tomāti un gurķi, kas ir ļoti pieprasīti 
vietējo pircēju vidū. Tomātus labi pērk 
tagad, jo citi tos jau nepārdod. Piepra-
sītāki viennozīmīgi ir sarkanie tomāti, 
retāk – dzeltenie, jo, kā stāsta saim-
niece, sarkanie ir lētāki un to ir vairāk. 
Dzeltenie tomāti savukārt ir dārgāki, 
jo šī šķirne ir grūtāk audzējama un to 
ir mazāk.

 Olga Smane

Elza Timšāne

izbrīvēt laiku būs jau grūtāk. 
Sventes pagasta p/s “Saltanata” īpaš-

niece Gaļina Turina tirgojās jau arī pa-
gājušajā gadā. Pārdošanā – āboli, ave-
nes un bumbieri. Saimniecības darbos 
palīdz arī meita. 

Dubnas pagasta zemnieks Viktors 
Ptašņuks arī ir vakara tirdziņa da-
lībnieks kopš 2014. gada. Vasarā pie-
prasītas bija dārza zemenes, savukārt 
rudens vakaros tiek pārdots viss, kas 
izaudzēts dārzā un siltumnīcā. Viktors 
atzīst, ka vasaras periodā, kad tiek no-
vākts ļoti daudz ogu, varētu atļauties 
tirgot arī vairāk kā divas reizes nedēļā. 

Laucesas pagasta p/s “Aizsili” īpaš-
nieks ir Gavriils Semjonovs. Tirdziņā 
vienmēr viņam palīgos ir arī sieva. 
Zemnieku produkcijas vakara tirdziņā 
viņi piedalās jau trešo sezonu pēc kār-
tas. “Pagājušajā vakara tirdziņa sezonā 
tirgojāmies līdz vēlam, vēlam rudenim, 
kad jau bija auksti un tumši vakari. Kā 
jau tirgū, ir gājis dažādi. Vienu dienu 
ātri pārdodam, citu – varbūt visu arī 
neizpērk. Taču pircēji galvenokārt ir 
apmierināti”, tā stāsta saimnieki. 

Laucesas pagasta z/s “Gundegas – 1” 
īpašniece Žanna Kondrovska tirgo visu 
vasaru līdz vēlam rudenim gan pilsē-
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V A K A N C E S

SLUDINĀJUMI

I Z S O L E

 SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, 
aicina darbā uz nenoteiktu laiku:

LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTU(-I) Daugavpils nodaļā 
darbam šādās pagastu teritorijās:

Skrudalienas, Salienas, Vecsalienas, Kalkūni un Sventes
Darba pienākumi:
• Sniegt informatīvos un konsultatīvos pakalpojumus lauku uzņēmē-

jiem un lauku iedzīvotājiem par lauku attīstību un lauku uzņēmējdarbību, tai 
skaitā, par valsts, ES un citiem atbalsta veidiem;

• Sniegt konsultatīvo atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstī-
bā;

• Izvērtēt teritorijas resursus;
• Izplatīt aktuālo ar lauku attīstību saistīto informāciju un organizēt 

informatīvās dienas.
Nepieciešamās darba prasmes un zināšanas:
• Augstākā vai profesionālā vidējā izglītība;
• Iepriekšējā darba pieredze vai izpratne par lauksaimniecības un lau-

ku attīstības politiku ES un Latvijā;
• Labas latviešu valodas prasmes, vēlamas arī krievu un angļu valodas 

zināšanas;
• Labas datorprasmes;
• Iniciatīva, spēja uzņemties atbildību un rast patstāvīgus risinājumus;
• Labas komunikācijas spējas;
• Augsta atbildības sajūta;
• Mērķtiecība;
• Spēja risināt problēmas un pieņemt lēmumus.
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• Personīgais autotransports;
• Deklarētā dzīves vieta vienā no noteiktām pašvaldību teritorijām. 
Mēs Tev piedāvājam:
• Konkurētspējīgu un motivējošu atalgojumu;
• Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• Iespēju realizēt un paplašināt savas profesionālās prasmes un iema-

ņas;
• Iespēju strādāt ar draudzīgiem, atvērtiem un izpalīdzīgiem kolēģiem.
CV un motivētu pieteikumu lūdzam iesniegt elektroniski vai sūtot 

pa pastu uz zemāk norādīto adresi līdz 2016. gada 14. oktobrim.
Adrese: SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Dau-

gavpils nodaļa, Sēlijas ielā 25, Daugavpilī, LV-5415; e–pasts: guntars.
melnis@llkc.lv

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, 
aicina darbā:

AUGKOPĪBAS KONSULTANTU(-I) Daugavpils konsultāciju birojā
Darba pienākumi:
•    Sniegt konsultācijas augkopības jautājumos;
•    Pārvaldīt augkopības nozares vispārējo situāciju valstī un prast aizstāvēt 

savu viedokli ekspertu darba grupās;
•    Darboties apmācību sistēmā, kura skar augkopības nozares jautājumus;
•    Gatavot analītisku informācijas materiālu par aktualitātēm augkopības 

nozarē
Nepieciešamās darba prasmes un zināšanas:
•    Augstākā vai profesionālā vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā;
•    Teicamas latviešu valodas prasmes, 
•    Krievu un angļu valodas zināšanas tiks vērtētas kā priekšrocība;
•    Prasme strādāt ar MS Offi ce programmām un internetu;
•    Iniciatīva, spēja uzņemties atbildību un rast patstāvīgus risinājumus;
•    Labas komunikācijas spējas; 
•    Augsta atbildības sajūta;
•    Mērķtiecība;
•    B kategorijas autovadītāja apliecība.
Mēs Tev piedāvājam:
•    Konkurētspējīgu un motivējošu atalgojumu;
•    Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
•    Iespēju realizēt un paplašināt savas profesionālās prasmes un iemaņas;
•    Iespēju strādāt ar draudzīgiem, atvērtiem un izpalīdzīgiem kolēģiem.
CV un pieteikumu lūdzam iesniegt elektroniski vai sūtot pa pastu 

uz zemāk norādītajām adresēm līdz 2016. gada 21. oktobrim.
Adrese: SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

Daugavpils nodaļa Sēlijas ielā 25, Daugavpilī, LV-5415; e–pasts: gun-
tars.melnis@llkc.lv

- Skrudalienas pagas-
ta pārvalde pārdod mine-
rālmēslojuma izkliedētāju 
MVU-8, izlaidums – 1991.
gads, vajadzīgs neliels re-
monts.

Pārdošanas cena - EUR 
650.00 

Tālrunis uzziņām: 
29126041

- Skrudalienas pagasta 
pārvalde pārdod automašīnu  
RENAULT MASTER ( kra-
vas busiņš), 4 sēdvietas, izlai-
dums - 1994.gads, valsts re-
ģistrācijas numurs FC 2761, 
dzinējs 2.0 (benzīns), nobrau-
kums 415 487 km.

Bez tehniskās apskates, va-
jadzīgs neliels remonts.

Pārdošanas cena - EUR 
300.00 

Tālrunis uzziņām: 
29126041

 Skrudalienas pagasta pārvalde mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli  pār-
dod kustamo mantu – 30 sēdvietu 
pasažieru autobusu MERCEDES 
BENZ  0303, kas atrodas Silenes cie-
mā, Skrudalienas pagastā, Daugav-
pils novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazī-
ties Skrudalienas pagasta pārvaldes  
interneta mājas lapā - www.skruda-
liena.lv  un saņemt arī Skrudalienas 
pagasta pārvaldē (pieņemamajā tel-
pā), darba dienās no plkst. 9.00 līdz 
plkst.16.00. 

Autobusu  var apskatīt Skrudalie-
nas pagasta Silenes ciemā, darba die-
nās, iepriekš piesakoties pa tālruni 
29126041.

Pieteikumu reģistrācijas vieta un 
laiks: Skaista iela 9, Silene, Daugav-
pils novads, līdz 2016.gada 10.oktob-
ra, plkst.14.00.

Reģistrācijas laiks – darba dienās 
no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.30.

Izsolāmās mantas nosacītā ce-
na: EUR 2500.00, izsoles solis EUR 
50,00.

Nodrošinājuma nauda: 10% no kusta-
mās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 
250.00, kas jāieskaita Skrudalienas 
pagasta pārvaldes kontā: Valsts ka-
sē  konts LV91TREL9812139002000, 
kods TRELLV22.

Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, 
kas jāieskaita Skrudalienas pagas-
ta pārvaldes kontā              Nr. LV-
91TREL9812139002000, Valsts kase, 
TRELLV22.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli notiks: 

2016.gada 10.oktobrī plkst.15.00 
Skrudalienas pagasta pārvaldes ēkas 
2.stāvā, Skaista ielā 9, Silene, Dau-
gavpils novads.

Maksa par nosolīto objektu jāsa-
maksā 5 darba dienu laikā no izsoles 
dienas ar pārskaitījumu Skrudalienas 
pagasta pārvaldes kontā. 
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

I Z S O L E S

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši     
Ambeļu  pagasts

Aleksandrs Fjodorovs (1934.g.)
Ivans Voino (1938.g.)
Demenes pagastā

Genādijs Iļjins (1955.g.)
Žanna Potalujeva (1963.g.)

Marija Žuka (1943.g.)

Dubnas pagastā 
Staņislavs Stašulāns (1932.g.)
Aleksandrs Guļtjajevs (1953.g.)

Kalupes pagastā
Veronika Baika (1933.g.)

Trofi ms Novikovs (1951.g.)
Līksnas pagastā

Marija Vonoga (1921.g.)
Anna Ignatāne (1924.g.)

Maļinovas pagastā
Mihails Žars (1959.g.)

Marija Baranovska (1934.g)
Broņislavs Masaļskis (1944.g.)

Medumu pagastā
Filips Gavrilovs (1941.g.)

Nīcgales pagastā 
Jānis Bogdanovs (1956.g.)

Skrudalienas pagastā
Nikolajs Harlamovs ( 1961.g.)

Fedora Ribakova (1944.g.)
Višķu pagastā

Jakovs Bogdanovs (1939.g.) 

Daugavpils novada domē, maza-
jā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils

2016. gada 18. oktobrī plkst. 
09:00, mutiskā izsolē (ar augšupejo-
šu soli) tiek pārdota zemes vienība 
(starpgabals) „Kalves”  ar kadastra 
apzīmējumu 4452 004 0309      1.87 
ha platībā, kura atrodas  Dubnas pa-
gasts, Daugavpils novads. Objekta sā-
kotnējā cena –  EUR 1800,00.

2016. gada 18. oktobrī plkst. 
09:30 mutiskā izsolē (ar augšupejo-
šu soli) tiek pārdota zemes vienība 
(starpgabals) „Bitenes”  ar kadastra 
apzīmējumu 4452 002 0275     1.46 
ha platībā, kura atrodas  Dubnas pa-
gasts, Daugavpils novads. Objekta sā-
kotnējā cena –  EUR 1300,00.

2016. gada 18. oktobrī plkst. 
10:00 mutiskā izsolē (ar augšupejo-
šu soli) tiek pārdota zemes vienība 
(starpgabals) „Veiksmes”  ar kadastra 
apzīmējumu 4498 005 0724     3.63 ha 
platībā, kura atrodas  Višķu pagasts, 
Daugavpils novads. Objekta sākotnē-
jā cena –  EUR 3000,00.

2016. gada 18. oktobrī plkst. 
10:30 mutiskā izsolē (ar augšupejo-
šu soli) tiek pārdota zemes vienība 
(starpgabals)   ar kadastra apzīmēju-
mu 4462 002 0082     0.54 ha platībā, 
kura atrodas  Kalupes pagasts, Dau-
gavpils novads. Objekta sākotnējā 
cena –  EUR 527,00.

2016. gada 18. oktobrī plkst. 
11:00 mutiskā izsolē (ar augšupejošu 
soli) tiek pārdota zemes vienība „Plau-
diņi” ar kadastra apzīmējumu 4462 
002 0161     2.85 ha platībā, kura atro-
das  Kalupes pagasts, Daugavpils no-
vads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 
2 600,00.

2016. gada 18. oktobrī plkst. 
11:30 mutiskā izsolē (ar augšupejošu 
soli) tiek pārdota zemes vienība  ar 
kadastra apzīmējumu 4462 002 0154     
2.37 ha platībā, kura atrodas  Kalupes 
pagasts, Daugavpils novads. Objekta 
sākotnējā cena –  EUR 2 100,00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavinā-
mā objekta izsoli var reģistrēties līdz 
2016. gada 14. oktobrim plkst. 15.00.

2016. gada 25. oktobrī plkst. 
09:00 mutiskā izsolē (ar augšupejo-
šu soli) tiek pārdota zemes vienība 
(starpgabals) „Ezermala 3”   ar kadas-
tra apzīmējumu 4468 004 0159     2.87 
ha platībā, kura atrodas  Līksnas pa-
gasts, Daugavpils novads. Objekta sā-
kotnējā cena –  EUR 2 400,00.

2016. gada 25. oktobrī plkst. 
09:30 mutiskā izsolē (ar augšupejo-
šu soli) tiek pārdota zemes vienība 
(starpgabals) „Jasmīni 2”   ar kadas-
tra apzīmējumu 4468 004 0303     1.82 
ha platībā, kura atrodas  Līksnas pa-

gasts, Daugavpils novads. Objekta sā-
kotnējā cena –  EUR 1 500,00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016. 
gada 21. oktobrim plkst. 15.00. 

2016. gada 2. novembrī plkst. 
09:00 mutiskā izsolē (ar augšupejošu 
soli) tiek pārdots nekustamais īpa-
šums ar kadastra numuru 4488 002 
0341, kas sastāv no vienas zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 4488 
002 0341    2.19 ha platībā, un atro-
das Sventes pagasts, Daugavpils no-
vads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 
2410.00 

2016. gada 2. novembrī plkst. 
09:00 mutiskā izsolē (ar augšupejošu 
soli) tiek pārdota zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 4488 002 0341    
2.19 ha platībā, un atrodas Sventes 
pagasts, Daugavpils novads. Objekta 
sākotnējā cena –  EUR 2410.00 .

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016. 
gada 28. oktobrim plkst. 15.00. 

2016. gada 8. novembrī plkst. 
09:00 mutiskā izsolē (ar augšupejo-
šu soli) tiek pārdota zemes vienība 
(starpgabals) „Ieva” ar kadastra ap-
zīmējumu 4460 003 0161   0.3156 ha 
platībā, kura atrodas  Kalkūnes pa-
gasts, Daugavpils novads. Objekta sā-
kotnējā cena –  EUR 579,00.

2016. gada 8. novembrī plkst. 
09:30 mutiskā izsolē (ar augšupejo-
šu soli) tiek pārdota zemes vienība 
(starpgabals) „Sadraudzība”  ar ka-
dastra apzīmējumu 4460 003 0254   
1.19 ha, kura atrodas  Kalkūnes pa-
gasts, Daugavpils novads. Objekta sā-
kotnējā cena –  EUR 1084,00.

2016. gada 8. novembrī plkst. 
10:00 mutiskā izsolē (ar augšupejo-
šu soli) tiek pārdota zemes vienība 
(starpgabals) „Kaķīši” ar kadastra ap-
zīmējumu 4460 004 0535   0.3022 ha, 
kura atrodas  Višķu pagasts, Daugav-
pils novads. Objekta sākotnējā cena 
–  EUR 582,00. 

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016. 
gada 4. novembrim plkst. 15.00. 

Pirmpirkuma tiesīgās personas, ku-
ras minētas Publiskās personas man-
tas atsavināšanas likuma 4. panta 
ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš 
paziņojuma publicēšanas Latvijas Re-
publikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12.kabinetā 

(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00), iepriekš samaksājot reģistrā-
cijas maksu EUR 14.00 (četrpadsmit 
euro 00 centi)  un nodrošinājumu 10% 
apmērā no izsolāmā nekustamā īpašu-
ma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 

domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  

Tālr. uzziņām:   65476827, 
65476739, 29412676, 26357842.

2016.gada 25.augustā  Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.9 (protokols Nr.18., 41.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2016.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Pašvaldības sti-
pendijas piešķiršanas kārtība””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pir-
mās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2016.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.8 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība” šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.3. pēc augstskolas beigšanas apņemas turpmākos trīs gadus nostrādāt 

pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pie uzņēmēja, kas reģistrēts komercreģistrā 
un kura darbības teritorija ir Daugavpils novadā vai komercreģistrā reģistrētā 
uzņēmumā, kurā viena no kapitāla daļu turētājām ir Daugavpils novada pašval-
dība (turpmāk - uzņēmējs);”;

1.2. svītrot saistošo noteikumu 22.4.apakšpunktā vārdus “kas reģistrēts ko-
mercreģistrā un kura darbības teritorija ir reģistrēta Daugavpils novadā”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-
gavpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Daugavpils novada vēstis”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem 
Nr.9„ Grozījumi Daugavpils novada domes 2016.gada 9.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.8 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība””
    1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktam pašval-
dības funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 43.panta trešajai daļai - dome 
var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. No minētajām funkcijām izriet ne ti-
kai iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināša-
na ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un fi nansiāla 
palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 
iestādēm, bet arī pašvaldības tiesības sniegt fi nansiālu atbalstu studentiem, 
kas studē specialitātēs, kas vitāli nepieciešamas Daugavpils novadā.
    2. Īss projekta satura izklāsts
Grozījumi  saistošajos noteikumos paplašina saistošajos noteikumos noteikto 
uzņēmēju loku, ar kuriem studējošie var sadarboties, proti, par uzņēmējiem tiks 
dēvēti ne tikai tie, kas reģistrēti komercreģistrā un kuru darbības teritorija ir re-
ģistrēta Daugavpils novadā, bet arī tie uzņēmumi, kuros viena no kapitāla daļu 
turētājām ir Daugavpils novada pašvaldība.
    3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu izpilde notiks pašvaldības budžeta ietvaros.
     4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
pašvaldības teritorijā
Izsludinot stipendiju konkursu un dodot iespēju pretendēt uz pašvaldības sti-
pendiju, tiks veicināta kvalifi cētu speciālistu piesaiste Daugavpils novadā eso-
šajos uzņēmumos, kā arī uzņēmumos, kuros  viena no kapitāla daļu turētājām 
ir Daugavpils novada pašvaldība. 
   5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvās procedūras paliks Stipendiju piešķiršanas komisijas kompe-
tences ietvaros.
   6. Informācija par konsultācijām
Konsultācijas nav notikušas.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils no-
vada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.
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A P S V E I C A M
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Septembra jautājumi konkursā “Mans novads Latvijā” 
1) Lasenbekas (Lasenbergas) muiža (ziņas par muižas 

īpašniekiem un ēku kompleksu nedaudzu konkrētu teikumu 
veidā). 

2) Volodinas vecticībnieku draudzes raksturojums (neliels 
pētījums A4 lpp apjomā). 

3) Švirkstu dzimtas apbedījumi. Kur tie atrodas? Kādas 
personības tur ir apbedītas? (Vietas, pieminekļu, personību 
apraksts). 

Atbildes gaidīsim līdz 15. oktobrim uz e-pastu irena.bulasa@
dnd. lv, ar norādi atbildes konkursam “Mans novads Latvijā”. 
Uzvarētājs būs tas, kurš konkursa norises laikā būs iesūtījis 
visvairāk pareizo atbilžu. Balvā – ekskursija pa kultūrvēstu-
riskām vietām.

Novadā dzimuši   
Ambeļu pagastā 

Jaroslava Vasiļjeva (20.augustā)
Artjoms Bogdanovs (20.augustā)

Biķernieku pagastā
Gļebs Petrovs (29.augustā)

Demenes pagastā
Aleksandrs Salaks (25.augustā)
Vlada Ovičiņņikova (30.augustā)

Kalupes pagastā
Gatis Kuklis (3.septembrī)

Līksnas pagastā 
Džastins Fareņuks (26.augustā)

Naujenes pagastā
Amelija Lapinska (2.septembrī)

Salienas pagastā 
Lilija Aļošina (28.augustā)

Vaboles pagastā 
Keita Meijere (7.septembrī)

Vecsalienas pagastā 
Alise Stankeviča (18.augustā) 

Sveicam jaunlaulātos!
• Lindu Dombrovsku un Aināru Jonānu
• Jekaterinu Karpovu un  Andreju Vilk!
• Mariju Stepanovu un Andreju Galiginu
• Lidiju Jahonti un Aigaru Tarunu
• Diānu Samohvalovu un Konstantīnu Kaķīti 
• Viktoriju Kovaļevsku un Valēriju Nikolajenkovu
• Evelīnu Rateli un Aleksandru Jadjalo
• Kristīnu Fjodorovu un  Artūru Cimotišu
• Olitu Kukjāni un Sergeju Ragelu
• Sarmīti Dzalbi un Sergeju Čerņavski
• Viktoriju Kleščinsku un Dmitriju Lavrinoviču 
• Jeļenu Laminsku un Māri Pukinski 
• Ritu Menci un Alekseju Mihailovu
• Snežanu Dzelmi un Edgaru Pavlovski 

Višķu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju  izcirst ko-
kus ārpus meža teritorijas:

1) Vienu ozolu Višķu ciemā, Aglonas ielā 18; 
2) Vienu papeli Špoģu ciemā pie kafejnīcas “Vojaž”.
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 

(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2016.gada 3.oktobra līdz 23.oktobrim.
 2016.gada 25.oktobrī publiskā apspriešana notiks:
Plkst. 10.00  Višķu ciemā Aglonas ielā 18;
Plkst. 10.20  Špoģos pie kafejnīcas “Vojaž”.

Biķernieku pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sa-
svērušos, vecu, bojātu, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un pagasta 
kapsētas kapu kopiņas, koku nozāģēšanu.

Sabiedriskā apspriešana 2016.gada 19. oktobrī notiks
Pantelišķu kapsētā – 19. oktobrī plkst. 9.00-10.00
Krivošejevas kapsētā – 19. oktobrī plkst. 11.00-12.00
Atbildīgā par kapu apsaimniekošanu Tatjana Aleksejeva. Tālr. 22444663
Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir no 2016. gada 10.oktobra līdz 31. oktobrim.
Lūgums Biķernieku pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas 

laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, sniedzot savus priekšli-
kumus rakstiski vai ierodoties personīgi Biķernieku pagasta pārvaldē. Tālrunis 
65471503.

Mīļie skolotāji! 
Paldies par jūsu darbu 

un pašaizliedzību. 
Lai pietiek spēka, 

enerģijas un pozitīvu emociju, 
iedvesmojot un mācot skolēnus, 

kuri veido Latvijas nākotni. 

Sveicam Skolotāju dienā! 

Daugavpils novada dome

Sveicam novada seniorus 
Starptautiskajā 

Veco ļaužu dienā! 
Esiet tikpat sabiedriski aktīvi, 

dzīvespriecīgi, turpiniet izstarot savu 
neizsīkstošo enerģiju un vitalitāti. 
Lai jums visiem stipra veselība un 

gādīgi bērni!

Daugavpils novada dome

Demenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 
kokiem – 2 eglēm, kuras aug pie Demenes pagasta pārvaldes ēkas Briģenes ie-
lā 2, Demene, Demenes pagasts, ciršanu. Sabiedriskās apspriešanas laiks no 
23.09.2016.-17.10.2016. 

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Demenes pagasta pārvaldē 
Briģenes iela 2, Demenes pagasts, Daugavpils novads. Sniedzot priekšlikumus, 
obligāti jānorāda savs vārds,  uzvārds, dzīv esvieta un tālrunis.

Neskaidrības gadījumā zvanīt pa tālruni  65476705 (kontaktpersona T.Veļičko)


