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Meklējot Raiņa daiļrades atspulgus apkārtējās dzīves realitātēs 

2015. gadā Latvijas muzeji uzņēmu-
šies aizraujošu misiju – lasīt, pārlasīt 
un atrast Raiņa un Aspazijas darbos 
vistuvākos, visiedvesmojošākos un 
aktuālākos motīvus, lai popularizētu 
muzejiem nodoto kultūras mantojumu 
un uzrunātu Muzeju nakts apmek-
lētājus. 16. maija vakarā Daugavpils 
novada muzeji, līdzās visiem citiem 
muzejiem Latvijā, aicināja klejot pa 
dzejnieku biogrāfi ju dramatiskajiem 
līkločiem un meklēt viņu daiļrades at-
spulgus apkārtējās dzīves realitātēs.  

Jau vienpadsmito reizi Eiropas Mu-
zeju naktī piedalījās Skrindu dzimtas 
muzejs. Dzejnieku rakstīto vārdu mu-
zeja darbinieki un pasākuma dalīb-
nieki centās atdzīvināt priekšmetis-
kos tēlos, skaņās, krāsās un sajūtās. 

Pasākuma norises šogad Vabolē 
tapa, pateicoties sadarbībai ar Vabo-
les vidusskolu. Pasākums sākās ar 
Vaboles amatierteātra “Nagaidama 
prīca” nopietni nenopietnu muzikālu 
sveicienu Rainim, aktieru izpildījumā 
tika lasīta 1905.gadā Antona Skrin-
das rakstītā vēstule Rainim.

Raiņa un Aspazijas dzejoļi tika ilus-
trēti bērnu zīmējumos. Izstādes atklā-

šana notika Muzeju nakts priekšva-
karā. Izstādes tapšanā paldies jāsaka 
skolotājām - Ivetai Skrindai, Inārai 
Podniecei un Benitai Jukšai. Visi zī-
mētāji saņēma gardas pārsteigumu 
balvas.

Muzeju nakts pasākuma laikā tika 
atklāta Vaboles vidusskolas 3. klases 
skolnieces Līgas Laimdotas Kļaviņas 
lāču privātkolekcijas izstāde. Iedves-
mas avots tam bija Raiņa dzejolis “Lā-
cis”. 

Muzeja nakts pasākuma dalībnieki 
varēja ilustrēt Raiņa vai Aspazijas 
dzejoļus, iepazīties ar izstādēm mu-
zejā, skatīties videofi lmas, sasildīties 
pie karstas tējas krūzes un baudīt uz 
ugunskura gatavotus našķus.

Pasākuma laikā Jāņa Pliekšāna un 
mazās Elzas lomā iejutās Sandis Ve-
liks un Līga Laimdota Kļaviņa. Vaka-
ra gaitā apmeklētāji varēja izmantot 
ekskluzīvo iespēju nofotografēties 
kopā ar jaunajiem dzejniekiem. 

Skrindu dzimtas muzeja vadītāja 
Anna Lazdāne teic paldies par atbal-
stu Muzeja nakts norišu organizēšanā 
biedrībai “Mana skola”, Vaboles pa-
gasta pārvaldei , Vaboles pagasta bib-

liotēkas vadītājai Inārai Velikai, zem-
nieku saimniecībai “Rosmes”, kā arī 
Ženijai Boitmanei un Anitai Vaivodei. 

Savukārt Muzeja nakts Raiņa mājā 
Berķenelē aizsāka pasākumu cikla 
„Vai atmini mani? Rainis” īstenošanu 
ar Pirmo ainu „Saulītē redzēju, mēne-
sī atminu”. 

Inese Bērziņa: „Muzeju nakts ir 
notikums, kad apmeklētājs var bez 
rindas ienākt Raiņa mājā Berķenelē, 
nepērkot biļeti. Arī šonakt te notiek 
pavisam ikdienišķas lietas. Tas, ko 
muzeja darbinieki ir krājuši gadiem 
un varbūt arī ļauj atklāt kaut ko no 
jauna. Šogad daudz runājam par dzej-
nieka Raiņa jubileju, bet mēs jau ne-
svinam tikai šos 150 gadus, mēs svi-
nējām arī 149 un svinēsim arī 151, jo 
šeit mēs strādājam Pliekšānu dzimtai 
par godu. Viss, kas šeit notiek, notiek, 
pateicoties šim ģēnijam. Kā es ikreiz 
saku – „šī būda rūc”, tieši Muzeju nak-
tī.” 

Pirmā aina sākās ar Raiņa dze-
jas uzvedumu bērniem „Prieki visās 
gadskārtās”. Uzveduma pamatā ir 
ņemti Raiņa dzejoļi bērniem, ko au-
tors rakstījis dažādos savas dzīves 

posmos. Uzvedumā piedalījās Vaboles 
vidusskolas skolēni, teātra studijas 
“Berķeneles kamolītis” dalībnieki, kā 
arī teātra trupas „Trešais variants” 
aktieru atvasītes. 

Uzvedumā piedalījās: Vaboles vi-
dusskolas skolēni - Mareks Kupšāns, 
Linda Podniece, teātra studijas “Ber-
ķeneles kamolītis” dalībnieki - Zane 
Pundure, Juris Gura, teātra trupas 
“Trešais variants” dalībnieki - Elīza 
Fedotova, Linda Novika, Einārs Ška-
pars, Edgars Škapars, Annija David-
čuka, Paula Davidčuka, Maigurs Uti-
nāns, Marta Fedotova.

Režisore Inta Uškāne, māksliniece 
Olga Gžibovska, muzikālais konsul-
tants Artūrs Uškāns.

Īpašs paldies Valērijai Karpickai, 
Brigitai Madelānei, Imantam Malna-
čam, visu bērnu vecākiem!

Uzvedumu fi nansēja: Valsts Kultūr-
kapitāla fonds, mērķprogramma “Rai-
ņa un Aspazijas gads”, Daugavpils no-
vada Kultūras pārvalde.

Uzveduma režisore Inta Uškāne 
stāsta, ka uzvedums tapis mēneša 
laikā un mēģinājumi notika samērā 
spraigi. 

turpinājums 7.lpp.   ►►►
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Daugavpils novada domes lēmumi

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

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

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

I Z S O L E S

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
29.06. Nīcales pagasta pārvalde 13.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
15.06. Līksnas pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aļona Annišiņeca
08.06.  Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
15.06. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Ingrīda Avdejeva
02.06. Višķu 2, Ambeļi, z/s „Kalni” telpās 09.00-12.00
30.06. Višķu 2, Ambeļi, z/s „Kalni” telpās 09.00-12.00
Jānis Belkovskis
01.06. Špoģu vidusskola 13.00-16.00
15.06. Vaboles pagasta pārvalde 13.00-15.00
Andrejs Bruns

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

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

Jevgeņijs Gridasovs

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

29.06. Vecsalienas pagasta pārvalde   17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
09.06. Silenes ciems, SIA „JumsS” telpās   14.00-16.00
30.06. Silenes ciems, SIA „JumsS” telpās   18.00-20.00
Roberts Jonāns
10.06. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns

08.06. Raiņa ielā 20, Daugavpils 
(SIA „Irinkom”) 13.00-16.00

22.06. Raiņa ielā 20, Daugavpils 
(SIA „Irinkom”) 13.00-16.00

Edgars Kucins

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

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

Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns
08.06. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
Anita Miltiņa
01.06. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
15.06. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
01.06. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
08.06. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
09.06. Sventes vidusskola 16.00-18.00
19.06. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
29.06. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2015.gada 9. jūnijā plkst. 09.00 Daugavpils no-
vada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp pirmpir-
kuma tiesīgām personām tiek pārdota zemes vienī-
ba  (starpgabals) „Kazenes” ar kadastra apzīmēju-
mu 4498 004 0241     1.90 ha platībā, kas atrodas  
Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā, Špoģu 
ciema tuvumā, apdzīvotās vietas Meža Kurtiši tu-
vumā, lauksaimniecības izmantojamo zemju apkai-
mē . Atrodas  3.4 km attālumā  no Špoģu ciema  ap-
būves teritorijām un 18 km attālumā no Daugavpils 
pilsētas robežas.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 2 300.00 .
2015.gada 9. jūnijā plkst. 09.30 Daugavpils no-

vada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp pirmpir-
kuma tiesīgām personām tiek pārdota zemes vie-
nība  (starpgabals) „Krūzes” ar kadastra apzīmēju-
mu 4498 005 0276     8.85 ha platībā, kas atrodas  
Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā, Višķu 
ciema tuvumā, apdzīvotās vietas Lielie Lauri tuvu-
mā, lauksaimniecības izmantojamo zemju apkaimē 
. Atrodas 2.2 km attālumā  no Višķu ciema  apbūves 
teritorijām un 18 km attālumā no Daugavpils pilsē-
tas robežas.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 10 100.00 .
Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 
4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazī-
ties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei 
mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas izdevu-
mā „Latvijas Vēstnesis” Daugavpils novada domē,  
Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12., 19. kabinetā (darbdie-
nās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), iepriekš samak-
sājot reģistrācijas maksu euro 14.00 (četrpadsmit 
euro 00 centi)  un nodrošinājumu 10% apmērā no 
izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

2015.gada 30. jūnijā plkst. 09.00 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp pirm-
pirkuma tiesīgām personām tiek pārdota zemes 
vienība  (starpgabals)  „Dzirnavišķi” ar kadastra 
apzīmējumu 4442 001 0001   2.31 ha platībā, kas 
atrodas  Daugavpils novada Ambeļu pagasta terito-
rijā apdzīvotā vietā Dzirnavišķi, lauksaimniecības 
izmantojamo zemju apvidū,  blakus atrodas citas 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes un reta lau-
ku viensētu apbūve. Atrodas 6.2 km attālumā no 
Ambeļu ciemata apbūves teritorijas un 8.5 km at-
tālumā no Aglonas ciemata. Piebraucamā ceļa pie 
zemes gabala nav.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 2 100.00 .

Izsoles dalībnieki var reģistrēties līdz  2015. 
gada  29. maijam  plkst. 15.00 Daugavpils novada 
domē,  12., 19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 
līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš 
samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  un no-
drošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā 
īpašuma sākumcenas. 

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā 
Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) 
norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts 
kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:  654 76739, 
65476827, 26357842, 29412676

Višķu pagasta pārvalde: 65425347, 25957449

2015.gada 30.aprīļa sēdē pieņemti 50 lēmumi:
• Noteica novada pašvaldībai piederošo dzī-

vojamo telpu īres maksu dzīvojamā mājā Nr. 388, 
18. novembra iela, Vecstropi, Naujenes pagastā 
0,31 euro/m2  mēnesī no 01.06.2015. 

• Apstiprināja novada pašvaldības  autoce-
ļu fonda  līdzekļu  sadali  starp iestādēm  2015.
gadam.

• Apstiprināja novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas 
izglītības programmas bērniem no piecu gadu 
vecuma, vispārējās pamatizglītības izglītības ies-
tādēm un vispārējās vidējās izglītības iestādēm 
mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 
piešķirtā fi nansējuma sadali.

• Nolēma piedalīties ES fondu 2014.-2020.
gada plānošanas perioda darbības programmas 
„Izaugsmes un nodarbinātība” specifi skā atbalsta 
mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu 
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īste-
notajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros 
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā” Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras projektā „PROTI un DARI!”.

• Nolēma uzsākt projekta  „Naujenes bērnu 
nama vidējās grupas vienkāršota renovācija” rea-
lizēšanu, kurš 100% tiek fi nansēts no ASV Virs-
pavēlniecības Eiropā civilmilitārās sadarbības 
programmas ar kopējo projekta fi nansējumu USD 
178 323,96.

• Nolēma līdzfi nansēt darbības program-
mas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ES Kohēzi-
jas fonda projektu „Daugavpils novada Randenes 
ciemata centralizētās siltumapgādes siltumtīklu 
būvniecība”, palielinot SIA „NAUJENES PAKAL-
POJUMU SERVISS” pamatkapitālu, ņemot aiz-
ņēmumu Valsts kasē.

• Nolēma atbalstīt biedrības „ Višķu pērle” 
projektu  „Višķu muižas parka atjaunošana un 
labiekārtošana”, kurš apstiprināts ELFLA Lauku 
attīstības programmas pasākuma  “Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināša-
na vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas terito-
rijā” ietvaros.  

• Atļāva veikt iepirkuma procedūru Lau-
cesas pagasta pārvaldei lietota mikroautobusa 
(ar 8+1 pasažieru sēdvietām) iegādei vērtībā līdz 
EUR 15000, kas nepieciešams pagasta skolēnu,  
jauniešu un sportistu pārvadājumiem un Dubnas 
pagasta pārvaldei jauna daudzfunkcionāla trak-
tora ar priekšējo uzkari, piekabi, pļaujmašīnu un 
sniega tīrīšanas lāpstu iegādei. 

• Nolēma nodot Laucesas un Skrudalienas 
pagasta pārvaldei apsaimniekošanā un lietošanā 

pašvaldības nekustamā īpašuma objektus, kas ti-
ka pārņemti novada domes valdījumā  ES atbal-
sta lauku un zivsaimniecības attīstībai projektu, 
saistītu ar objektu rekonstrukciju, renovāciju, īs-
tenošanai, uz projektu uzraudzības laiku pieciem 
gadiem pēc pēdējā maksājuma saņemšanas.  

• Grozīja novada domes 30.10.2014. lēmu-
ma Nr.1178 „Par nekustamā īpašuma un kusta-
mās mantas nodošanu pagastu pārvaldēm” 1.pie-
likuma sadaļu „SVENTES PAGASTA PĀRVAL-
DE”.

• Nolēma nodot novada pašvaldības nekus-
tamā īpašuma 18.novembra iela 388, Vecstropi, 
Naujenes pagastā pārvaldīšanas tiesības ar dzī-
vokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 
personai SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS”.

• Atbalstīja novada pašvaldības energo-
efektivitātes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā Nr.14, Kalkūnes iela, Kalkūni, 
Kalkūnes pagastā un piešķīra dzīvokļu īpašnie-
kiem EUR 42650.

• Nolēma pārņemt valstij piekrītošo dzī-
vokļa īpašumu Nr.4, Dzelzceļa iela 13, Naujenes 
pagastā palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzī-
vokļa jautājuma risināšanā.

• Apstiprināja publikās apspriešanas re-
zultātus par 29 bīstamu  koku izciršanu Mīšteļu, 
Vaikuļānu un Patmaļu pašvaldības kapos, Līks-
nas pagastā.

• Atļāva izsniegt mednieku biedrībai „Ka-
lupe” licenci (atļauju) otrās kategorijas šautuves 
(šaušanas stenda) darbībai nekustamajā īpašumā 
„Stores” ar termiņu uz 5 gadiem.

• Nolēma nostiprināt zemesgrāmatā 7 dzī-
vokļa īpašumus Sventes un Līksnas pagastā.

• Atļāva atsavināt  pašvaldības nekustamo 
īpašumu „Dzirnaviški” Ambeļu pagastā.

• Nolēma pārdot 4 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Dubnas, Laucesas un Višķu pagastā.

• Nolēma pārdot izsolē pašvaldības nekus-
tamo īpašumu „Dzirnaviški” Ambeļu pagastā un 
apstiprināja izsoles noteikumus. 
2015.gada 14.maija sēdē pieņemti 49 lēmumi:

• Apstiprināja novada pašvaldības 2014.ga-
da konsolidēto fi nanšu pārskatu.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 
EUR 203408,68 ERAF projekta „Daugavpils no-
vada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija 
saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai” 
fi nansēšanai.

• Grozīja novada domes 30.09.2013. lēmu-
mu Nr.992 „Par projektu Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/
IPIA/VRAA/005  „Daugavpils novada pašvaldī-

bas ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās 
darbības attīstības sekmēšanai”: izteica lēmu-
ma nosaukumu jaunā redakcijā: “Par projektu 
Nr.2DP/2.3.2.2.3/13/IPIA/VRAA/005 „Daugavpils 
novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija 
saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai” 
un apstiprināja ar projekta īstenošanu saistītās 
izmaksas EUR 301316,30.

• Apstiprināja 3 pašvaldības nekustamo 
īpašumu Ambeļu, Dubnas un Kalkūnes pagastā  
izsoles protokolus.

• Atzina pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Nīcgales vecā pamatskola” izsoli par nenotikušu.

• Atļāva atsavināt 2 pašvaldības nekusta-
mos īpašumus Biķernieku un Kalkūnes pagastā.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo 
īpašumu „24”, Meža ciems, Sventes pagastā.

• Nolēma pārdot izsolē pašvaldības nekus-
tamo īpašumu „Biķernieki” Biķernieku pagastā 
un apstiprināja izsoles noteikumus.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā uz 18 dzīvokļa īpašumiem Kalupes 
pagastā.

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

turpinājums  4. lpp.    ►►►
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Novada skolās izskanējis pēdējais zvans
15. maijā skolās skanēja pēdējais 

zvans. Daugavpils novadā šajā mā-
cību gadā ir 164 devīto klašu un 118 
divpadsmito klašu skolēni. Mijoties 
priekam par zīmīgo brīdi un uztrau-
kumam par gaidāmajiem eksāme-
niem, Daugavpils novada skolu aktu 
zālēs pulcējās devīto un divpadsmito 
klašu skolēni, lai teiktu atvadas skolai 
un skolotājiem. 

lai tiktu sasniegts pozitīvs 
rezultāts. Es jums novēlu 
vienmēr visus darbus pa-
darīt līdz galam, tiekties 
pēc jaunām virsotnēm un 
sasniegt tās.”

Tika sveikti labākie sko-
lēni – novada olimpiāžu 
uzvarētāji. Kuplākais stip-
ro skolēnu skaits šogad ir 
tieši Špoģu vidusskolā, tie 
ir 11 skolēni, kas ieguvuši 
godalgotās pirmās vietas 
bioloģijā, krievu valodā, 
latviešu valodā, matemā-
tikā, informātikā un vizuā-
lajā mākslā. Pacentušies ir 
arī absolvējošo klašu au-
dzēkņi. Špoģu vidusskolai 
tika pasniegts Daugavpils 
novada domes Pateicī-
bas raksts par radošu un 
atbildīgu pieeju skolēnu 
mācīšanas un audzināša-
nas procesa organizēšanā, 
par iegūto 3. vietu mācību 
olimpiāžu rezultātu kop-
vērtējumā un 1. vietu in-
terešu izglītības darbā. Pa-
teicības tika pasniegtas arī 

asociējas tikai ar labo. Negribas no tās 
atvadīties.” 

Skolēni saviem gala pārbaudīju-
miem ir noskaņoti pozitīvi. Saviem 
skolas biedriem viņi novēl veiksmīgu 
eksāmenu laiku, jo arī tas paskries 
nemanot. 

Par labāko skolotāju visu šo gadu 
laikā skolēni atzina savu klases au-
dzinātāju Ivetu Lazarevu. 

„Tas ir tikai pašsaprotami, jo viņa 
mums ir kļuvusi par otru mammu. Pie 
viņas mēs tieksimies arī pēc 10, 20 un 
30 gadiem”, tā bilst skolēni. 

Pēc pēdējā zvana pasākuma gaisā 
tika palaisti gaisa baloni ar novēlēju-
miem un sapņiem, kuriem noteikti ir 
lemts piepildīties. 

Ar kuplu skolēnu skaitu lepojas pērn 
par Gada labāko lauku skolu Latvijā 
atzītā Špoģu vidusskola. Pirmo klašu 
skolēniem, turot rokās zvanu, topo-
šie absolventi tika ievesti zālē, kur 
ar smaidiem, ziediem un muzikāliem 
sveicieniem tos sagaidīja skolasbiedri 
un skolotāji. Ja liela daļa devīto klašu 
audzēkņu vēl nesaka ardievas skolas 
soliem, tad 12. klašu skolēniem pēdē-
jais zvans iezīmē jauna ceļa sākumu.

Nepazaudēt iegūto un tiekties pēc 
jaunām zināšanām, atrast un īstenot 
nosprausto dzīves mērķi izlaidumu 
klašu skolēniem vēlēja skolas direk-
tors Jānis Belkovskis. 

Jānis Belkovskis: „Ikviena skolotāja 
prieks un lepnums ir gudri, motivē-
ti, mērķtiecīgi un apzinīgi audzēkņi. 

Šogad tiks nodarbināti 164 skolēni 
Šogad skolēnu vasaras nodarbinātī-

bas programmas ietvaros izdevies iz-
veidot darba vietas skolēniem pilnīgi 
visos pagastos. 

Kopumā izveidotas 164 darba vie-
tas, no tām 93 vakances uzņēmumos, 
kas ir par 11 vairāk nekā pērn, bet 
tomēr tālu no mērķa - gandrīz visus 
skolēnus nodarbināt uzņēmumos to-
mēr neizdosies. Pašvaldības iestādēs 
plānots nodarbināt 71 skolēnu.

Skolēnu skaita sarukšana novada 
skolās atsaucas arī uz šo programmu. 
Ja pērn pieteicās 225 skolēni, tad šo-
gad tikai 196, t.i., par 29 mazāk. 

Arī šogad saglabājas iepriekš no-
vērotā tendence - tādos pagastos kā 
Līksna, skolēnu pieteikumu skaits ir 
mazāks nekā piedāvāto darba vietu 
skaits, taču šīs darba vietas tiks pie-
dāvātas kaimiņu pagastu skolēniem, 
kur ir radusies pretēja situācija. 

Īpaši laba sadarbība Daugavpils no-
vadam izveidojusies ar SIA “Antaris”. 
SIA “Antaris” ir jauniešiem visdrau-
dzīgākais uzņēmums, radot 31 darba 
vietu skolēniem visā novada teritorijā 
gan atpūtas bāzē “Silene”, gan “Elvi” 
un “Saules veikalos”. 

Darba jomas saglabājušās līdzši-
nējās - mazumtirdzniecība, lauku 
tūrisms, lauksaimniecība, kā arī lab-
iekārtošana. Klāt tām šogad pievieno-
jas administratīvais darbs, pasākumu 

organizēšana un darbs specializētajā 
metālapstrādes uzņēmumā. Darbi 
būs dažādi, pārsvarā palīgdarbi - pār-
devēja palīgs veikalā, ogu lasīšana, 
zālāja pļaušana, ravēšana, palīdzība 
pasākumu organizēšanā, afi šu ma-
ketēšana, fotografēšana, dekorēšana, 
viesu nama uzkopšana, darbs arhīvā 
u.c.

Uzslavu pelnījusi ir Skrudalienas 
pagasta pārvalde, kura aktīvi pati 
vērsās pie uzņēmējiem, veica skolēnu 
pieteikumu pieņemšanu un priekšat-
lasi.  

Šobrīd notiek pieteikuma anketās 
norādīto datu pārbaude, un jau nā-
košajā nedēļā, līdz 5. jūnijam, tiks 
uzsākta līgumu slēgšana ar uzņēmē-
jiem un skolēniem. Ātrākais darba uz-
sākšanas datums ir 8. jūnijs. Datumu 
nosaka pats darba devējs, ņemot vērā, 
ka 14-15 gadus veci skolnieki ar Dau-
gavpils novada pašvaldības līdzfi nan-
sējumu strādā 10 darba dienas, 16-19 
gadus veci - 20 darba dienas, pašval-
dība apmaksā 4 darba stundas mini-
mālās stundas tarifa likmes apmērā. 

Skolēnu vasaras nodarbinātības 
programma ilgs līdz 29. augustam. 

Veiksmīgu programmas realizāciju 
gan skolēniem, gan darba devējiem! 

Jāzeps Krukovskis

Daugavpils novadā notiks 
Latgales deju svētki

2015. gada 28. jūnijā Daugavpils no-
vada Višķu pagastā norisināsies viens 
no spilgtākajiem šīs vasaras kultūras 
notikumiem – Latgales deju svētki 
„Večerinka Viškūs”, kur ikkatrs varēs 
izbaudīt dejas valdzinājumu, ne tikai 
vērojot tautas deju kolektīvu koncertu 
plkst.18.30, bet arī izmēģināt savu iz-
turību īstos latgaliešu dančos kopā ar 
kapelu „Dziga” plkst.21.30.

Deju svētku režisors Māris Susejs 
atklāj: „Pasākuma pamatdoma saistās 
ar Latgales lauku sētu, kurā saplūst 
daudzi etnogrāfi skie atzari, kas atrod 
kopsaucēju latgaliešu večerinkā. Kon-
certa sižetiskā līnija tiks sadalīta at-
sevišķos fragmentos, kuru ievaddaļa 
būs saistīta ar tautas mākslas izpaus-
mēm – kāzu muzikantiem, folkloras 
kopām, teicējām un deviņu apriņķu 
dejotājiem, kas izdejos sev raksturī-
gās dejas un atrādīs daudzkrāsainos 
tautas tērpus. Taču vēlos uzsvērt arī 
to, ka večerinka Latgalē pastāv jopro-
jām. Nenoliedzami tā ir ieguvusi citu 
saturu un šarmu, tomēr tā ir dzīva. Šo 
ideju palīdzēs atklāt dziesminiece no 
Višķiem – Laura Bicāne un folkroka/
metāla grupa „Green Novice””.

Svētkiem gatavojas 107 kolektīvi 
jeb 2032 dalībnieki: 52 jauniešu deju 
kolektīvi ar 1010 dalībniekiem, 44 vi-
dējās paaudzes deju kolektīvi ar 824 
dalībniekiem un 11 senioru deju ko-
lektīvi ar 198 dalībniekiem.

Latgales deju svētkos „Večerin-
ka Višķūs” tiks pārstāvēti 23 nova-
di: Aglonas, Aknīstes, Baltinavas, 
Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, 
Ilūkstes, Jēkabpils, Kārsavas, Krāsla-
vas, Krustpils, Līvānu, Ludzas, Prei-
ļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Salas, 
Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes un 
3 pilsētas: Daugavpils, Jēkabpils, Rē-
zekne.

Svētku mākslinieciskā vadītāja: 
Aija Daugele

Virsvadītāji: Ilmārs Dreļs, Silvija 
Kurtiņa, Sarmīte Stapule, Elita Trei-
lone, Valda Timule un Agris Veisma-
nis.

Pasākumu rīko: Daugavpils novada 
dome, Višķu pagasta pārvalde

Atbalsta: Latvijas Nacionālais kul-
tūras centrs

 Anita Auzāne

vairākiem skolotājiem, kas palīdzēja 
skolēniem sagatavoties olimpiādēm 
un pētniecisko darbu konkursiem. 
Tradicionāli tika pasniegtas balvas 
gada labāko pasākumu organizētā-
jiem. 

Savus skolotājus pēdējā zvana dienā 
sveica arī topošie absolventi, piešķirot 
diplomus tādās nominācijas kā „stāsti 
iz dzīves”, „skaistāko ūsu īpašnieks”, 
„sliņķu pārmācītāja”, „misters prāts”, 
„laika mašīna”, „gada balss”, „gada 
šefs” un citi, kā arī diploms „gada sko-
lotājs” tika piešķirts klases audzinātā-
jai Ivetai Lazarevai.  

Jautājot topošajiem absolventiem, 
kādu viņi atminas savu skolas laiku, 
Iļja Sergejevs, Ilze Rūtiņa un Andris 
Zeps atbildēja, ilgi nedomājot. 

Daudzi no jums šo patieso prieku ļāva 
mums izbaudīt. Daudz ir strādāts, 
daudz ir smiets, ne viena vien skolas 
diena sākta ar mīlestību un darba 
prieku. Jā, arī ne mazums slinkots. 
Daba mūs ir apveltījusi ar kolosālām 
fi ziskām un garīgām spējām. Taču 
ne vienmēr un visi mēs tās lietderīgi 
izmantojām. Bija brīži, kad vajadzēja 
un ikviens no jums varēja kalnus gāzt, 

Iļja Sergejevs: „Mans 
skolas laiks bija ļoti raibs. 
Gadījās kāda melna strīpa, 
bet visvairāk tās, protams, 
bija baltas. Tāpēc arī ne-
gribas aiziet no šīs skolas.” 

Ilze Rūtiņa: „Man skolas 
laiks asociējas ar neaiz-
mirstamu draudzību. Ir 
iegūti lieliski draugi, un 
arī, rakstot eseju „Skolas 
durvis aizverot”, es pie-
minēju, ka vissvarīgāk ir 
nepazaudēt draugus. Tā 
ir lielākā vērtība, ko katrs 
iegūst skolā.”

Andris Zeps: „Mans 
skolas laiks dalās divos 
periodos. Pirmais, kad, 
tuvojoties jau vidussko-
las klasēm, apsvēru, ka 
drīz jau absolvēšu skolu 
un būšu laimīgs Un otrais 
tad, kad šie vidusskolas 
gadi sākās un man nemaz 
negribējās iet prom no sko-
las. Te es ieguvu daudz 
draugu, skolas laiks man 

Olga Smane
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Zināmi projektu konkursu rezultāti Daugavpils novada jauniešiem 
Šogad ir atbalstīti 5 jauniešu projek-

ti konkursa “Uzlabosim savu ikdienu!” 
ietvaros. Četri nometņu projekti ir at-
balstīti konkursā „Attīsti sevi”. 

2015. gadā piekto reizi novadā tika 
izsludināts projektu konkurss jau-
niešiem “Uzlabosim savu ikdienu!” 
ar mērķi atbalstīt jauniešu iniciatī-
vas Daugavpils novadā un sniegt fi -
nansiālo atbalstu jauniešu centriem, 
jauniešu biedrībām un jauniešu ne-
formālajām grupām novadā, veicinot 
jauniešu līdzdalību sev svarīgu jautā-
jumu risināšanā. Šogad tika noteiktas 
3 konkursa prioritātes: 1) lietderīgā 
brīvā laika pavadīšanai nepieciešamā 
inventāra iegāde jauniešu pulcēšanās 
vietām (centriem); 2) jauniešu pulcē-
šanās vietu (centru) labiekārtošana 
un tehnikas iegāde; 3) pasākumu (ap-
mācību) organizēšana, kas veicinātu 
jaunu prasmju un iemaņu apguvi un 
socializēšanos starp jauniešiem. Līdz 
15. aprīlim tika saņemti 13 projektu 
pieteikumi no Kalkūnes, Vecsalie-
nas, Tabores, Biķernieku, Medumu, 
Sventes, Laucesas, Skrudalienas, De-
menes, Naujenes, Višķu, Vaboles, un 
Nīcgales pagastiem.

Izvērtējot visus pieteikumus, tiks at-
balstītas sekojošas projekta idejas:

1. Višķu pagasta jauniešu bied-
rības „VJSC” projekts „Iepazīsti 
sevi, iepazīsti novadu”. Projekta 
gaitā jaunieši dosies pārgājienā, veici-
not veselīga dzīvesveida kultūru jau-
niešu vidū. Pārgājienā jaunieši iepazīs 
visiem zināmus un vēl neiepazītus ob-
jektus un vietas Višķu pagastā. Pieda-
līsies maršruta izstrādē un informa-
tīvās bāzes uzkrāšanā, gan dodoties 
pārgājienā, gan arī jau pēc pārgājiena. 
Jaunieši piedalīsies seminārā, uz kuru 
tiks aicināti cilvēki, kam ir pieredze 
tūrisma uzņēmējdarbības jomā, kā 
arī lektori no Daugavpils Universitā-
tes. Jaunieši īstenos tūrisma produk-
ta izstrādi, kas tiks realizēts gan kā 
tūrisma maršruts pa Višķu pagastu, 
gan kā izdales materiāli, kuros būs ap-
skatāmi jauniešu acīm vistīkamākie 
tūrisma objekti. Jauniešiem, praktis-
ki iesaistoties projekta izstrādē, būs 
iespēja iepazīties ar to, kā darbojas 
tūrisma nozare un kāds ir laba tū-
risma produkta pamats. Šis projekts 
jauniešiem sniegs tiešu saskarsmi ar 
uzņēmējdarbību un cilvēkiem, kuriem 
ir pieredze tūrisma jomā, kas nākotnē 
varētu sekmēt jaunu biznesa ideju ra-
šanos Daugavpils novadā.

2. Medumu pagasta jauniešu 
biedrības „Medumu cerība” pro-
jekts „ Medumu pagasta popula-
rizēšana ar mūsdienu tehnoloģiju 
palīdzību”. Šī projekta realizēšana 
dos iespēju izgatavot informatīvos ma-
teriālus par kultūrvēsturiskajiem un 
dabas objektiem, kā arī par tradicio-
nālajiem kultūras, izklaides, sporta 
un jauniešu pasākumiem pagastā. 
Projekta realizēšanas laikā tiek plā-
nots veidot foto-suvenīrus par Medu-
mu pagastu, kas tiks dāvināti dažādu 
kultūras, izklaides un sporta pasāku-
mu dalībniekiem. Tiks veidotas arī 
krāsainas pasākumu afi šas, diplomi 
un patecības raksti, drukātas bildes 
pēc pasākumu norises. Lai īsteno-

tu minētās projekta aktivitātes, tiek 
plānots iegādāties jaunu lāzerprin-
teri, ar kura palīdzību varēs drukāt 
krāsainās afi šas, diplomus, fotogrā-
fi jas un bukletus. Kā arī tiek plānots 
iegādāties ierīci papīra laminēšanai, 
lai izgatavotu informatīvos materiā-
lus par Medumu parku, kas arī tiks 
izvietoti tā teritorijā. Visus informatī-
vus materiālus izstradās biedrības un 
pagasta jaunieši, kopīgi sadarbojoties 
ar pagasta pārvaldi un citām pagasta 
iestadēm.

3. Demenes pagasta jauniešu 
biedrības „Demenes stariņi” pro-
jekts „Sporto-esi vesels”. Projekta 
laikā jauniešu veselības nostiprinā-
šanai un lietderīgā brīvā laika pava-
dīšanas iespējām tiks iegādāts sporta 
inventārs un aprīkojums, kas uzlabos 
sporta nodarbību kvalitāti un jaunie-
šu drošību sporta nodarbībās, motivēs 
bērnu un jauniešu psiholoģisko un es-
tētisko komfortu, kā arī tiks veicināta 
sociālā aktivitāte un lietderīga brīvā 
laika pavadīšana pagasta teritorijā. 
Sporta nodarbībās tiks iesaistīti 30 
bērni un jaunieši, kā arī viņu vecāki, 
kas arī būs tiešie ieguvēji.

4. Skrudalienas pagasta jaunie-
šu neformālās grupas “Mēs savam 
pagastam” projekts „Iemūžini 
savas atmiņas”. Projekts uzlabos 
Skrudalienas pagasta jauniešu brī-
vā laika pavadīšanas kvalitāti, piln-
veidos jauniešu rīcībā esošo tehnisko 
bāzi, ieviesīs jaunas aktivitātes un 
gūs jaunas radošas iemaņas, vien-
laicīgi attīstot savstarpēju komuni-
kāciju jauniešu vidū. Projektā izvir-
zītu uzdevumu izpildei tiks iegādāts 
nepieciešamais inventārs – digitālā 
spoguļkamera  un fotoaksesuāri. Pro-
jekta ietvaros ir ieplānots organizēt 
jauniešiem interešu pulciņu “Skais-
tais fotogrāfi jās”, kura laikā viens no 
aktīvākajiem Skrudalienas pagasta 
jauniešiem Iļja Jakimovičs brīvprātīgi 
sniegs iemaņas jauniešiem fotogra-
fēšanā un fotokameras izmantošanā. 
Pulciņa laikā tiks pievērsta uzmanība 
arī pareizai prezentācijas sagatavoša-
nai, fotogrāfi ju ievietošanai tajā, tādē-
jādi paplašinot jauniešu radošās un 
tehnoloģiskās zināšanas. Interešu fo-
topulciņu organizēšanai tiks iegādāti 
arī nepieciešamie materiāli, proti, A5 
izmēra fotorāmji, kuros tiks ievietoti 
pulciņa dalībnieku fotodarbi un pa-
sniegti katram dalībniekam. Iegūtās 
zināšanas pulciņā tiks izmantotas fo-
toizstādes veidošanai, kas tiks rīkota 
projekta ietvaros. Izstādē piedalīsies 
Skrudalienas pagasta jaunieši, izvie-
tojot pašu veidotās fotogrāfi jas, kurās 
tiks attēlots skaistākais, dīvainākais 
un pievilcīgākais no jauniešu skatu-
punkta.

5. Vecsalienas pagasta jauniešu 
neformālās grupas projekts „Har-
monijā ar dabu”. Projekta ietvaros 
tiks organizēts pārgājiens jauniešiem. 
Aktivitātes rosinās jauniešus veidot 
sava veselīgā dzīvesveida izpratni un 
attīstīt fi ziskās spējas, pilnveidot pa-
matprasmes un iemaņas sportā, gūt 
savstarpējās komunicēšanas spējas. 
Pārgājiena laikā jauniešiem tiks ie-
mācītas prasmes orientēties mežā un 

citas lietderīgas prasmes, kas ir vaja-
dzīgas pārgājiena laikā. Tiks organizē-
tas sporta sacensības un citi konkursi, 
kas veicinās jauniešu komunicēšanu 
savā starpā un lietderīgā brīvā laika 
pavadīšanas iespējas.

Projektu konkursam „Attīsti 
sevi” šogad tika iesniegti 4 nometņu 
projekti.  Projektu konkursa mērķis 
ir atbalstīt jauniešu brīvā laika orga-
nizēšanu un neformālās izglītības no-
metņu norisi Daugavpils novadā. No-
metnēm ir jāveicina dalībnieku radošo 
spēju un sociālo prasmju attīstība; da-
lībnieku jaunu prasmju un iemaņu 
apgūšana, pielietojot formālās un ne-
formālās izglītības metodes; izpratni 
par integrācijas procesiem, sekmējot 
starpkultūru dialogu un sadarbību 
starp nometnes dalībniekiem. 

Visas idejas ir atbalstītas un vasa-
ras laikā Daugavpils novada bērniem 
un jauniešiem tiks piedāvātas 4 dažā-
das nometnes.

 1. Jauniešu dienas nometne 
„Mākslas akadēmija” Laucesas 
pagastā. Laika periodā no 29. jūnija 
līdz 3. jūlijam Laucesas pagastā notiks 
nometne, kuras laikā jaunieši lietderī-
gi, interesanti un radoši pavadīs savu 
brīvo laiku. Nometnē jauniešiem tiks 
piedāvāta iespēja aktīvi darboties ra-
došajās darbnīcās, attīstīt savas rado-
šās spējas un realizēt kreatīvās idejas. 
Katru dienu tiks piedāvāta iespēja 
piedalīties radošajā darbnīcā vai meis-
tarklasē. Radošo darbnīcu un meistar-
klašu tematikas izvēlētas, ņemot vērā 
jauniešu vecumu un intereses, kā arī 
tiks piedāvāts darbnīcu materiāls. 
Tiks piedāvāta iespēja piedalīties ra-
došajās darbnīcās: „Akmeņu nozīme 
tavā ikdienā” (akmeņu maģiskās un 
ārstnieciskās īpašības, kā arī breloku 
izgatavošana); „Dabas materiāli rado-
šos darbos” (dabas materiālu nozīme 
cilvēka dzīvē un mākslā, radošo darbu 
izgatavošana); „Dabas ainavu spēks” 
(meistarklase dabā, ainavu rakstīša-
na). Daugavpils Marka Rotko centrā 
jaunieši piedalīsies grafi kas darbnīcā, 
iepazīsies ar dažādām mākslas teh-
nikām, veidojot savu mākslas darbu, 
kā arī centra gida pavadībā dosies uz 
Daugavpils Cietokšņa vilni, iepazīsies 
ar Cietokšņa kultūras un informācijas 
centru. Katru dienu nometnes dalīb-
niekiem tiks piedāvāta arī iespēja fi -
ziski aktīvi atpūsties. Notiks dažādi 
treniņi, sacensības un meistarklases 
ar sportistiem – futbolistiem un svara 
bumbu cēlājiem. 

2. Dienas nometne jauniešiem 
„Citādā kultūra” Līksnas pagastā. 
Nometnes norises laiks ir no 28. līdz 
30. jūlijam Nometnes laikā, izman-
tojot neformālās izglītības metodes, 
jaunieši iegūs zināšanas un praktis-
kās prasmes par: lielformāta zīmēju-
mu izveidi – uz fi niera plāksnēm tiks 
izveidoti zīmējumi – fotosienas; koka 
medaļu izveidi – dedzināšana kokā – 
jaunieši uz koka medaļām izdedzinās 
dažādus zīmējumus; mājas interjera 
priekšmetu darbnīca – katrs jaunietis 
izpaudīsies radoši un veidos sev tīka-
ma dizaina pulksteņus un fotorām-
jus; Beatbox muzicēšanas pamatiem; 
mūsdienu deju paraugdemonstrēju-
miem - nometnes laikā jauniešiem būs 
iespēja iemācīties deju, kas pēc tam 
tiks parādīta kādā no pasākumiem 
pagastā vai novadā; improvizācijas 
teātri - jaunieši attīstīs savas improvi-
zācijas prasmes; pārgājiena organizē-
šanu - pārgājiena laikā jaunieši salie-
dēsies, uzlabos iemaņas un zināšanas 
par izdzīvošanas pamatiem mežā. 
Sporta aktivitātes jauniešus piesaistīs 
dzīvot veselīgi un iekļaut sportu savā 
ikdienā.

3. Jauniešu  dienas nometne 
„Seši pakāpieni” Tabores pagas-
tā. Nometnes ideja - „Kāpsim jaunu 
pakāpienu mēs pa veselīgas un lietde-
rīgas atpūtas kāpnēm”. Viena diena – 

viens pakāpiens. Radoši uzdevumi un 
konkursi, saskarsmes un piedzīvoju-
mu spēles, teorētiskās un praktiskās 
nodarbības, sportiskās aktivitātes, 
ekskursijas, veselīga un aktīva atpū-
ta. Jaunieši tiks iepazīstināti ar vese-
līga dzīves stila pamatprincipiem un 
tiks aicināti tos arī turpmāk īstenot 
savā dzīvē, balstoties uz nometnē gū-
tajām zināšanām. Vasaras brīvlaikā 
tiek atsvaidzinātas un papildinātas 
esošās zināšanas. Caur skolotāju lek-
cijām un darbu grupās jaunieši apgūst 
tādas prasmes kā sadarbība, loģiska 
domāšana, organizatoriskās spējas, 
kā arī komunikācija savā starpā. Caur 
radošajām darbnīcām jaunieši apgūst 
tādas prasmes kā sveču liešana u.c. 
Ekskursijās laikā uz maizes muzeju 
jaunieši uzzinās par labības audzē-
šanu un maizes tapšanu. Uzdevumu 
pildīšana un darbs grupās jaunie-
šiem iemācīs sadalīt pienākumus un 
atbildību starp komandas biedriem, 
uzņemties atbildību par savu rīcību. 
Nometne notiks no 6. līdz 11. jūlijam. 

4. Jauniešu  dienas nometne 
„Manas 5 maņas – Bliežam spē-
cīgāk!” Višķu pagastā. Nometne 
norisināsies Višķu estrādes telpās 
no 27. līdz 31. jūlijam, kas ir pagasta 
jauniešu pulcēšanās vieta. Nometnes 
nosaukums ne tikai skan aktuāli jau-
niešu vidū, bet arī veiksmīgi atspoguļo 
šī gada nometnes būtību.

5. Piecu dienu laikā jauniešiem būs 
sniegta iespēja iepazīties tuvāk ar 
dažādiem, šobrīd populāriem sporta 
veidiem, tādiem kā CrossFit un Slack-
line, kā arī iniciatīvām, kur sports kal-
poja kā instruments to realizēšanai 
– biedrības „Ghetto Family” darbību 
un Daugavpils jauniešu sporta biedrī-
bas „Ielu vingrotāji” kustību. Paralēli 
praktiskajām un teorētiskajām nodar-
bībām, jauniešiem būs jārealizē sava 
iniciatīva, kas izpaudīsies kā noslē-
guma sporta dienas organizēšana 
nometnes dalībniekiem un bērniem, 
kas apmeklē Višķu estrādi. Izman-
tojot dažādas neformālās izglītības 
metodes, censtīsies nojaukt barjeru 
jauniešu starpā, kas visbiežāk sastāv 
no bailēm, nedrošības, neziņas, kaut-
rības, iespējams valodas barjeras un 
vecumu starpības. Sadarbībā ar Viš-
ķu pagasta bāriņtiesu, nometnē pie-
dalīsies vismaz 2 jaunieši no sociālā 
riska ģimenēm. Nometnes pirmā die-
na tiks veltīta komandas veidošanai 
un piederības sajūtas stiprināšanai. 
Jaunieši turpinās izstrādāt savus pro-
jektus. Jau papildus iepriekš gūtajām 
zināšanām nometnes organizatori pie-
dāvās jauniešiem iepazīties ar šobrīd 
vispopulārāko sporta veidu pasaulē 
- CrossFit. Nometnes laikā  tūrisma 
klubs “Sniegpulkstenīte” iepazīstinās 
jauniešus ar populāro un savdabīgo 
sporta veidu Slackline. Noslēdzošajā 
nometnes dienā jaunieši prezentēs 
savus sporta dienas projektus. Pro-
jekta ietvaros jauniešiem ir jāizstrādā 
savu sporta spēļu ideju, stafetes vai 
iespējams jāizdomā kādu jaunu spor-
ta distanci. Kā arī gaidāmas vairākas 
un interesantas aktivitātes nometnes 
laikā.

Konkursa organizatori izsaka lielu 
pateicību visiem projektu pieteikumu 
iesniedzējiem. Lielā atsaucība no pa-
gastiem joprojām parāda, ka šāds pro-
jektu konkurss ir nepieciešams, ļaujot 
jauniešiem iesaistīties apkārtējās vi-
des sakārtošanā, un, sadarbojoties ar 
vienaudžiem, apgūt jaunas prasmes 
un iemaņas. Sveicam konkursa uz-
varētājus un vēlam krāsainu un pie-
redzes bagātu projektu īstenošanas 
laiku! 

Oļesja Ņikitina

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. pan-
ta ceturtās daļas pirmajā punktā, var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš 
paziņojuma publicēšanas izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis” Daugavpils no-
vada domē,  Rīgas ielā 2, Daugavpilī  
12., 19. kabinetā (darbdienās no plkst. 
8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš samak-
sājot reģistrācijas maksu euro 14.00 

►►►  no 2.lpp. (četrpadsmit euro 00 centi)  un nodro-
šinājumu 10% apmērā no izsolāmā 
nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 
domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. 
uzziņām:  654 76739, 65476827, 
26357842, 29412676  Ambeļu pagas-
ta pārvalde: 26471697.
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Daugavpils novadā tiks remontēti ceļi un ielas 
Aprīļa beigās kārtējā Daugavpils no-

vada domes sēdē vienbalsīgi tika pie-
ņemts lēmums par Daugavpils novada 
pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu 
sadali ceļu atjaunošanai 2015. gadam. 
Satiksmes ministrijas piešķirtā mērķ-
dotācija 2015.gadam Daugavpils no-
vada pašvaldībai ir 912209 eiro.

Komunālās saimniecības nodaļas 
transporta tīklu inženiere Anita Pa-
bērza informēja, ka vispirms pagastu 
vadītāji iesūtīja ceļu uzlabošanas dar-
bu sarakstu. No pagastiem saņemto 
pieprasījumu ceļu remontiem kopējā 
summa sastādīja 1 302 931 eiro, kas 
vairāk nekā divreiz lielāka par iespē-
jamo. 7.-9. aprīlī Daugavpils novada 
pašvaldības autoceļu fonda padome iz-
brauca uz pagastiem un novērtēja pie-
teikto ceļu stāvokli. Prioritāros ceļus 
noteica pagastu pārvalžu vadītāji. Par 
prioritāriem tika izvēlēti tie ceļi, kuri 
iet uz vairākām dzīvojamām mājām, 
ir uzņēmējdarbība un saimniecības, 
kas nodarbojas ar lopkopību. Otrais 
kritērijs – skolēnu pārvadājumi. Lī-
dzekļu trūkuma dēļ vairākiem ceļiem 
nauda tika iedalīta ar mērķi aizbērt 
kritiskākos ceļa posmus. 

Šogad Kalupes, Medumu un Vabo-
les pagastos ceļu būvdarbi izvēlētajos 
objektos tiks veikti pilnā apmērā, taču 
to apmaksa tiks veikta divos posmos – 
2015. un 2016.g. Šogad tika pievērsta 
uzmanība pagastu centriem. Kalkū-
nes pagastā notiks darbi Zemnieku 
ielā (Randenes ciemā), Vecstropu cie-
matā tiks aizlāpītas bedres uz ielas, jo 
jaunu asfaltu uzlikt nesanāk līdzekļu 
trūkuma dēļ.

Darbi tiks veikti katrā pagastā. Am-
beļu pagastā izbūvēs 2 caurtekas ceļā 
Ambeļi – Graiži un atjaunos grants 
segumu ceļa Ambeļi – Jaunaiskrūgs 
kritiskajos posmos, kas kopā izmak-
sās 20000 eiro; Biķernieku pagastā 
nomainīs ceļa Garbačovka – Panteliš-
ķi – Meļnica caurteku, atjaunos ceļa 
Biķernieki – Veselovo grants segumu 
un melno segumu Saules ielā (kopā 
40000 eiro); Demenes pagastam ir 
iedalīti 18000 eiro grants iegādei vai-

rāku ceļu kritisko posmu grants segu-
ma piebēršanai un gājēju pārejas pāri 
upei Kumpota remontam; Dubnas pa-
gastā atjaunos ceļa Vērdiņi – (Aščuki 
- Petrānu kapi grants segumu (kopā 
40000 eiro). Kalkūnes pagastā 35000 
eiro paredzēts izlietot ceļa Aveņi – d/z 
„Daugava” sašaurināšanai, Zemnie-
ku ielas melnā seguma atjaunošanai 
un krūmu pļaujmašīnas iegādei. Ka-
lupes pagastā atjaunos ceļu Grūstiņi 
– Ūda un Ūda – Sleiži grants segumu 
(kopā 40000 eiro); Laucesas pagastā 
atjaunos ceļa Vizuļi – Podlipi grants 
segumu 400 m posmā un kritiskajos 
ceļu posmos ir plānota grants seguma 
atjaunošana (kopā 20000 eiro); Līks-
nas pagastā atjaunos ceļu Klinģerieši 
– Zeltapurvs un Mīsteļi – Vērdiņi – 
Vaboles mežs (viesu māja „Meža Sku-
ķi”) grants segumu (kopā 50000 eiro). 
Malinovas pagastā atjaunos ceļa Grei-
zais tilts – Zaļumi grants segumu un 
piebērs ceļa Valsts ceļš – Darbnīcas 
kritiskos posmus, kas kopā izmaksās 
20 000 eiro; Medumu pagastā atjau-
nos ceļa Ziedoņi – Kūdras grants se-
gumu, kas kopā izmaksās 25000 eiro. 
Naujenes pagastā plānota Dzelzceļa 
ielas un ceļa Dūdeli – Viļuši grants 
seguma kritisko posmu atjaunošana, 
ceļu Teivāni – Lociki un Lociki – Ka-
šatniki grants seguma kritisko posmu 
piebēršana, 18.Novembra ielas posmu 
melnā seguma remonts un Daugavas 
ielas tehniskā projekta izstrāde (kopā 
57000 eiro). Tiks veikta apmaksa par 
Nīcgales pagastā uzmērīto pašvaldī-
bas ceļu Riteņauka – Atpūta, izstrā-
dāto tehnisko projektu Siltuma ielai 
un tiek plānots atjaunot Skolas ielas 
melno segumu, kas kopā izmaksās 
31000 eiro. Salienas pagastā atjau-
nos grants segumu Bērzu ielā (29000 
eiro), Skrudalienas pagastā atjaunos 
ceļa Ezerne – Silene grants segumu 
(25000 eiro), Sventes pagastā atjau-
nos ceļa Siliņi – Upmaļi grants se-
gumu (15500 eiro). Tabores pagastā 
atjaunos ceļa Tabore – Lapsas grants 
segumu un Dārzu ielas melno segumu 
(kopā 30000 eiro); Vaboles pagastā at-

jaunos ceļa Vilciņi – Pudāni – Zabal-
cišķi grants segumu un ceļu Vaboles 
st. Aizbalti – Pudāni – Mukāni un 
Priednieki – K.Tumaševska grants 
seguma piebēršana (kopā 40000 eiro). 
Vecsalienas pagastā atjaunos ceļa 
Celtnieki – Tartaks grants segumu 
un piebērs ceļa Vecsīķeli – Lazdukalni 
kritiskos posmus (kopā 27000 eiro) un 
Višķu pagastā atjaunos ceļa Tabūni – 
Koraļevščina grants segumu (30000 
eiro). Kopējā pagastu pārvaldēm ieda-
lītā summa ir 592 500 eiro.

Atgādināsim, ka janvārī deputāti 
pieņēma lēmumu par līdzekļu, kas 
sastāda 275 954 eiro, sadalīšanu ceļu 
ikdienas uzturēšanai. Tie ir sadalīti 
pagastiem, ņemot vērā ceļu garumu 
un koefi cientu – asfalts, grants un ie-
las. Tika ieplānots rezerves fonds 39 
868 eiro un uz pašvaldības ceļiem pie 
dzelzceļa pārbrauktuvēm ceļa zīmju 
uzstādīšanai 3 887 eiro.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” arī ir ie-
plānojusi remontēt ceļus Daugavpils 
novada teritorijā. Šogad tiks veikta 
Daugavpils – Rēzekne (A13) 20 km 
gara posma rekonstrukcija, iekļaujot 
sarežģīto A13 un A6 ceļu krustojumu. 
Kopējās investīcijas šajā posmā ir 15,4 
milj. eiro. Šobrīd uz a/c A13 - Krievijas 
robeža - Rēzekne - Daugavpils - Lie-
tuvas robeža no 163,04 - 163,50 km 
(Daugavpils novadā) notiek Laucesas 
tilta rekonstrukcijas darbi, kurus plā-
nots veikt līdz šā gada oktobrim. Plā-
noti darbi arī posmā no Daugavpils 
robežas līdz Špoģiem. Tiek remontēts 
arī ceļš Višķi – Nīcgale (P-64).

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Dau-
gavpils nodaļas ceļu būvinženieris 

Kaspars Čāmāns informē par būv-
darbiem VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
Latgales reģiona Daugavpils nodaļas 
pārvaldījumā esošajos autoceļos 2015.
gadā

Uzsāktie būvobjekti:
1. „Lauceses tilta rekonstrukcija 

valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas 
robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Dau-
gavpils – Lietuvas robeža (Medumi) 
posmā 163,40 km”.

2. „A13 Krievijas robeža 
(Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils 
– Lietuvas robeža (Medumi) 113,12-
134,70 km segas rekonstrukcija (pa-
stiprināšana)”.

Plānotie darbi:
1. „A6 Rīga – Daugavpils – 

Krāslava – Baltkrievijas robeža 
(Pāternieki) 224,55-232,16  km 
atjaunošana”.

2. „P64 Višķi – Nīcgale km 
27,320-31,450 atjaunošana”.

3. „A6 Rīga – Daugavpils – 
Krāslava – Baltkrievijas robeža 
(Pāternieki) 247,90-255,76 km  
atjaunošana”.

4. „V673 Daugavpils – Elerne – 
Lielborne 0,05-12,71 km atjaunošana”

5. „Valsts galvenā autoceļa 
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – 
Rēzekne – Daugavpils - Lietuvas 
robeža (Medumi) posma 156,40-
163,05 km rekonstrukcija”.

Būvdarbu uzsākšanas un izpil-
des termiņi atkarīgi no iepirku-
mu procedūras gaitas. 

Irina Jegorova

Projekta ietvaros tiks pilnveidotas 
jauniešu brīvā laika pavadīšanas 

iespējas

Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) izsludinātajā projektu konkur-
sā ir atbalstīts projekts “Jauniešu 
lietderīgā brīvā laika pavadīšanas 
iespēju pilnveidošana un popularizē-
šana Daugavpils novadā”, ko realizēs 
Daugavpils novada dome sadarbībā 
ar Naujenes jaunatnes iniciatīvas un 
sporta centra (NJISC) bērnu interešu 
klubu „Naujene”. Projekts ir veidots 
ar mērķi pilnveidot Naujenes jaunat-
nes iniciatīvas un sporta centra ap-
meklētājiem brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, paplašinot centra darbību, 
kas ļaus apgūt jaunas iemaņas un 
prasmes un sekmēt jauniešu sadarbī-
bas iespējas.

Projekta ietvaros tiks labiekārto-
tas jaunas pulcēšanas vietas telpas 
Naujenes ciemā un tam piederošajā 
teritorijā. Jauniešu komunikācijas 
un sadarbības prasmju attīstīšanai 
un pieredzes apmaiņas veicināšanai, 
tiks organizētas nodarbības, radošās 
darbnīcas, meistarklases, tūrisma un 
sporta pasākumi. 

Izvirzīto mērķu sasniegšanai un 
projekta aktivitāšu norisei LR IZM 
ir piešķīrusi 3900,00 EUR. Projek-
ta īstenošanas laiks ir 6 mēneši, no 
01.04.2015. līdz 30.09.2015. Šajā lai-

kā ap Naujenes un kaimiņpagastu 
jauniešiem būs iespēja pašiem orga-
nizēt un piedalīties visās projekta 
plānotajās aktivitātēs.

Projekts sniegs ieguldījumu Jau-
natnes politikas valsts programmas 
izvirzīto mērķu sasniegšanā, veicinot 
pašvaldības jauniešu centra nepār-
trauktu darbību, radot labvēlīgus 
apstākļus jauniešu attīstībai jaunie-
šu centrā un nodrošinot jauniešiem 
veselīga un lietderīga brīvā laika iz-
mantošanas iespējas, kā arī piekļuvi 
jauniešu vajadzībām un interesēm 
atbilstošai informācijai.

Naujenes jaunatnes iniciatīvas un 
sporta centrs aicina visus novada 
jauniešus aktīvi iesaistīties projekta 
norisē. Drīzumā par projekta uzdevu-
miem un plānotajām aktivitātēm tiks 
sniegta papildus informācija. 

Projekts īstenots Izglītības un zi-
nātnes ministrijas Jaunatnes politi-
kas valsts programmas 2015.gadam 
valsts budžeta fi nansējuma ietvaros. 

Informācijai: Naujenes jaunatnes 
iniciatīvas un sporta centrs, Dau-
gavas iela 34, Krauja, Naujenes pa-
gasts, Daugavpils novads, tālrunis: 
65430190, 
E-pasts: bjc_naujene@inbox.lv

Daugavpils novada basketbola 
komandai sudraba medaļas 
pierobežas basketbola  līgā

23. un 24.maijā Daugavpils pil-
sētas sporta pārvaldes zālē notika 
2014./2015.gada Latvijas - Lietuvas 
- Baltkrievijas pierobežas basketbola 
līgas fi nāla spēles. Sacensības notika 
jau devīto reizi, tajās šogad piedalījās 
10 komandas, un novada komandai 
izdevās sasniegt labāko rezultātu pie-
robežas basketbola līgas vēsturē.

Kā pastāstīja Daugavpils novada ko-
mandas treneris Edgars Kucins, kopā 
sacensībās piedalījās 10 komandas no 
Lietuvas, Baltkrievijas, Latvijas un 
Krievijas. Pamatturnīrā komandas iz-
spēlēja vienu apli. Daugavpils novada 
komanda pamatturnīrā izcīnīja 1.vie-
tu, zaudējot tikai vieni reizi – izbrau-
kuma spēlē Vitebskas komandai.

Pusfi nālā tikās 1.un 4.vietas ieguvē-
ji – Daugavpils novada un Vitebskas 
komandas un 2. un 3.vietas ieguvēji 
– Utenas un Cēsu komandas. Ganda-
rījuma kausa izspēlē piedalījās 5. līdz 
8. vietas ieguvēju komandas.

Pirmajā pusfi nālā Daugavpils no-

vada komandai izdevās gūt revanšu. 
Sīvajā cīņā, spēles pagarinājumā, 
novada basketbolisti izcīnīja uzvaru 
ar rezultātu 87:84. Otrajā pusfi nālā 
līdzīgā spēlē uzvaru izcīnīja Utenas 
komanda ar rezultātu 68:64.

Finālā, 24.maijā, par uzvaru cīnījās 
Daugavpils novada komanda un Ute-
na (Lietuva), par trešo vietu – Cēsis 
un Vitebska (Baltkrievija). Finālspēlē 
par zelta medaļām komandas spēlēja 
līdzīgi un tikai pašās spēles beigās – 
pēdējā ceturtdaļā – Utena izvirzījās 
vadībā un uzvarēja ar rezultātu 74:59. 
Bronzas medaļas izcīnīja Cēsis, uzva-
rot Vitebsku ar rezultātu 74:67.

2015.gada pierobežas basketbola lī-
gas spēlēs Daugavpils novada koman-
da izcīnīja sudraba medaļas, un tas ir 
augstākais sasniegums šo sacensību 
vēsturē. Jāatzīmē, ka par labāko no-
vada komandas spēlētāju fi nālspēlēs 
tika atzīts Alvis Šedis.

Irina Jegorova
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Aizsargājamo ainavu apvidus 
„Augšzeme” 

dabas aizsardzības plāns

Kopš 2014. gada rudens notiek dabas 
aizsardzības plāna izstrāde aizsargāja-
mo ainavu apvidum (turpmāk tekstā - 
AAA) „Augšzeme”. Dabas aizsardzības 
plāns ir dokuments, kurā tiek apkopo-
ta informācija par īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju un sniegti priekšliku-
mi tās apsaimniekošanai un aizsardzī-
bai (tai skaitā priekšlikumi funkcionā-
lajam zonējumam un individuālajiem 
aizsardzības un izmantošanas noteiku-
miem). Dabas aizsardzības plāna izs-
trādi AAA „Augšzeme” veic vides kon-
sultāciju uzņēmums SIA „Estonian, 
Latvian & Lithuanian Environment”, 
pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pār-
valde projekta „Latvijas īpaši aizsargā-
jamo dabas teritoriju integrācija terito-
rijas plānojumā (Integrētie plānojumi)” 
ietvaros, un viens no tā izstrādes mēr-
ķiem ir tuvināt dabas aizsardzības plā-
nu un teritorijas plānošanas dokumen-
tus, lai palīdzētu pašvaldībai un zemes 
īpašniekiem labāk plānot teritorijas iz-
mantošanu. Dabas aizsardzības plāns 
ir rekomendējošs dokuments, taču tā 
prasības pašvaldībai un valsts institū-
cijām ir jāņem vērā, paredzot teritori-
jas izmantošanu un apsaimniekošanu, 
tāpat arī dabas aizsardzības plānu 
ņem vērā, izvērtējot dažādu Eiropas 
fondu līdzekļu piešķiršanu, piemēram, 
tūrisma infrastruktūras izveidei.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes 
ietvaros teritoriju apseko dažādu no-
zaru eksperti – gan sugu un biotopu 
eksperti, gan ainavu un kultūrvēstu-
res speciālisti, tāpēc AAA „Augšze-
me” iedzīvotājus aicinām izturēties 
ar izpratni un atļaut ekspertiem ne-
pieciešamības gadījumā šķērsot vai 
apmeklēt privātīpašumu teritoriju 
(šādu pienākumu nosaka arī Sugu un 
biotopu aizsardzības likuma 9. pants), 
kā arī sniegt ekspertiem interesējošo 
informāciju, piemēram, par zālāju ap-
saimniekošanu u.c. Īpašniekiem, kuri 
saņem platībmaksājumu bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšanai zālājos un 
kuru zālāji ir inventarizēti līdz 2013. 
gadam, ekspertu veiktie apsekojumi 
ļaus iegūt precīzāku informāciju par to 
statusu. Gadījumā, ja zālājs izrādīsies 
atbilstošs Eiropas Savienības aizsargā-
jamā biotopa statusam, jau nākamajā 

gadā būs iespēja saņemt paaugstinātu 
maksājumu atbilstoši zālāja ražības 
klasei.

Kopš dabas aizsardzības plāna iz-
strādes uzsākšanas ir notikusi in-
formatīvā sanāksme (2014. gada 26. 
novembrī), atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām nodibināta plāna izstrādes 
uzraudzības grupa (tās pienākums 
ir sekot līdzi plāna izstrādei, izteikt 
priekšlikumus un nodrošināt, ka tiek 
ievērotas gan pārstāvēto institūciju 
intereses, gan dabas aizsardzības pra-
sības) un notikusi pirmā uzraudzības 
grupas sanāksme (2015. gada 25. feb-
ruārī). Nākamā uzraudzības grupas 
sanāksme plānota augustā, un, tāpat 
kā pārējās sanāksmes plāna izstrādes 
ietvaros, to var apmeklēt visi intere-
senti. Zemes īpašniekus, kuri tuvāko 
gadu laikā plānojuši izveidot kādu tū-
risma infrastruktūras objektu, aicinām 
līdz augusta sākumam iesniegt dabas 
aizsardzības plāna izstrādātājiem par 
to informāciju, lai plāna izstrādes gai-
tā šīs ieceres varētu izvērtēt un iekļaut 
plānoto apsaimniekošanas pasākumu 
kartē, tādējādi nākotnē atvieglojot ob-
jektu saskaņošanas procedūru un fi-
nansējuma piesaisti.

Dabas aizsardzības plāna sabiedris-
kā apspriešana notiks šī gada rudenī, 
un tās laikā visiem interesentiem būs 
iespējams iepazīties ar plāna saturu un 
priekšlikumiem teritorijas apsaimnie-
košanai un aizsardzībai, kā arī sniegt 
savus komentārus. Informācija par 
apspriešanas sanāksmēm un dabas 
aizsardzības plāns būs pieejami gan 
Daugavpils novada pašvaldībā, gan 
interneta resursos – Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes mājaslapā (www.daba.
gov.lv, informācija par sanāksmēm 
tiek publicēta kalendārā), projekta „In-
tegrētie plānojumi” mājaslapā (www.
integralplan.daba.gov.lv) un plāna iz-
strādātāju mājaslapā
(www.environment.lv). 

Anete Pošiva-Bunkovska
Dabas aizsardzības plāna izstrā-

dātāju tālrunis: 67242411, informā-
cija par projektu „Integrētie plānoju-
mi”: projekta eksperte Daina Bojāre, 
29452407 

Slutišķu sādžā tiek atjaunota 
vecticībnieku mājas vēsturiskā 

apbūve

2014.gadā Daugavpils novada Kul-
tūras pārvaldē tika uzsākts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda  lauku attīs-
tībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2007.-2013. gadam 
pasākuma „Lauku mantojuma sa-
glabāšana un atjaunošana” projekta 
„Vecticībnieku vēsturiskās apbūves 
atjaunošana un lauksaimniecības kul-
tūrvēsturiskā mantojuma saglabāša-
na Slutišķu sādžā”  īstenošana. 

Projekta ietvaros tiek veikta Nau-
jenes  Novadpētniecības muzeja 
ekspozīcijas „Slutišķu vecticībnieku 
lauku sēta” renovācija un  ēku  pie-
lāgošana ekspozīcijas ‘Zemkopības 
darbarīki Daugavpils novadā 20. gad-
simta 1.pusē’ vajadzībām. Naujenes 
novadpētniecības muzeja ekspozīcija 
„Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” ir 
vienīgais šāda veida muzeja objekts 
Latvijā, kur apmeklētājiem tiek de-
monstrēti unikāli Latgales vecticīb-
nieku sadzīves un zemkopības auten-
tiskie priekšmeti. Ekspozīcijas ēkas ir 
tautas būvniecības paraugi, to vērtība 
ir liels skaits dekoratīvo koka detaļu, 
nozīmīgākie ir logu apmaļu rotājumi 
un slēģi, ārdurvju vērtņu veidojumi. 
Koka detaļas ir nolietojušās vai pat 
zudušas, ir nepieciešami ēku renovā-
cijas darbi: jumta seguma, logu, grī-
du, guļbūves vainagu nomaiņa, kā arī 
durvju, logu apmaļu, mājas dekoratī-
vo elementu atjaunošana. Nepiecie-
šams atjaunot ēku jumtus, lai izvei-
dotu slēgtu pagalmu un vienotu ēku 

kompleksu. Muzejam trūkst telpu liel-
gabarīta zemkopības priekšmetu eks-
ponēšanai. Šim nolūkam paredzēts 
atjaunot un ekspozīcijas vajadzībām 
pielāgot saimniecības ēku, patapinot 
ēkas sienas, izveidojot jumta kons-
trukcijas, ieliekot durvis un logus. 
Projekta rezultātā būs saglabāts, at-
jaunots un restaurēts unikāls vecticīb-
nieku kultūras mantojums, autentis-
kā lauku vidē izveidota vecticībnieku 
sēta, kur apmeklētāji varēs iepazīties 
ar lauksaimniecībā izmantotajiem 
darbarīkiem, lauku sētas iekārtojumu 
un sadzīves modeli. Projekta ietvaros 
plānots izbūvēt tualeti un renovēt arī 
pagrabu (tā ieeju).

Sadarbībā ar SIA „Arhitekta 
L.Šmita darbnīca” organizēta tehnis-
kā projekta izstrāde ar padziļinātu 
Slutišķu vēsturiskās apbūves izpēti. 
Noslēgts līgums par Slutišķu mājas 
atjaunošanas darbiem, kas tiks pa-
beigti 2015.gada jūlijā. 

SIA „Arhitekta L.Šmita darbnīca” 
tehniskā projekta ietvaros ir izstrā-
dājusi risinājumus Naujenes novad-
pētniecības muzeja „Slutišķu sādžas” 
ekspozīcijas ēku izbūvei un teritorijas 
labiekārtošanai. Teritorijas labiekār-
tošanas projekta ietvaros izstrādāts 
teritorijas funkcionālais zonējums, 
izstrādājot teritorijas labiekārtojuma 
risinājumus ekspozīcijas ēkām un 
ekspozīcijas pameklētāju vajadzībām. 

turpinājums 11.lpp.    ►►►

KAPUSVĒTKI JEZUPOVAS DRAUDZES KAPOS  
GRIBUSTU KAPI - 7.jūnijā, plkst. 15.00
   Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 8.jūnijā, plkst. 8.00
BUKŠTU KAPI – 14.jūnijā, plkst. 16.00
   Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 15.jūnijā, plkst. 8.00
LĀČU KAPI – 21.jūnijā, plkst. 15.00
   Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 22.jūnijā, plkst. 8.00
CIRŠU KAPI – 04.jūlijā, plkst. 15.00
   Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 06.jūlijā, plkst. 8.00
STROPU KAPI – 12.jūlijā, plkst. 15.00
   Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 13.jūlijā, plkst. 8.00
KOKINU KAPI – 19.jūlijā, plkst. 15.00
   Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 20.jūlijā, plkst. 8.00 
JURĪŠU KAPI – 25.jūlijā, plkst. 15.00
   Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 27.jūlijā, plkst. 8.00 

Iegūta Muzeja nodaļas 
balva un nominācija

Uz Kultūras ministrijas Kultūrpo-
litikas departamenta Muzeju nodaļas 
aicinājumu visiem muzejiem, kuros 
Muzeju naktī ir “viesojies” Rainis un 
Aspazija, nofotografēt  un aizsūtīt 
bildi uz Muzeju nodaļu, ir atsaucies 
arī Vaboles Skrindu dzimtas muzejs.  
No visām iesūtītajām Latvijas muzeju 
fotogrāfijām, Skrindu dzimtas muzeja 
fotogrāfija, kurā bija iemūžināti dzejnie-
ki bērnībā, saņēma Muzeju nodaļas un 
ICOM balvu nominācijā “Viss vēl priek-
šā”. Kā raksta Muzeju nodaļas vecākā 
referente Gundega Dreiblate: “Mums 
visiem dikti patikusi mazā, koķetā un 
ar lielu pašapziņu apveltītā Aspazija un 
jaunais censonis - Rainis.” Mazā Jāņa 
Pliekšāna un Elzas lomā iejutās San-
dis Veliks un Līga Laimdota Kļaviņa.  
Lepojamies un esam pagodināti par ie-
gūto nomināciju.

Anna Lazdāne
“Skrindu dzimtas muzejs” 

vadītāja

draudzes prāvests P. Rāciņš
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Divi pāri no novada – labāko pieciniekā 
Šī gada 7. maijā Daugavpils Latviešu 

kultūras centrā notika konkursa „Gada 
kāzas 2014” noslēguma pasākums. Kon-
kursā piedalījās astoņi pāri no Daugavpils 
novada, divi no tiem iekļuva pirmajā pie-
ciniekā. Visi pāri, kas piedalījās konkur-
sā, tika  sumināti ar  dāvanām. Diāna un 
Jurijs Smarguni ieguva 4. vietu, Svet-
lana un Vitālijs Stankeviči - 5.  vietu. 
Diāna un Jurijs Smarguni reģistrēja laulī-
bu pagājušā gada 19. jūlijā Daugavpils no-
vada skaistajā Červonkas pilī. Kāzu diena 
tika noformēta persiku krāsā.  Viņi nolēma 
reģistrēt laulību tāpēc, ka saprata, ka viņu  
jaunības iemīlēšanās pārauga nopietnās, 
stiprās jūtās. No kāzu dienas palika atmiņā 
daudz jauku momentu, vecāku un tuvinie-
ku prieks  par janiešu laimi  un mīlestību. 
Jaunieši ir pārliecināti, ka ģimenes vērtī-
bas nemainās,- tā ir laulāto  mīlestība, sa-

pratne, cieņa  un dzimtas turpinājums.  
Diānas un Jurija sapņi jau pamazām 
sāk realizēties, par ko viņiem ir  liels 
prieks. Jaunieši ir ļoti  pateicīgi visiem, 
kas padarīja šo dienu neaizmirstamu. 
Svetlana un Vitālijs dzīvo Daugavpilī un 
savas kāzas atceras kā neaizmirstamu die-
nu, ko viņiem dāvināja tuvi cilvēki un kāzu 
organizatoru profesionālā komanda. Savu 
laulību pāris reģistrēja  18. jūlijā Červon-
kas pilī. Atmiņā palikusi aizkustinošā pir-
mā deja, ko palīdzēja iemācīties viņu kāzu 
vadītājs. Jaunā ģimene plāno veidot kar-
jeru, audzināt bērnus, dzīvot mīlestības, 
uzticības, cieņas un sapratnes atmosfērā.
Jaunos pārus sveica Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Valija 
Jurķāne un sponsori.  

Inta Uškāne: „Berķenelē šodien val-
da ļoti “rainiska” atmosfēra. Te mēs 
dzirdam Raiņa dzeju un skan Raiņa 
vārdi. Sajūtu ir daudz, sevišķi spilgtas 
ir bērnības sajūtas.”  

Pēc izrādes visi kopā kāpa kalnā, 
kur notika Raiņa daiļradei veltītā vi-
des objekta „Saule uz rokām” atklā-
šana. Mākslas darba autori ir Edgars 
un Oksana Vronski. No maziem, krā-
sainiem akmentiņiem objekta atklā-
šanas reizē Muzeju nakts dalībnieki 
veidoja simbolisko ceļu. Inese Bērziņa 
teica pateicības vārdus tiem entuzi-
astiem un atbalstītājiem, pateicoties 
kuriem objekts tika nogādāts kalnā, 
neskatoties uz pretī stāvošajām grū-
tībām. 

Mākslinieks Edgars Vronskis uzsvē-
ra, ka tagad mums ir divas saules, kas 
spoži spīd Berķenelē. Viena debesīs 
un otra šeit - kalnā. Objekta tapšanas 
gaitā ir palīdzējis arī mazais Edgara 
dēlēns - Gļebs. 

Pēcāk notika koku stādīšanas talka 
Berķeneles dārzā, skaistās egles bija 
sarūpējusi akciju sabiedrība „Latvijas 

valsts meži”. 
Pasākumu cikla otrā aina „...manas 

bērnības atmiņas saule.” norises tiek 
plānotas rudenī, kad visā Latvijā tiks 
atzīmētas Dzejas dienas. 

Starptautiskās akcijas „Muzeju 
nakts” laikā Naujenes Novadpētnie-
cības muzejs saviem apmeklētājiem 
durvis vēra desmito gadu pēc kār-
tas. Līdzās ekspozīciju un izstāžu 
apskatei, varēja piedalīties dažādās 
radošajās darbnīcās un aktivitā-
tēs. Apmeklētāju muzejā netrūka. 
Muzeju nakts aktivitātes tradicionāli 
iesākās ar lāpu izgatavošanas darbnī-
cu, ko vadīja muzeja direktore Evita 
Kusiņa – Koļesņika. Gribētāju tikt pie 
savas lāpas izrādījās liels pulks. Lai 
arī ārā lija lietus, muzeja apmeklētā-
jus tas netraucēja.

Vislielāko interesi radīja orientē-
šanās spēle ar Latgales vēstures un 
pētniecības klubu „1914”. Spēles da-
lībnieki aktīvi iesaistījās vēsturisko 
priekšmetu meklēšanā un priekšmetu 
stāstu veidošanā. Starp atradumiem - 
lāpsta, karote, monēta, daži nenoteik-
ti priekšmeti, vērtīgākais priekšmets 
– krāsns durtiņu rotājums. Atraktī-

vākie dalībnieki tika pie veicināšanas 
balvām. Savukārt spēlē „Atrodi Raini 
Naujenē!”, kurā arī varēja laimēt bal-
vas, labprāt piedalījās bērni un jaunie-
ši no Naujenes ciema. Ar lielu aizrau-
tību un azartu tika meklētas septiņas 
ar Raini saistītas liecības Naujenē un 
lielākā daļa tās arī atrada!

„Zila debess zelta mākoņos” – Veltas 
Loces zīmēšanas meistarklasē iesais-
tījās gan pieaugušie, gan jaunieši, un 
visi meistarklases dalībnieki mājās 
aizbrauca ar gatavu mākslas darbu. 
Pie Valda Grebeža pulcējās bērnu ba-
riņš un labprāt veidoja māla glieme-
žus, savukārt Olga Kuzmina vairāk 
piesaistīja meitenes, kuras iesaistījās 
fi lcēšanā.

Pankūku darbnīca muzeja apmeklē-
tājus piesaistīja ar mājīgu siltumu un 
kārdinošu smaržu. Etnogrāfi jas no-
daļā tika kurināta lauku krāsns, kur 
varēja sasildīties ar siltu tēju un no-
garšot pankūkas ar aveņu ievārījumu. 
Tie, kuri nesteidzās varēja iesaistīties 
TLMS „Pūpoli” aktivitātēs un apgūt 
pirmās iemaņas groziņu pīšanā.

Muzeja teritorijā mākslas akcijas 
„Saule akmeņdārzā” laikā tika veidoti 

lieli zirnekļu tīkli, kuros vēlāk parādī-
jās arī to iemītnieki – lielie Augšdau-
gavas zirnekļi. Visiem interesentiem 
bija iespēja iemācīties tamborēt un no 
pīnītēm turpināt veidot zirnekļu tīk-
lus. Tas bija jautri!

Atmiņu darbnīcā apmeklētāji lab-
prāt dalījās ar savām atmiņām un 
vēlēja labus vēlējumus muzejam. Jā-
atzīmē kādas ģimenes kopīgu atmiņu 
tapšana, kur mamma rakstīja, meitas 
papildināja ar ziņām par sevi un klāt 
pievienoja uzzīmētu ģimenes portre-
tu. Uzmanību izpelnījas arī retro fo-
togrāfi ja muzeja pagalmā, kur varēja 
kopā nofotografēties līdz pat muzeja 
slēgšanai. 

Patiecamies par veiksmīgu sadarbī-
bu Daugavpils Universitātes studen-
tiem: Anitai Krumpānei, Laurai Rok-
jānei, Aleksandrai Čerņavskai, Edītei 
Kuzmičai un Arturam Zaharkinam 
par aktīvu līdzdalību Muzeju nakts 
aktivitāšu norisēs. 

Anna Lazdāne
Olga Smane 
Ina Vaikule

►►►   no 1.lpp.

Smargunu pāris kopā ar Valiju Jurķāni
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Sumināja novada stiprākās ģimenes 
14. maijā Daugavpils novada Kultū-

ras centrā sumināja novada stiprākās 
ģimenes. Pasākums „Savij ap mani 
gadus” tradicionāli novadā notiek jau 
otro gadu pēc kārtas Starptautiskās 
Ģimenes dienas priekšvakarā. Ģime-
nes diena kā ofi ciāli svētki Latvijā tiek 
svinēti salīdzinoši nesen – kopš 2008. 
gada. Ik gadu šo dienu atzīmē 15. mai-
jā, tajos godinot ģimeni un aicinot iedzī-
votājus aizdomāties par tās lielo nozīmi 
cilvēku ikdienā, attiecībās un dzīvē, kā 
arī vairāk laika un uzmanības veltīt 
vecākiem, brāļiem, māsām un bērniem 
– saviem ģimenes locekļiem. Starptau-
tiskajā ģimenes dienā sabiedrība tiek 
aicināta rūpēties par ģimenes vērtībām 
un novērtēt tās nozīmību.

Pēc Daugavpils novada domes priekš-
sēdētājas Janīnas Jalinskas un izpilddi-
rektores Vandas Kezikas uzrunām un 
vēlējumiem, ģimeņu sumināšana varē-
ja sākties. 

Kopumā tika godināti 37 Daugavpils 
novada stiprāko ģimeņu pāri, kas šogad 
svinēja vai svinēs kāzu gadadienas ju-
bileju. Vislielākais gandarījums bija par 
svētku dalībniekiem ar vislielāko kop-
dzīves stāžu, un tādu nav maz. Katrs no 
pāriem atcerējās kopā būšanas laiku un 
laiku, kad viss vēl tikai sākās. 

Rufi na un Valters Jesse no Laucesas 
pagasta kopā nodzīvojuši 57 gadus, lau-
lību reģistrēja 1958. gada 30. septembrī 
Irkutskas apgabalā, Krievijā. Ģimenē 
izauga trīs bērni, ir seši mazbērni. 

Rufi na un Valters iepazinās tālajā 
Sibīrijā – Čeremhovas pilsētā, Irkuts-
kas apgabalā. Valters tika repatriēts uz 
Sibīriju savas tautības dēļ – ir vācietis, 
Rufi na ir dzimusi Sibīrijā. Rufi na pēc 
institūta absolvēšanas atnāca strādāt 
tehnikumā, kuru tobrīd beidza Valters. 
Viņi iepazinās un pēc 4 gadiem appre-
cējās. Rufi na: „Viens otru mēs ieraudzī-
jām bibliotēkā, kad es pēc nosūtījuma 
atbraucu uz tehnikumu pasniegt ģeodē-
ziju. Viņš jau bija absolvents. Ieraugot 
mani, pateica: „Kādas interesantas jau-
nas meitenes ieradās pie mums!” Taču 
ieraugot inženiera nozīmīti, apmulsa.” 

bērni, savstarpējā cieņa, mīlestība, kā 
arī darbs. Kādreiz mēs dzīvojām pilsē-
tā, bet tad uzcēlām māju laukos. Cēlu 
māju pats 15 gadu garumā. Mums tur 
ir savs dārzs, kazas, vistas. Brīvdienās 
pilna māja ar ciemiņiem – labprāt brauc 
mazbērni.”

Kas Jūsu ģimenē ir līderis?
Valters: „Kā jau vairākās ģimenēs 

- sieva ir kakls, vīrs ir galva – galva 
pasaka, kakls pagriežas. Visi globālie 
jautājumi – saimniecība, māja ir vīrieša 
prioritāte, ko vilkt mugurā, ar ko paba-
rot – ir sievas lauciņš.”

Ko varētu ieteikt jaunajiem pāriem, 
lai saglabātu stipru ģimeni?

Rufi na: „Ja rodas nesaprašanas, strī-
di, nevajag uzreiz šķirties. Ir jāpagaida 
un viss nomierināsies.” 

Valters: „Nevajag pievērst uzmanību 
sīkumiem. Galvenais, lai būtu savstar-
pējā cieņa un mīlestība. Ja tā visa nav, 
mākslīgi izveidotā ģimene nav izturīga.”

Abi, viens otru papildinot, pāris teic, 
ka ir svarīgi, lai būtu līdzīgs skatiens uz 
lietām, notikumiem, kā arī godprātība, 
cilvēcīgums, labsirdība un kopīgas inte-
reses. Rufi na brīvajā laikā nodarbojas 
ar nūjošanu, Valters dzied vokālajā an-
samblī „Bдохновение”.

Pārus svētkos sveica arī vairāki paš-
darbības kolektīvi - Dubnas pagasta 
kultūras nama bērnu vokālais ansamb-
lis “Uguntiņa”, vadītāja Guna Pēter-
sone, Ambeļu kultūras nama interešu 
kopa “Romaška”, vadītājs Aleksandrs 
Borkovskis, Lāču pamatskolas 1. – 4. 
klašu deju kolektīvs, vadītāja Iveta 
Meškovska, kā arī dejotāji Marta Rja-
bučenoka un Aleksandrs Rumjancevs 
no sporta deju kluba “Vita”. Līgavu klei-
tas no kāzu salona „Diadēma”, vadītāja 
Inesa Minkeviča, demonstrēja Oļesja, 
Diāna, Jolanta un Veronika. 

Monika un Jānis Žuravski no Ka-
lupes pagasta laulību reģistrēja 1963. 
gada 3. augustā Dvietes ciema padomē. 
Izaudzinātas divas meitas, meitu ģime-
nēs aug trīs mazmeitas un trīs mazdēli. 
Monikas vaļasprieks ir rokdarbi, Jānim 
ļoti patīk ceļot, ir kaislīgs mednieks. 

Valters: „Viņa pasniedzēja un es tikai 
absolvents. Vēlāk, protams, iepazinā-
mies. Palikusi atmiņā viena Jaungada 
ballīte Kultūras namā. Pēc 4 gadiem 
apprecējāmies, pēc gada, kad es pabei-
dzu 4. kursu, piedzima dēls Viktors. Pēc 
diploma saņemšanas trīs gadus pēc no-
rīkojuma strādāju kādā nelielā rūpnīcā 
Irkutskas apgabalā. Sazinājos ar Dau-
gavpils lokomotīvju remonta rūpnīcu 
un atbraucām uz Daugavpili, kur jau 
dzīvoja mani vecāki. Strādāju par pro-
jektētāju.”

Kas palīdzēja nodzīvot kopā 57 ga-
dus? 

Rufi na: „Mums ir trīs bērni – divi dēli 
un meita, 6 mazbērni. Dzīve ir ļoti gara 
un viss gadījās.” 

Valters: „Vislabāk ģimeni stiprina 

Pie Monikas un Jāņa Žuravskiem aiz-
braucam nākamajā dienā, un tieši 15. 
maijā, Ģimenes dienā, kad dārzos pilnā 
sparā zied ābeles, jautājam par ģimenes 
vērtībām, laimīgas kopdzīves receptēm, 
par bērniem un mazbērniem, atbildību, 
darbu un ģimenes tradīcijām.  

Viens otram blakus viņi iet jau 52 ga-
dus. Jānis ir bijušais kolhoza „Vabole” 
un ciema padomes priekšsēdētājs un 
Monika visu savu dzīvi ir strādājusi par 
latviešu valodas un literatūras skolotā-
ju. Monika labprāt izrāda vecos fotogrā-
fi ju albumus, zelta kāzu gadadienā bēr-
nu dāvāto kalendāru, kurā redzamas 
kuplās saimes fotogrāfi jas. Monika sāk 
stāstīt par mazmeitām, viena no tām 
šogad absolvēs Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātes ainavu arhitektu fa-

kultāti. Un otrai mazmeitai šogad jūlijā 
būs kāzas. 

Monika atceras, kā bērni un mazbēr-
ni zelta kāzu gadadienā bija sarūpējuši 
viņiem svētkus, sasēdinājuši visus kopā 
pie skaisti klāta galda, radio atskaņoja 
apsveikumu un tika rādīta videofi lma.  
Kā atzina Monika, pašreiz ir tas laiks, 
kad gribas lutināt mazbērnus un, pro-
tams, gribas sagaidīt arī mazmazbēr-
nus. 

Jānis un Monika iepazinās, kad Jā-
nis atgriezās no armijas, tas bija 1960. 
gada 12. jūnijs. Jānis: „Mana dzimtā 
puse ir Dviete, Monika tolaik strādāja 
Dvietes pamatskolā par skolotāju. Un 
toreizējais kolhoza priekšsēdētājs Pē-
teris Kokins pieņēma mani darbā par 
mehāniķi. Pirmo reizi saskatījāmies ar 
Moniku dramatiskā pulciņa nodarbībā. 
Sākām draudzēties un pēc trim gadiem 
apprecējāmies.”

Kā ir Jūsu kopdzīves laimes formula? 
Monika: „Kopā mūs satur un vienmēr 

ir saturējis darbs. Teikšu, ka precības 
nav tikai jūtu un mīlestības uzliesmo-
jums. Ģimenes veidošana nes sevī milzī-
gu atbildību, atbildību par savu un cita 

likteni. Mēs ne reizes neesam ar Jāni 
strīdējušies, nekad neesam uzsākuši 
pirmo strīdu. Jānis ir zelta cilvēks, ar 
viņu nav iespējams strīdēties! Viņš ir ģi-
menē autoritāte, manai mammai vien-
mēr ir bijis vislabākais znots. Un tam 
visam cauri vijies darbs, darbs visas dzī-
ves garumā. Kopā mūs satur bērni un 
mazbērni. Mūs kopā ir saturējušas arī 
medības. Tas laiks ir palicis atmiņā ar 
daudziem medību stāstiem un piedzīvo-

jumiem no mednieku dzīves. Vienmēr 
mums pa dzīvi blakus gājis arī humors. 
Liela saime – ir laime. Mēs esam 16 un 
vienmēr visus svētkus atzīmējam kopā 
pie lielā saimes galda.”  

Monika kopā ar Jāni ir bijuši vedē-
ji un liecinieki 15 pāriem un droši var 
apgalvot, ka jāmācās arī piedot. Jānis: 
„Kopā mūs vieno ne tikai darbs, bet arī 
atpūta. Tāpēc veselība un labs noskaņo-
jums mūsos ir vēl joprojām.”

Monika un Jānis turpina iet savu dzī-
ves ceļu plecu pie pleca un ir bezgala lai-
mīgi, ka viņi ir viens otram. 

Olga Smane, Irīna Jegorova
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Iepazīsti un izgaršo Daugavpils novadu caur jauniem tūrisma maršrutiem
Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūra „TAKA”, sadarbībā ar nova-
da muzejiem un mājražotājiem, šajā 
tūrisma sezonā ir sarūpējusi divus 
jaunus tūrisma maršrutus. 

Izbaudīt ābolu garšu, iemalkot ābo-
lu sulu un vīnu, nogaršot kādu smar-
žīgu ābolu kūku, debesmannu vai cep-
tus ābolus. Tās ir tikai dažas lietas, ko 
var darīt, izbraucot maršrutu „Ābolu 
garšas ceļš”. Turklāt to var darīt, ne-
gaidot vasaras sezonu - no agra pa-
vasara, kad var baudīt ābeļu ziedēša-
nas laiku, līdz vēlam rudenim, kad ir 
iespēja izbaudīt tikko no zara norautu 
ābolu. 

Maršruta sākums ir kokaudzēta-
vā „Sēlija”, kuras īpašnieka Alberta 
Mendriķa aizrautīgais stāstījums ir 
par ābola mūžu no stāda kopšanas 
līdz ābolu ražai. Zemnieku saimnie-
cība izveidota 1995. gadā, kopš 2000. 
gada tiek pavairoti arī dekoratīvie 
stādi. Ābeļu un bumbieru komercdār-
za platība ir pāri 20 ha. Ekskursija 
ietver sevī pastaigu pa ābeļdārzu, 
ābolu noliktavām, pārstrādes cehiem 
un, protams, gatavās produkcijas de-
gustāciju. Tieši vīna ražošana ir viena 
no jaunākajām virzībām šajā saimnie-
cībā. Liela nozīme tiek piešķirta tam, 
lai izejvielas būtu dabīgas, veselīgas 
un ar neatkārtojamu garšas buķeti. 
Ražošanas procesā netiek izmantotas 
krāsvielas, konservanti un garšas pa-
stiprinātāji. Ekskursijas noslēgumā 
var nodegustēt ne tikai ābolu, bet arī 
cidoniju, vīnogu, upeņu, jāņogu, dzēr-
veņu, irbenāja un pīlādžu vīnu un, 
protams, arī iegādāties. Šogad saim-
niecībā ir izveidots arī paraugdārzs. 

Kokaudzētavas „Sēlija” īpašnieks 
Alberts Mendriķis: „Ābols ir ideā-
lākais auglis pēc savas formas un 
īpašībām. Glabājas labi un ilgi, ir si-
metrisks, skaists, bagāts ar minerāl-
vielām. Manā dārzā ir ap 80 ābeļu 
šķirnēm. Apmēram 40 ābeļu šķirņu 
stādus piedāvājam pircējiem. Šķir-
nes ir atkarīgas no cilvēku zināša-
nām. Cits atnāk un zina tikai tās 6-7 
šķirnes, ko agrāk audzēja, bet ir citas 
šķirnes, kas ir kolosālas. Piemēram, 
„Bohēmija”. Ja iegādājas un iestāda 
konkrētas šķirnes ābeli, tad ābolus 
vajadzēs 50 gadus ēst. Visnoturīgākie 
ir „Sinap Orlovsky” šķirnes āboli, kas 

glabājas ļoti ilgi.” 
Maršruts turpinās Raiņa mājā Ber-

ķenelē, kur jau dzejnieka bērnībā tika 
stādīts ābeļdārzs. Daudzas no ābelēm 
ir saglabājušās arī līdz mūsu dienām. 
Pēc ekskursijas pa ābeļdārzu un Rai-
ņa bērnu dienu māju, dažādām rado-
šām izdarībām, muzeja darbinieki ai-
cinās pie tradicionālā latgaliešu galda, 
kurā goda vietā būs ābolu ēdieni un 
dzērieni. 

Raiņa mājas Berķenelē direktore 
Inese Bērziņa: „Pliekšānu mājās tie-
šām bija liels ābeļdārzs, kolhoza lai-
kos Kalkūnes pagasta apkaimē bija 
viens no lielākajiem ābeļdārziem Lat-
galē. Šajā maršrutā mēs piedāvājam 
arī cienastu. Jebkurš var iesaistīties 
darbnīcās – vārīt ziepes, veidot rotaļ-
lietas, kā arī citādos veidos atraktīvi 
apspēlēt izziņu un veidot savu stāstu 
par ābolu. Kamēr apmeklētāji pastai-
gājas dārzā, saimniece pagatavo ēdie-
nus, kas mūsu bērnībā bija īpaši ie-
cienīti – debesmanna ar pienu, ceptie 
āboli, kurus ļaujam pagatavot pašiem 
ekskursantiem, un, protams, tradicio-
nālais ābolu pīrāgs. Šeit mēs aicinām 
mēģināt uzburt mājas gaisotni, 
cilvēkus šajā ātrajā, ritmiskajā laikā 
nedaudz apstādināt un ļaut saprast, 
cik Latgalē ir skaista daba, bagāta 
kultūra un ir ļoti labi produkti – ābo-
li.” 

Otrais maršruts - „Pie seno amatu 
meistariem” aizraus ar savu latga-
lisko kultūras tradīciju un amatu sa-
glabāšanu, kas sākas ar ekskursiju 
Skrindu dzimtas muzejā Vaboles pa-
gastā un iepazīšanos pie lielā saimes 
galda, klausoties stāstījumu par mai-
zītes tapšanas procesu un nogaršojot 
pašceptu maizi pie zāļu tējas krūzes. 
Aizraujošs un interesants ir vietējās 
audējas Daces Teivānes stāstījums 
par jostu aušanas tehniku. Katrā 
meistares noaustajā jostā tiek ierak-
stītas arī audējas domas un izjūtas. 
Turpat ir iespēja apskatīt arī jostu, 
audeņu, aukliņu un celaiņu izstādi un 
uzdot meistarei sev interesējošos jau-
tājumus. 

Skrindu dzimtas muzeja direktore 
Anna Lazdāne: „Kas ir tas, kas vilina 
un aicina uz Vaboli. Tas, manuprāt, 
ir cilvēks. Mums tikai jāprot saskatīt 
tās vērtības, atrast attiecīgās amatu 
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Irīna Jegorova

 Līksnas pagasta lepnums – stipras ģimenes
Stipra ģimene – tā ir viena no sva-

rīgākajām Līksnas pagasta vērtī-
bām, kura mūsdienās ir jāsaglabā. 
Uzsverot šo vērtību, Līksnas pagas-
tā norisinājās nu jau par tradīciju 
kļuvušie pagasta svētki „Ģimeņu 
diena”. Svētkos tika piedāvātas in-
teresantas nodarbes visām vecuma 
grupām.

Bērnus un viņu vecākus priecēja 
“Bērnu pilsētiņa”. Ikviens intere-
sents ar bitenieces Agneses Sitnikas 

palīdzību varēja izliet vaska sveci un 
nogaršot bišu maizi. Līksnas pagas-
ta aktīvo sieviešu apvienība “Saules 
taka” mācīja veidot draudzības ro-
kassprādzes mezglošanas tehnikā, 
savukārt Vaboles vidusskolas mācī-
bu uzņēmuma dalībnieces ierādīja, 
kā fi lcējot izveidot skaistas rotas. 
Ikviena ģimene varēja izveidot un 
ar Līksnas pagasta mājražotājas 
Regīnas Tenisas palīdzību izcept ce-
pumus “žagariņi”. Lielākiem pasā-

dzīvot, jo visi darba gadi ir pagā-
juši lielpilsētā. Jo vecāka es kļūs-
tu, jo mazāk mani aizrauj pilsē-
ta. Šeit, laukos, man ir hobijs un 
atpūta, no dabas es smeļos ener-
ģiju un spēku. Man ir prieks, 
kad atbrauc tie cilvēki, kuriem 
arī patīk lauki. Man patīk viņus 
te uzņemt, arī no tā es gūstu 
enerģiju. Šeit var juties kā para-
dīzē, kā muciņā. To dabas spēku 
ir jāsajūt sevī. Ir jāatbrauc šurp, 
jo šo spēku ļoti labi var paņemt 
un sajust tieši „Meža skuķos”. 
Bet arī tas vēl nav viss, jo pēc 
viesošanās „Meža skuķos”, va-
rēs doties pie mājražotāja Jā-
zepa Mukāna, kur būs iespēja 
atklāt sulīgu mājas kūpinājumu 
noslēpumu un omulīgā nojumē 
nodegustēt gan liesumiņu, gan 
speķīti, kas taisīti pēc senču re-
ceptēm, kā arī būs iespēja uzzi-
nāt, kā top guļbūves pēc senču 
metodēm.

Maršruta noslēgumā tiks pie-
dāvāta vakarēšana un tradicio-
nālā vietējā produkta—komu 
(kļocku) vārīšana un degustēša-
na. Vakara gaitu lustīgu darīs 
vietējo muzikantu duets. 

Tiem, kuri paliek pa nak-
ti, maršrutā esošā viesu māja 
„Mežmalas” piedāvās gan kom-
fortablas nakts mītnes, gan sau-
nu un melno pirtiņu. 

Atgādinām, ka visos marš-
ruta posmos ir iespēja iegādā-
ties amatnieku un mājražotāju 
produkciju, kas ir unikāla un 
nopērkama tikai Daugavpils no-
vadā. 

Iepazīsti Daugavpils nova-
du caur tūrisma maršrutiem 
„Ābolu garšas ceļš” un „Pie seno 
amatu meistariem”. Sīkāka 
informācija par pieteikšanos - 
pašvaldības aģentūrā „TAKA”, 
taka@dnd.lv, tālr. 654 76748, 
mob. 29431360. Viena maršru-
ta cena – pieaugušajiem 8 EUR, 
bērniem – 7 EUR. 

Olga Smane

►►►   no 9.lpp.

prasmes un popularizēt mūsu vietējo 
meistara darbu. Kā jūs redzat, arī muze-
jā dominē cilvēks. Cilvēks un viņa darba 
kultūras tradīcijas. Cilvēks ir galvenais 
virzītājspēks un bez tā – nav nekā.”  

Maršruta turpinājumā dīvaino lietu 
meistara Vara Vilcāna darbnīcā varēs 
apskatīt kokapstrādes darbu tapšanas 
procesu, Varis Vilcāns labprāt pamā-
ca un ļauj ievingrināt roku šaušanā 
ar kādu no pagatavotajiem lokiem vai 
arbaletiem, kā arī novērot meistara dar-
bu nelielā smēdē dažādu metāla kalumu 
izgatavošanā. 

Pēc viesošanās muzejā maršruta ceļš 
tālāk vīsies caur mežu līdz pat brīvdienu 
mājai „Meža skuķi”. Saimniece labprāt 
pavadīs viesus pie bišu saimēm, pastās-
tīs par medus tapšanas procesu, ļaus 
ielūkoties stropā, vērojot bišu rosīšanos. 
Neizpaliks arī svaiga medus un citu 
bišu produktu degustēšana. Maršruta 
noslēgumā brīvdienu māja „Meža sku-
ķi” labprāt izmitinās nelielu kompāniju, 
savukārt vasaras laikā tā plaši ver dur-
vis visiem, kas vēlas pavadīt brīvdienas 
vai kādu ilgāku laiku meža vidū Inišķu 
ezera krastā, ko saimniece mīļi sauc par 
„Mazo skuķīšu” ezeru. 

Brīvdienu mājas „Meža skuķi” īpašnie-
ce Aija Skuķe: „Man pašai ļoti patīk šeit 

kuma apmeklētājiem tika piedāvāts 
iepazīties un kokā izdedzināt kādu 
latviešu zīmi, tādā veidā papildināt 
Līksnas parkā jaunizveidoto “Latvju 
zīmju koku”. Tāpat ikviens savus 
spēkus varēja pierādīt loka šaušanā, 
ko piedāvāja amatnieks Varis Vil-
cāns.

Kamēr bērni priecājās „Bērnu pil-
sētiņā”, tikmēr vecāki steidzās ap-
meklēt amatnieku tirdziņu, kurā 
šoreiz savu produkciju piedāvāja vie-

tējie – Daugavpils novada amatnie-
ki. Savukārt, aktīvākie jaunieši ti-
kās diskusijā „Soli pirms”, kurā tika 
diskutēts par to, kā padarīt Līksnas 
pagastu par labāko vietu pasaulē. 
Sportiskākās ģimenes piedalījās 
Jautrajā ģimeņu sporta stafetē. Kā 
arī, visas dienas garumā, varēja ap-
skatīt līksnietes Līgas Vaideres foto-
izstādi „Ar svētku sajūtu sirdī”.

 ►►►
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Amatiermākslas kolektīvi „Padod 
stīgu”, „Daugaveņa” un „Elēģija” un 
ciemiņi - Līvānu novada Rožupes 
bērnu vokālais ansamblis un Dau-
gavpils novada Kalkūnes pagasta 
sieviešu vokālais ansamblis „Pēr-
les”, svētkus noslēdza un priecēja 
skatītājus ar dziesmām un dejām 
koncertā „Raibo pogu virtenē”. 

Līksnas pagasts lepojas ar stiprām 
ģimenēm, šogad īpaši izceļot ģime-
nes, kuriem paliek apaļa laulības ju-
bileja. Divas no ģimenēm piedalījās 
Daugavpils novada ģimeņu pasāku-
mā „Savij ap mani gadus!”

Piecdesmit gadus kopdzīvē un zel-
ta kāzu jubileju šogad svinēs Onsku-
ļu ģimene.

1965. gada 9. oktobrī laulība reģis-
trēta Skrudalienas ciema padomē. 
Onskule Marija visu mūžu strā-
dājusi par grāmatvedi Daugavpilī 
Vispārējā Celtniecības Trestā un 
SIA „Latvijas dzelzceļš”. Onskuls 
Viktors strādāja par šoferi Mežrūp-
saimniecībā. Bija izsūtīts 1949. gadā 

Līksnas pagasta pārvaldē par komu-
nālā dienesta vadītāju. Pašlaik saim-
nieko savā zemnieku saimniecībā 
„Mantinieki”, kurā ir 60 slaucamas 
govis. Sieva Olga Kudiņa strādāja  
kolhozā „Līksna” par pavāri. Tagad 
abi ar Aivaru strādā savā saimnie-
cībā. Ģimenē divi bērni: Meita Olita, 
dzimusi 1985. gadā un dēls Jānis, 
dzimis 1988. gadā. Ir divi mazbērni 
- Rolands un Laura. Aivaram patīk 
lasīt, kā arī viņš ir liels hokeja fans. 
Skatās spēles gan klātienē, gan pa 
televizoru. Olgas vaļasprieks sakrīt 
ar profesiju - patīk gatavot ēst, rada 
īstus kulinārijas šedevrus. Viņai sa-
nāk visgaršīgākās māju desas, bela-
ši, bulciņas, tortes un pīrādziņi. Viss 
mutē kūst. Ap mājām zied krāšņas 
puķes no agra pavasara līdz vēlam 
rudenim.

Lai izbūvētu vecticībnieku sētas lab-
iekārtojumu atbilstoši iespējamajam 
sākotnējam risinājuma, balstoties uz 
izpētē iegūtajiem piemēriem, ir izstrā-
dāti žoga, goda vārtu, saimniecības 
vārtu un akas risinājumi. Projekts pa-
redz izbūvēt vecticībnieku sētas saim-
niecības ēku gar zemes gabala zieme-
ļu robežu - vietā, kur ir saglabājušies 
sākotnējie saimniecības ēkas (kūts un 
šķūņa) laukakmens mūri un pamati. 
Saimniecības ēkā paredzēts izbūvēt 
kūti un šķūni, kā tas sākotnēji ir bi-
jis. Visi izbūves risinājumi izstrādāti, 
balstoties uz izpētes rezultātā iegūta-
jiem vecticībnieku sādžu saimniecības 
ēku piemēriem.

Arhitekts Laimonis Šmits stāsta: 
„Izstrādājot Slutišķu vecticībnieku 
lauku sētas atjaunošanas tehnisko 
projektu,  ievērojām tieši restaurācijas 
principus, jo, mūsuprāt, šajā gadījumā 
ir ļoti svarīgi iegūt restaurētu rezultā-
tu. Lai gan, uzsākot darbus, atklājām, 
ka koka konstrukcijas ir sliktākā stā-
voklī nekā cerējām un 85 procenti no 
tām tiks aizvietoti ar jauniem kokma-
teriāliem, tomēr tā konstrukciju daļa, 
kas ir saglabājusies, tiks restaurēta. 
Zudusī saimniecības ēka tiek atjauno-
ta, vadoties pēc fotogrāfijām un citām 
vēstures liecībām, jo ēkas koka daļa ir 
pilnībā zudusi. Saglabājušies ir vienī-
gi laukakmens grīdas fragmenti, kas 
attiecīgi tiks restaurēti. ” Arhitekts 
īpaši uzsver Slutišķu sādžas kultūr-
vēsturiskā mantojuma klātbūtnes 
nozīmi projekta izstrādes procesā: „Šī 
Slutišķu sādžas ģeogrāfiskā atraša-
nās vieta ir unikāla pati par sevi – da-
bas, kultūras un arhitektūras sinerģi-
ja projektu padara īpašu. Sādža, kas 
vēsturiski ir bijusi tik nozīmīga vecti-
cībnieku kopienai, tagad veic kultūr-
vēsturisko misiju, un mums, projekta 
izpildītājiem, ir brīnišķīga iespēja ie-
raudzīt augstu koka amatnieku meis-
tarību un mācīties no tās.”

Tehniskā projekta ietvaros veiktās 
vēsturiskās izpētes rezultātā ir izde-
vies noskaidrot sākotnējo dzīvojamās 
mājas īpašnieku. Balstoties uz 1906.
gada 9.novembrī Krievijas caristē 
publicētās galvenās agrārās refor-
mas tiesību akta pamata, 1909.gada 
24.augustā Slutišķu sādžas zemnieku 
kopienas vecākā Ivana Petrova sētā 
par sētas īpašnieku oficiāli tika ap-
stiprināts Arefijs Jermolajevs, Ivana 
dēls. Viensētas platība pēc tā laika 
plānojuma bija 1.526 ha. Nav precīzu 
datu par sētas būvniecības laiku; arī 
ēkas apsekošanas laikā nav izdevies 

konstatēt zīmes, kas liecinātu par 
ēkas būvniecības laiku – projekta īs-
tenotāji cer, ka šādas zīmes izdosies 
atrast renovācijas darbu laikā. Slutiš-
ķu sādžas Vecticībnieku sētas dzīvoja-
mā māja un saimniecības ēkas mūra 
daļas ir nozīmīga Slutišķu sādžas 
kultūrvēsturiskās vides un Slutišķu 
sādžas plānojuma sastāvdaļa. Tās pa-
līdz uztvert sadrumstaloto un izklie-
dēto sādžas plānojuma struktūru, kā 
arī ir nozīmīgs tradicionālās vecticīb-
nieku sētas būvtehnikas un tradīciju 
piemērs. Vecticībnieku sētu veido dzī-
vojamā māja un saimniecības ēka; šīs 
ēkas celtas samērā vienkārši. Šobrīd 
sādžas vēsturiskā struktūra ir zudusi 
un grūti nolasāma, jo laikā pirms hid-
roelektriskās stacijas izbūves 80. gadu 
vidū vairākas mājas tika demontētas 
un pārvestas uz citām vietām. Šobrīd 
Slutišķu sādžā sētas izvietotas pēc iz-
kliedētās sādžas principa – atsevišķas 
sētas izvietotas izklaidus un savstar-
pēji nav saistītas.

Paralēli ēku renovācijas darbiem 
norisinās arī Slutišķu mājas ekspozī-
cijas priekšmetu restaurācija un izga-
tavošana. Naujenes novadpētniecības 
muzeja direktore Evita Kusiņa-Koļes-
ņika stāsta, ka sadarbībā ar darbu 
veicēju SIA „R.REM” tiek restaurēts 
patvāris, gludekļu kolekcija, stelles, 
koka dzirnaviņas u.c. Ekspozīcijas 
vajadzībām tiek izgatavoti arī jauni 
priekšmeti – kamanas, dažādas koka 
muciņas. Naujenes novadpētniecības 
muzejs lepojas, ka projekta rezultātā 
tiks izveidota arī pilnīgi jauna ekspo-
zīcija „Zirgvilkmes darbarīki Daugav-
pils novadā”, kas atradīsies renovēta-
jā Slutišķu sētas saimniecības ēkā. 

Apmeklētājus atjaunotā Slutišķu 
vecticībnieku sēta sāks uzņemt no š.g. 
16. septembra.

Informācija par projektu:
Eiropas Lauksaimniecības fonda  

lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2007.-
2013. gadam pasākuma „Lauku man-
tojuma saglabāšana un atjaunošana” 
projekts Nr.13-03-L32300-000027 
„Vecticībnieku vēsturiskās apbūves 
atjaunošana un lauksaimniecības kul-
tūrvēsturiskā mantojuma saglabāša-
na Slutišķu sādžā”   

Projekta mērķis ir veikt  Nauje-
nes Novadpētniecības muzeja   Slutiš-
ķu vecticībnieku  lauku sētas   renovā-
ciju un  ēku pielāgošanu  ekspozīcijas  
„Zemkopības darbarīki Daugavpils 
novadā 20.gadsimta  pirmajā pusē” 
izveidei.

 Projekta budžets:

Projekta īstenošanai piešķirts Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) publiskais finan-
sējums 199 202,05 EUR apjomā, kas 
paredzēts   būvniecības tehniskās 
dokumentācijas izstrādei, būvdar-
bu veikšanu, autoruzraudzības un 
būvuzraudzības veikšanai.  

Projekta īstenošana  jāveic līdz 
2015.gada 3.augustam.  Publiska ie-
pirkuma  rezultātā SIA “Arhitekta L. 
Šmita darbnīca”   ir sagatavojis   Slu-
tišķu vecticībnieku  lauku sētas  reno-
vācijas tehnisko projektu.   Tehniskā 
projekta ietvaros veikta padziļināta 
vēsturiskā izpēte, kas apliecina  atjau-
nojamā objekta  kultūrvēsturisko uni-
kalitāti. Slutišķu sādža kā vietvārds 
minēts 1785. gadā. 1909. gadā pēc   
sādžas   sadalīšanas šeit tika izveido-
ta  viensēta  Nr. 11, ko savā īpašumā 
saņēma vecticībnieku  Jermolajevu  
dzimta. Slutišķu   sādžas vēsturiskā  
struktūra ievērojami zudusi Daugav-
pils HES projektēšanas laikā 1980-to 
gadu vidū, 90-jos  gados tā   bija gan-
drīz  neapdzīvota. 1997. gadā Jermola-
jevu    māja un zeme nonāk  Naujenes 

►►► 

►►►   no 6.lpp.

uz Sibīriju. Strādāja meža darbos. 
1953.gadā atgriezās Latvijā. Ģimenē 
ir divi bērni: dēls Ēriks, 1966. gads, 
meita Vija – 1978. gads. Ir 3 maz-
bērni: Stefans- 23 gadi, Rolands- 16 
gadi, Kristiana- 4 gadi. Marijai patīk 
ceļot, kopā ar vīru apceļojuši visu bi-
jušo Padomju Savienību. Patīk rok-

darbi. Viktoram patīk sports, jaunī-
bā nodarbojās ar boksu.

Kudiņu ģimenei šogad apritēja 
30 gadu kāzu jubileja.1985. gada 
12. janvārī Līksnas ciema padomē 
oficiāli kopdzīvi noformēja Kudiņu 
ģimene. Aivars Kudiņš, strādāja kol-
hozā „Līksna” par elektriķi, kā arī 

Aiga Jonele 
Tatjana Rosovska

Sanita Pinupe 
Līksnas pagasta 

kultūras nama direktore

pagasta īpašumā, šeit tiek  iekārtota  
muzeja ekspozīcija.  Kopā ar dabas 
parku „Daugavas loki”  Slutišķu vecti-
cībnieku  māja kļuvusi par  nozīmīgu 
tūrisma apskates vietu. Ar  Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) atbalstu  tiks saglabāts 
un atjaunots izcils  Latgales vecticīb-
nieku  kultūras mantojuma  paraugs, 
kur muzeja apmeklētājiem  autentis-
kā vidē tiks piedāvāta  iespēja  iepazīt 
vecticībnieku lauku sētas  iekārtoju-
mu, tradicionālos  nodarbošanās vei-
dus  un sadzīves   tradīcijas. 

Projektu finansē:
Eiropas Lauksaimniecības fonds  

lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2007.-
2013. gadam pasākuma „Lauku man-
tojuma saglabāšana un atjaunošana” 
ietvaros. Pasākumu administrē LR 
Zemkopības ministrijas  Lauku atbal-
sta dienests. 

Daugavpils novada dome.
Projekta ieviešanu  veic Daugavpils 

novada Kultūras pārvalde.
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RAŽOTS DAUGAVPILS NOVADĀ

Natālija Koposova: „Mūsu galetes – dzīvais produkts”

Daugavpils novada Naujenes pa-
gastā jau 1999.gadā savu darbību 
uzsāka jaunā fi rmas „Kora” galešu 
ražotne – 15. novembrī konteinerī 
iekrita pirmās kraukšķīgās galetes. 
Tad vēl nebija pat iepakojuma un jau-
nās ražotnes darbinieki vēl nezināja, 
kādu iepakojumu ir jāpasūta un kam 
uz tā ir jābūt norādītam. Un jau trīs 
gadus ražotne pieder SIA „LATTEPS 
FOOD”. Naujenes pagastā ražotā pro-
dukcija tiek eksportēta uz Lietuvu un 
Igauniju un ir sastopama arī citās Ei-
ropas valstīs.

Viss sākās ar maigām, kraukšķī-
gām galetēm „Dr.Nature”, kuras ir 
izgatavotas no ekoloģiski tīriem, ve-
seliem (neslīpētiem) graudiem: lie-
liskiem brūniem rīsiem, kviešiem un 
griķiem. Brūnie neslīpētie rīsi ir viens 
no visneitrālākajiem produktiem. Pēc 
tam nāca klāt „Dr.Chocolate” – galetes 
šokolādes glazūrā, vēlāk uzsāka ražot 
„M@izītes”. Tagad uzņēmums ražo 
11 produkcijas veidus un produkcija 
ir pieprasīta. Uzņēmums ir uzsācis 
ražot jaunu produkcijas veidu – „M@
izītes” – rīsi ar kukurūzu, un tuvākajā 
laikā tā jau būs veikalos. Tiek ražoti 
arī divi bioloģiskie produkti – bio griķi 
(no 2009.g) un bio rīsi, kas tirgū parā-
dījās tikai 2014.gadā. Galešu derīgu-
ma termiņš ir viens gads, bet produk-

cija ilgi nestāv plauktos un vienmēr ir 
svaiga. Galvenās izejvielas ir Itālijas 
rīsi, Naujenes pagastā (z/s „Bebri”) 
audzētie kvieši un pārsvarā Lietuvas 
griķi (80%). 

Kā uzsvēra uzņēmuma „LATTEPS 
FOOD” ražošanas vadītāja Natālija 
Koposova, labprāt iepirktu vietējās 
bioloģiskajās saimniecībās audzētos 
griķus, taču vietējie zemnieki pārdod 
tos Vācijai un Polijai, jo nevar saņemt 
šeit sertifi kātu. Un līdz ar to bio gri-
ķus uzņēmums iepērk Polijā.

Produkciju cep uz modernām iekār-
tām, kas ir iepirktas Beļģijā, Itālijā un 
Polijā, un kas prasa no operatoriem 
labas atslēdznieka, elementārās elek-
triķa iemaņas un arī labas datorprog-
rammu zināšanas, kā arī operatoriem 
ir jābūt labiem saimniekiem, ar stip-
rām rokām, jo arī mīkla daļēji ir jāmī-
ca ar rokām. Un sevišķi kaprīzi ir gri-
ķi. Ja pārējo graudu mīklu var mīcīt 
pēc tehnoloģijas daļēji ar rokām, daļēji 
iekārtās, tad griķu mīklu nevar – nav 
izskaidrojams, kāpēc, taču, ja mīcīt 
mehanizēti, galetes izcept nevar. „Mēs 
pētījām, kāpēc tas notiek, taču nesa-
pratām, un arī speciālisti mums neat-
bildēja”, tā saka N. Koposova. Galetes 
tiek ceptas 3-4 vai 6-9 sekundes, kas 
atkarīgs no tā, kāda iekārta darbojas. 
Ražotne strādā visu diennakti, tikai 

pirmdienās ir sanitārā diena. Trijās 
maiņās saražo tūkstošiem galešu. Ie-
pako saražoto produkciju atkarībā no 
pasūtījuma apjoma 3-4 darbinieces. 
Iepakojumu savai produkcijai ražotāji 
pasūta Latgalē – Daugavpilī (iepako-
jumu kārbiņas „Dr.Nature”), Krāsla-
vā (kārbas transportēšanai), un Rīgā 
(mazos maisiņus). Uzņēmumā „LAT-
TEPS FOOD” kopā ir ap 20 darbinie-
ku, 80% no tiem ir pagasta iedzīvotāji. 
Agrāk strādāja arī vietējie operatori, 
taču aizbrauca uz ārzemēm, un darbā 
tika pieņemti daugavpilieši, kas jau ir 
atgriezušies un vairs neplāno meklēt 
darbu ārzemēs. 

Ideja atvērt ražotni pirms 16 ga-
diem radās bijušajam fi rmas „Kora” 
prezidentam – viņš to smēlās Rietu-
mos. Uzņēmuma „LATTEPS FOOD” 
tirdzniecības vadītājs Sergejs Kiseļovs 
pastāstīja, ka vispirms tika plānots ie-
vest šāda veida produkciju, bet vēlāk 
izskaitīja un saprata, ka ekonomiski 
izdevīgāk ir ievest graudus, pašiem 
izstrādāt brendu un atvērt ražošanu, 
un sūtīja trīs cilvēkus mācīties uz 
mārketinga un menedžmenta kur-
siem, starp kuriem bija arī Sergejs. 
No uzņēmuma pirmsākumiem strādā 
arī brigadieris Sergejs Holodovs, kurš 
piedalījās iekārtu ievešanā un uzstā-
dīšanā.

Natālija Koposova atceras: „Mēs tad 
neko nezinājām, tikai mācījāmies cept 
galetes. Pirmās galetes mēs savācām 
speciālās pārtikas kārbās. Tad vēl bija 
fi rma „Kora”, un tā noslēdza sadarbī-
bas līgumu ar tā laika labāko Latvijā 
mārketinga fi rmu „Asambleja”, kas 
veica ļoti nopietnu tirgus izpēti un 
palīdzēja mums izstrādāt iepakoju-
mu, kas ir līdz šim laikam un ko no 
mums nošpiko mūsu konkurenti pat 
Lietuvā – tik labs tas ir. Un pamazī-
tiņām sākām ražot mūsu produkciju. 
No sākuma bija viens produkta veids 
– rīsu galetes. Rīsus iepirkām Itālijā 
un ražojām „Dr.Nature” ar jodēto sāli 
un sezamu bez jebkādām piedevām.” 
Otrais produkcijas veids bija griķi, 
tad bija griķi ar rīsiem un tiem sekoja 
„M@izītes”. Kā stāstīja N. Koposova, 

produkti tapa ar grūtībām, jo uzņē-
mums tirgū bija pirmais. Tika veikti 
ne tikai mārketinga pētījumi, bet arī 
noskaidrota produkta vērtība. Tādu 
pētījumu Daugavpilī veikt nevarēja, 
un produkciju veda uz centrālo labo-
ratoriju Rīgā, kur izpētīja visu, kas 
prasīja arī ļoti lielus līdzekļus. Tādā 
veidā ražotāji uzzināja, cik labs ir 
viņu produkts. „Kad mēs atbraucām 
saņemt rezultātus, laboranti sagaidī-
ja mūs ar lielām ovācijām un jautāja, 
kur ir dabūjami šie produkti – Latvijā 
tik vērtīgu produktu nav”. 

Sākumā galešu ražotne bija vienīgā 
Baltijā, vēlāk jau radās konkurenti un 
tagad vislielākā konkurence ir ar Lie-
tuvas (1 uzņēmums) un Polijas ražo-
tājiem, daudz uzņēmumu ir arī Čehijā 
un Rietumu valstīs – veikalu plauktos 
ir līdz 8 brendiem. Mūsu novadā ražo-
tā produkcija atšķiras no konkurentu 
produkcijas ar kvalitāti un garšu, līdz 
ar to ir dārgāka. Kad Baltijā gale-
šu ražotne bija vienīgā, bija ļoti liela 
pārdošana, ar konkurentu ieiešanu 
tirgū un sakarā ar uzņēmuma īpaš-
nieka maiņu tā samazinājās. Ja runāt 
par atgriešanos tirgū ar uzņēmumu 
„LATTEPS FOOD”, tad triju gadu 
garumā ik gadu ir vērojams 20-30% 
pieaugums. Latgales tirgū visiecienī-
tākās ir „M@izītes” un vismazāk pēr-
kamas galetes šokolādes glazūrā. „Dr.
Nature” pērk turīgākie cilvēki vai arī 
tie, kuriem vairāk garšo griķi, jo tie ir 
tikai šajā produktā. N. Koposova stās-
ta: „Mūsu galetes – dzīvais produkts, 
kuram piemīt specifi ska svaiguma 
garša, jo uzņēmums veikaliem piegā-
dā produkciju katru trešdienu, un tā 
vienmēr ir svaiga.” 

Uzņēmums nemitīgi attīstās. Gal-
venais inženieris Voicehs Lipskis pa-
stāstīja, ka tiek izstrādāts projekts ar 
mērķi saņemt Eiropas fi nansējumu 
uzņēmuma energosistēmas rekons-
trukcijai – plānots uzstādīt saules 
baterijas. Ja viss izdosies, tad uzņē-
mums ar nākošo gadu jau izmantos 
alternatīvo enerģiju (60-70%).

Irina Jegorova

Kalupes senioru ziedu un tauriņu balle 
Aizritējusi Kalupes pagasta senio-

ru ziedu un tauriņu balle. Seniorus 
priecēja skolēni, Eiropas deju kopa un 
jaunizveidotais vīru vokālais ansamb-
lis. Svētku uzrunas teica novada do-
mes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, 
Sociālā dienesta vadītāja Anna Jego-
rova un Kalupes pagasta pārvaldes 
vadītāja Ināra Ūbele. Pasākuma gaitā 
tika sveikti seniori, kuriem apritēju-
šas apaļās jubilejas.

Kā atzīst Sociālā dienesta vadītāja 
Anna Jegorova, Kalupes seniori ir vie-
ni no aktīvākajiem novadā. 

Anna Jegorova: „Kalupes pagasts ir 
viens no tiem pagastiem, kurā senio-
ru pasākumi tiek apmeklēti diezgan 
aktīvi. Kaut arī Kalupē nav kultūras 
centra un vietas pārvaldes ēkas zālē 
nav daudz, tomēr cilvēki nāk. Jo vi-
ņiem gribas redzēt vienam otru, runā-
ties savā starpā, skatīties uz saviem 
mazbērniem, uz jauniešiem, kuri dejo, 
dzied un spēlē. Par to ir prieks! Pagas-
ta pārvalde ļoti nāk pretī un atbalsta 
seniorus. To dara arī sociālie darbinie-
ki citos pagastos, ne tikai Kalupē. Sa-
vukārt Kalupes sociālais darbinieks 
pārzina visas invalīdu problēmas, jo 
Ligita Liepiņa ir Nieru transplan-
tācijas asociācijas Latgales nodaļas 
vadītāja un ļoti iedziļinās šajā jautā-
jumā. Un tas ir pats svarīgākais, ka 
ir šī sapratne, palīdzība grūtībās un 
atbalsts.”

Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja 

Ināra Ūbele stāsta, ka sadarbība ar 
novada Sociālo dienestu vienmēr ir bi-
jusi pilnvērtīga un ražīga. 

Ināra Ūbele: „Kalupes seniori ir sa-
mērā aktīvi. Viņi iesaistās visos tiem 
piedāvātajos pasākumos un projektos, 
tā kā mums ir paveicies ar viņiem. 
Gribas atzīmēt, ka itin bieži rīkojam 
Kalupes saimnieču kulinārās pēc-
pusdienas, kuru laikā viņas dalās ar 
savām receptēm. Šīs pēcpusdienas ir 
tematiskās, un visas receptes drīzumā 
tiks apkopotas arī vienotā grāmatā.” 

Pagājušajā gadā Kalupes seniori 
aktīvi iesaistījās projektā „Mēs kopā 
dzīvojam mūsu valstī”, kura ietvaros 
Kalupē notika sveču liešanas nodarbī-
bas, kā arī tika dibināta Eiropas deju 
kopa, kas darbojas vēl joprojām. 

Pavisam nesen deju kopas dalībnie-
ces tika pie jauniem un skaistiem tēr-
piem, kurus tagad labprāt demonstrē 
savās uzstāšanās reizēs gan pagasta 
pasākumos, gan arī citviet. Elegantie 
tērpi tika iegādāti Lauku atbalsta die-
nesta rīkotā projektu konkursa ietva-
ros, kuru iesniedza Kalupes sieviešu 
klubs „Astras”. Tērpiem līdzfi nansēju-
mu ir piešķīrusi arī Daugavpils nova-
da dome. 

Kalupes pagasta sociālā darbinie-
ce Ligita Liepiņa stāsta, ka vairāki 
seniori ir aktivizējušies, pateicoties 
iesaistei projektos. Ir notikušas ne ti-
kai sveču liešanas, bet arī fl oristikas 
nodarbības. Pagastā notiek pasāku-

mi, tiek veidotas jaunas pašdarbnieku 
grupas, kurās tiek iesaistīti visu vecu-
ma grupu pārstāvji. 

Daugavpils novada Sarkanā Krus-
ta jaunieši brīvo laiku bieži pavada, 
stiprinot sadarbību starp Kalupes pa-
gasta vecāko paaudzi un jauniešiem, 
veicot kopā stikla apgleznošanu, ru-
nājoties par dzīvi un pārņemot dzīves 
pieredzi no vecākiem cilvēkiem. 

Seniori aktīvi turpina darboties 
Bērnu un jauniešu dienas centra „Va-
ravīksne” telpās. Pavisam drīz tiks 

organizēta sapulce, kuras laikā tiks 
apspriestas turpmākās senioru akti-
vitātes. Kalupes seniori ir izteikuši 
vēlmi organizēt vokālo ansambli, tiks 
turpinātas arī iesāktās radošās nodar-
bības. 

Olga Smane
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Andris Ķesters: „Ja rodas kāda problēma, tā ir jārisina uzreiz”

Laucesas pagasts ir viena no Dau-
gavpils novada administratīvajām 
teritorijām dienvidos no Daugav-
pils, novada Augšzemes daļā. Ro-
bežojas ar sava novada Tabores, 
Skrudalienas, Demenes, Medumu 
un Kalkūnes pagastiem, kā arī Dau-
gavpils pilsētu. Lielākās apdzīvotās 
vietas ir Mirnijs (pagasta centrs) un 
Laucesa. Pagastā atrodas divas baz-
nīcas: Laucesas katoļu baznīca un 
Volodinas vecticībnieku lūgšanas 
nams.

Laucesas pagasts agrāk saucās 
par Kalkūnes pagastu, kurš dibināts 
1864. gadā un  1925. gadā pārdēvēts 
par Laucesas pagastu. Pagasts bija 
ļoti liels, 1926. gadā pagasta ciemi 
– Niderkuni, Liginišķi un Judovka 
pievienotas Grīvas pilsētai. 1937. 
gadā pagasta platība sastādīja 115 
kv.km ar iedzīvotāju skaitu 4500: 
latviešu (28%), krievu (31%), poļu 
(19%) un citi. Vēstures gaitā pa-
gastu skāra daudz pārmaiņu. 2009. 
gadā Laucesas pagastu kā adminis-
tratīvo teritoriju iekļāva Daugavpils 
novadā. No 2009. gada par Laucesas 
pagasta vadītāju strādā Andris Ķes-
ters. 

Kur ir Jūsu dzimtā puse, kādas 
spilgtākās atmiņas par bērnību?

Esmu dzimis Preiļos 1960. gadā 
ļoti skaistā datumā – 15. augustā, 
kad svin Jaunavas Marijas debesīs 
uzņemšanas svētkus. Vecāki ir nā-
kuši no vienkāršām lauku ģimenēm 
– māte no Vidzemes (Cēsu rajons), 
tēvs – no Latgales. Satikušies Prei-
ļos. Esmu pilsētas bērns, jo no 1962.
gada ģimene pārcēlās uz Daugavpili, 
kur mammai piedāvāja galvenā zoo-
tehniķa vietnieka amatu, kur viņa 
arī visu mūžu nostrādāja. Bet visus 
brīvlaikus un atvaļinājumus pavadī-
ju tieši pie mammas vecākiem – ne-
biju nekādās vasaras nometnēs. Pēc 
4 gadiem piedzima mana jaunākā 
māsa. Dzīvojām Jaunbūvē. Blakus 
bija 12. vidusskola, kur arī sākās 
manas skolas gaitas un tika iegūta 
pamatizglītība. Par cik no pašas bēr-
nības mani interesēja tehnika, ļoti 
daudz ņēmos ar visādiem dzelžiem, 
bieži braukāju ar tēvu, kurš strā-
dāja par šoferi, nolēmu iet mācīties 
nevis uz vidusskolu, bet uz Višķu 
sovhoztehnikumu apgūt mehāniķa 
specialitāti. 1979. gadā pabeidzu to. 
Septiņpadsmit gados man jau bija 
vadītāja prasmes, bet sanāca tāds 
kuriozs – apliecība netika izsniegta, 
jo man vēl nebija 18. Saņēmu to ti-
kai pēc pusgada. Vecāki manī ieau-
dzināja darba mīlestību, mērķtiecī-
bu un atbildības sajūtu.

Kādi priekšmeti skolā vairāk 

patika? Apmeklējāt kādus pul-
ciņus?

Vairāk patika matemātika, fi zika, 
ķīmija. Bērnībā biju ļoti aktīvs spor-
tā. Ģimene pārcēlās dzīvot uz ķīmi-
ķu mikrorajonu un tur bija blakus 
gan mežs, gan Gubiščes ezers, gan 
sporta laukums. Visas aktivitātes 
tur arī notika – ziemā hokejs, slē-
pošana mežā, vasarā futbols. Nebija 
dienas, kad mēs tur nesportotu. Pie-
dalījos arī „Zelta ripas” spēlēs. 

Pastāstiet, lūdzu, par savām 
darba gaitām.

Pēc tehnikuma mani nozīmēja 
strādāt ATU-1800 Kalkūnē. „Lauk-
tehnikā” autoparkā 2-3 mēnešus 
līdz dienestam armijā strādāju par 
dežūrmehāniķi. Dienēju Tālajos 
Austrumos, atgriezos 1981. gadā. 
Un vairs nebija vēlmes ņemties 
ar dzelžiem, strādāt par šoferi, un 
nāca piedāvājums strādāt netālu 
no dzīvesvietas - Latvenergo sistē-
mā augstsprieguma tīkla sadales 
apakšstacijā. Piekritu. Tā bija inte-
resanta vieta – varbūt vienīgā Dau-
gavpilī, kur strādāja tikai latvieši 
un runājām tikai latviski. Strādājot 
par elektromontieri, guvu labu pie-
redzi.

Un nekur nemācījāties, lai ap-
gūtu šo specialitāti? Tātad bija 
labs skolotājs?

Es pēc dabas esmu ļoti aktīvs cil-
vēks, ar jebkuru darbu galā varu 
tikt ļoti labi, un cilvēki bija vienmēr 
apmierināti. Arī tehnikumā prakses 
laikos man deva īpašus uzdevumus. 
Pat vadītāja profesijas apgūšanas 
laikā es biju viens no tiem, kuri ar 
instruktoru braukāja uz Rīgu – man 
tad nebija pat 17. 

Jā, man bija ļoti labs meistars - 
Jānis Priednieks, kura pakļautībā 
es strādāju. Ar laiku iestājos Dau-
gavpilī, Rīgas politehniskajā insti-
tūtā Enerģētikas fakultātes vakara 
nodaļā. Trīs gadus apvienoju darbu 
ar mācībām. Lai turpinātu mācības 
– to jau vajadzēja darīt Rīgā – pār-
gāju strādāt uz galvaspilsētu. Gal-
vaspilsētā jau bija citāds darba gra-
fi ks, mācības turpināju jau dienas 
nodaļā. Saņēmu inženiera-elektriķa 
diplomu, kura pārziņa bija elektro-
piedziņas un automatizācijas proce-
si. 

Sanāca tā, kad pabeidzu institū-
tu, atnācu strādāt uz putnu fabriku 
Laucesā. Tas bija 1988. gadā. Tiku 
pieņemts darbā par inženieri-elek-
triķi, un manos pienākumos  bija  
jaunizbūvēto putnu novietņu teh-
noloģiskā procesa nodrošināšana.  
Kad tika viss sakārtots, man atlika 
brīvais laiks citu jautājumu risinā-
šanai. Bet tā sagadījās, ka putnu 
fabrikas kolektīvs vienā no sapul-
cēm piedāvāja man direktora vie-
tu. Un no 1990. gada es kļuvu par 
Daugavpils putnu fabrikas direk-
toru, un šajā amatā nostrādāju 16 
gadus. Tā bija liela pieredze, prak-
se – ļoti daudz smēlos no vecākiem 
kolēģiem, kaut arī viņi bija manā 
pakļautībā. Gribu pieminēt galveno 
putnu fabrikas zootehniķi Antonidu 
Kozlovu, kura deva ļoti daudz prak-
tisko padomu un zināšanu, kas skar 
ne tikai ražotni, bet arī dzīvi. Darbs 
fabrikā bija smags, jo viss mainījās, 
viss juka, pajuka saistības ar Pa-
domju Savienību, nebija izejvielu, 
nezinājām, kas būs rītdien, ar ko 
barosim vistas, sākās konkurence, 
sāka nākt iekšā produkcija no Po-
lijas, pārprodukcija u.c. Bija tiešām 

ļoti smagi, bet tā bija arī ļoti liela 
prakse un laba pieredze, kā izdzīvot 
tādos laikos. Mūsu fabrika turējās 
līdz pēdējām – kamēr kapitāldaļu 
turētāji nolēma, ka pietiek cīnīties 
ar vējdzirnavām. Un tā 2006. gadā 
es beidzu savu darbību fabrikā. 

Ar laiku arī dzīvot pārcēlos tuvāk 
darbam – uz Laucesi. Lauki un lau-
ku darbi man nav sveši. No 1995.
gada jau pārcēlāmies uz savu māju. 
Taču vēl jāpastāsta, ka, strādājot 
fabrikā, kad tur viss bija sakārtots 
un normāli darbojas,  kaut kā pie-
trūka – un 1993. gadā radās zem-
nieku saimniecība (piena lopkopība 
un graudu ražošana) un samērā lie-
la – uz šodienu 300 ha. Tāpēc, kad 
aizgāju no putnu fabrikas, pilnībā 
pievērsos saimniecībai. Sākās no-
vada reformas un man piedāvāja 
pārvaldes vadītāja amatu. Tā kā no 
2. sasaukuma biju Laucesas pagas-
ta padomes deputāts, tad vadītāja 
vietnieks, un man šī joma nebija 
sveša, bija zināmi visi jautājumi 
un problēmas, kas tika risināti pa-
gastā, piekritu – „Pamēģināsim arī 
šeit”. Un dzīvē bija atkal kaut kas 
jauns, jauns izaicinājums. Un tā no 
2009. gada strādāju par pārvaldes 
vadītāju.  

Pastāstiet nedaudz par Lauce-
sas pagastu. Kāds tas ir?

Laucesas pagasts ir vidēji liels, tā 
teritorija ir 6122,10 ha, iedzīvotāju 
skaits 1422, no tiem 975 ir darbspē-
jīga vecuma, 304 – virs darbspējīga 
vecuma un 141 – līdz darbspējīgam 
vecumam. Pagājušajā gadā pagastā 
piedzima 7 bērni, nomira 13 cilvēki, 
noslēgtas 7 laulības. Skolā mācās 43 
skolēni, 17 bērni apmeklē pirmssko-
las izglītības iestādi. Pagastā var 
lepoties ar cilvēkiem, kas šeit dzī-
vo un darbojas. Īpaši liels lepnums 
par sportistiem, kuri uz pagastu un 
novadu ir atveduši pasaules čempio-
nātu zelta medaļas. Laucesā darbo-
jas svaru bumbu celšanas sekcija 
čempiona Edgara Pavlovska vadī-
bā. Prieks par šo jaunatni, kurai ir 
mērķis un arī izdodas sasniegt labus 
rezultātus. Ir labi sasniegumi citos 
sporta veidos. Pagasts sportā ieņem 
2.vietu novadā. 

Kādi projekti ir realizēti šajā 
laikā un kādas ir prioritātes 
pašreizējā darbā?

Visnozīmīgākais un lielākais ir 
ūdenssaimniecības rekonstrukci-
jas projekts. Un, ja šodien Mirnijā 
ūdens kvalitāte vismaz atbilst vi-
siem valsts standartiem, tad Lauce-
sas ciematā ir jāuzlabo ūdens kvali-
tāte un jāmeklē fi nansējuma avots. 
Uzsākot darba gaitas, piedalījos 
Laucesas sabiedriskā centra pro-
jekta īstenošanas noslēguma fāzē. 
Centrs ļoti aktīvi strādā arī šodien. 
Nākošais bija ceļa „Viesturi – Nakti-
ņi” rekonstrukcijas projekts (veda uz 
bijušo Laucesas pamatskolu), vēlāk 
tika veikts kultūras nama jumta re-
konstrukcijas projekts. Bērnu rotaļu 
laukuma pie Laucesas sabiedriskā 
centra izveidošanas projekts. Tika 
realizēts ļoti veiksmīgs un acīm ska-
tāms pirmsskolas izglītības iestādes 
izveidošanas projekts. Pagājušajā 
gadā pie kultūras nama izveidojām 
celiņus. Sakārtojām skolas sporta/
aktu zāli, nomainījām logus. Priecē, 
ka projektu realizēšanas jomā ļoti 
aktīvi darbojas biedrība „Jaunības 
spārni”.

Kuru jautājumu risināšana šo 
gadu garumā vienmēr ir bijusi 

pirmajā vietā? Kādas prioritā-
tes?

Agrāk tā bija skola. Tagad, kā jeb-
kuram pagastam mūsu valstī – ceļi. 
Bēdīgā stāvoklī ir asfalta segumi 
ciematos, jo tie ir būvēti vēl padomju 
laikos. Un tam visam ir vajadzīgi ļoti 
lieli līdzekļi, un tam varētu piesais-
tīt ES naudu, bet Eiropas nauda ir 
saņemama tikai to ceļu uzlabošanai, 
kur ir ražotnes. Bēdīgi ir ar Mirnija 
ciematu, kas pagaidām neatbilst ES 
projektu prasībām. 

Kādi ir aktuālākie jautājumi, 
ar kuriem nāk iedzīvotāji?

Iedzīvotāji nāk ar ikdienas jautā-
jumiem – zemes jautājumi, sociālie. 
Ļoti labi strādā speciālistu koman-
da un atrisina daudzus jautājumus, 
līdz ar to pie manis iedzīvotāji ne-
nāk tik bieži. Atnāk ar labām ide-
jām, pēc padoma vai pakonsultēties. 

Kādi ir pagasta lielākie pagas-
ta zemnieki? Uzņēmēji?

Kādreiz bija liela putnu fabrika 
un tur bija ap 80 darba vietām. Pa 
cik mēs esam piepilsēta, mums ir 
ļoti labi attīstīta siltumnīcu saim-
niecība. Lielākā zemnieku saimnie-
cība „Gundegas-1” ir Aleksandram 
Kandrovskim-Kudrjavcevam, kurš 
nodrošina Daugavpils centrālo tir-
gus ar gurķiem un tomātiem vairāk 
kā par 50%. Saimniecības „Sēlija” 
īpašnieks Alberts Mendriķis nodar-
bojas ar augļu dārziem. Platība sa-
stāda ap 20 ha. Priecē, ka zeme ir 
apstrādāta, ir audzis pieprasījums 
pēc zemes platībām, un lauki ir sa-
kārtoti. Ir arī jaunie zemnieki, pie-
mēram Žalnerčiku ģimenē aktīvi 
saimniecības darbos iesaistījās dēls-
skolnieks. 

Kuras no tradīcijām pastāv 
pagastā jau vairākus desmitus 
gadu?

Dervanišķu ezera krastā aktīvi 
tiek atzīmēti Meteņi un  pagasta 
Jāņu sumināšana Līgo svētkos. 

Kādi ir galvenie Jūsu darbības 
principi? Dzīves moto?

Jā ir mērķis, tas obligāti ir jāsa-
sniedz. Ja rodas kāds jautājums vai 
problēma, tā ir jārisina uzreiz, nekā-
dā gadījumā nevajaga vilkt garumā. 
Darbs ir pakārtots cilvēka labklājī-
bai. Kur ir iespēja kaut ko labu izda-
rīt, tur arī darbojamies. Šajā amatā 
garlaicīgi nepaliek, tā ir tā vieta, 
kur es varu kaut ko izdarīt ar savu 
zināšanu bagāžu, darba pieredzi un 
darba praksi.

Vai Jums ir liela ģimene?
Ar sievu Irinu iepazinos Rīgā, kad 

mācījos politehniskajā institūtā. 
Mēs izaudzinājām trīs meitas, jau-
nākai būs 18 gadi un viņā vēl mācās 
vidusskolā, vecākā pabeidza Latvi-
jas Universitāti un strādā bankas 
kredītdaļā Rīgā, vidējā strādā Dau-
gavpilī. Cenšos viņām būt par pie-
mēru. Ir viena mazmeitiņa.

Sieva vairāk velta laiku bērnu 
audzināšanai, mājsaimniecības dar-
biem, viņa man ir liels atbalsts. Un 
šis atbalsts jūtams visu laiku – tai 
skaitā arī morālais. Kaut Irinai ir 
tehniskā izglītība, viņai ir psihologa 
dotības. Ir momenti, kad tas ir ļoti 
svarīgi. 

Ko gribat novēlēt pagasta cil-
vēkiem?

Stipru veselību, možu garu un 
darba sparu.

Ar Andri Ķesteri sarunājās 
Irina Jegorova. 
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P E R S O N Ī B A

„Vienīgais līdzeklis no visām nebūšanām ir mīlestība pret sevi” 

Šomēnes intervija ar Pašvaldības 
īpašuma nodaļas vadītāju Vasilisu 
Pudovkinu. Kopš 1986. – 1991. gadam 
Vecpils ciema padomes priekšsēdētāja, 
no 1991. – 2008. gadam Naujenes pa-
gasta padomes priekšsēdētāja, no 2009. 
– 2011. gadam – Daugavpils novada 
domes Īpašuma apsaimniekošanas un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļas va-
dītāja, kopš 2011. gada – novada domē 
vada Pašvaldības īpašuma nodaļu. 
Kopš 1975. – 2013. gadam darbojusies 
arī kā deputāte (Vecpils ciema padomē, 
Naujenes ciema padomē, Naujenes pa-
gasta padomē un Daugavpils novada 
domē), 23 gadu garumā bijusi Nau-
jenes pagasta vadītāja. Atmiņās par 
savu raženo darba dzīvi dažādos valsts 
varas periodos un dzīves atziņām viņa 
labprāt dalījās ar mūsu lasītājiem. 

Kur ir Jūsu dzimtene, kas ir biju-
ši Jūsu vecāki? 

Esmu dzimusi Naujenē un te dzīvoju 
vēl joprojām. Es ļoti mīlu savu nova-
du, savu dzimteni. Nāku no vecticīb-
nieku ģimenes, mani vecāki ir bijuši 
zemnieki. Naujenē vienmēr ir bijušas 
arī manu vecāku mājas, te ir arī viņu 
dzimtā puse. Tēvs ir bijis noliktavas 
pārzinis, māte strādāja fermā. Viņiem 
bija sava piemājas saimniecība. Atce-
ros, kā mamma mums vienmēr teica, 
ka galvenās dzīves vērtības ir ģimene 
un ticība. Vecāki mūsos jau no bērnī-
bas ieaudzināja stipru savas zemes un 
darba mīlestību. Mūsu ģimenē visi bija 
ļoti strādīgi, arī mēs kopā ar brāli. Va-
jadzēja palīdzēt vecākiem lauku darbos 
un darba bija daudz – dārza stādīšana, 
siena sarūpēšana, ravēšana un citi. Es 
piedzimu septiņus gadus pēc 2. Pasau-
les kara, un šis laiks tiešām bija grūts 
laiks. Mamma man bija ļoti laba rok-
darbniece, mācīja man gan aust, gan 
adīt, gan šūt. Taču dzīves laikā darbs 
man vienmēr ir bijis pirmajā vietā un 
rokdarbiem laika neatlika. Darbs mani 
aizrāva un es veltīju tam visu sevi. 

Vai līdz šim brīdim ir saglabāju-
šies mammas rokdarbi?  

Protams. Tos es glabāju ar lielu mī-
lestību un lepnumu. Tie tiek rūpīgi 
glabāti un svētku reizēs, kad pie mums 
pulcējas kupla radinieku saime, šie 
darbi tiek no pūralādes izņemti laukā.

Kas ir palicis atmiņā no bērnības 
laika?  

Es atceros, kā mamma, darot jebku-
ru mājas darbu, dziedāja. Es atminos 
visas viņas dziedātās dziesmas. Tās 
viņai sniedza iedvesmu, enerģiju un 
labu noskaņojumu. Netālu no mūsu 
mājas, ielas pretējā pusē, kādreiz atra-
dās vecticībnieku lūgšanas nams, kurā 
kalpojošais garīgais tēvs bija ieguvis 
lielu draudzes locekļu cieņu un mīles-
tību. Draudze bija ļoti liela, tajā bija 
aptuveni 1500 draudzes locekļi. Tajā 
pat laikā garīgais tēvs bija ļoti atsau-
cīgs kaimiņš. Ļoti bieži, kad māte bija 
aizņemta darbos vai brauca uz pilsētu, 
viņa lūdza viņam mūs ar brāli pieska-
tīt. Atceros tādu gadījumu, kad garī-
gais tēvs palūdza, lai sakopjam namu. 
Mēs tik cītīgi mazgājām un kārtojām, 
līdz beidzot zem svētbildes, slaukot grī-
du, atradām daudz, daudz monētu. Tas 
bija atalgojums, ko dieviņš mums sūtī-
ja par mūsu darbu. Toreiz bija tik liels 
prieks, tās sajūtas atceros vēl līdz šim 

brīdim. Atceros, kā aizskrējām uz vei-
kalu, nopirkām konfektes un pilnpie-
nu, kas toreiz ģimenes galdā bija liels 
retums. Par lielu nožēlu, šis lūgšanu 
nams 60-to gadu beigās tika aplaupīts 
un nodedzināts. Tagad šajā vietā mūsu 
kaimiņam pieder graudaugu sējumi. 

Ļoti spilgtas atmiņas man ir tie-
ši par mammu. Kad sākās Atmodas 
laiks, mamma ļoti bieži vakariņu laikā 
mums stāstīja par savu dzīvi, par to 
laiku, kad viņa bija represēto pulkā. 
Stāstīja par skolas laiku. Skolā viņa 
mācījās latviešu valodā, skolotāji tolaik 
bija ļoti stingri, stingra bija arī disciplī-
na. Visas savas dzīves laikā viņa nesa 
sevī valstiskumu un piederību Latvijas 
tautai. Ļoti spilgti man palika atmiņā 
laiks, kad atkal skanēja „Dievs svētī 
Latviju” un mana māte, stāvot kājās, 
to dziedāja. Tas mani ļoti sajūsmināja!  

Kādi bija skolas gadi?
Mācījos Vecpils pamatskolā. Palika 

atmiņā 1967.gads, kad tika uzbūvēta 
jaunā skola, kur tagad atrodas Nau-
jenes pamatskola. Vēlos lielu paldies 
teikt toreizējam iedvesmojošam, zino-
šam un iecietīgam skolas direktoram 
Jakovam Gorodinskim, mūsu skolotā-
jam Serafi mai Mihailovai un Viktori-
jai Panovskai. Vidusskolas gadi man 
pagāja Biķernieku vidusskolā. 1969. 
gadā tā bija viena no lielākajām rajona 
skolām un tajā mācījās vairāk kā 300 
skolēni. Tolaik skolu vadīja direktore 
Cilija Iošpa. Viņa bija lielisks peda-
gogs un vadītājs. Skolas programma 
tolaik bija ļoti interesanta, daudz bija 
dažādu pasākumu. Arī šodien, kā mēs 
redzam, skola attīstās. Tā kā tā bija 
lauku skola, mums bija iespēja apgūt 
arī traktora vadīšanu un lopkopja spe-
cialitāti. Ik vasaru mums bija prakse 
fermā un laukos. Pēc vidusskolas aiz-
gāju mācīties Rīgas uzskaites un kredī-
ta tehnikumā, kur ieguvu grāmatveža 
specialitāti. Augstāko izglītību ieguvu 
jau vēlāk, 1991. gadā absolvējot Balt-
krievijas Republikas Politoloģijas un 
sociālās pārvaldes institūtu un iegūs-
tot politologa – pasniedzēja profesiju. 

Kur sākās un kā pagāja Jūsu 
darba gadi? 

Pēc Rīgas uzskaites un kredīta teh-
nikuma absolvēšanas atnācu strādāt 
sovhozā „Naujene”. Lielu paldies vēlos 
pateikt toreizējai galvenajai grāmat-
vedei Palmirai Koklač- Koklačevai, 
kura bija mana padomdevēja. Vēlos 
pastāstīt par sabiedrisko darbu, kas 
tolaik bija ļoti interesants un piesāti-
nāts. Vienmēr biju aktīva pašdarbības 
kolektīvu dalībniece, vadīju koncertus 
un pasākumus. Tolaik ciema kultūras 
nams un bibliotēka atradās tagadējās 
Juzefovas baznīcas telpās. Tā vadītāja 
bija radošā un talantīgā Vera Karmo-
donova. Bija ļoti daudz pašdarbības ko-
lektīvu, kuros aktīvi iesaistījās jaunie-
ši. Tas bija ļoti liels viņas nopelns. Tika 
svinēti pilngadīgas un bērnības svētki, 
kāzas, bērnu kristības utt. Milzīgs ir 
V.Karmadonovas nopelns organizēt un 
izvedot folkloras kopu “Ružeņa” , kura 
vadītāja nu jau vairāk kā 15 gadus ir 
Inga Zeile. 

1975. gadā tiku uzaicināta strādāt 
Vecpils ciema padomē par sekretāri. 
Šajā amatā nostrādāju 3 gadus. Strā-
dājot ciema padomē par sekretāri, bija 
jāveic grāmatveža, dzimtsarakstu no-
daļas vadītāja un sēžu protokolētāja 
pienākumi. Notika daudzas komiteju 
un komisiju sēdes. Visas saimnieciskās 
funkcijas, ko tagad pilda pašvaldība, 
tajā laikā bija sovhozu un kolhozu pār-
ziņā. Sekretārei bija jāveic arī tautas 
skaitīšana, toreiz vairāk kā 40 ciemos 
dzīvoja 6 000 iedzīvotāji. Trīs dienu lai-
kā bija jāsadrukā uz rakstāmmašīnas 
visu iedzīvotāju personas dati. Drukā-
ju diennaktīm un man sapampa rokas. 
Pēc šī gadījuma sāku aizdomāties, vai 
tiešām 65 rubļu dēļ (tāda bija sekre-
tāra alga), man būtu jāveic visi šie 
daudzie pienākumi. Un es uzrakstīju 
atlūgumu. Aizgāju strādāt uz sovhozu 
par darba aizsardzības inženieri. Pēc 
pus gada mani uzaicināja strādāt par 
Biķernieku ciema padomes priekšsē-
dētāju. 1982.gadā atgriezos dzimtajā 
sovhozā „Naujene”, mani ievēlēja par 
arodbiedrības komitejas priekšsēdētā-
ju. Tas bija ļoti piesātināts laiks – noti-

ka skaisti pasākumi un dibinātas notu-
rīgas tradīcijas. Arodbiedrība rūpējās 
arī par darbinieku atpūtu – tika or-
ganizētas ekskursijas un braucieni uz 
sanatorijām. Es ļoti mīlu cilvēkus, un 
lielu gandarījumu izjūtu, kad daru cil-
vēkiem kaut ko labu. Pati ne reizes to-
laik nebiju aizbraukusi uz sanatoriju, 
sūtīju citus. Taču šo atpūtas braucie-
na iespēju es izmantoju, jau strādājot 
Naujenes ciema padomē. Man pavei-
cās strādāt zinošu, gudru un kompe-
tentu vadītāju - Daugavpils rajona 
padomes priekšsēdētāja Viktora Krola 
un Daugavpils novada pašvaldības iz-
pilddirektores Vandas Kezikas vadībā, 
kur es ieguvu vērtīgu darba pieredzi 
pašvaldības darbā. 

Kādi nozīmīgi projekti tika īste-
noti Naujenē Jūsu vadības laikā? 

Ļoti smags laiks bija, kad valdība 
visu dzīvojamo fondu, katlu mājas un 
siltumtrases, kas bija jau savu laiku 
izdzīvojušas, nodeva Naujenes ciema 
padomei apsaimniekošanā. Es vēlos 
pateikties Aleksandram Aizbaltam, ar 
kuru kopā strādājām ļoti ilgi. Mums 
bija jālemj, kā šos visus īpašumus 
pārvaldīt. 1993. gadā ciema deputāti 
nolēma dibināt pašvaldības uzņēmu-
mu, kuru vadīja Ludvigs Lapinskis. 
Tas bija ļoti smags laiks. Komunālo 
pakalpojumu cenas mainījās, cilvēki 
bija neapmierināti, nespēja maksāt 
un pašvaldības uzņēmumam radās 
liels parāds. Tie bija pārmetumi un 
neapmierinātība, jo pirms šīs pār-
ņemšanas komunālos pakalpojumus 
sniedza uzņēmumi: Vecstropos – SCO 
un CCR-1, Kraujā – PMK-9, Locikos 
- Padomju armijas, Naujenē - paju sa-
biedrība “Naujene”, un tarifi  bija lētā-
ki, tā kā izdevumu par komunālajiem 
pakalpojumiem lielāko daļu fi nansēja 
paši uzņēmumi un tikai minimumu 
maksāja paši iedzīvotāji. Tikāmies ar 
iedzīvotājiem un skaidrojām situāciju. 
2000. gadu sākumā Naujenes pagasta 
padomes deputāti pieņēmām lēmumu 
par visas komunālās saimniecības re-
konstrukciju. Mēs lūdzām palīdzību 
Finanšu ministrijai, taču tolaik valsts 
komunālo saimniecību rekonstrukcijas 
projektiem fi nansējumu neizsniedza 
un mums vajadzēja ņemt lielu kredītu. 
Nedēļas laikā bija jāizstrādā komunā-
lās saimniecības attīstības projekts, 
lai dabūtu šo atbalstu no ministrijas 
puses. Četros lielākajos ciemos sākām 
rekonstruēt vecās trases un celt jaunas 
katlu mājas. Vēlos pateikties Naujenes 
profesionālajai speciālistu komandai, 
kas tajā laikā strādāja. Projekts tika 
izstrādāts, un, pateicoties piešķirtajam 
fi nansējumam, arī realizēts. Otrais vē-
rienīgais projekts tika īstenots 2005. 
gadā, kad tika rekonstruēta visa pa-
gasta ūdenssaimniecība. Lielu paldies 
vēlos teikt pašreizējam SIA „Naujenes 
pakalpojumu serviss” vadītājam Aiva-
ram Elksniņam un viņa darba kolektī-
vam par iniciatīvu un darba mīlestību, 
uzdrīkstēšanos arī šodien risināt visus 
šos jautājumus, kas skar komunālo 
saimniecību. Nevar nepieminēt arī so-
ciālās sfēras attīstību pagastā. Daudz 
tika domāts par to, kā aktivizēt pagas-
ta seniorus. 2006.g. izveidots Sociālās 
aprūpes dienas centrs „Žēlsirdība”. 
Esmu pateicīga toreizējai Sociālā cen-
tra psiholoģei Viktorijai Grišinai par 
ideju izveidot Veselības skolu. Viņa 
brauca uz katru ciema bibliotēku, pie 
iedzīvotājiem, lai iedrošinātu aktīvā-
kos nākt nodarboties ar dejām, pieda-
līties teātra terapijas un muzikālajos 
treniņos. Sanāca kopā pensionāri, 
invalīdi, kas rīkoja un apmeklēja pa-
gasta pasākumus. Līdz ar rajona re-
organizāciju, Veselības skola pārstāja 
darboties, taču šīs programmas centrā 
vēl joprojām turpinās – tiek rīkotas ra-
došās nodarbības, ir dibināts senioru 
deju kolektīvs un vokālais ansamblis. 
Ar mērķi aktivizēt pagasta jauniešus, 
tika veidots arī jauniešu centrs, kuru 
šobrīd mēs zinām kā Jaunatnes inicia-
tīvas un sporta centru. 

Pateicoties Jūsu iniciatīvai, tika 
dibinātas daudzas skaistas tradī-
cijas. Piemēram, „Augšdaugavas” 
festivāls. 

„Augšdaugavas” svētki nevarētu 
notikt, ja nebūtu Naujenes muzeja. 

Mani vienmēr mulsināja tas, ka, dzī-
vojot savā zemē, savā dzimtajā Nau-
jenes pagastā, mēs tomēr nepietiekoši 
zinām mūsu pagasta vēsturi. Radās 
doma par pagasta muzeja izveidi. Mūs 
atbalstīja pagasta deputāti. Izveidot 
un vadīt Naujenes Novadpētniecības 
muzeju bija piedāvāts Locikos bib-
liotēkas vadītaja Svetlanai Gavrilo-
vai. Tika vākta informācija un senie 
priekšmeti no pagasta iedzīvotājiem, 
muzejs tika atvērts 1994. gadā. Šobrīd 
Naujenes Novadpētniecības muzejā 
ir moderns dabas informācijas centrs, 
ar jaunām tehnoloģijām un ārkārtīgi 
bagātu kultūrvēstures mantojumu. 
Pēc muzeja izveides tika atvērta Slu-
tišķu vecticībnieku māja, kā viena no 
muzeja fi liālēm - tūristiem bija iespēja 
iepazīstieties ar vecticībnieku kultūr-
mantojumu, nogaršot arī vecticībnieku 
tradicionālo ēdienu – „guļbešniekus”. 

Man ļoti patīk Ata Kronvalda vārdi 
„Tikai tas, kas savu tēvu zemi pazīst, to 
var patiesi mīlēt”. Un man radās doma, 
ka jāveido kas tāds, ar ko mūsu vēstu-
ri varētu zināt un atcerēties. Tieši tur, 
kur vēsturiski bija Dinaburgas pils-
drupas, mēs atklājām Dinaburgas pils 
maketu. To veidoja mākslinieks Igors 
Manžoss. Vēlāk tika atklāts apskates 
objekts „Dinaburgas pilsdrupas” un 
notika ekskursijas. Tā, dabas parks 
„Daugavas loki” tika pakāpeniski lab-
iekārtots un veidoti šie skaistie objekti. 

Kam šo gadu laikā ir iekrājies 
vārds „paldies”? 

Es 38 gadus esmu bijusi kā deputāte, 
23 gadus esmu vadījusi Naujenes pa-
gastu. Vēlos pateikties visiem, kas ar 
mani ir strādājuši, kas man ir uzticē-
jušies, kas uz mani paļāvušies. Mans 
raksturs ir stingrs un daudziem ar 
mani nav viegli gājis, taču es uzskatu, 
ka ir jāstrādā profesionāli. Man patīk 
strādāt ar profesionāļiem, kopīgā ko-
mandā un darbā ejot uz nosprausto 
mērķi. Paldies vēlos pateikt Inārai 
Miglānei, kas vada Naujenes pagastu, 
bijušajiem Naujenes pagasta padomes 
deputātiem, maniem naujeniešiem, ar 
kuriem strādāju ilgus gadus - Diānai 
Čiževskai, Spodrim Kačānam, Annai 
Vaiderei, Pāvelam Brovkinam, Evitai 
Kusiņai-Koļesņikai, Edgaram Kuci-
nam, Andrim Meškovskim, Staņislavai 
Locikai, Gaļinai Boroņenko, Valērijam 
Mihejevam, Nataljai Škutānei, Junijai 
Marhiļevičai, novada domes vadībai, 
deputātiem un kolēģiem, manām mei-
tenēm – Kornēlijai un Sigitai, novada 
pagastu pārvaldēm un iestādēm un 
daudziem, daudziem citiem, kuru vār-
dus šeit neminēju. 

Vai vismaz nedaudz paliek laiks 
atpūtai un hobijiem? 

Brīvajā laikā man ļoti patīk audzēt 
puķes, īpaši rozes. Tajās es rodu ie-
dvesmu. Man uzlabojas garastāvoklis 
un dzīve piepildās ar enerģiju. Iekopju 
savu dārzu, kopā ar brāli saglabāju un 
iekārtoju savu vecāku mājas. Brīvajā 
laikā braukšu pie meitas un mazbēr-
niem, kas dzīvo ārzemēs. Lepojos ar 
saviem bērniem. Man ir dēls, kas dzīvo 
Daugavpilī un kas jau vairāk kā 20 ga-
dus iet jūrā. 

Ko Jūs novēlētu cilvēkiem, ar 
kuriem esat pavadījusi savu darba 
mūžu? 

Mēs dzīvojam ļoti pretrunīgā laikā, 
taču perspektīva vienmēr ir tiem cilvē-
kiem, kuri pilnveidojas garīgi, vienmēr 
ir gatavi kam jaunam, ir radoši un ta-
lantīgi. Esmu ļoti laimīga, ka dzīvoju 
šajā brīvības un izvēles laikā. Gribas 
novēlēt, lai visas pārmaiņas, kas no-
tiek jūsu dzīvē, ir tikai pozitīvas. Lai 
dzīves pamatā vienmēr stāv piedoša-
na, drosme, pateicība, mīlestība un hu-
mors. Sakiet viens otram labus vārdus, 
arī tiem, kurus esat aizvainojuši. Vie-
nīgais līdzeklis no visām nebūšanām ir 
mīlestība pret sevi. Tagad man beidzot 
būs tam laiks. Jo, iemācījušies mīlēt 
sevi, mēs iemācāmies mīlēt arī citus. 
„Skaistums ir ikvienā darbā un ikvie-
nā kustībā, ko dara ar prieku, mīlestī-
bu un aizraušanos” - ar šiem vārdiem 
es gāju un turpinu iet pa dzīvi, novēlu 
to arī citiem.  

Ar Vasilisu Pudovkinu sarunājās 
Olga Smane 
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Turpinās projekta „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” aktivitātes  

2015.gada janvārī Daugavpils no-
vadā tika uzsākts projekts „Atvēr-
ti pasaulei, atvērti dažādībai” Nr. 
IF/2013/1.a./12, kura vispārējais mēr-
ķis ir uzlabot esošos un attīstīt jaunus 
Trešo valstu valstspiederīgajiem pie-
ejamus atbalsta, adaptācijas un integ-
rācijas pakalpojumus Latvijā. 

Šī gada 2. februārī novadā projek-
ta ietvaros tika uzsāktas latviešu 
valodas un kultūras apmācības. No-
darbības apmeklēja 22 Trešo valstu 
pilsoņi (Krievijas, Baltkrievijas) no 
Daugavpils pilsētas, Laucesas, Nau-
jenes, Kalkūnes un Skrudalienas pa-
gastiem. Apmeklētājiem bija iespēja 
mācīties latviešu valodu un iepazīt 
latviešu kultūru un vēsturi. Apmā-
cību laikā dalībnieki ne tikai ieguva 
latviešu valodas zināšanas, bet arī 
skatījās videofi lmas, organizēja pasā-
kumus, darbojās radošajās darbnīcās, 
arī apmeklējas daudzus un interesan-
tas Daugavpils pilsētas un novada ies-
tādes, kur iepazinās ar to vēsturi un 
kultūru.

14.februārī latviešu valodas un kul-
tūras nodarbību dalībnieki apmeklē-
ja Daugavpils Novadpētniecības un 
mākslas muzeju. Projekta dalībnieki 
ar interesi iepazinās ar Daugavpils 
novada kultūrvēsturi, apmeklēja vai-
rākas izstādes: ,,Ceļš uz dievnamu”, 
„Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats”, 
privātkolekciju izstādes un interjera 
izstādi ,,Pagātnes reveranss”. Īpašu 
interesi izraisīja Daugavpils novad-
nieka Leonīda Baulina mākslas ga-
lerija. Novadnieka daiļradē svarīgu 
vietu ieņem mūzikas pasaule – ar 
mainīgām improvizācijām. Kompozī-
cijās varēja atpazīt Daugavpils ieliņu 
un nomaļu skatus, baznīcas un lauku 
ainavas, redzot viņa talanta daudzpu-
sīgo tehniku.  

Redzētais un dzirdētais apmeklēta-
jos radīja izpratni par vēsturiskajiem 
procesiem Daugavpils novadā. Projek-
ta dalībnieki, dažādu tautību pārstāv-
ji, apzinājās, ka ikvienam cilvēkam, 
kas dzīvo Latvijā, nepieciešams cienīt 
paaudžu mantojumu un to tradīcijas.

28. februārī projekta dalībniekiem 
bija iespēja apmeklēt keramiķu darb-

nīcu, kas izveidota Daugavpils Māla 
mākslas centra ēkā un ir interesants 
apskates objekts gan pilsētas iedzī-
votājiem, gan viesiem. Dalībnieki 
ar interesi apskatīja daudzveidīgās 
keramiķu izstādes un jaunizveidoto 
malkas cepli. Keramiķe Lilija Zeile 
dalībniekus aizkustināja ar savu stās-
tījumu par izveidotajām keramikas 
izstādēm. Neaizmirstamus mirkļus 
centra apmeklētāji piedzīvoja, vēro-
jot keramiķes darbošanos pie virpas. 
Apmeklētājiem bija iespēja pašiem 
veidot dažādas māla fi gūras. Projekta 
dalībnieki uzzināja daudz jauna un in-
teresanta. Prieks bija visiem projekta 
dalībniekiem par iegūto.

27.martā tika organizēts informa-
tīvais pasākums saistībā ar naturali-
zācijas procesu. Pasākumā piedalījās 
vairāk kā 30 Trešo valstu valstspie-
derīgie, nepilsoņi un citi. Pasākuma 
sākumā skanēja dziesma ar Alberta 
Legzdiņa vārdiem ,,Svešās zemes”. 
Projekta koordinatore Ināra Pomjalo-
va pasākuma dalībniekiem pastāstīja 
par  projekta ,,Atvērti pasaulei, atvēr-
ti dažādībai” veiktajām un plānotajām 
aktivitātēm. Daugavpils nodaļas Pil-
sonības un migrācijas lietu pārvaldes 
vadošais vecākais referents Ilmārs 
Rutkovskis  sagatavoja interesantu 
prezentāciju un atbildēja uz vairākiem 
dalībnieku  jautājumiem. Savā pie-
redzē dalījās Latvijas Republikas pil-
sonis no Demenes pagasta, kas dažus 
gadus atpakaļ kārtoja naturalizācijas 
pārbaudījumu un zināja pastāstīt par 
grūtībām, ar kurām saskārās natura-
lizācijas procesa gaitā. Latviešu kul-
tūras pasniedzēja Valentīna Gudovs-
ka pasākuma laikā noorganizēja īsu, 
bet interesantu viktorīnu. Dalībnieki 
aktīvi tajā iesaistījās un raiti atbildē-
ja uz uzdotajiem jautājumiem. Pasā-
kuma noslēgumā Lāču pamatskolas 
1. klases audzēkne nolasīja skanīgo 
Aspazijas dzejoli ,,Pasaciņa”. Pasāku-
ma dalībnieki to novērtēja ar skaļiem 
aplausiem. Ar interesi visi dalībnieki 
noskatījās video fi lmu par Daugavpils 
novadu „Kur saule rotājas”.

8.maijā projekta dalībniekiem bija 
lieliska iespēja apmeklēt Raiņa māju 

Berķenelē. Šodien tā ir kļuvusi par 
Daugavpils novada latviešu kultūras 
neatņemamu sastāvdaļu, kas piedāvā 
iepazīties ar ekspozīciju par Pliekšānu 
dzimtu un dzejnieka Raiņa bērnības 
gadiem, apskatīt lietišķās mākslas 
darbu izstādes, padarboties darbnīcās 
un, protams, iepazīties ar skaisto Ber-
ķeneles dabu.

Raiņa mājas saimniece Inese Bēr-
ziņa dalībniekus aizkustināja ar savu 
stāstījumu par izveidotajām izstādēm. 
Projekta dalībnieki uzzināja daudz 
jauna un interesanta, apskatīja pa-
gājušā gadsimta mēbeles, spēlēja uz 
senajām klavierēm. Neaizmirstamus 
mirkļus centra apmeklētāji piedzīvo-
ja, darbojoties ar tintes spalvām.  

Godam bija nopelnīta garšīga maltī-

te. Projekta koordinatore Ināra Pom-
jalova visus nodarbību apmeklētājus 
aicināja uz desiņu cepšanu un bau-
dīšanu. Prieks bija visiem projekta 
dalībniekiem par iegūto. Projekta da-
lībnieki pateicās Inesei Bērziņai par 
jauko uzņemšanu.

Projekta turpinājumā, 13.jūnijā tiek 
plānota ekskursija, kuras laikā būs 
iespēja iepazīties ar Latgales skaistā-
kajām vietām, ar latgaliešu kultūru 
un tradīcijām, apmeklēt Aglonas ba-
ziliku un maizes muzeju. Noslēgumā 
projekta dalībnieki izvērtēs projekta 
aktivitātes un sniegs savu vērtējumu 
par projekta organizēšanu.

Ināra Pomjalova

Mūžībā aizgājuši 
Ambeļu pagastā

Ciršs Donats (1929.g.)
Biķernieku  pagastā
Suhova Anna (1963.g.)

Klavdija Aleksejeva (1939.g.)
Demenes pagastā

Ņukša Jānis (1943.g.)
Bulavskis Vaclavs (1952.g.)

Slavisnkis Mečislavs (1962.g.)

Kalkūnes pagastā
Vilišķe Antonida (1926.g.)

Voļnovs Igors (1968.g.)
Korotkovs Viktors (1967.g.)

Stepanovs Iļja (1932g.)
Kalupes pagastā

Ivanovs Anatolijs (1977.g.)
Ulpe Marija (1938.g.)

Sauša Helēna (1922.g.)
Maļinovas pagastā
Šama Irina (1948.g.)

Platacis Pāvels (1944.g.)

Medumu pagastā
Bindere Geļena (1974.g.)

Naujenes pagastā
Maksimova Pelageja (1933.g.)
Mikuļins Aleksandrs (1966.g.)
Morozovs Jevgeņijs (1941.g.)

Nīcgales pagastā
Saveļjeva Tatjana (1928.g.)

Skrudalienas pagastā
Dripa Jānis (1939.g.)

Sventes pagastā
Burakovskis Česlavs (1938.g.)

Tabores pagastā
Maskaļonoks Nikolajs (1960.g.)

Vaboles pagastā 
Stinkeviča Veronika (1922.g.)
Vaiders Staņislavs (1949.g.)

Valdība konceptuāli atbalsta pilnveidoto sociālo garantiju piešķiršanu 
19. maijā valdībā konceptuāli at-

balstīja Labklājības ministrijas (LM) 
atkārtoti iesniegto iniciatīvu, kas 
paredz izmaiņas Černobiļas atom-
elektrostacijas (ČAES) avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieku sociālā no-
drošinājuma piešķiršanas kārtībā.

Vienlaikus valdība vienojās mi-
nēto jautājumu par likumprojekta 
ieviešanai papildus nepieciešamo fi -
nansējumu skatīt kopā ar pārējo mi-
nistriju priekšlikumiem 2016.gada 
valsts budžeta izstrādes gaitā.

Līdz šim ČAES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieki ir sadalī-
ti divās grupās un saņem atšķi-
rīgu sociālo nodrošinājumu atka-

rībā no invaliditātes noteikšanas 
laika – pirms vai pēc 2000.gada. 
Cilvēki, kuriem invaliditāte noteikta 
līdz 2000.gadam, saņem pensiju kai-
tējuma atlīdzības apmērā. Savukārt 
cilvēki, kuriem noteikta invaliditā-
te pēc 2000.gada, kad stājās spēkā 
ČAES avārijas rezultātā cietušo per-
sonu sociālās aizsardzības likums, sa-
ņem pensiju un kaitējuma atlīdzību.
Tādējādi izmaiņas izlīdzinā-
tu atšķirības starp abām mēr-
ķa grupām un sekmētu vien-
līdzīgu attieksmi, piešķirot 
sociālo nodrošinājumu neatkarīgi 
no invaliditātes noteikšanas laika.
Paredzēts, ka visiem cilvēkiem, ku-

riem ir piešķirta pensija kaitējuma 
atlīdzības apmērā, aprēķinās pensi-
ju un kaitējuma atlīdzību.

Ja aprēķinātās pensijas un kaitē-
juma atlīdzības kopējā summa būs 
lielāka par iepriekš saņemto pensiju 
kaitējuma atlīdzības apmēru, tad no 
2016.gada 1.janvāra invaliditātes, 
vecuma vai apgādnieka zaudējuma 
pensiju pārskatīs un piešķirs kaitē-
juma atlīdzību. Savukārt, ja tā būs 
mazāka, tad turpinās izmaksāt in-
validitātes pensiju kaitējuma atlī-
dzības apmērā, vecuma pensiju, kas 
ir saglabāta invaliditātes pensijas 
kaitējuma atlīdzības apmērā vai ap-
gādnieka zaudējuma pensiju kaitē-

juma atlīdzības apmērā.
Iepriekšminēto paredz valdībā 

konceptuāli apstiprinātie grozījumi 
Černobiļas atomelektrostacijas avā-
rijas seku likvidēšanas dalībnieku 
un Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas rezultātā cietušo personu 
sociālās aizsardzības likumā. Pēc 
valdības lēmuma tie vēl būs jāpie-
ņem Saeimā. Izmaiņas attiecas uz 
aptuveni trīs tūkstošiem cilvēku. 

Marika Kupče
LM Komunikācijas nodaļas 

vadītāja,
marika.kupce@lm.gov.lv 
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P U B L I S K Ā  A P S P R I E Š A N A

A P S V E I C A M

Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,

veselību, pacietību un izturību
bērniņu audzināšanā!

 Novadā dzimuši
Demenes pagasts

Karolīna Kozlovska (13.aprīlī)
Marks Jodins (5.maijā)

Gļebs Pavlovs (28.aprīlī)
Anastasija Viļova (2.maijā)

Dubnas pagastā
Renārs Sivačovs (30.aprīlī)

Laucesas pagastā
Ņikita Ivanovs (2.maijā)

Naujenes pagastā
Ēriks Buls (20.aprīlī)

Emīls Petkevičs (24.aprīlī)
Maksimilians Šarakovs (3.maijā)

Skrudalienas pagastā 
Vadims Aleksejevs (23.aprīlī)

Sventes pagastā
Jegors Latišonoks (20.aprīlī)

Višķu pagastā 
Rolands Porietis (3.maijā)

 Sveicam jaunlaulātos!
• Ivetu Kolosovu un Kristapu Rudko
• Svetlanu Tomko un Vladimiru Tarasovu

Višķu pagasta pārvade ierosina publisko apspriešanu par atļau-
ju  izcirst kokus ārpus meža teritorijas:

- Višķu pagasta Špoģu ciemā Kalupes ielā
- Višķu pagasta Daniševkas kapos (1 bērzs)
- Maskovskajas pareizticīgo kapos (2 bērzi)
- Maskovskajas baznīcas teritorijā (3 koki)
- Višķu kapos (3 bērzi, 2 kļavas)

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta 
pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2015.gada 01.jūnija līdz 
2015.gada 21.jūnijam.

2015.gada 29.jūnijā notiks publiskā apspriešana
         Višķu pagasta Višķu kapos plkst. 9.00 
         Maskovskajas baznīcas teritorijā plkst. 9.05
         Maskovskajas pareizticīgo kapos plkst. 9.15
         Višķu pagasta Daniševkas kapos plkst. 9.30
         Višķu pagasta Špoģu ciema Kalupes ielā plkst.9.40


