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Cienījamie daugavpils novada iedzīvotāji!
tuvojas mūsu valsts svētki - lāčplēša diena un latvijas dzimšanas diena. svinēsim svētkus ar iedegtām svecīšu 
liesmiņām un plaši plīvojošu sarkanbaltsarkano karogu, izjūtot patiesu lepnumu par savu tautu, dzimteni un tās vēsturi. 
Šajos svētkos vēlos pateikties visiem novada ļaudīm, kuri šeit dzīvo, strādā un ar savu ieguldījumu dara to stiprāku! 
lai ikvienā ģimenē ir gaišu domu un patriotisma piepildīts novembris!

daugavpils novada pašvaldības vārdā, daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska

Pasniegtas Pateicības un balvas konkursa “Saimnieks 2016” dalībniekiem

14. oktobrī Daugavpils novada kultū-
ras centrā notika novada domes rīkotā 
konkursa “Saimnieks 2016” noslēguma 
pasākums. Kopumā Daugavpils no-
vada domes Pateicības un balvas tiks 
piešķirtas 28 konkursa dalībniekiem – 
zemnieku saimniecību (ZS), piemājas 
saimniecību (PS) un SIA īpašniekiem. 

Konkurss tika rīkots ar mērķi noteikt 
labāko ieguldījumu Daugavpils novada 
lauku attīstībā un lauksaimniecībā.

Jūlija sākumā konkursa vērtēšanas 
komisija veica konkursa dalībnieku 
apmeklējumu un izvērtēšanu klātienē, 
savukārt līdz 12. augustam apkopoja 
rezultātus, katrā grupā izvirzot laureā-

tus tādās nominācijās kā “Gada lauku 
saimniecība”, “Ģimene lauku sētā”, 
“Jaunais veiksmīgais zemnieks” un 
“Bioloģiskā lauku saimniecība”.

Daugavpils novada domes Pateicības 
par piedalīšanos pasniegtas - Višķu 
pagasta ZS “Veiskupiški” īpašniekam 
Sergejam Grigorjevam, Dubnas pagas-

ta ZS “Enkuri” īpašniekam Antonam 
Kurtišam, Kalupes pagasta ZS “Eg-
les” īpašniekam Valentīnam Kuklim 
un Ambeļu pagasta ZS “DIVO AGRO” 
īpašniekam Vadimam Andrejevam. 

turpinājums 9.lpp.    ►►►
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Daugavpils novada domes lēmumi

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

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

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska

21.11. Daugavas ielā 34, Krauja, 
Jaunatnes un sporta centrs  14.00-15.00

28.11. Randenes pamatskola 14.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
14.11. Daugavpils novada dome 13.00-16.00
Daina Amosova 
10.11. Sventes tautas nams 18.00-20.00
24.11. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
Jānis Belkovskis
07.11. Špoģu vidusskola 15.00-18.00

21.11. Malnavas koledžas izglītības 
programmas īstenošanas vieta “Višķi” 15.00-17.00

Andrejs Bruns

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

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

Valērijs Hrapāns
10.11. Sventes tautas nams  18.00-20.00
15.11. Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena” 10.00-12.00
Roberts Jonāns
15.11. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
07.11. Salienas pagasta pārvalde 13.00-16.00
28.11. Višķu pagasta pārvalde 13.00-16.00
Edgars Kucins
10.11. Sventes tautas nams 18.00-19.00

15.11. Daugavas ielā 34, Krauja, 
Jaunatnes un sporta centrs 14.00-18.00

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte

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

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

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

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

Juris Livčāns
Iedzīvotāju pieņemšana novembrī nenotiks  

Anita Miltiņa
07.11. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
21.11. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko
10.11. Sventes tautas nams 18.00-20.00
Aivars Rasčevskis
07.11. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
14.11. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
01.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00
22.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.11. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2016.gada 6.oktobra ārkārtas sēdē pieņemts lē-
mums par grozījumiem pašvaldības administratīvās 
komisijas sastāvā.

2016.gada 13.oktobra sēdē pieņemti 28 lēmu-
mi:
 Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu 

tiesiskuma uzraudzības komisijas pārskats par dar-
bību.
 Piešķīra Daugavpils novada pašvaldības sti-

pendijas 4 studentiem. 
 Apstiprināja ar 01.09.2016. novada pašval-

dības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu skolēnu 
(audzēkni) gadā pamata, vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs.
 Iedalīja novada pašvaldības autoceļu fonda 

2016.gada nesadalītā  atlikuma Medumu  pagas-
ta pārvaldei 2000 euro ceļa „Arodnieki - Bērzkalni” 
grants seguma piebēršanai, Maļinovas pagasta pār-
valdei 25152 euro ceļa „Fermas - Priedes” grants 
seguma atjaunošanai un novada domei 3300 euro 
ELFLA projekta “Demenes pagasta infrastruktūras 
uzlabošana” aizņēmuma pamatsummas atmaksai.
 Grozīja novada domes lēmumus par lokālplā-

nojuma izstrādes uzsākšanu.
 Nolēma nodot no novada domes valdījuma 

Nīcgales, Laucesas, Skrudalienas, Vaboles, Salienas 
un Demenes pagasta pārvaldes valdījumā pašvaldī-
bas ceļus, kas tika pārņemti projektu īstenošanai.
 Nolēma pārņemt no Tabores pagasta pārval-

des valdījuma novada domes valdījumā pašvaldības 
ceļus “Sadnieki – Budušķi” un “Budiški – Červonka” 
un no Vecsalienas pagasta pārvaldes pašvaldības 
ceļu “Skaidrīši – Červonka”.
 Atļāva norakstīt Naujenes pagasta pārval-

des bezcerīgos debitoru parādus, par kuriem atzīta 
piedziņas neiespējamība, 2 juridiskām un 1 fi ziskai 
personai.

 Nolēma pārdot 3 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Kalupes un Naujenes pagastā.

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

Pašvaldības budžetā vislēnāk pildās ieņēmumi 
no komunālajiem pakalpojumiem 

Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumi pēc pēdējiem grozījumiem plānoti 22,3 
miljoni eiro apmērā, savukārt izdevumi – 25,5 mil-
joni. Ieņēmumi ir palielinājušies galvenokārt uz 
mērķdotācijas pedagogu atalgojumam rēķina, bet 
pārējo izdevumu apjomu pašvaldība palielināja, 
paredzot to fi nansēšanu no piešķirtajiem aizņē-
mumiem Valsts kasē. Aizņēmuma līdzekļi tiek iz-
mantoti dažādām pašvaldības aktivitātēm, proti, 
lai veiktu remontdarbus izglītības un sociālās ap-
rūpes iestādēs, lai realizētu Lociku ciema ielu un 
Miera ielas Laucesas pagastā rekonstrukciju, kā 
arī citām vajadzībām. Budžeta ieņēmumu izpilde 
uz 2016.gada 30.septembri ir 71%, kas atpaliek no 
plānotā.   

Ļoti labi pildās īpašumu nodoklis (90% no plā-
notā), kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašumu 
un mantas realizācijas un citi nenodokļu ieņēmu-
mi (89%).  “Līdz gada beigām vēl top daži lēmumi 
par atsavināšanu, tāpēc šajā pozīcijā ir prognozēta 
laba izpilde”, stāsta Finanšu pārvaldes vadītāja 
Irēna Timšāne. 

“Divas lielākās ieņēmumu pozīcijas – iedzīvo-
tāju ienākumu nodoklis (IIN) un dotācija no paš-
valdības izlīdzināšanas fonda šobrīd nepildās tik 

labi, cik gribētos. IIN ir saņemts 72% apmērā no 
plānotā. Tāpat kavējas maksājumi no izlīdzināša-
nas fonda – šobrīd neesam saņēmuši dotāciju 208 
tūkst. eiro apmērā”, tā I.Timšāne. “Tas ietekmē 
plānotos izdevumus, tāpēc tērējam atbilstoši sa-
ņemtajiem ieņēmumiem. Ieplānotie izdevumi ir 
īstenoti 61% apmērā.”

Lielākās problēmas ir ar ieņēmumiem no maksas 
pakalpojumiem, galvenokārt komunālajiem pakal-
pojumiem, to vidējā izpilde ir tikai 54%, dažos pa-
gastos situācija ir vēl dramatiskāka un izpilde ir 
krietni zemāka. I.Timšāne aicina iedzīvotājus par 
komunālajiem pakalpojumiem maksāt savlaicīgi 
un pilnā apmērā, jo tas ietekmē sniegto pakalpo-
jumu kvalitāti.

Pašvaldība vēlas izteikt pateicību visiem novada 
iedzīvotājiem, kas savlaicīgi veic maksājumus.

2016.gada 29.septembra sēdē pieņemts 41 lē-
mums:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2016.gada 28.janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr.2 „Daugavpils novada pašval-
dības budžets 2016.gadam””.
 Apstiprināja novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju.
 Apstiprināja novada pašvaldības vispārējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai,  piec-
gadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto 
pedagogu darba samaksai, novada interešu izglītības 
programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu daļē-
jai darba samaksai un Medumu internātpamatskolas 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām mērķdotācijas sadali.
 Apstiprināja novada pašvaldības vispārē-

jās un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba 
slodzes 2016./2017. mācību gadam. Iedalīja papildus 
fi nansējumu no novada pašvaldības līdzekļiem nepa-
redzētiem gadījumiem 3782 euro vispārējās izglītības 
iestāžu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2016. gada 
septembrim – decembrim. Noteica ar 01.09.2016. ap-
stiprinātā fi nansējuma ietvaros novada pašvaldības 
vispārējās, pirmsskolas izglītības iestāžu un Medu-
mu internātpamatskolas vadītāju mēneša darba al-
gas likmi.  
 Apstiprināja ar 01.10.2016. maksu par nova-

da pašvaldības izglītības iestādēs sniegtajiem ēdinā-
šanas pakalpojumiem.
 Apstiprināja Laucesas pamatskolas un Nīc-

gales sākumskolas pamatbudžeta ieņēmumu un iz-
devumu tāmi.
 Apstiprināja novada pašvaldības autoce-

ļu fonda līdzekļu sadales ceļu ikdienas uzturēšanas  
precizēto plānu  2016.gadam.  
 Piešķīra Sventes pagasta pārvaldei 361,29 

euro no nekustamo īpašumu atsavināšanas rezultātā 
gūtajiem novada pašvaldības budžetā līdzekļiem.
 Piešķīra papildus fi nansējumu no novada do-

mes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  Laucesas  
pagasta pārvaldei 16931 euro atdzelžošanas stacijas 
rekonstrukcijai Mirnijā.
 Nolēma nodot no novada domes bilances Sa-

lienas, Vecsalienas, Tabores un Naujenes pagasta 
pārvaldes bilancē realizētajā projekta “Ilgtspējīgas 
attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka “Dau-

gavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekoša-
nu” ietvaros iegādātos pamatlīdzekļus.
 Nolēma atsavināt 8 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalupes, Kalkūnes un Līksnas pagastā.
 Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo īpa-

šumu “Laimīgi” Līksnas pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 4 pašvaldības nekusta-

mos īpašumus Kalkūnes un Kalupes pagastā un ap-
stiprināja izsoles noteikumus.

Deputātu pieņemšanas laiki var mainīties. 
Lūdzu sekojiet aktuālajai informācijai mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā “Novada 
dome”->”Deputāti”
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Apkures sezona sākusies. 
Parādi par siltumpapgādi sarūk lēni 
Apkures sezona šogad sākās bez 

kavēšanās – jau septembra nogalē 
un oktobra sākumā apkuri pieslēdza 
pašvaldības iestādēm, kā arī lielāka-
jai daļai daudzdzīvokļu māju, kuru 
iedzīvotāji izteica šādu vēlēšanos. 
Apkures nodrošināšanai pagastos 
pārsvarā tiek iepirkta malka, kuras 
cena šogad ir ļoti svārstīga – no 17 
līdz 23 eiro par kubikmetru.  Lētāk 
malka izmaksājusi Nīcgales un Ka-
lupes pagastam, dārgāk - Salienā un 
Skrudalienā. Tāpat pašvaldības ies-
tādes ir noslēgušas līgumus ar gra-
nulu un akmeņogļu piegādātājiem, 
kuri kurināmo piegādās atbilstoši 
patēriņam. 

Lai gan siltums tiek nodrošināts, 
diemžēl, par šo pakalpojumu ne vien-
mēr tiek maksāts. Daugavpils nova-
da iedzīvotāju kopējais parāds par 
laikus nenomaksātiem rēķiniem par 

siltuma piegādi uz šī gada 1.oktobri 
sastāda gandrīz pusmiljonu jeb 478 
216 eiro. No šīs summas 84 063 eiro 
parāds ir par iepriekšējo apkures se-
zonu.

Lai gan Daugavpils novada iedzīvo-
tāji kļūst apzinīgāki un savu iespēju 
robežās cenšas savlaicīgi apmaksāt 
rēķinus, tomēr parāds sarūk lēni 
– gada laikā ir dzēsti tikai nepilni 
20 tūkstoši eiro. Vislielākie kopējie 
parādi ir SIA “Naujenes pakalpoju-
mu serviss” klientiem Naujenes un 
Kalkūnes pagastu teritorijās – Lo-
ciku, Vecstropu, Kraujas, Naujenes, 
Kalkūnes un Randenes ciema iedzī-
votājiem. Tiem seko Kalupes, Sven-
tes, Višķu, Nīcgales un Salienas pa-
gasti. 

Elza Timšāne

Apstiprināja viena skolēna 
izmaksas Daugavpils novadā 

Domes sēdē deputāti tika iepazīsti-
nāti ar pirmsskolu un vispārējo izglī-
tības iestāžu izdevumu tāmi vienam 
audzēknim. Šādas tāmes tiek aktuali-
zētas jaunā mācību gada sākumā, kad 
kļūst zināms izglītības iestāžu skolē-
nu skaits. Šādi aprēķini vajadzīgi, lai 
veiktu savstarpējos norēķinus ar citām 
pašvaldībām.

Skolēnu skaits novadā turpina sa-
rukt, kas neizbēgami palielina izmak-
sas uz vienu skolēnu. Šogad mācības 
uzsāka 1742 skolēni (-186) un 195 
pirmsskolnieki (+9). 

Kā liecina aprēķini, skolēnu izmak-
sas skolās ir ļoti dažādas, nereti tās at-
šķiras pat trīskārši.

Vismazāk skolēnu uzturēšana mēne-
sī izmaksā vidusskolās:  Sventes vidus-
skolā – EUR 75.03 mēnesī, Špoģu vsk. 
– EUR 60.41, Zemgales vsk. – EUR 
69.72, Salienas vsk. – EUR 75.03 un 
Vaboles vsk. – EUR 98.31. 

Dārgāka skolēnu uzturēšana ir pa-
matskolās – vismazākās izmaksas uz 
vienu skolēnu ir  Laucesas pamatsko-
lai – EUR 78.15 un Naujenes pamat-
skolai – EUR 88.79. Nedaudz dārgāk 

izmaksā skolēns Lāču psk. - EUR 
102.76, Biķernieku psk. – EUR 109.31, 
Kalupes psk. - EUR 125.65, Randenes 
psk. – EUR 126.40, Silenes psk. – EUR 
136.54 un Medumu psk. – 137.84. Re-
organizētās Nīcgales sākumskolas sko-
lēns mēnesī izmaksā EUR 619.13. 

Tā kā pirmsskolu audzēkņu rindas 
ir pieaugušas, nedaudz samazināju-
šās izmaksas - Naujenes PII “Rūķītis “ 
viens audzēknis izmaksā EUR  126.25 
un  Nīcgales PII “Sprīdītis” - EUR 
174.11 mēnesī. 

Jāatzīmē, ka joprojām savstarpējos 
norēķinos Daugavpils novada pašval-
dībai ir jāmaksā vairāk, nekā tā pati 
saņem pretī. 2015.gadā Daugavpils 
novads par savu bērnu izglītošanu citu 
pašvaldību skolās maksāja 652,8 tūk-
stošus eiro, turpretī citas pašvaldības 
Daugavpils novada budžētā pērn ie-
skatīja 271,6 tūkstošus eiro.

Elza Timšāne

Verai Fiļmanovičai – 105!

30. septembrī Biķernieku pagasta ie-
dzīvotāja Vera Fiļmanoviča nosvinēja 
savu dzīves lielāko jubileju. Seniore ir 
Daugavpils novada ilgdzīvotāju pulkā, 
un šoruden svin savu 105. dzimšanas 
dienu.

Šajā skaistajā dienā jubilāre saņēma 
apsveikumus no Daugavpils novada 
Sociālā dienesta vadītājas Annas Jego-
rovas, Biķernieku pagasta pārvaldes 
vadītājas Mārītes Daņilovas un sociālās 
darbinieces Aleksandras Artikovas.

Lai arī vidējā mūža ilguma ziņā (74 
gadi) Latvija ir viena no pēdējām Eiro-
pas Savienībā un pasaulē atrodas ze-
māk par 80. vietu, simtgadnieku feno-
mens to tomēr nav apgājis. 2011. gadā 
novads un Latvija varēja lepoties ar 
vecāko Eiropas iedzīvotāju – 112 gadus 
veco Kseniju Mitušovu no Naujenes pa-
gasta. Diemžēl Ksenija tā arī nesagai-
dīja savu 113. dzimšanas dienu, aizejot 
aizsaulē.

Kā savu galveno ilgdzīvošanas recepti 
simtgadnieki nosauc ticību Dievam un 
darba mīlestību, arī Veras dzīvē šīs vēr-
tības gājušas allaž blakus.

Interesanti ir septiņi simtgadnieku 
noslēpumi, kurus ASV 2013. gadā, ap-
taujājot vairāk nekā 500 simtgadnieku, 
publicēja grāmatā “Svinot 100”. Tie ir 
- pozitīva attieksme, diēta, fi ziskā akti-
vitāte, ticība, mīloša ģimene un iedzim-
tība.

Mīloša ģimene ir arī Veras Fiļmanovi-
čas galvenā vērtība. Lai arī Verai pašai 
nav bijis ne vīra, ne bērnu, apkārt vien-
mēr ir bijusi kupla radinieku saime un 
mīlestības no tiem viņai netrūkst līdz 
pat šai dienai.

“Nodzīvota vienkārša, darbīga un ro-
sīga dzīve. 105 gadi atpakaļ, kad māja 
vēl tika būvēta, te bija Vitebskas guber-
ņa. Darba gadi pagāja, strādājot kolho-
zā. Viņa dzīvoja dažādos varas posmos – 
no Cara laikiem līdz mūsdienu Latvijai. 
Vienmēr dzīvoja kopā ar mums, ar sa-
vas māsas ģimeni un tās piederīgajiem. 
Māsa nomira 1996. gadā. Ir radinieki, 
kas dzīvo Kijevā un Baltkrievijā. Nekad 
neaizmirst, piezvana, apsveic”, tā stāsta 
Veras Fiļmanovičas radinieks no māsas 
puses Konstantīns Petrovs.

Sociālā dienesta vadītāja Anna Jego-
rova: “Tādi cilvēki ir retums. Par tiem ir 
jāpriecājas, jo tas ir īsts fenomens. Mēs 
protam un arī mums ir iespēja dzīvot 
pāri 100 gadiem. Tas tiešām ir apsvei-
cami. Veras kundze ir novadā vienīgā 
simtpiecgadniece, kas atrodas savu tu-
vinieku aprūpē un labos dzīves apstāk-
ļos. Oktobrī mēs svinam Starptautisko 
veco ļaužu dienu, tāpēc gribu novēlēt 
visiem novadā dzīvojošiem senioriem 
veselību, izturību un spēku. Gribas no-
vēlēt, lai pensijas būtu lielākas, jo cilvē-
ki ar savu darbu to ir pelnījuši. Es ceru, 
ka paies laiks un mans novēlējums pie-
pildīsies.”

Vēlot sirmgalvei veselību un vēl ilgu 
mūžu blakus mīļajiem, pretī saņemam 
tikpat sirsnīgus vēlējumus. Vera Fiļma-
noviča  jebkuru cilvēku, kas viņu apcie-
mo, pretī dāvā smaidu un laba vēlēju-
mus. 

Olga Smane
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Daugavas loki ceļā uz pasaules atzinību
navu apvidus „Augšdaugava”. Šogad 
aprit jau 5 gadi, kā Daugavas loki  ie-
kļauti UNESCO nacionālajā sarakstā.

Laikā no 10. līdz 16. oktobrim Latvijā 
ar 70 pasākumiem atzīmēja UNESCO 
nedēļu. Tā veltīta 25. gadadienai, kopš 
mūsu valsts pievienojās Apvienoto Nā-
ciju Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācijai UNESCO. 1972. gadā 
pieņemta UNESCO Konvencija par 
Pasaules kultūras un dabas mantoju-
ma aizsardzību. Tās mērķis ir nodro-
šināt starptautisku saglabāšanas, aiz-
sardzības un popularizēšanas ievaru 
izcilām kultūras un dabas vērtībām, 
kas ir nozīmīgas visai cilvēcei. 

2010. gadā, pēc Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas iniciatīvas, tika uzsākts darbs 
pie Daugavas loku iekļaušanas UNE-
SCO nacionālajā sarakstā. Vienlaikus 
pēc Daugavpils novada domes, Krāsla-
vas novada domes un vietējo interešu 
grupas iniciatīvas tika veidota Dabas 
parka „Daugavas loki” konsultatīvā 
padome, ar mērķi saskaņot dabas aiz-
sardzības intereses un saimniecisko 
darbību dabas parka teritorijā. Tā pa-
līdzēja veidot institucionālo nostāju un 
sabiedrības atbalstu mūsu likteņupes 
skaistāko posmu izcelšanu kā nacionā-
lo vērtību.

11. oktobrī Naujenes Novadpētniecī-
bas muzejā notika kārtējā Dabas parka 
„Daugavas loki” konsultatīvā padomes 
sēde, kuras laikā pētnieki, aktīvisti un 
dažādu organizāciju pārstāvji izskatī-
ja iespējamību virzīt Daugavas lokus 
UNESCO Pasaules mantojuma sa-
rakstā. 

Anda Zeize, DAP Latgales reģionālās 
administrācijas direktore: “Daugavas 
loki viennozīmīgi ir pelnījuši to, ka viņi 
tiek iekļauti UNESCO Pasaules man-
tojuma sarakstā. Liela nozīme šeit ir 
vietējiem iedzīvotājiem, vietējai sabied-
rībai, jo arī no tā, kā mēs paši redzam 
šo teritoriju, cik esam ieinteresēti sar-
gāt to un nodot nākamajām paaudzēm, 
ir daudz kas atkarīgs.”

Olga Lukaševiča: “Dabas parks 
„Daugavas loki” ir viena no visvairāk 
apdzīvotajām aizsargājamajām dabas 

teritorijām, un te ir jāprot kopā savie-
not ikdienas cilvēka vajadzības un da-
bas vērtības, kas te sastopamas.”

Ieva Švarca, UNESCO Latvijas Na-
cionālās komisijas Kultūras sektora 
vadītāja: “Tās ir autentiskuma un inte-
gritātes prasības, kas šajā vietā ir gana 
daudz - oriģinālās substances, netrau-
cētie biotopi u.c.” 

Bet ceļš līdz pasaules atzinības iegū-
šanai ir laikietilpīgs process, kas prasa 
nopietnu darbu pie pamatojumu un 
vērtējumu uzkrāšanas, lai pierādītu 
vietas specifi sku īpatnību. 

Jau Daugavas loku iekļūšana UNE-
SCO nacionālajā sarakstā deva vairā-
kus zinātniskos pētījumus, kas ļāva 
saprast, ka mums ir, ar ko lepoties un 
ka pasaules mērogā nav daudz tādu 
objektu, kas līdzinātos dabas un kultū-
ras vērtību savienojumā ar Daugavas 
lokiem. 

Tomēr, lai arī pasaules sabiedrība 
varētu saredzēt mazās Latvijas lielās 
upes saglabāto mantojumu, jāizvērtē 
vēl daudz līdz šīm neizskatītie aspek-
ti, jāveic vairākas darbības, ko paredz 
īpašu vērtību sarakstā iekļaušanas 
procedūra. Tas nav viena gada process. 
Un pirmais, kas būtu jāizdara, ir vie-
noties, kuras iestādes šoreiz uzņem-
sies iniciatīvu organizēt šo procesu, kā 
arī profesionāļu secinājums par to, cik 
plašu teritoriju mēs varētu pozicionēt. 
Ja Daugavas loki būs iekļauti UNE-
SCO Pasaules mantojuma sarakstā, 
tas mainītu Latvijas, t.sk. Latgales at-
pazīstamību pasaules mērogā, kā arī 
ievērojami atvieglotu investīciju pie-
saisti šīs mūsu aizsargājamās terito-
rijas apsaimniekošanai un palielinātu 
tūristu skaitu mūsu pusē. 

 Olga Lukaševiča 
Attīstības nodaļas 

Plānošanas daļas vadītāja

Olga Smane

Evita Kusiņa - Koļesņika

Biķernieku pamatskola uzsākusi ERASMUS + projekta īstenošanu 
Līdz ar zeltainā rudens iestāšanos, 

Biķernieku pamatskola uzsākusi 
Eiropas Savienības Erasmus+ prog-
rammas stratēģisko skolu sadarbī-
bas partnerības projektu „Radošā 
enerģija īpašu cilvēku aktivizēša-
nai”.

Projekta kopējais fi nansējums ir 
37 970 eiro. Projekta īstenošanai pa-
redzētais laiks ir no šī gada septem-
bra līdz 2018.gada 31.decembrim. 
Projekta mērķis ir jauno metožu un 
paņēmienu ieviešana un izmantoša-
na integrētu izglītojamo izglītošanā 
(speciālā izglītība), labās prakses 
un pieredzes pārņemšana. Projektu 
„Radošā enerģija īpašu cilvēku akti-
vizēšanai” līdzfi nansē Eiropas Savie-
nība.

Laika posmā no 2016.gada 11.ok-
tobra līdz 14.oktobrim Biķernieku 
pamatskolas pārstāvji piedalījās 
ERASMUS+ projekta pirmajā starp-
tautiskajā sanāksmē, kura noritēju-
si Kastelo-San-Džovani skolā Itālijā. 

Starptautiskajā sanāksmē pieda-
lījās partneri no Itālijas, Latvijas, 
Slovēnijas un Spānijas skolām.

Pirmajā sanāksmē partnervalstis 
prezentēja savas izglītības iestādes 
un iepazīstināja viena otru ar izglī-
tības sistēmas darbību un specifi ku. 
Skolas saimnieki sagatavoja infor-
māciju par speciālo izglītību, tās 
aspektiem un aktualitātēm. Tika 
uzsāktas aktivitātes eTwinning ko-
operācijas ietvaros, nodibināta jau-
na partnerība. Kā arī katrs pieda-
lījās vienreizēja Argentīnas trenera 
vadītājā stundā par iekļaujošo izglī-
tību un tās aktualitātēm sporta no-
darbībās. Nopietns un konstruktīvs 
darbs notika partnerskolu koordina-
toru darba sēdēs, kur tika apspriesti 
turpmākie darba plāni, mērķi, uzde-
vumi un gaidāmie rezultāti.

Lilita Savčenko 
Biķernieku pamatskolas lietvedības 

pārzine

Senākie saglabājušies Latvijas gal-
venās upes ielejas veidojumi ir tā sau-
camie Daugavas loki. To garums ir 4-6 
km, un tie veido krāšņas ainavas Dau-
gavpils un Krāslavas novados. Pirms 

26 gadiem, ar mērķi aizsargāt un sa-
glabāt unikālo dabu, augu un dzīvnie-
ku pasauli, kā arī kultūrvēsturisko 
mantojumu, izveidots dabas parks 
“Daugavas loki” un aizsargājamo ai-
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Darbu uzsākuši divi jauni kultūras darbinieki
No 1. oktobra Līksnas pagasta kul-

tūras namu vada Valentīna Korsiete, 
savukārt Kalupes pagastā par kultūras 
menedžeri strādā Inita Ivdra.

Inita Ivdra ir kalupiete, kas savas 
darba gaitas teju 30 gadu garumā pa-
vadījusi Kalupes pamatskolā. Par sā-
kumskolas skolotāju nostrādāti 27 gadi, 
ilgus gadus ir pildīti direktores vietnie-
ces pienākumi audzināšanas jomā, sa-
vukārt pēdējie 4 gadi paralēli skolotājas 
pienākumiem paskrējuši, vadot Kalu-
pes pamatskolas mazpulku.

Pati Inita Ivdra stāsta, ka pieteiku-
sies pagasta kultūras menedžera va-
kancei, jo gribējusi kaut ko mainīt savā 
dzīvē. “Ja vien ir izvēle, kāpēc gan ne-
nodarboties ar to, kas sirdij tuvāks?”, tā 
savu izvēli pamato Inita.

Strādājot skolā, ir iegūta nozīmīga 
pieredze, organizējot ārpus stundu dar-
bu – pasākumus, aktivitātes, arī projek-
tus. Jāsaka, ka pagastos kultūras dzīve 
ir nesaraujami saistīta arī ar skolu, jo 
nereti tiek rīkoti pasākumi, kuru gal-
venie apmeklētāji ir tieši skolēni. Inita 
lepojas ar veiksmīgo sadarbību ar sko-
lēnu vecākiem, kas lieti noderēs, veicot 
jaunos pienākumus.

“Organizējot pagasta pasākumus, 
atbalstu gaidīšu no bijušajiem skolas 
absolventiem, ar kuriem man ir izveido-
jies labs kontakts. Pašlaik aktīvi notiek 
gatavošanās Lāčplēša dienai un Latvi-
jas valsts svētkiem. Svētku koncertos 
piedalīsies Kalupes pagasta vīriešu vo-
kālais ansamblis un Eiropas deju kopa. 
Jaunajā gadā gribētos organizēt folklo-

atpūtā, savukārt Sanita Pinupe, kas 
vadīja Līksnas pagasta kultūras dzīvi, 
izvēlējās savas darba gaitas turpināt 
dzimtajā Līvānu novadā. 

 Olga Smane

Apstiprināti Daugavpils novada 
pašvaldības Stipendiju fonda 

ieguvēji
20.oktobra Daugavpils novada do-

mes sēdē deputāti apstiprināja četrus 
Daugavpils novada pašvaldības Sti-
pendiju fonda ieguvējus. Stipendijas 
saņems Evita Rasčevska, Alvis Mu-
rāns, Andris Ulpis un Andrejs Elks-
niņš. 

Evita Raščevska no Kalupes pagas-
ta šobrīd studē Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātes Pārtikas produk-
tu tehnoloģijas studiju programmas 
4.kursā ar iegūstamo kvalifi kāciju 
“Pārtikas un dzērienu tehnoloģiju in-
ženieris”. E. Raščevska ir vienojusies 
ar AS “Latgales bekons” pēc augstsko-
las beigšanas turpmākos trīs gadus 
nostrādāt par pārtikas tehnologu. Sa-
skaņā ar saistošajiem noteikumiem, 
viņai tiks piešķirta stipendija 250 eiro 
apmērā uz visu atlikušo studiju prog-
rammas apguves laiku. 

Andris Ulpis no Dubnas pagas-
ta studē Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Lauksaimniecības in-
ženierzinātnes programmas 2.kursā 
ar iegūstamo kvalifi kāciju “Inženier-
zinātņu bakalaurs mašīnzinātnē”. 
A. Ulpis ir vienojies ar AS “Latgales 
bekons” pēc augstskolas beigšanas 
turpmākos trīs gadus nostrādāt par 
lauksaimniecības/ mehānikas inže-
nieri. A.Ulpim, sekmīgi izpildot nosa-
cījumus, 2. un 3.kursā tiks izmaksāta 
ikmēneša stipendija 200 eiro mēnesī, 
no 4.kursa – 250 eiro mēnesī. 

Alvis Murāns no Naujenes pagasta 

studē Rīgas Stradiņa universitātes 
Medicīnas programmas 2.kursā ar ie-
gūstamo grādu “Ārsts”. Alvis Murāns 
ir vienojies ar SIA “Daugavpils reģio-
nālā slimnīca” pēc rezidentūras beig-
šanas turpmākos trīs gadus nostrādāt 
šajā ārstniecības iestādē. Alvim Mu-
rānam novada pašvaldības stipendiju 
2. un 3.kursā izmaksās 200 eiro mēne-
sī, no 4.kursa – 250 eiro mēnesī. 

Andrejs Elksniņš no Demenes pa-
gasta studē Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātes Veterinārmedicīnas 
studiju programmas 5.kursā, ar iegūs-
tamo kvalifi kāciju “Veterinārārsts”. 
Andrejs Elksniņš ir vienojies ar ZS 
“Mežu ceļš” pēc augstskolas beigšanas 
turpmākos trīs gadus nostrādāt par 
veterinārārstu. Pašvaldība apņemas 
izmaksāt stipendiju 250 eiro mēnesi 
uz visu atlikušo studiju programmas 
apguves laiku. 

Apstiprinātie studenti tuvākajā lai-
kā ar Daugavpils novada domi un uz-
ņēmējiem noslēgs stipendijas izmak-
sas līgumu. 

Atgādinām, ka Pašvaldības stipen-
diju fonds tika izveidots ar mērķi vei-
cināt nepieciešamo kvalifi cētu speciā-
listu piesaisti Daugavpils novadā, kas 
ilgtermiņā ir nozīmīgi novada attīstī-
bai, kā arī sekmējot jauniešu atgrieša-
nos novadā.  

 Elza Timšāne

un tos organizēt. Ceru, ka šīs iemaņas 
noderēs arī tagad, strādājot Līksnā. Pē-
dējo gadu laikā esmu apmeklējusi vai-
rākus Līksnas kultūras namā organizē-
tos pasākumus. Uzskatu, ka Līksnā ir 
īpaša aura, arī cilvēki te ir īpaši. Tieši 
tāpēc pieteicos šim amatam”, tā Valen-
tīna Korsiete. 

Tuvākie svētki, ko organizēs jaunā 

kultūras nama vadītāja, ir Latvijas Re-
publikas proklamēšanas 98. gadadienai 
veltīts svinīgs sarīkojums, kurā tiks go-
dināti līksnieši, kas veicinājuši pagasta 
izaugsmi un attīstību. Pasākumu kup-
linās amatiermākslas kolektīvu priekš-
nesumi.

Bijusī Kalupes pagasta kultūras me-
nedžere Monika Lipšāne devās pelnītā 

ras kopu”, tā par 
saviem nākotnes 
plāniem kultūras 
menedžeres amatā 
stāsta Inita.

Valentīna Korsie-
te arī pēc izglītības 
ir skolotāja, absol-
vējusi Liepājas Pe-
dagoģisko institūtu 
(tagad – Liepājas 
Universitāte) un 
Latvijas Univer-
sitāti. Skolotājas 
gaitas pagājušas 
Dunavā, Viesītē un 
Daugavpilī, strā-
dājot par latviešu 
valodas un literatū-
ras skolotāju. Skolā 
tika vadīts arī teāt-
ris un mācīta ska-
tuves runa. 

“Strādājot Viesī-
tē, vadīju Viesītes 
amatierteātri un 
tad ieguvu pieredzi 
vadīt pasākumus 

Par skolēnu vasaras nodarbinātības 
programmas rezultātiem 

Arī šogad Daugavpils novada dome 
atbalstīja skolēnu vasaras nodarbinā-
tības programmu, lai veicinātu skolē-
nu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, 
sniedzot iespēju paaugstināt praktis-
kās darba iemaņas, tādējādi radot iz-
pratni par profesijām un gūstot pirmo 
praktisko pieredzi. Pateicoties novada 
izglītības iestāžu aktivitātēm un pa-
mudinājumiem, šovasar bija novēro-
jama vēl lielāka skolēnu interese nekā 
pagājušo gadu.

Kopumā tika izveidotas 159 darba 
vietas gan pašvaldības iestādēs, gan 
pie uzņēmējiem un zemniekiem.

Pirmo gadu tika realizēta arī NVA 
nodarbinātības programma. Lai gan 
pieteikumu bija daudz vairāk, apstip-
rināti tika tikai 19 – 8 skolēni strādāja 
Kultūras pārvaldē, 4 – Demenē, pa 2 
– Līksnā, Medumos un Salienā, kā arī 
1 – Vecsalienā. Atsauksmes par NVA 
programmu bija ļoti pozitīvas – tā kā 
skolēns drīkstēja strādāt 7h dienā, tas 
ļāva arī nopelnīt vairāk.

Pašvaldības nodarbinātības prog-
rammā īpaši atbalstītas tika vakances 
pie zemniekiem un uzņēmējiem. Šogad 
pieauga piedāvāto darba vietu skaits 
zemnieku saimniecībās, tūristu mīt-
nēs un mazumtirdzniecības veikalos. 
“Mēs vēlamies, lai gūtā darba pieredze 
skolēnam būtu maksimāli lietderīga. 
Lai jaunietis varētu ne tikai nopelnīt 
saviem tēriņiem, bet lai veicinātu viņa 
nodarbinātības iespējas nākotnē – tā 
būtu reāla darba pieredze, ko novērtē-
tu potenciālais darba devējs”, norāda 
Daugavpils novada domes Attīstības 
nodaļas projektu koordinators  Jāzeps 
Krukovskis. Viņš arī neslēpj, ka skolē-

ni kļuvuši apzinīgāki un arī uzņēmēji 
šogad pauda apmierinātību par jaunie-
šu attieksmi pret darbu. Jāatzīmē, ka 
tie skolēni, kas strādāja par lauksaim-
niecības palīgstrādniekiem, saņēma 
par 10% lielāku atalgojumu. Tomēr 
dažas vakances pie zemniekiem tā arī 
palika neaizpildītas – tas nozīmē, ka 
gandrīz 1000 eiro palika neapgūti (tās 
ir apmēram 4 darba vietas).

Visvairāk – 61 skolēnu pieteikums 
- tika saņemts Naujenes pagastā. 
Diemžēl, nodarbināt varēja tikai 27 
skolēnus. Dažos pagastos, piemēram, 
Nīcgalē un Biķerniekos, uzņēmēji ne-
izrādīja interesi, tāpēc piedāvātas tika 
tikai dažas darba vietas pašvaldības 
iestādēs. Savukārt citos pagastos, pie-
mēram, Skrudalienā un Taborē, uzņē-
mēji bija aktīvi, tomēr skolēnu pietei-
kumu bija mazāk. “Situācija novadā 
atšķiras no pilsētas, kur bērns var vieg-
li no viena mikrorajona aizbraukt uz 
citu. Piemēram, Višķu jaunietim ir 
praktiski neiespējami katru dienu iz-
braukāt uz darba vietu Skrudalienā. 
Ir grūti sabalansēt pieteikumu skaitu 
ar darba vietu skaitu”, programmas 
nianses komentē pašvaldības izpilddi-
rektore Vanda Kezika. “Kopumā esmu 
apmierināta ar skolēnu vasaras nodar-
binātības programmu, tā darbojas ļoti 
labi. Mūsu mērķis ir pieradināt bērnus 
strādāt uzņēmumā vai pie zemnieka, 
lai viņi varētu iepazīt specialitātes, 
ko nākotnē vēlētos apgūt”, rezumēja 
V.Kezika. 

Elza Timšāne
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Biedrība “Silenes stariņi” 
realizē projektu 

„Daugavpils jauniešu intereses 
veicināšana par apkārtējo vidi” 

Biedrība „Silenes stariņi” jau tre-
šo gadu, veiksmīgi sadarbojoties ar  
Zemkopības ministrijas Meža attīs-
tības fondu, turpina pilnveidot Si-
lenes pamatskolas dabas pētīšanas 
bāzi. Pa šiem gadiem Meža attīstī-
bas fonda piešķirtais fi nansējums 
sasniedza 3500 eiro. Pateicoties tam, 
tika iegādāts papildaprīkojums da-
baszinību un fi zikas kabinetiem, kā 
arī skolas iekšējā pagalmā tika uz-
stādīta WS2550 – profesionālā me-
teoroloģiskā stacija. 

Izmantojot jaunus mikroskopus, 
sensorus un datu apstrādes ierīces, 
skolēniem ir iespēja veiksmīgi piln-
veidot savas zināšanas eksaktā cik-
la priekšmetos un petīt klimata iz-
maiņas. 2016.gadā Meža attīstības 
fonda fi nansējuma ietvaros ar mērķi 
veicināt Daugavpils novada jaunie-
šu un skolēnu interesi par apkārtējo 
vidi un videi draudzīgu rīcību, attīs-
tot „zaļo domāšanu”, sniegt iespēju 
apgūt jaunas iemaņas un prasmes 
pētot dabu, audzināt mīlestību un 
saudzīgu attieksmi pret savu dzim-
teni biedrība sāka realizēt projektu 
„Daugavpils jauniešu intereses vei-
cināšana par apkārtējo vidi”. 

2013. gadā ap Silenes pamatskolu 
tika izveidota dendroloģiska taka, 
kurā ietilpst 10 interesantākie da-
bas objekti. Izmantojot izveidoto 
taku, projekta laikā turpinās jaunie-
šu izglītošana par novada teritorijas 
vidi, tajā esošajiem augiem un mīto-
šajiem dzīvniekiem. Svarīgi veicināt 
tālāko jauniešu izpratni par to, cik 
nozīmīgi ir saglabāt apkārtējās da-
bas vērtības nākamajām paaudzēm, 
sargāt mūsu zemi, prast atrast brī-

loģiskās takas pētīšanā, projekta 
gaitā, sadarbībā ar biedrību „Dau-
gavpils Universitātes Dabas izpētes 
un vides izglītības centrs”, tiks izvei-
dota A5 formāta darba burtnīca 1.-4.
klašu skolēniem. Tajā interesantā 
veidā tiks ievietots materiāls un 
uzdevumi par katru takas objektu. 
Skolēni varēs izmantot darba burt-
nīcu arī ārpus stundu laika.  Bet 
atsevišķi eksemplāri tiks izmantoti 
kā suvenīri un dāvināti skolas vie-
siem, kā arī aizsūtīti katrai Daugav-
pils novada skolai kā publicitātes 
materiāls. Projekta ietvaros tiks ie-
gādāts arī pusvadītāju lāzers, kurš 
paredzēts attāluma noteikšanai ne-
pieejamās vai ierobežotās piekļuves 
vietās. Tas palīdzes organizēt pētī-
jumus un turpināt skolas dendrolo-
ģiskās takas veidošanu un plānoša-
nu. Aparatūra dos iespēju jauniem 
pētniekiem pašiem pievienot takai 
jaunus objektus, kā arī veikt nepie-
ciešamus mērījumus.

Visi iegūtie materiāli tiks izmanto-
ti mācību procesā dziļākai bioloģijas, 
dabaszinību un fi zikas apguvei, kā 
arī ārpus stundu nodarbībās. Tas, 
savukārt, pozitīvi ietekmēs skolēnu 
zināšanas, dos iespēju izveidot vides 
pētniecības bāzi atbilstoši mūsdie-
nīgajām prasībām, ka arī iespēju iz-
mantot to ārpus stundu aktivitātēs 
Daugavpils novada mērogā. 

Sofi ja Mole 
Biedrības “Silenes stariņi” valdes 

priekšsēdētāja

Noslēdzies Skrudalienas pagasta 
jauniešu projekts 

“Radoši jaunieši dzimtajai Latvijai!”

Skrudalienas pagasta jaunieši ar 
gandarījuma sajūtu un svētku noska-
ņu veiksmīgi realizēja Latvijas 100-ga-
dei veltītu projektu. Ar Daugavpils 
novada domes atbalstu mūsu pagastā 
tagad ir iespēja iepazīt kokapstrādes 
mākslu. Jaunieši, saņēmuši fi nansiā-
lu atbalstu Daugavpils novada domes 
izsludinātā atklātā konkursa “Uzla-
bosim savu ikdienu!” ietvaros, ierīkoja 
koka izstrādājumu meistardarbnīcu. 
Projekta laikā, cītīgi strādājot, tapuši 
dažādi koka suvenīri, kurus pagasta 
iedzīvotāji jau ir novērtējuši Skrudalie-
nas pagasta svētku Miķeļdienas gada-
tirgū. Bija iespēja ne tikai novērtēt, bet 
arī nobalsot par labāko un skaistāko 
suvenīru, kurš tiks izgatavots un pa-
sniegts ievērojamiem pagasta iedzīvo-
tājiem, pilngadību sasniegušiem jau-
niešiem un pagasta ciemiņiem Latvijas 
Republikas proklamēšanas svētkos.

Projekta ietvaros jaunieši ne tikai 
strādāja ar koku, bet arī pētīja infor-
māciju par Latvijai nozīmīgām vietām 
Skrudalienas pagastā. Par atrasto 
informāciju pārliecinājušies dabā un 
apsekojuši klātienē vēsturiskās vietas, 
jaunieši izveidoja informatīvu mate-
riālu, kurš lieti noderēs jaunākai pa-

audzei vēstures apgūšanā, savukārt 
citiem pagasta iedzīvotājiem kā papil-
dus informācijas avots savu zināšanu 
pilnveidošanai. Sagatavotais materiāls 
ir pieejams mājas lapā www.skrudalie-
na.lv.

Jaunieši ir paveikuši ievērojamu un 
pagastam nozīmīgu darbu. Azarts un 
tieksme radīt vēl un vēl bija neizmērā-
mi. Ar smaidu uz lūpam viens pēc otra 
ir tapuši dažādi interesanti darbiņi, 
meklēta maz zināma informācija un 
fakti par savu dzimto vietu. Projektu 
jaunieši noslēdza ar lielu gandarījumu 
par to, ka saviem spēkiem sniedza zi-
nāmu ieguldījumu Latvijas 100-gadei 
veltītu svētku organizēšanā. Projektu 
jaunieši noslēdza ar prezentāciju, kas 
arī ir pieejama Skrudalienas pagasta 
mājas lapā. 

Skrudalienas pagasta jaunieši izsa-
ka pateicību Daugavpils novada domei 
par sniegto fi nansējumu, Skrudalienas 
pagasta pārvaldes jaunatnes lietu spe-
ciālistei Inārai Lapkovskai par atbal-
stu un Skrudalienas pagasta pārvaldei 
par sniegtajām telpām projekta īsteno-
šanai.

Jeļena Andrule 

nišķo sev apkārt. Īpaši aktuāls šis 
jautājums ir kļuvis mūsdienās, kad, 
pateicoties globalizācijas procesam, 
cilvēki meklē interesantu citās ze-
mēs un nepievērš uzmanību savas 
dabas īpatnībām. 

Lai ieinteresētu skolēnus dendro-

Plānots renovēt vēsturisko 
Naujenes Novadpētniecības muzeja 

malkas šķūni 
Daugavpils novada Kultūras pār-

valde no Naujenes pagasta pārvaldes 
savā valdījumā pārņēma nekustamo 
īpašumu - Naujenes Novadpētniecī-
bas muzeja malkas šķūni un šķūnim 
pieguļošo teritoriju 0.6 ha platībā. Tas 
nepieciešams tāpēc, ka Kultūras pār-
valde plāno 2016. /2017. gadā piedalī-
ties Latvijas –Lietuvas - Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 
Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta 
ietvaros 2014.-2020.gadam projektu 
konkursā. Projekta sadarbības partne-
ris ir Braslavas Zinātniski pētnieciskā 
kultūras iestāde “Braslavas muzeju 
apvienība” (Baltkrievija). 

Projekta ietvaros paredzēts renovēt 
vēsturisku ēku  - Naujenes Novadpēt-
niecības muzeja malkas šķūni (1905), 

kas kādreiz bijusi viena no Juzefovas 
muižas ēku kompleksa saimniecības 
ēkām, pielāgojot to radošo darbnīcu 
un ekspozīcijas vajadzībām, kā arī lab-
iekārtot šķūnim pieguļošo teritoriju. 
Projektā plānotas dažādas aktivitātes 
– rokdarbiem veltītas ekspozīcijas ie-
kārtošana, pieredzes apmaiņas meis-
tarklases starp projekta partneriem, 
vides objektu izgatavošanas plenērs, 
Latvijas un Baltkrievijas rokdarbnieču 
saiets, pētījumi par vecticībnieku rok-
darbu tradīcijām u.c. 

Projekta sekmīgai realizācijas uzsāk-
šanai nepieciešams šķūņa renovācijas 
tehniskais projekts, kam piešķirts fi -
nansējums 4000 eiro apmērā pašvaldī-
bas 2016. gada budžetā.

  Elza Timšāne
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Skrudalienas pagasta svētki

un ziedu stādus.
Pēc atklāšanas startēja konkursi un 

sporta sacīkstes, kuras organizēja pa-
gasta jaunatne Ināras Lapkovskas va-
dībā. Svētku apmeklētāji varēja pieda-
līties radošajās darbnīcās un izgatavot 
skaistus rotājumus no āboliem, pīlādža 
ogām, mežrozes augļiem. Radošās no-
darbības vadīja Oksana Andrule. Svēt-
ku pirmās daļas noslēgumā visi varēja 
pamieloties ar dārzeņu sautējumu, ko 
sarūpēja kafejnīca “Marianna”.

Rudens koncerts notika kultūras 
nama lielajā zālē. To vadīja Skrudalie-
nas pagasta pārvaldes vadītāja Betija 
Ivanova un Daugavpils novada domes 
deputāts Valērijs Hrapāns. Skanē-
ja dziesmas un koncerta apmeklētā-
jus priecēja skaistas dejas. Koncertā 
piedalījās Naujenes kultūras centra 
folkloras kopa “Rūžeņa”, Demenes 
vokālais ansamblis “Aizturi elpu” un 
mūsu pastāvīgie ciemiņi - Daugavpils 
novada kultūras centra deju kolektīvs 
“Līksme”.

Jau tradicionāli tika godināti pa-

gasta iedzīvotāji, kuri ar savu darbu 
attīsta Skrudalienas pagastu. Šogad  
programmā “Pagasta lepnums 2016”  
bija 5 nominācijas un 7 nominanti. 
Nominācijā “Lauksaimniecība” tika 
sveikts zemnieku saimniecības “Graši” 
īpašnieks Vitolds Hrapāns un jaunais 
uzņēmējs Olegs Griškjāns; nominācijā 
“Jubilāri” - SIA AD “Biogāzes stacija” 
direktora Renāra Laksas personā un 
kafejnīcas “Marianna” īpašnieks Vla-
dimirs Sergejevs; nominācijā “Uzņē-
mējdarbība” – Anastasija Skorodihina, 
viesu mājas “Kalnu pūpoli” īpašniece, 
nominācijā “Sociālais darbs” - sociālā  
darbiniece Faina Sigņejeva; nomināci-
jā “Kultūra” - pagasta iedzīvotāja Lū-
cija Geiko. 

Ar apsveikuma vārdiem uzstājās 
Daugavpils novada domes priekšsēdē-
taja Janīna Jalinska. Esam pateicīgi 
visiem, kas palīdzēja sarīkot Skruda-
lienas pagasta svētkus. Pateicamies 
radošajiem  kolektīviem  un visiem, kas 
atrada laiku un atnāca uz svētkiem.

Šoruden atkal skanēja Skrudalienas  
pagasta svētki. Svētki iesākās Silenes 
ciemata centrālajā laukumā, kur uz-
stādītajos galdos tirgotāji izvietoja vie-

tējo lauksaimnieku produkciju - sieru, 
medu, augļus un dārzeņus. Amatnieki 
no Vaboles piedāvāja amatniecības iz-
strādājumus  no koka, kā arī krūmu 

Skrudalienas pamatskolas ēka iegūst otro elpu

lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Centrs 
vienlaicīgi darbosies vairākos virzie-
nos, lai dotu iespēju dažāda vecuma 
cilvēkiem atrast sev piemērotu nodar-
bošanās veidu”, tā S.Mole. “Pēc remon-
ta ēka būs pielāgota arī cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem, tad centīsimies 
ierīkot te ārsta praksi, aptieku, piedā-
vāsim dažādas sociālās nodarbības.” 
Jāatzīmē, ka medicīnas punkts šeit ir 
ļoti nepieciešams, jo tuvākā aptieka at-
rodas tikai Daugavpilī. 

Jau šobrīd bijušās skolas sporta zālē 
darbojas iedzīvotājiem brīvi pieejama 
trenažieru zāle, savukārt aktu zāle no-
dota biedrības “Dzirda straume” rīcībā, 
kuri rīko radošās darbnīcas un orga-
nizē labdarības pasākumus. Ar laiku 
plānots izvietot arī bibliotēku, metāla, 
kokapstrādes un šūšanas darbnīcu. So-
fijas Moles sapnis ir izveidot arī pagas-
ta un skolas muzeju, jo viņas rīcībā jau 
ir daži vērtīgi eksponāti.

daudzfunkcionālo centru. Mūsu plānos 
ir, lai jaunizveidotas centrs kalpo ne 
tikai ciema iedzīvotājiem, bet pilda arī 
plašākas funkcijas”, par nākotnes plā-
niem pastāstīja Skrudalienas pagasta 
pārvaldes vadītāja Betija Ivanova. 

Daudzfunkcionālā centra vadītāja 
Sofija Mole norāda, ka ieceru ir daudz 
un viņa cer, ka tās visas taps realizē-
tas. “Kad aizslēdza pamatskolu, iedzī-
votāji sāka raizēties, ka tagad ciemā 
nav kultūras centra, nav kur aiziet un 

Lai gan Skrudalienas pamatskola 
šogad ir slēgta, pamatskolas ēka tiek 
pārveidota par daudzfunkcionālo cen-
tru, lai ciema un tuvāko iedzīvotāju 
ikdienu padarītu interesantāku un 
krāsaināku. Daugavpils novada dome 
ēkas remontam piešķīrusi 54 tūksto-
šus eiro un šobrīd rit darbi pie ēkas 
labiekārtošanas. “Ņemot vērā, ka ēka 
ir vietējās nozīmes kultūras pieminek-
lis, tā ir pievilcīga un apkārtējā terito-
rija sakopta, nolēmām to pārveidot par 
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Skolotāju dienā godināja novada labākos pedagogus
Daugavpils novada izglītības ies-

tāžu pedagogi un vadītāji Skolotāju 
dienas priekšvakarā pulcējās svinīgā 
sarīkojumā, lai kopīgi atzīmētu labi 
padarīta darba svētkus. Skolotāju 
dienai veltīts svinīgais pasākums ir 
neatņemama novada tradīcija, kuras 
laikā tiek sumināti skolotāji, kas vel-
ta sevi jaunās paaudzes izglītošanā. 

Skolotājus sveica Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska un priekšsēdētājas viet-
nieks Arvīds Kucins. J.Jalinska savā 
uzrunā norādīja, ka par spīti refor-
mām izglītības jomā, skolotāji ir tie, 
kas vienmēr apzinīgi  turpina pildīt 
savu misiju, dodot savas zināšanas, 
pieredzi un dzīves gudrību saviem 
skolēniem. Priekšsēdētāja pateicās 
skolotājiem, skolas administrācijai 
un Izglītības pārvaldei par darbu, 
rūpējoties par izglītības kvalitāti no-

vadā. 
Jaunajā mācību gadā darbu nova-

dā uzsāka 7 jaunie speciālisti Špo-
ģu, Vaboles, Sventes un Zemgales 
vidusskolā, kā arī Medumu un Ran-
denes pamatskolā. Jaunie speciālisti 
ir – Irīna Feoklistova, Madara Žuka, 
Diāna Melāne, Ilona Anaņko, Vladis-
lavs Pavlovskis, Jaroslavs Laiševcovs 
un Vadims Koževņikovs.

Tāpat tika sveikti 8 pensionēju-
šies skolotāji, kuri šogad devušies 
pelnītā atpūtā – Mihails Korsaks, 
Marija Nevļeva, Anfisa Baranovska, 
Valentīna Petroviča, Alicija Sarule, 
Tatjana Margeviča, Alise Karšina un 
Olga Petkeviča. No skolas dzīves at-
vadījās arī divi direktori – Nīcgales 
pamatskolas direktore Antija Vēvere 
un Birznieku pamatskolas direktors 
Pāvels Vaģelis. 

Turpinot tradīciju, ar apbalvoju-
miem sveica arī tos skolotājus, kuri 
šajā gadā svin 25,30,35 un 40 darba 
gadus. Pateicības par darba stāžu 
tika piešķirtas 30 skolotājiem un 
administrācijas darbiniekiem. Vis-
lielāko stāžu – 40 gadus – šogad at-
zīmē Zemgales vidusskolas direktors 
Aleksandrs Petkevičs, Medumu in-
ternātpamatskolas direktore Gaļina 
Piščuļonka un skolotāja Raisa Avsju-
keviča, Špoģu vidusskolas skolotājas 
Anžela Pavlova un Nadežda Liepa.  

Tā kā šī gada pašvaldības budžetā 
tika paredzēti līdzekļi pedagogu dar-
ba kvalitātes materiālai stimulēša-
nai, tika sveikti arī labākie skolotāji, 
kuriem piešķīra darba kvalitātes sti-
mulēšanas pabalstu 250 eiro apmērā. 
Šādus pabalstus piešķīra 55 pedago-
giem. Jāpiebilst, ka šogad tika sveik-
ti ne tikai vispārējo izglītības iestāžu 
pedagogi, bet arī Naujenes un Špoģu 
mūzikas un mākslas skolu skolotāji. 

Tāpat Swedbank sadarbībā ar Iz-
glītības pārvaldi apbalvoja divus la-
bākos pedagogus, ar mērķi apliecināt 
skolotāja profesijas nozīmi. Šogad 
par Swedbank balvas ieguvējām kļu-
va Naujenes pamatskolas vēstures 
skolotāja Inga Čalenko un jaunizvei-
dotās Laucesas pamatskolas direk-
tore Valentīna Vavžiņaka. Ingas Ča-
lenko audzēkņi jau trešo gadu uzrāda 
visaugstākos rezultātus vēsturē. Pa-
gājušajā mācību gadā skolniece Vita 
Kuzmicka skolotājas vadībā ieņēma 
3.vietu republikas līmeņa olimpiādē. 
Savukārt Valentīna Vavžiņaka šogad 
sekmīgi tika galā ar skolu optimizāci-
jas procesu, kā arī uzrādīja veiksmī-
gu sadarbību ar  kolektīvu, skolēniem 
un viņu vecākiem. 

Vakara gaitā klātesošos ieprieci-
nāja muzikālie pārsteigumi no Izglī-
tības pārvaldes darbiniecēm, nova-
da skolotājām un audzēkņiem – ar 
dziesmām uzstājās Nataļja Rižaja un 
Violetta Hucme (Medumu psk.), Ēri-
ka Žbankova (Nīcgales PII “Sprīdī-
tis”) un Arvis Strautmalis (Naujenes 
PII “Rūķītis”).  
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ra Sadikova nominācijā “Bioloģiskā 
lauku saimniecība”, Nīcgales pagasta 
ZS “Ūsiņi” īpašnieks Ilmārs Skuķis 
nominācijā “Gada lauku saimniecība 
– graudkopība”, Demenes pagasta ZS 
“Veras” īpašnieks Ivans Artimovičs 
nominācijā “Gada lauku saimniecība – 
gaļas lopkopība”.

Konkursa laureāti un 1. vietas iegu-

kam Leopoldam Belinskim, Tabores 
pagasta PS “Lilijana” īpašniecei Lili-
janai Žondai, Laucesas pagasta saim-
niecības “Senatne” īpašniecei Ļubovai 
Semjonovai, Skrudalienas pagasta SIA 
“Alexxx” īpašniekam Oļegam Griškjā-
nam, Sventes pagasta PS “Saltanata” 
īpašniecei Gaļinai Turinai, Sventes 
pagasta PS “Bumbieri” īpašniekam Ju-

rim Kosjukevičam, Vaboles pagasta ZS 
“Kļavas” īpašniekam Varim Vilcānam, 
Ambeļu pagasta ZS “Oši” īpašniekam 
Pāvelam Belkovskim, Maļinovas pa-
gasta PS “Vasiļova 1” īpašniekiem El-
vīrai Kokinai un Aivaram Kolužam.

Savukārt konkursa galvenās balvas 
par iegūto 2. vietu saņēma – Višķu 
pagasta ZS “Manturi” īpašniece Inā-

►►►     no 1.lpp

Tāpat Pateicības piešķīra Maļinovas 
pagasta ZS “Ainava” īpašniekam Va-
lērijam Ančevskim, Naujenes pagasta 
PS “Bišu drava” īpašniekam Nikolajam 
Annišinecam, Demenes pagasta ZS 
“Ezerīši” īpašniecei Tatjanai Pļiskai, 
Medumu pagasta ZS “Vītiņi” īpašnie-

vēji - Vecsalienas pagasta PS 
“Ceriņi” īpašniece Vera Kucina 
nominācijā “Bioloģiskā lauku 
saimniecība”, Sventes pagasta 
ZS “Gaismiņas” īpašnieks Ža-
nis Kukulis nominācijā “Jau-
nais veiksmīgais zemnieks”, 
Aigars Kuklis ar ģimeni Ka-
lupes pagasta ZS “Egles” no-
minācijā “Ģimene lauku sētā”, 
Višķu pagasta SIA “Agraris” 
īpašnieks Aleksandrs Harla-
movs nominācijā “Gada lauku 
saimniecība – graudkopība”, 
Biķernieku pagasta ZS “Osinov-
ka” īpašnieks Dmitrijs Petrovs 
nominācijā “Gada lauku saim-
niecība – graudkopība”, Višķu 
pagasta AS “Latgales bekons” 
īpašniece Anna Tenisa nominā-
cijā “Gada lauku saimniecība 
– gaļas lopkopība”, Demenes 
pagasta SIA “BAR” īpašnieks 
Romualds Bleiders nominācijā 
“Gada lauku saimniecība – pie-
na lopkopība”, Līksnas pagasta 
ZS “Lāčplēši” īpašniece Agnese 
Sitnika nominācijā “Gada lauku 
saimniecība – biškopība”, Lau-
cesas pagasta ZS “Gundegas - 1” 
īpašnieks Aleksandrs Kondrov-
skis – Kudrjavskis nominācijā 
“Gada lauku saimniecība – dār-
zeņkopība”. 

Konkursa galvenās balvas 
un Pateicības pasniedza Dau-
gavpils novada domes priekš-
sēdētāja Janīna Jalinska un 
priekšsēdētājas vietnieks Ar-
vīds Kucins. Sveicēju pulkam 
pievienojās Swedbank Finan-
šu centra “Daugavpils” lauk-
samniecības menedžere Evita 
Bačule-Treščilova un biznesa 
klientu apkalpošanas menedže-
re Eva Agafonova, SIA „Latvijas 
Lauku  konsultāciju un izglītī-
bas centrs” Daugavpils biroja 
Ilūkstes un Daugavpils novada 
uzņēmējdarbības konsultante 
Marija Rēķe, kā arī VAS «At-
tīstības fi nanšu institūcija “Al-
tum” Daugavpils Konsultāciju 
biroja vadītāja Vita Pučka, pa-
sniedzot konkursantiem savas 
īpašās balvas. Swedbank pār-
stāvi pateicās arīdzan Janīnai 
Jalinskai.

Pasākumu muzikāli skaisti-
nāja Daugavpils novada Kultū-
ra centra folkloras kopa „Dyr-
byni” (vadītāja Anna Briška), 
savukārt pasākuma otro daļu 
humora gaisotnē uzturēja rado-
šā apvienība “MaSKa” (vadītāja 
Sarmīte Veigure). 

Balli spēlēja muzikālā apvie-
nība «Deja vu».

 Olga Smane
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 Rudens saulgrieži Kalupē

Aļeksejevs organizēja sporta aktivitātes 
pasākuma apmeklētājiem. Bērnu inte-
resi piesaistīja piepūšamās atrakcijas.

Lielu paldies veltām baltā zirga saim-
niekam Jurim Kudeikam, kurš iesais-
tījās pasākuma organizēšanā, vizinot 
apmeklētājus ar Roberta Kukļa seniem 
ratiem - drošku.

Savukārt komunālā dienesta koman-
da rūpējās par saimnieciskajiem dar-
biem, lai visi apmeklētāji justos labi un 
droši, bet Vijas Legušas saulespuķes 
priecēja cilvēku acis. 

Paldies visiem, kas atrada laiku dar-
boties, tirgoties un iepirkties Kalupē!

Inita Ivdra
Pasākuma vadītāja

Miķeļi ir rudens saulgrieži, diena, kad 
saule pagriežas uz ziemas pusi. Zemnie-
kiem tas ir svarīgs pieturas punkts - ir 
padarīti nozīmīgākie darbi. Miķeļdiena 
iekrīt dabas un lauku veltēm visbagā-
tākajā gadalaikā, un tie ir ražas svētki. 

Saulgriežu svinības Kalupē sākās ar 
gadatirgu, kas šiem svētkiem ir visraks-
turīgākais, jo raža tiek audzēta gandrīz 
visu gadu. Aktīvākās kalupiešu ģime-
nes - Melņu, Grigorjevu un Seiļu - prie-
cēja vietējos ar saviem izstrādājumiem: 
sieru, gaļu, medu, uzkodām. Toties 
mazpulcēni Sandis Kļukovskis, Jūlija 
Laskina un Matīss Sarkanis lepojās 
ar izaudzētajiem dārzeņiem, augļiem, 
ogām, trušiem, zosīm, adījumiem un sa-
rūpētajām dāvaniņām – ievārījumu un 
zāļu tējām.

Kalupes pagasta pārvaldes vadītā-
ja Ināra Ūbele un Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska 
atklāja ražas svētkus, un visi kopīgi 
sagaidījām Miķelīti -5.klases skolnieku 
Matīsu Sarkani, kurš ieradās baltā zir-
gā un pastāstīja, ka kalupiešiem raža 
ir novākta un svinības var sākties. Pa-
sākumā skanēja Līvānu kapelas “Au-
gusti” tautasdziesmas, Kalupes vīriešu 
vokālā ansambļa priekšnesumi Sergeja 
Almakajeva vadībā un sieviešu deju ko-
lektīva ,,Balance’’ dejas Dmitrija Mor-
derjera vadībā. Pasākuma tika godināts 
Jumis, uzklausīti ticējumi par Miķeļ-
dienu, izspēlētas dažādas aktivitātes. 
Miķelītis parādīja, kā ar kabačiem un 
ķirbjiem var uzspēlēt boulingu un golfu. 
Svinību gaitā atklājās, ka Kalupē ir vēl 

viens Miķelis (Jānis Teniss), kurš veik-
smīgi izspēlēja šo lomu kopā ar Anniņu 
(Ilzi Sarkani) un Kalupes preilenēm 
(Kristīni Beinaroviču un Daci Gadzāni).

Pasākuma noslēgumā tika apbalvotas 
garšīgāko sieru  meistares - Vija Grigor-
jeva, Santa Seile, Laura Kukle, Karo-
līna Ustinova. Lielāko ķirbju audzētāji 
izrādījās kaimiņu pagastā - Stanislavs 
Ivanovs no Dubnas pagasta (42 kg) un 
Nikolajs Ambrosovs no Višķu pagasta. 
bet Laura Kukle no Kalupes visus pār-
steidza ar mazāko ķirbi (0,050g).

Viena no Miķeļdienas tradīcijām ir 
ugunskurs, pie kura varēja sildīties un 
baudīt  garšīgo zupu, ko bija sarūpēju-
šas Kalupes pagasta darbinieces.

Kalupes sporta organizators Alek-
sandrs Vabiščevičs un skolotājs Vitālijs 

Nosvinēta izcilā novadnieka Antona Skrindas 135. jubileja

14. oktobrī novadniekam, latviešu kara 
ārstam, rakstniekam, vienam no Latgales 
Atmodas kustības darbiniekiem Antonam 
Skrindam, apritēja 135 gadi. Vaboles pa-
gasta brāļu Skrindu muzeja pārstāvji šajā 
jubilejas mēnesī rīkoja braucienus par no-
vada skolām, lai tuvāk iepazīstinātu sko-
lēnus ar vēstures materiāliem par izcilo 
novadnieku. Pirmās nodarbības notika 
Nīcgales sākumskolā un Kalupes pamat-
skolā. Nākamās nodarbības tiks organizē-
tas arī citās novada skolās. 

Antona Skrindas ieguldījums tautas iz-
glītošanā, laikā, kad Latgale bija iekļauta 
Vitebskas guberņā (1772-1918), ir neizmē-
rāms. A. Skrinda no dzīves aizgāja jauns, 
bet savā 37 gadus īsajā mūžā spēja izdarīt 
ļoti daudz.

21. oktobrī Vaboles muzejā notika pasā-
kums Antona Skrindas piemiņai, uz kuru 
pulcējās Vaboles vidusskolas audzēkņi un 
citi interesenti.

Pasākuma laikā, līdzās muzeja speciālis-
tes Ilzes Ozoliņas interesantajam stāstīju-
mam un prezentācijai par Antona Skrindas 
personību, skanēja vairāki interesanti stās-
ti ar mistikas pieskaņu. Muzeja krājumos 
nonākušas divas fotogrāfi jas. Viena, uz 
kuras pats Antons Skrinda (uzņemta 1912.
gadā), uz otras – kāda sieviete vārdā Eižē-

nija Bērzkalne ar vīru Rūdolfu. Abas fo-
togrāfi jas muzejā nonākušas kā Ženovijas 
Vilcānes dāvinājums. Tieši Ženovija, nodo-
dot fotogrāfi ju, muzejam stāstīja, kā ārsts 
Antons Skrinda atgriezis viņas radiniecei 
redzi. Vairākas reizes ir degušas ēkas, ku-
rās atradušās šīs fotogrāfi jas, taču tās pa-
likušas neskartas. Fotogrāfi jas ir iekļautas 
grāmatā “Latvijas novadu dārgumi”.

Anna Lazdāne, brāļu Skrindu muzeja di-
rektore: “Daudziem viņš ir zināms kā kara 
ārsts, taču viņa vislielākā loma bija tautas 
izglītošana. Kā dzejnieks, kā publicists ie-
spējams viņš ir mazāk zināms sabiedrībai. 
Sakarā ar to, ka Antons Skrinda bija labs 
dzejnieks, rakstīja un tulkoja lugas, viņam 
ir arī viens skaists dzejolis par rudeni. Tas 
bija tas, kas uzrunāja mūs arī jauno paau-
dzi mudināt rakstīt dzejoļus par tēmu “Ru-
diņs”. Skolēni mums iesūtīja darbus, kurus 
glīti noformēja. Mūs tas priecē, ka viņi iet 
Antona Skrindas pēdās. Mēs dzejoļus no-
vērtējām un šodien, jubilejas pasākumā, 
pasniedzām bērniem nelielas dāvaniņas. 
Mums jābūt tiem, kas šo skolotāja lomu 
nes tālāk plašākā sabiedrībā. Tā kā dau-
dzas novada skolas vēl nav radušas iespēju 
paciemoties pie mums muzejā, tad mēs no-
lēmām stāstu par Antonu Skrindu aizvest 
pie viņiem un to pastāstīt. Jo Antons Skrin-

da ir atstājis savas pēdas ne tikai Vabolē un 
mūsu novadā, bet arī Latgales kultūrvēstu-
rē. Un šīs pēdas ir ļoti dziļas. Pamatojoties 
uz viņa izdoto gramatiku, mēs varam lasīt 
visus iespieddarbus un arī vienu no pirma-
jām iespiestajām avīzēm “Drywa”. Spēlētas 
lugas, lasīta dzeja. Kā kara  ārsts, savu-
kārt, viņš vairāk darbojies Sibīrijā.”

Vēl interesants fakts, kas saistās ar An-
tona Skrindas vārdu, ir par godu brāļiem 
Skrindām nosauktā Atašienes vidusskola 
Krustpils novadā. Tieši Eižēnija un viņas 
vīrs Rūdolfs to savulaik ierosinājuši.

Nedaudz  no vēstures:
Antons Skrinda – patriots, varonis, cīnī-

tājs, kalpotājs savai tautai, organizators, 
dibinātājs un vadītājs, dzimis 1881. gada 
14. oktobrī Līksnas pagasta Liepas Mukā-
nos, zemnieka Donata un Apolonijas ģime-
nē, un uzauga diezgan trūcīgos apstākļos. 
No 1888. līdz 1891. gadam mācījies Līksnas 
pagastskolā, pēc Līksnas skolas pabeigša-
nas mācības turpina Pēterpilī, kur iestā-
jas katoļu baznīcas aprūpes Sv. Katrīnas 
proģimnāzijā. Pēc ģimnāzijas beigšanas, 
laika posmā no 1902. līdz 1905.gadam un 
no 1906. līdz 1909. gadam, studējis Pēter-
burgas Kara medicīnas akadēmijā. 1906.
gadā Antons emigrē uz Šveici un turpi-
na studijas Bernes universitātē. No 1910. 

gada strādā par ārstu Sibīrijā, Krasnojar-
skā, Verhņedvinskā, Berjozovkā, Kanskā 
un citviet. 1913. gadā atgriežas Rēzeknē, 
bet, sākoties Pirmajam pasaules karam, 
no 1914. līdz 1917.gadam, A. Skrinda tiek 
nosūtīts uz Grodņu. Tālāk viņa ceļš ved 
uz Austrumprūsiju. 1917. gadā kritis vācu 
gūstā un saslimis ar asins saindēšanos. Ar 
gūstekņu ešelonu 1918. gadā atgriežas Rē-
zeknē, bet jau trešajā dienā pēc operācijas, 
1918. gada 31.martā. mirst, apbedīts Rē-
zeknes Miera kapos. 

A. Skrinda ir darbojies laicīgās latgaliešu 
prozas žanrā. Pirmā publikācija „Nu Leiks-
nas pogosta” laikrakstā „Gaisma” 1906.
gada  21. janvārī. Turpmāk, sākot no 1906. 
gada, latgaliešu laikrakstos „Gaisma”  un 
„Drywa”  publicētas apceres, stāsti, atdze-
jojumi no poļu un krievu valodām. Savos 
rakstos A. Skrinda aicina latgaliešus celt 
savas tautas pašapziņu un labklājību.

A. Skrinda uzskatāms par latgaliešu 
teātra tradīciju pamatlicēju. Pašdarbības 
teātriem tulkojis un izdevis lugas. Tautā 
populārākās no tām bija “Pādejī divi rubļi”, 
“Katreite”, “Odums un Īva” u.c. Piedalījies 
aktieru trupā Sanktpēterburgā, vēlāk rī-
kojis teātra izrādes Latgales laukos. Dar-
bojies Sanktpēterburgas latgaliešu skolu 
jaunatnes pulciņā „Gunkurs”, Pēterburgas 
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Vaboles parkā tika stādīti koki Latvijas simtgadei
Latvijas Pašvaldību savienības 2016. 

gada projekts „Pašvaldību labie darbi 
parkos Latvijas simtgadei” ar moto: 
„Kopā nākotnes mežam!” ir apstipri-
nāts, un var sākties projekta realizāci-
jas darbi.

Latvijas pašvaldības Meža dienās 
2016 uzsāk jaunu tradīciju - 3 gadu ga-
rumā padarīt Latviju krāšņāku ar koku 
stādījumiem un mazo koka arhitektū-
ras objektu izvietošanu parkos, gatavo-
joties Latvijas simtgadei. No Daugav-
pils novada projektā atbalstīta ideja par 
Vaboles parka sakopšanas darbiem. 
Parks veidots kā ainavu jeb angļu sti-
la grāfu Plāteru-Zībergu pusmuižas 
parks (19. gs.). Parka platība – 7,0762 
ha, t.sk. divi dīķi. Parka teritorijā at-
rodama 53 koku un krūmu taksoni 
(sugas, pasugas, varietātes un šķir-
nes) – gan vietējās, gan svešzemju. Te 
ir daudz ošu, ozolu, liepu, vītolu, gobu, 
melnalkšņu un ievu. Parka centrā ir 
lapegļu au dze. Austrumu daļā atrodas 
liepu aleja. Parka lepnums ir Lielais 
ozols. Dendroloģisks retums ir Moltkes 
liepa, kas reti sastopama Latvijas par-
kos. Pie viena no parka dīķiem atrodas 
atpūtas laukums ar ugunskura vietu 
un āra kamīnu, kur ziemā notiek tradi-
cionālais folkloras pasākums „Aizgave-
nī cīmūs braucu”, vasarā - ielīgošana. 

Parkā atrodas arī pasākumu laukums 
ar ugunskura vietu un skatītāju soli-
ņiem, kur kopš 1993.gada notiek Va-
sarsvētku sadancis, kas laika gaitā 
kļuvis par Daugavpils novada tautas 
deju kolektīvu lielākajiem svētkiem. 
Ikdienā pa parka celiņiem no Vaboles 
vidusskolas pamatēkas uz sākumsko-
las ēku pārvietojas skolēni un darbi-
nieki. Parku iecienījusi arī tūristi, t.sk. 
Skrindu dzimtas muzeja apmeklētāji.
2002. gadā Vaboles parkam tika iz-
strādāts rekonstrukcijas priekšlikums 
(autore Ilze Māra Janelis) un veikta 
dendroloģiskā inventarizācija (izpildī-
tāji Andrejs Svilāns un Pēteris Evarts-
Bunders). Izstrādātais rekonstrukcijas 

priekšlikums ir ieviests tikai daļēji un 
tajā noteiktie stratēģiskie uzdevumi 
nav zaudējuši aktualitāti. 

Atbalstītā projekta ietvaros Vaboles 
parka ainaviskās vērtības saglabāša-
nai 21. septembrī pagasta pārvaldes 
darbinieki kopā ar Vaboles vidusskolas 
skolēniem un jauniešiem iestādīja 79 
dekoratīvos kokus un krūmus. pagas-
ta pārvaldes darbinieki skolēniem bija 
sarūpējuši uz ugunskura vārītu zupu, 
kas visiem garšoja. Pagasta pārvaldes 
vadītāja Aina Pabērza uzdeva jautāju-
mus par Vaboles parka vēsturi, tā fl oru 
un faunu. Pareizo atbilžu autori balvā 
saņēma saldumus. Skolēniem tika pie-
dāvāta arī iespēja piedalīties viktorīnā 

„Ieskaties un ieklausies Vaboles parka 
dzīvē”. Lai varētu atbildēt uz viktorī-
nas jautājumiem, bija nepieciešams 
izstaigāt parku un būt īpaši vērīgiem.

Kopā padarīts darbs radīja gandarī-
juma un prieka sajūtu. Turpmāk sko-
lēniem būs iespēja rūpēties par iestā-
dītajiem augiem un vērot, kā tie aug, 
bet pēc skolas beigšanas absolventu 
tikšanās reizēs, lūkojoties koku galot-
nēs, atcerēties šo skaisto brīdi.

Aina Pabērza
Paula Gintere

Lauksaimniecības zemi Daugavpils 
novadā vairāk iegādājas juridiskas 

personas 
Ar lauksaimniecības zemi veikto darīju-

mu uzraudzības komisijas priekšsēdētāja 
Ināra Natarova Daugavpils novada domes 
sēdē  deputātiem  sniedza pārskatu par 
komisijas darbību pēdējo 9 mēnešu laikā. 
No 2016.gada 1.janvārim līdz 1.oktobrim 
komisija izskatījusi un izsniegusi 198 izzi-
ņas.  

Saskaņā ar datiem, pēdējo 9 mēnešu 
laikā komisijā ar iesniegumu vērsušās 61 
fi ziska un 79 juridiskas personas. Juridis-
kās personas lauksaimniecības zemi iegā-
dājās 787ha platībā, savukārt fi ziskās per-
sonas – 399ha. 

Lielāko daļu lauksaimniecības zemi – 
709 ha jeb 60% - iegādājās personas, kas 
deklarētas vai reģistrētas Daugavpils no-
vadā, tām seko īpašnieki no Rīgas (23%) 
un Daugavpils pilsētas (8%). Tāpat zemi 
novadā iegādājušās personas no Ilūkstes, 
Vārkavas, Babītes, Līvānu un Alūksnes 
novada. 

Visaktīvāk lauksaimniecības zemi pa-
gastu griezumā iegādājušies Maļinovā (14 
zemes vienības), Vabolē (13), Višķos (12) 
un Līksnā (11). Vismazāk – Ambeļos (3 
zemes vienības), Salienā (3), Skrudalienā, 

Sventē un Vecsalienā (katrā pa 4). 
Ināra Natarova pastāstīja, ka ar šī gada 

sākumu komisijas darbs kļuvis raitāks, 
pateicoties jaunajam IT programmas no-
drošinājumam. “Ja iepriekšējā periodā 
mēs pieprasījām kadastra informāciju no 
Valsts zemes dienesta, tad no 1.janvāra 
mums ir nodrošināta programmatūra, 
kas būtiski paātrina darbu, parādot visus 
nepieciešamos datus. Vērtējot pretenden-
tus, programmā VID uzrāda vai persona 
ir saimnieciskās darbības veicējs, vai tai 
nav nekustamā īpašuma nodokļa vai kāda 
cita veida nodokļu parādu. Tāpat sistēma 
parāda cik lauksaimniecības zemes pie-
der pretendentam, lai tiktu ievērota liku-
ma norma, ka drīkst iegādāties zemi līdz 
2000ha, kā arī vai pretendents pēdējo trīs 
gadu laikā ir saņēmis vienotos platību 
maksājumus. No pagastu pārvaldēm pie-
prasām tikai informāciju, vai pretenden-
tam ir noslēgti nomas līgumi par attiecīgo 
zemi, kas dod viņam pirmpirkuma tiesī-
bas. Balstoties uz šiem datiem, komisija 
pieņem attiecīgu lēmumu”, deputātiem 
pastāstīja I.Natarova.  

Elza Timšāne

Laika apstākļi ietekmēja ražas 
kvalitāti

“Šis gads lauksaimniekiem ir 
bijis sarežģīts galvenokārt laika 
apstākļu dēļ. Trīs mēnešus valdī-
ja sausums un tad divus mēnešus 
– nokrišņi”, Daugavpils novada 
domes preses konferencē pastās-
tīja LLKC Daugavpils biroja va-
dītājs Guntars Melnis.

Laika apstākļu dēļ daudz 
graudaugu sagāja veldrē, kas 
graudu kulšanas ātrumu sama-
zināja, ietekmējot gan graudu 
kvalitāti, gan ražību. Šo apstākļu 
rezultātā pieauga arī pašizmak-
sa, jo graudos bija liels mitruma 
līmenis un bija nepieciešams tos 
žāvēt, tāpēc par lielākajiem iegu-
vējiem šajā sezonā var uzskatīt 
dzirnavniekus. Kopumā lauk-
saimniekiem šogad lopbarības ir 
vairāk nekā graudu.

Sausuma dēļ aizkavējās arī 
kartupeļu raža. Jaunie kartupeļi 
parādījās tikai jūnijā, divas ne-
dēļas vēlāk kā ierasts. Tomēr ko-
pumā speciālists kartupeļu ražu 

vērtē kā labu.
“Šobrīd nozarē visgrūtāk klājas 

piensaimniekiem”, tā G.Melnis. 
“Piena cena ir zem pašizmaksas 
un tā jau divus gadus nav paaug-
stināta.  Kompensācijas, kuras 
izmaksā Eiropas Savienība, ir 
tikai īstermiņa pagaidu risināju-
mus, ar ko labākajā gadījumā var 
nosegt agrāk modernizācijā ie-
guldītos līdzekļus. Faktiski pien-
saimnieki šobrīd dzīvo uz iekrā-
jumiem. Attīstība ir apstājusies.” 
LLKC Daugavpils biroja vadītājs 
neslēpj, ka piensaimnieki šobrīd 
atrodas neapskaužamā situācijā, 
jo viņi ir spiesti pārstrādātājiem 
atdot pienu zem pašizmaksas, 
kas ir vidēji 16-18 centi par lit-
ru. “Valsts nevar regulēt brīvo 
tirgu, liekot piena pārstrādātā-
jiem maksāt vairāk. To neatļauj 
likumdošana”, akcentē G.Melnis.

Elza Timšāne 

latviešu muzikālajā biedrībā, bijis  biedrī-
bas „Gaisma” priekšnieks.

A. Skrinda pieminams arī kā valodnieks. 
Kopā ar prof. Jāni Endzelīnu sastādīja 
„Latvīšu volūdas gramatiku” (1908), gādā-
jot par dziesmu repertuāru, Latgales ko-
riem kopā ar Fridrihu Obšteinu sastādīja 
un izdeva pirmo dziesmu krājumu „Dzīsmu 
voceleite” (1908) un pirmo latgaliešu dzejas 
antaloģiju „Kūkle” (1914). Antoloģijā ie-
vietoti piecpadsmit A. Skrindas darbi, trīs 
no tiem oriģināldzejoļi. Izdevis arī avīzes 
“Drywa” pielikumu „Drywas kalendārs” 
(1914–1918) un „Eisa katoļu ticības cere-

moniju izskaidrošona”(1907 un 1908).
Laikā, kad darba gaitas aizrit Krievijā, 

A.Skrinda par sievu apņem Antoņinu – 
krievu tautības pārstāvi. Drīz vien ģimenē 
piedzima meita, kurai tika dots vārds Leo-
kādija. Taču laimes mirklis bija īss, sieva 
saslimst un gadu pēc precībām aiziet no 
dzīves. Paliekot ar mazo meitiņu, Antons 
ātri vien atgriežas uz Rēzekni, te satiek 
Helēnu, apprecas un jau 1913. gada 29. de-
cembrī ģimene sagaida pasaulē ierodamies 
otro meitu, kurai tiek dots vārds Aurēlija 
Adele.

Sākoties Otrajam pasaules karam, Anto-

na meitas emigrē no Latvijas uz Vāciju, tad 
uz Kanādu, kur izveido ģimenes un nodzīvo 
līdz sirmam vecumam.

Helēnas Skrindas kundze par savu vīru 
Dr. Antonu savās atmiņās raksta:

“Dr. Ontons Skrynda atstōja pateikamu 
īspaidu, beja saticeigs ar cylvākim, dzeives 
prīceigs un laipnys pret vysim, voi tys byu-
tu bogōts, voi nabogs, voi kaids īvārojams 
veirs, voi vīnkoršs ciļvēceņš. 

Jo kaidam gadejōs pēkšņi saslimt naktī, 
tod nivīna doktora navarēja izalyugt, lai ītu 
pi sliminīka, bet Dr. Skrynda gōja bez īru-
nas nakts vydā un nabogim paliedzēja bez 

moksas. 
Kod vajadzēja dreiži izškērt kaidu jau-

tōjumu, Dr.Skrynda ilgi nagudrōja un 
nasašaubēja izlemt. Nanūteikteiba, šau-
beišonōs un vylcynōšonōs jam beja sveša. 
Sabīdreibā beja jautrys, vīseibōs veiklys 
dejōttōjs, stōsteja anekdotustai, ka mes 
smējomēs lūceidamīs.” 

Dzeive, 1965.g.
Vēsturisko materiālu apkopoja Ilze 
Ozoliņa un Anna Lazdāne

Olga Smane 
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P E R S O N Ī B A

Visu dzīvi esmu strādājusi ciešā saiknē ar cilvēkiem 
Veneranda Zeile Višķu sociālās aprū-

pes centru vada kopš 2009. gada. Dzi-
musi Dubnas pagastā, pabeigusi Špoģu 
vidusskolu, darba gaitas uzsākusi un 
nu jau 26 gadu garumā turpina dzimtā 
novada Višķu pagastā. 

- Beidzot Višķu SAC ir skaista un 
silta ēka arī no ārpuses – fasāde 
nosiltināta. Kā jūtaties projekta 
izskaņā? Cik liels ir gandarījums 
par paveikto? 

V.Z. Projekts ēkas remontam bija 
uzrakstīts jau 2007. gadā, taču laika 
gaitā tas tika aktualizēts. Bija darbi, 
kas tika paveikti arī līdz tam – virtu-
ves bloka renovācija un visu iekārtu 
maiņa, jumta remonts, logu un ār-
durvju nomaiņa. Iekštelpas, protams, 
ļoti gaidīja remontu, jo ēka praktiski 
netika remontēta, kopš tā tika uzbūvē-
ta. 1986. gadā tā tika nodota eksplua-
tācijā kā Višķu iecirkņa slimnīca, kopš 
1996. gada – te darbojas Višķu sociālās 
aprūpes centrs. Klienti šurp tika pār-
vesti no Kalupes pansionāta. Protams, 
laika gaitā pašu spēkiem tika veikti 
kosmētiskie remonti. Pagājušajā gadā 
sagaidījām pilnu iekštelpu renovāci-
ju – sienu, griestu, grīdu, apkures un 
ūdensapgādes sistēmas remontu un 
iekšdurvju nomaiņu. Projekta 2. kār-
tā bija ieplānots pagrabtelpu remonts, 
ēkas siltināšana, labiekārtošanas dar-
bi – asfalta seguma atjaunošana un zi-
bensnovedēja uzstādīšana. Esam veik-
smīgi tos pabeiguši. 

- Kopš kura gada Jūs strādājat 
Višķu sociālās aprūpes centrā?

V.Z. Kopš pirmās dienas - 1996. gada 
2. janvāra. Sāku strādāt par frizieri, jo 
tā ir mana pirmā profesija. Kā tiek or-
ganizēts iestādes darbs, zināju ļoti labi. 
Vēlāk man piedāvāja sociālā darbinie-
ka vietu, aizgāju mācīties, absolvēju 
Vadības un sociālā darba augstskolu 
“Attīstība”, iegūstot sociālās palīdzī-
bas organizatora un sociālā darbinieka 
kvalifi kāciju. Pēc nelielas atpūtas pa-
beidzu arī maģistratūras studijas. Šī 
gada 13. novembrī apritēs jau 7 gadi, 
kā esmu šī centra vadītāja. 

- Kādas ir galvenās īpašības, kas 
Jums piemīt gan kā personībai, 
gan kā šī centra vadītājai? 

V.Z. Esmu ļoti komunikabla. Te dzī-
vo ļoti dažādi cilvēki – katrs ar savu 
dzīves pieredzi un bagāžu. Arī darbi-
nieku ir daudz, un katram ir savs skatī-
jums. Caur komunikāciju var daudz ko 
atrisināt, pieslīpēt un ievirzīt pareizajā 
gultnē. Strādājot ar vecāka gājuma cil-
vēkiem, ir jābūt iejūtībai, empātijai, jā-
izprot viņu problēmas. Jauni cilvēki ne 
vienmēr var iejusties vecu cilvēku ādā. 
Vienmēr saviem darbiniekiem saku – 
apguļaties jūs vismaz uz vienu dienu 
viņu vietā, tad sapratīsiet, ka to vienu 
krūzi ūdens ir grūti aizsniegt, ka tā 
palaga krunciņa tomēr spiež. Protams, 
nav jānonāk citā galējībā – darbu ne-
drīkst nest mājās. Ko mēs bieži darām. 
Tās problēmas, kas nereti rodas gan ar 
darbiniekiem, gan ar klientiem... Neru-
nāju par papīra kalniem, bet par emo-
cionālo slogu. Protams, vissvarīgākais 
ir mīlēt savu darbu. Cik es savā dzīvē 
esmu strādājusi, mans darbs vienmēr 
bijis saistīts ar cilvēkiem. 

- Vai uznāk noguruma momenti? 

V.Z. Uznāk. Aizbraucu brīvdienās 
pie tantes, kas ir vientuļa, viņai gribas 
parunāt. Bet man gribas jau vairāk 
klusumu, atpūtu, mieru. 

- Višķu SAC nodrošina invalī-
diem un pensijas vecuma perso-
nām ilgstošu sociālo aprūpi, so-
ciālo rehabilitāciju un pastāvīgu 
dzīves vietu. No kurienes šie cilvē-
ki šurp atvesti un kāpēc radinieki, 
ja tādi ir, izvēlējušies tieši šo aprū-
pes variantu? 

V.Z. Mūsu aprūpes centrā dzīvo cilvē-
ki tikai no Daugavpils novada. Šobrīd 
centrā ir 74 iemītnieki. Brīvas vietas 
praktiski nav. Jaunākajam klientam 
ir 51 gads un vecākajam – 93. Izvēlas, 
jo, pirmkārt, te viņiem tiek nodrošinā-
ta pastāvīgā dzīves vieta, te viņš ir ap-
rūpēts, atrodas medicīnas un aprūpes 
personāla uzraudzībā 24 stundas dien-
naktī. Ja klientam ir bērni, mazbērni, 
kas visi pārsvarā ir strādājoši cilvēki, 
tad viņiem ir ļoti ērts tieši šis variants. 

- Bet kāda ir sistēma? Ja tas ir 
vientuļais pensionārs, kas viņu no-
zīmē ievietošanai aprūpes centrā? 

V.Z. To izvērtē pagasta sociālais dar-
binieks un Sociālais dienests. Un tad 
jau viņš tiek atvests pie mums ar vi-
siem dokumentiem. 

- Vai tas ir vienīgais sadarbības 
virziens ar novada Sociālo dienes-
tu? 

Ir metodiskā sadarbība. No Sociālā 
dienesta uzzinām par visiem jauninā-
jumiem sociālajā sfērā. Bez sadarbības 
mēs nevaram strādāt. Ir arī sadarbība 
ar pagastu sociālajiem darbiniekiem. 
Viņi brauc sveikt svētkos mūsu klien-
tus no saviem pagastiem – Veco ļaužu 
dienā, dzimšanas dienās, Ziemassvēt-
kos. Klienti ļoti gaida tādas reizes, vi-
ņiem vajadzīga tā saikne – saikne ar 
mājām, ierasto vidi, draugiem. Bieži 
sociālie darbinieki atbrauc pie mums 
ar pašdarbības kolektīviem, rīko kon-
certus. 

- Cik ilgā laika posmā notiek 
klientu adaptācija šai vietai? 

V.Z. Cilvēkam, mainot savu ierasto 
vidi, kur ir pavadīti ilgi gadi, ir diez-
gan grūti. Citam atkal vieglāk, jo te 
viņš atrod savu paziņu loku. Protams, 
adaptācijas periodā ar klientu strādā 
sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, 
sociālais rehabilitētājs. Personāls ir iz-
palīdzīgs un atbalstošs. 

- Vai, Jūsuprāt, varētu pastāvēt 
kādi citi alternatīvie varianti šim 
centram? Piemēram, sociālie dzī-
vokļi. 

V.Z. Jā, tāda forma var pastāvēt, 
taču tur nevar tikt nodrošināts pilns 
pakalpojumu apjoms. Tur varētu at-
rasties vientuļie pensionāri, kuriem 
nav funkcionālo traucējumu, kuri nav 
guloši. Jo, līdz ko cilvēks ir gulošs, viņu 
vajag pieskatīt un arī uzraudzība va-
jadzīga lielāka – viņš jāvanno, jābaro. 
Tās pansijas un sociālie dzīvokļi nav 
lieli, tajos var ievietot ierobežotu cilvē-
ku skaitu. Nevar tikt nodrošināta arī 
vajadzīgo darbinieku klātbūtne. Pro-
tams, pansija ir tuvāk viņu ierastajai 
videi, kas ir vērtējams pozitīvi. 

- Vai te, piemēram, tiek sniegta 
arī palīdzība personas individuālo 
sociālo problēmu risināšanā? Ja 

jā, tad kāda tā ir visbiežāk? 
V.Z. Jā, ja tādi rodas, tad, protams. 

Sociālie darbinieki sazinās ar ģimeni, 
radiniekiem, ja tādi ir. Tās sociālās 
problēmas var būt dažādas. Var arī, 
dzīvojot vienā istabiņā, rasties nesa-
skaņas, var sastrīdēties ar istabas 
biedru. Protams, arī tādas situācijas 
nākas risināt. 

- Vai ir jūtams kādu speciālistu 
trūkums? 

V.Z. Mums centrā nav sava psiho-
loga, mēs izmantojam Sociālā dienes-
ta psihologa pakalpojumus. Protams, 
tāds speciālists būtu nepieciešams uz 
vietas. Arī rehabilitācijas pakalpojumu 
klāsts prasītos lielāks. Jo diezgan dau-
dzi mums ir pēc insulta, pēc dažādām 
traumām, kuriem nepieciešama ne so-
ciālā, bet gan medicīniskā rehabilitāci-
ja. Piemēram, masāžas, fi zioterapijas 
procedūras, ārstnieciskā vingrošana. 
Mums ir neliela trenažieru zāle, ko arī 
izmanto klienti. Sociālais rehabilitētājs 
pie mums ir ar medicīnisko izglītību. Ir 
zināšanas un varēšana to darīt, un ie-
spēju robežās viņš arī palīdz. Ir klienti, 
kuri atrodas šeit pēc kāju endoprote-
zēšanas, kuriem ir jāmāca no jauna 
staigāt. Klientiem, kas ir pēc insulta, 
jāmāca ēst, kā pareizi turēt galda pie-
derumus un citas elementāras lietas. 
Lai viņš to varētu, ir nepieciešama fi -
zioterapijas un masāžas procedūras.  

- Vai darbinieku kolektīvs ir sta-
bils? Nav tā, ka darba grūtuma dēļ, 
notiek rotācija? 

V.Z. Nē, varu teikt, ka kolektīvs ir 
nostabilizējies. Ja vien ir tāda nepie-
ciešamība, tad tikai atrast aizvieto-
tājus tiem, kas dodas pelnītā atpūtā. 
Jaunus darbiniekus atrast ir grūti, 
neskatoties uz to, ka ir bezdarbs. Ja 
arī ir tādi, kuriem nepieciešams darbs, 
ne vienmēr viņi ies strādāt pie mums, 
jo darbs ir specifi sks. Man pašai savu-
laik bija interesanti vērot gados jaunus 
speciālistus, kas nāca strādāt. Tās bija 
jaunietes 22-23 gadu vecumā, par ku-
rām man bija šaubas, vai viņas varēs 
to darīt. Nekā! Tas viss aiziet uz urrā 
un strādā! Strādā jau gadiem ilgi. 

- Viņām noteikti piemīt Jūsu pir-
mīt nosauktās īpašības – iejūtība, 
empātija un komunikabilitāte.  

V.Z. Jā, bez šaubām! Nejaušs cilvēks 
te nevar strādāt, jo katram klientam 
jāpielāgojas. Katram ir savi untumi un 
paradumi. 

- Vai klientiem ir kāda veida ie-
spējas piedalīties arī kultūras dzī-
vē? Notiek kādi koncerti vai tikša-
nās, kas tiek rīkotas te uz vietas? 
Saprotams, ka līdzīgas aktivitātes 
ārpus centra daudziem šī centra 
apmeklētājiem būtu liegta veselī-
bas stāvokļa dēļ. 

V.Z. Parasti jau atbrauc, sevišķi ga-
da nogale, Ziemassvētki ir tas laiks, 
kad brauc visvairāk. Daudzreiz esmu 
teikusi, lai biežāk kāds atbrauc arī visa 
gada garumā, ne tikai Ziemassvētkos, 
kad labdarībai ir vispateicīgākais laiks. 
Bet jāsaka, ka vismaz viens pasākums 
mēnesī mums notiek. Priecājos, ka pē-
dējo gadu laikā pašdarbības kolektīvi 
paši piesakās un atbrauc. Bieži atbrauc 
Naujenes sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu centra Dienas centra ko-

lektīvs, Nīcgales, Dubnas, Laucesas un 
Biķernieku pagasta pašdarbnieki.  

- Vai tiek organizēti kādi pulciņi, 
sporta un radošās nodarbības? 

V.Z. Ja salīdzinām mūsu iestādi ar 
līdzīga rakstura iestādēm, piemēram, 
kur dzīvo gados jaunāki un darbīgāki 
klienti, tad mums diezgan pasmagi ar 
to iet. Ja kādus 10 gadus atpakaļ cen-
trā bija kādas 2-3 zeķu un cimdu adītā-
jas, tad tagad ir tikai viena. Bet mums 
ir rīta rosmes, pastaigas ārā, katru 
gadu svinam Jāņus, Veco ļaužu dienu, 
Lieldienas, Ziemassvētkus. Šogad ir 
izveidojusies laba sadarbība ar Višķu 
pagasta jauniešu centru. Ļoti skaisti 
tika organizēti Baltā galdauta svētki. 
Jaunieši mums palīdzēja organizēt arī 
sporta dienu, ko rīkojam vasarā. 

- Sportiski ir arī Jūsu darbinie-
ki. Katru gadu piedalāties Latvijas 
Pašvaldību savienības sociālās ap-
rūpes institūciju darbinieku spor-
ta spēlēs. 

V.Z. Neesam izlaiduši nevienas spor-
ta spēles. Tās notiek jau 5 gadus pēc 
kārtas. Spēļu iniciators bija Madlienas 
pansionāta direktors Alvars Štein-
bergs, nākamajā gadā tās notika jau 
Saldū, trešajā gadā tās kā uzvarētāji 
organizējām mēs, divus gadus atpakaļ 
bijām Tērvetē un šogad – Ventspilī. Es 
uzskatu, ka tā ir ļoti laba supervīzija. 
Tā ir  komunikācija ar citiem, atpūta 
gan ķermenim, gan prātam. Brauc mā-
jās ar veselu enerģijas bagāžu. 

- Vai var teikt, ka darbs sociālajā 
sfērā Jūs vienkārši ir kādā brīdī 
uzrunājis un sajutāt to kā aicinā-
jumu? 

V.Z. Laikam no tā brīža, kad aizgāju 
strādāt par sociālo darbinieku. Jāsaka, 
ka arī mācīties nebija tik viegli. Bet 
iekšā tā uguntiņa bija, klikšķis nostrā-
dāja. 

- Ar ko nodarbojaties brīvajā lai-
kā? 

V.Z. Brīvais laiks? Kas tas tāds? 
Smejas. Ja nopietni, brīvā laika ir ļo-
ti maz. Ir darbs – ģimene – darbs. Bet 
laiku pa laikam var atrast laiku gan 
koncertam, gan teātrim, arī kādam iz-
braucienam. Kaut arī bērni ir izauguši, 
brīvais laiks tomēr vairāk saistās ar ģi-
meni. Agrāk nedaudz nodarbojos ar fl o-
ristiku, noformēšanu, tas man patika. 

Ar Venerandu Zeili sarunājās 
Olga Smane
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Noslēgusies Višķu sociālās aprūpes centra renovācijas 2.kārta 

11.oktobrī noslēdzās un tika pieņem-
ta Višķu sociālās aprūpes centra reno-
vācijas 2.kārta. Projekta ietvaros tika 
veikti vairāki vērienīgi atjaunošanas 
darbi, ēkai iegūstot jaunu, estētiski 
pievilcīgāku un klientiem ērtāku vidi, 
kā arī nodrošinot energoresursu un 
fi nanšu ekonomiju. Kā norāda Višķu 
sociālās aprūpes centra direktore Ve-
neranda Zeile, šis projekts tika izlolots 
jau pirms desmit gadiem un beidzot 
tam bija lemts piepildīties. 

“Višķu SAC pirms divdesmit gadiem 
tika izvietots reorganizētās Višķu iecir-
kņa slimnīcas vietā, kura ekspluatāci-
jā tika nodota 1986.gadā. Līdz šim tika 
veikti tikai pašu spēkiem un ar mini-
māliem ieguldījumiem veikti kosmētis-

kie remonti. 2004.gadā ar ASV atbal-
stu tika nomainīti logi un veikts jumta 
remonts, bet arī tas bija par maz, jo 
prasības no pārbaudošām institūci-
jām auga un bija nepieciešams uzlabot 
klientu dzīves apstākļus,” par projekta 
ieceri pastāstīja Višķu SAC direktore 
Veneranda Zeile. 

Renovācijas 2.kārtā tika veikta fa-
sādes siltināšana un apdare, lietus 
ūdeņu notekas sistēmas montāža, pag-
rabstāva apdares darbi, teritorijas un 
asfalta seguma labiekārtošana, kā arī 
siltumapgādes pievada atjaunošana. 
Tāpat tika izveidots daudz lielāks un 
ērtāks panduss klientiem ar funkcio-
nāliem traucējumiem. 

Kā atzīmēja Daugavpils novada 

pašvaldības izpilddirektores vietnieks 
Aleksandrs Aizbalts, pateicoties šim 
projektam, novada budžetā būs ietau-
pījums, jo līdzšinējā siltumapgāde ar 
šķidro kurināmo, izmaksāja ļoti dārgi. 
“Tagad centram ir nodrošināta iespēja 
pieslēgties pie centrālās apkures, ko 
nodrošina pašvaldības aģentūras “Viš-
ķi” apkalpotā katlu māja. Siltums ta-
gad izmaksās divreiz lētāk – aptuveni 
54  eiro par 1 megavatstundu. Ieeko-
nomētos līdzekļus pašvaldība varēs no-
virzīt citiem mērķiem,” tā A.Aizbalts. 

Renovācijas 2.kārtas veiktie būv-
darbi izmaksāja 197 tūkstošus eiro, 
kas tika segti no pašvaldības budžeta, 
kā arī ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 
Būvniecības darbus veica SIA “Jēkab-

pils PMK”. 
Jāatzīmē, ka Višķu SAC telpās šo-

brīd var izmitināt 74 klientus – te tiek 
uzņemti Daugavpils novadā deklarētie 
iedzīvotāji un faktiski brīvas vietas pa-
rādās ļoti reti. Šobrīd pašvaldības die-
naskārtībā ir arī citu sociālo aprūpes 
iestāžu renovācija – fasādes siltināša-
nas un energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas darbi tuvākajā laikā plānoti 
Sociālo pakalpojumu centrā “Pīlādzis” 
Kalupes pagastā un Naujenes bērnu 
namā. 

Elza Timšāne

Noslēdzies projekts “Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju 
paplašināšana Daugavpils novadā”

30. septembrī noslēdzās LR Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas atbalstītais 
projekts „Jauniešu lietderīgā brīvā lai-
ka pavadīšanas iespēju paplašināšana 
Daugavpils novadā”. Projekta ietvaros 
Naujenes pagasta jaunieši saviem spē-
kiem labiekārtoja Lociku ciemā Jau-
niešu telpu, kā arī dažādoja savu brīvo 
laiku, organizējot un iesaistoties brīv-
prātīgā darba, sporta un informatīva-
jos pasākumos.

Šī projekta idejas autori bija Lociku 
ciema jaunieši, kas ar lielu degsmi ie-
saistījās projekta īstenošanā, organizē-
jot jauniešu org-grupu astoņu cilvēku 

sastāvā. Kopā ar jaunatnes darbinie-
kiem, org-grupā iesaistītie jaunieši sa-
stādīja un īstenoja projekta realizācijas 
plānu, piesaistot pasākumiem tuvāko 
pagastu iedzīvotājus. Kopumā projek-
ta aktivitātēs iesaistījās apmēram 200 
dalībnieki no Daugavpils novada.

Projektā iesaistītie jaunieši atzīst, ka 
par lielāko ieguvumu ir kļuvusi Jau-
niešu telpas izveide un labiekārtošana 
tiešā jauniešu dzīvesvietas tuvumā. 
Ciema jaunieši iesaistījās telpas izvei-
dē no tās dizaina plānošanas līdz tel-
pas remontdarbiem un iekārtošanas. 
Iesaistoties telpas izveides procesā, 

jaunieši apguva jaunas profesionālās 
prasmes, saliedējās savā starpā un 
iemācījās rūpīgāk apieties ar to, ko ir 
radījuši saviem spēkiem.

Īstenojot projekta aktivitātes, lie-
la nozīme tika pievērsta brīvprātīgā 
darba veicināšanai Naujenes pagastā. 
Projekta ietvaros jaunieši īstenoja di-
vas brīvprātīgā darba aktivitātes, kopī-
giem spēkiem sakopjot tuvāko apkārt-
ni, kā arī apgūstot jaunas iemaņas, 
mācoties vienam no otra. Par vienu no 
būtiskiem projekta rezultātiem kļuva 
līgumu parakstīšana par brīvprātīgā 
darba veikšanu Naujenes jaunatnes 
un sporta centrā ar divām aktīvām 
meitenēm no Lociku ciema – Viktoriju 
un Tatjanu.

Projekta īstenošanas laikā, Lociku 
ciema jaunieši ar lielu interesi iesais-
tījās Naujenes jaunatnes un sporta 
centra un Daugavpils novada sporta 
pasākumos, uzrādot labus rezultātus. 
Lociku ciema jauniešu komandām 
izdevās gūt uzvaras divos Naujenes 
pagasta jauniešu sporta spēļu posmos 
fl orbolā un futbolā, kā arī Naujenes 
pagasta komandas sastāvā izcīnīt pir-
mo vietu Daugavpils novada jaunie-
šu salidojumā. Jāatzīst, ka jaunieši 
iesaistījās sporta pasākumos ne tikai 
kā dalībnieki, bet arī kā organizatori. 
Lociku ciema jaunieši kā brīvprātīgie 
piedalījās visos Naujenes pagasta jau-
niešu sporta spēļu posmos un bērnu 
un jauniešu lielformāta spēļu festivālā 
“Uzspēlēsim?”, iesaistījās Ūdens pār-
gājienā un organizēja Lociku ciemā 
orientēšanās apmācības un Paaudžu 

volejbola turnīru.
Par noslēdzošo projekta aktivitāti 

kļuva informatīvie pasākumi, kuru ie-
tvaros apkopoja saviem vienaudžiem 
aktuālo informāciju par jaunatnes ie-
spējām Daugavpils novadā, Latgalē un 
Latvijā kopumā. Vienu no vakariem 
jaunieši pavadīja diskutējot par to, 
kāds ir Daugavpils novada jaunietis, 
jauniešu pienākumiem, tiesībām un 
lietderīgā brīvā laika pavadīšanas ie-
spējām, nākot pie secinājuma, ka kopā 
novada jaunieši var panākt daudz un 
īstenot nozīmīgus projektus. Informa-
tīvo pasākumu rezultātā tika izveidota 
Jauniešu telpas vīzija un darba plāns 
tuvākajiem mēnešiem.

Jaunieši, kas iesaistījās projekta īs-
tenošanā, atzīst, ir ieguvuši vērtīgas 
iemaņas un prasmes, iemācījušies 
uzdrīkstēties un kļuvuši daudz salie-
dētāki, un, kaut gan projekta mērķis 
paplašināt Naujenes jaunatnes un 
sporta centra darbību un uzlabot jau-
niešu dzīves kvalitāti, nodrošinot Loci-
ku ciemā un tā apkaimē dzīvojošajiem 
jauniešiem brīvā laika pavadīšanas 
iespējas dzīvesvietas tiešā tuvumā ir 
sasniegts, jaunieši apsola arī turpmāk 
tikpat cītīgi strādāt pie Jauniešu tel-
pas vīzijas un darba plāna īstenošanas.

Projekts īstenots Izglītības un zināt-
nes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2016.gadam valsts 
budžeta fi nansējuma ietvaros. 
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Šogad aprit 20 gadi, kopš Latvijā tika 
izveidotas Bāriņtiesas, kuru galvenais 
uzdevums ir bērnu un citu rīcības ne-
spējīgo personu personisko un mantisko 
interešu aizsardzība. 

Daugavpils novadā darbojas 5 bāriņ-
tiesas – Kalkūnes, Naujenes, Līksnas, 
Skrudalienas un Višķu. To darbu vada 
5 bāriņtiesu priekšsēdētāji, ar kuriem 
piedāvājam interviju šajā avīzes nu-
murā. Katram ceļš uz šo amatu ir vijies 
dažādi. 

Naujenes pagasta bāriņtiesu vada 
Tatjana Belova, kas šajā amatā jau ir 
8. gadu. 18 gadi nostrādāti Maļinovas 
pamatskolā par sākumskolas skolotā-
ju. Skrudalienas bāriņtiesu vada Ro-
mualds Baranovskis, pēc izglītības arī 
pedagogs, ilgus gadus strādājis par Ta-
bores pamatskolas direktoru. Bāriņtie-
su sistēmā ir jau 12 gadus, no kuriem 
10 nostrādāti par priekšsēdētāju. Valdis 
Miltiņš par priekšsēdētāju strādā kopš 
Bāriņtiesu izveides pirmsākumiem – 
1996. gada, pēc izglītības ir jurists un 
psihologs. Regīna Kudiņa bāriņtiesu 
sistēmā ir jau 18 gadus, pēc izglītības fi -
zikas un matemātikas skolotāja. Savu-
kārt Vita Verza sākotnēji strādājusi par 
Kalkūnes pagasttiesas priekšsēdētāju, 
bet nu jau 18 gadus – par Kalkūnes bā-
riņtiesas priekšsēdētāju. Pēc izglītības 
ir pedagogs un jurists.

- Ikdienas darbs bāriņtiesā ir spe-
cifi sks. Kādām īpašībām ir jāpie-
mīt, lai varētu pildīt šos atbildīgos 
pienākumus?

T.B.: Jābūt stiprai nervu sistēmai, jā-
prot pieņemt pareizais lēmums un par 
savu pieņemto lēmumu jābūt pārlieci-
nātam. Jautājumā, kad tiek lemts par 
bērna likteni, mēs nevaram atļauties 
kļūdīties. Jāpiemīt arī atbildībai un iz-
turībai. 

V.V.: Jābūt savaldīgam, jo atnāk da-
žādi cilvēki. Jāstrādā tā, lai cilvēkam, 
kurš pie mums atnāk, tiktu palīdzēts. 
Arī gadījumos, kad nāk bērnu vecāki, 
jābūt pretimnākošam nevis uzbrūko-
šam. Ja viņš jūt, ka viņš tiek sadzir-
dēts, tas ir ļoti svarīgi. Priekšsēdētājam 
ir jābūt ļoti rūpīgam savā darbā, īpaši 
notariālajos jautājumos. Pieņemtajos 
lēmumos nevar būt neviena drukas vai 
neuzmanības kļūda. 

R.K.: Viena no īpašībām noteikti ir 
pedantisms. Jābūt ļoti zinošam speciā-

listam, jo tā ir liela atbildība. It īpaši 
brīžos, kad mainās likumdošana un 
jāpārzina visas tās nianses. Laipnība, 
kārtība – arī ir neatņemamas īpašības 
mūsu darbā. Protams, arī smaids uz 
lūpām palīdz atrisināt daudzas problē-
mas. Pēdējā laikā sabiedrībā parādās 
tendence, ka bāriņtiesa tiek vērtēta 
negatīvi. Līdz ar to nereti arī cilvēki, 
kas nāk pie mums, izgāž savas negāci-
jas, rakstot sūdzības. Bet tāda ir darba 
specifi ka. Diemžēl tas mums sagādā 
gan lielas raizes, gan lielus fi nansiālus 
resursus.

V.M.: Nevar jau visu izstāstīt. Ar ko 
mēs riskējam, aizstāvot bērnu intere-
ses. Diemžēl tās visas negācijas man ir 
ļoti sāpīgas. Lai arī apkārt negāciju pie-
tiekoši, mēs protam saglabāt to pozitīvo 
dzirksti, bez tās jau nevar. 

R.B.: Ilgie darba gadi skolā man pa-
līdzēja uzzināt bērnus, viņu situācijas. 
Padomju laikos jau bāriņtiesu nebija, 
sociālo darbinieku arī. Viss gūlās uz 
skolas pleciem. Zinājām visas pagasta 
nelabvēlīgās ģimenes, bērnus, kas ta-
jās cieš. Uzmanības centrā vienmēr bija 
bērns. Lai viņam tiktu nodrošināti labi 
dzīves apstākļi, uzraudzīt, lai viņa tiesī-
bas netiktu pārkāptas. Vienmēr cenšos 
situāciju skatīt no dažādām pusēm, ilgi 
runāties ar cilvēkiem – lai viņi pastās-
ta, kā viņi dzīvo, kāpēc rodas konkrētas 
konfl iktsituācijas. Ir izveidojusies laba 
sadarbība ar speciālistiem, dienesta 
psihologiem, pagastu sociālajiem darbi-
niekiem. 

T.B.: Man patīk strādāt ar bērniem. 
Emocionāli reizēm ir ļoti sarežģīti, bet 
ir liels prieks par to, ka varam bērniem 
palīdzēt atrast ģimeni. Skatot pēdējo 
divu gadu griezumā, adoptēti aptuve-
ni 5-6 bērni, arī tagad notiek adopcijas 
process, un kādi 8 bērni ir atgriezti sa-
vās bioloģiskajās ģimenēs.

- Kas sniedz gandarījumu Jūsu 
darbā?

V.V.: Ir liels prieks, kad vecāki sa-
ņemas, apzinās un labo savas kļūdas. 
Ir gadījumi, kad pēc apsekošanas snie-
dzam par vecākiem pozitīvu vērtējumu. 
Viņi labojas un bērns tiek atgriezts at-
pakaļ ģimenē. Tagad man notiek viens 
adopcijas process. Ģimenē ir 4 bērni, ve-
cākajai meitenei ir 15 gadi, mazākajam 
– 5. Visus šos bērnus adoptēs ģimene no 
ASV. Kad redzi, ka bērni ir laimīgi, ka 

viņiem būs ģimene, arī pašiem prieks 
un gandarījums. Ir arī vietējās adop-
cijas, kad atrodam ģimenes Latvijā. Šī 
gada laikā divus bērnus adoptēja kāda 
ģimene no Daugavpils. Satiekot uz ielas 
šos bērnus smaidošus, ir gandarījums. 
Prieks, ka viņi atrada ģimenes ar mūsu 
palīdzību. 

R.K.: Mēs jau nesniedzam materiālo 
palīdzību, to dara sociālie darbinieki. 
Mūsu uzdevums ir palīdzēt morāli, 
sniegt padomu. Ja pēc kāda laika redzi, 
ka bērns pabeidz skolu, kļūst par labu 
speciālistu, ir prieks. Nesen pie mums 
uz pagastu viena meitene bārene atnā-
ca strādāt par kasieri. Kaut arī uz lai-
ku, tomēr tas ir ļoti atbildīgs darbs. Tad 
viens puika bārenis pabeidza Daugav-
pils Būvniecības tehnikumu un tagad 
jau strādā par celtniecības speciālistu. 
Tādu bērnu nav daudz. 

V.M.: Vislielākais pozitīvais mo-
ments, manuprāt, ir tas, ka bērni atpa-
zīst gan bāriņtiesu kā iestādi, gan mani 
kā cilvēku, kurš uzklausīs un palīdzēs. 
Viņi jau arī paši vecākiem pasaka, ka 
griezīsies pie Miltiņa kunga tādā vai ci-
tādā jautājumā. Pēc gadiem, kad vēro, 
kā tie bērni ir izauguši, kā ir aizvijies vi-
ņu dzīves ceļš, priecājos par tiem, kam 
viss ir labi. Ir arī tādi, kuriem nav tik 
labi gājis.

T.B.: Īpašs prieks ir par maziem bēr-
niem. Bija viena meitene, 3 mēnešus 
jauna, kura tika izņemta no ģimenes 
un ievietota Kalkūnes aprūpes centrā, 
bet ļoti ātri mēs atradām viņai audžu-
vecākus, nodibinot aizbildnību. Pašlaik 
notiek adopcijas process. Mēs paši jū-
tam, kur bērnam labāk. Protams, kat-
ram bērnam ir vajadzīga mamma un 
tētis, bet mums ir jāizvērtē, kur ir dro-
šākā vide bērnam. Nav tik viegli uzreiz 
atrast audžuģimeni. Naujenē ir divas 
audžuģimenes – Irinas un Kazimira Sa-
vicku ģimene, kuri audzina 4 pieņemtos 
bērnus, Nataļjas Prohovskas ģimene, 
kurā pašlaik nav bērnu, bet bija divas 
meitenes, kuru vecākiem atjaunotas 
aizgādnības tiesības un kuras ir aiz-
braukušas ar mammu uz Vāciju. Bija 
bērni, kas adoptēti uz ASV, Itāliju. Ģi-
menes mums raksta, sūta fotogrāfi jas. 
Mēs redzam, ka bērni tur dzīvo ļoti labi. 
Mums ir labs kolektīvs, esam draudzīgi, 
palīdzam viens otram, sadarbojamies ar 
citu bāriņtiesu kolēģiem, ar Sociālo die-
nestu. Tas arī ir pozitīvi.

R.B.: Šogad ar mūsu palīdzību adop-
tēti trīs bērni. Vienai no meitenēm 
mamma nomira dzemdībās, bet tagad 
viņai ir atrasta ģimene. Tad vēl divi 
bērni adoptēti arī tepat Latvijā. Nesen 
arī es satiku vienu bērnu, kurš pabei-
dza Daugavpils Universitāti, veiksmīgi 
strādā. Protams, mācīties viņam nebija 
viegli, bet palīdzēja valsts, Sociālais die-
nests. Prieks, ka ir šī motivācija – mā-
cīties, strādāt. Tātad viss viņam dzīvē 
būs labi. Arī mums 7 bērni bija adoptēti 
uz ASV. Man pašam ir īpašs prieks, ka 
divi bērni ar īpašām vajadzībām tika 
adoptēti. Ceru, ka tur viņiem tiek no-
drošināta atbilstoša ārstēšana. 

- Vai ir bieži gadījumi, kad bērns 
tiek atgriezts atpakaļ bioloģiskajā 
ģimenē? 

R.K.: Kalkūnē savā laikā vienai 
mammai ar tiesas spriedumu tika at-
ņemtas tiesības, un 14 gadu vecumā 
meitene atrada savu mammu un sāka 

uzturēt saikni. Viņa dzīvo Naujenes 
bērnu namā, bet faktiski mamma viņai 
ir un kontakts tiek uzturēts. Mēs jau 
mudinām, lai māte iet un juridiski at-
griež sev tiesības caur tiesu, bet pagai-
dām viņa to nedara. 

V.V.: Man arī Medumu pagastā bija 
viens puika, kas, sasniedzot pilngadību, 
aizgāja dzīvot pie savas mammas. Gal-
venais, ka visi galarezultātā ir laimīgi. 

R.B.: Pie mums pagastā pašlaik vie-
nam tēvam ir atņemtas aizgādības 
tiesības un viņam ir dots viens gads, 
lai uzlabotu situāciju. Mūsu bāriņtiesa 
tieši šajā posmā atjauno tās tiesības uz 
bērnu. Tādi lēmumi, kas ir gājuši caur 
tiesu, bija tikai divi. 

- Pastāstiet par audžuģimenēm, 
kuras ir Jūsu redzeslokā. 

V.V.: Mums ir divas – viena Medu-
mos un otra Kalkūnes pagastā. Kalkū-
nes audžuģimenē bērns ievietots no 
Krāslavas un iet viņam ļoti labi. Otrā 
ģimenē aug seši bērni, kādreiz bija 10! 
Tajā visi bērni ir no Daugavpils. Bija 
viens gadījums, kad viņi paņēma 5 mē-
nešus jaunu meitenīti un iemīlēja viņu 
tik ļoti, ka 5 gados noformēja adopciju. 
Un tagad šī ģimene atkal pieņēma savā 
ģimenē zīdainīti. 

R.K.: Mums ir tikai viena audžuģi-
mene, kurā tika ievietoti bērni no Vie-
sītes. Savukārt mūsu pagasta divus 
bērnus ir pieņēmušas ģimenes no Da-
gdas un Maltas. Audžuģimenes tagad 
arvien retāk grib dibināt, jo no augšas 
nāk stingra kontrole. Arī tā dokumentu 
kārtošana apgrūtina procesu. Tāpat jau 
ir atbildība par svešu bērnu. Un audžu-
vecākiem jābūt elastīgiem, lai pieņem-
tu to bērnu savā ģimenē. 

V.M.: Līksnas pagastā ir četras au-
džuģimenes. Es pret tām izturos ar lielu 
cieņu, bet mani sarūgtina tā netaisnība, 
kas viņiem nāk gan no sabiedrības, gan 
uzraugošo institūciju puses. Pie šīs iz-
strādātās sistēmas audžuģimeņu skaits 
nepalielināsies. Daudz esmu runājis arī 
par atlīdzības sistēmu. Atlīdzība par 
audžuģimenes pienākumu pildīšanu 
apmērs ir 113,83 euro mēnesī neatka-
rīgi no tai audzināšanā nodoto bērnu 
skaita. Manuprāt, par katru nākošo 
bērnu būtu jāpiemēro koefi cienta prin-
cips. Tad tas būtu godīgi. Galva ir jāno-
liec audžuģimeņu priekšā. Bet sistēma, 
protams, būtu jāpilnveido. 

R.B.: Mūsu pagastā ir trīs audžu-
ģimenes Demenē un Vecsalienā. Un 
ģimenēs kopā aug 12 audžubērni. Pār-
svarā visi bērni ir no Daugavpils nova-
da. Šīs ģimenes saimnieko laukos, bērni 
tiek nodrošināti ar pienu, gaļu. Arī es 
uzskatu, ka ir liela problēma, ka audžu-
ģimenēm nav nekādu sociālo garantiju. 
Ja viņiem ir daudz bērnu un viņi nevar 
atļauties strādāt algotu darbu, arī dar-
ba stāžs viņiem netiek ieskaitīts. Atlī-
dzība nav tik liela par šāda veida darbu. 
Pienāktos lielāka. 

Vēlamies pateikties Natālijai Pēterā-
nei par to, ka audžuģimenēm tiek or-
ganizēti braucieni uz Vāciju. Ļoti nozī-
mīgs bija pieredzes apmaiņas brauciens 
uz Kurzemi, kur apmeklējām SOS cie-
matiņu un audžuģimenes. Kupls au-
džuģimeņu skaits ir Kuldīgā, Tukumā, 
arī Latgales pusē – Dagdā un Krāslavā.

 Ar bāriņtiesu priekšsēdētājiem 
sarunājās Olga Smane

“Svarīgākais, ka palīdzam bērniem atrast ģimenes”
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši 
Demenes pagastā

Ēriks Koškins (1956.g.)
Kalkūnes pagastā

Janīna Baturoviča (1936.g.) 
Agnese Dzirkstīte -Briedīte (1995.g.)

Kalupes pagastā
Tamāra Krivenoka (1928.g.)

Laucesas pagastā 
Vasa Janele (1928.g.)

Līksnas pagastā
Janīna Rokjāne (1926.g.)

Aleksandrs Maliņš (1965.g.)
Marija Jonāne  (1940.g.)

Medumu pagastā
Donvina Skiļska (1938.g.)

Naujenes pagastā
 Sofi ja Sauska (1943.g.)

Jevgēnijs Dubinovičs (1968.g.)
Viktors Panteļejevs (1952.g.)

Jānis Prokofjevs (1935.g.)
Marija Ņekrasova (1934.g.)

Nīcgales pagastā 
Lūcija Kokina (1936.g.)

Sventes pagastā
Aleksandrs Paņkins (1956.g.)

Vaboles pagastā 
Aleksandrs Dreiskis (1941.g.)

Valentīna Kokina (1939.g.)
Juzefa Mazaļevska (1930.g.)

Višķu pagastā
Jāzeps Mukāns (1961.g.)
Rūdolfs Butlers (1960.g.)

Senioru rudens svētki novadā 
Par godu Vispasaules veco ļaužu 

dienai, oktobra mēnesī novadā nori-
sinājās vairāki pasākumi senioriem 
un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Dubnas pagasta kultūras namā 
tika pulcināti seniori, kuri godināti 
par darbu savās lauku saimniecībās. 
Tāpat tika sveikti pedagogi un citu 
profesiju pārstāvji. Pasākumu mu-
zikāli skaistināja Maltas kultūras 
nama senioru vokālais ansamblis 
“Varaveiksna”, Maļinovas pagasta 
pārstāve Zoja Markilova un  bērnu 
vokālā ansambļa “Uguntiņa” solistes. 

Senioru pasākuma goda viesi bija 
dzelzs kāzu jubilāri Tekla un Jānis 
Klodāni, kuri nupat nosvinēja 65. 
kopdzīves gadadienu. Jubilāri tika 
sveikti ar ziediem un dziesmu “Daudz 
baltu dieniņu Laimiņa dodi...”

niece), gan vokālais ansamblis “Rasa” 
(vadītājs Sergejs Almakajevs). Pasā-
kumā piedalījās arī viesi no Višķiem 
– senioru deju kopa “Magones” (vadī-
tāja Marija Šaršune). 

Lai iepriecinātu seniorus, kas dzīvo 
Višķu sociālās aprūpes centrā, Nau-
jenes seniori tiem piedāvāja savu 
kultūras programmu. Skanēja skais-
tas dziesmas Viktora un Nataļjas 
Vaļkovsku izpildījumā, Zoja Kape-
ļušnikova nolasīja visiem savu mīļā-
ko dzeju, deju kolektīvs „Smaids” ar 
deju programmu vēlreiz pierādīja, ka 
dejai nav vecuma. Koncerta noslēgu-
mā seniori dāvāja aprūpes centra ie-
mītniekiem saldas dāvanas. 

Rudenīgo pīlādžogu noskaņojumu 
dāvāja Vaboles pagasta senioriem 
un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Daudzi, atsaucoties uzaicinājumam, 
bija paņēmuši savā dārzā izaudzētu 
ķirbi izstādei „Pasaulē lielākā oga...”. 
Ar pīlādžogu rotu katru pasākuma 
dalībnieku sagaidīja sociālā darbinie-
ce Valentīna Skrinda.

Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja 
Aina Pabērza pateicās cilvēkiem, kas 
savu mūžu veltījuši darbam un tur-
pināja uzsākto tradīciju, suminot šī 
gada jubilārus.

Pasākuma dalībniekus priecēja un 
dažādās jautrās izdarībās iesaistīja 
Leokadija (Anna Jankoviča) un Ve-
neranda (Biruta Kokina) no amatier-
teātra „Nagaidama prīca” iestudētās 
K.Jokstes lugas „Lobuokajūs godūs”. 
Ar skaļiem aplausiem un ovācijām 
seniori sagaidīja grupu „Baltie lāči”, 
kas sniedza koncertu.

Medumu seniori rudens tikšanos 
pavadīja muzikālā un sportiskā gai-
sotnē. Svētku koncerts, nūjošanas 
instruktāža un treniņš, kā arī saru-
nas pie tējas tases… Literāri-muzi-
kālā koncerta laikā, pārvēršot savu 
dzeju liriskajās dziesmās, skatītājus 
priecēja dzejnieks un dziesmu izpil-
dītājs Anatolijs Gallers, kuru daudzi 
pazīst, pateicoties izdotajiem dzejoļu 
krājumiem “Dvēseles kaleidoskops” 
un “Ar atvērto sirdi”. Pateicoties so-
ciālās aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas dienas centra ansamblim 
“Cerība”, duetam Vera Rogaļčuka un 
Valentīna Kirjakova, izskanēja kon-
certa muzikāla daļa ģitāras un akor-
deona pavadījumā. 

Medumu jauniešu centra aktīvie 
jaunieši sarūpēja gardas dāvanas – 
ķirbju - apelsīnu ievārījumu, kuru 
pasniedza visiem klātesošajiem.

Sventes seniori tikās pasākumā 
«Saimniecītes”. Interešu grupas 
“Sventes pērlītes” dalībnieces saga-
tavoja izstādi “Rudens veltes”, kurā 
varēja apskatīt dāmu izdomu, vei-
dojot kompozīcijas no rudens veltēm 
– ķirbjiem, kabačiem, patisoniem un 
āboliem.  Izstāde svētku dienā tika 
papildināta arī ar ķirbīšu “zelta zivti-
ņām” un citām kompozīcijām. Tāpat 
saimniecītes ierīkoja  degustāciju gal-
du, kurā tika piedāvāti dažādi rudens 
gardumi - ogas, ievārījumi, sēņu un 
kāpostu salāti ķirbju bļodiņās, pīrāgi. 
Sevišķi interesants našķis bija skābe-
ņu ievārījums.

Pasākumā uzstājās Daugavpils 
Baltkrievu kultūras centra senioru 
vokālais ansamblis «Spadčina» (va-
dītāja Jana Juzefoviča). Tika izdzie-
dātas sirdij tuvas, romantiskas un 
sirsnīgas dziesmas. Seniori ļoti silti 
uzņēma muzikālo trio (saksofons, vi-
jole, akordeons),  dziedošo un dejojošo 
Veltu Loci.

Skatuvi rotāja dārza sargi – putnu 
biedēkļi, kas bija gatavoti pagasta 
svētkiem, bet senioru svētkos vienam 
biedēklim apnika stāvēt uz vietas, tas 
atdzīvojās, pastaigājās, pat lasīja par 
sevi dzeju un dejoja. 

Seniorus un cilvēkus ar īpašām va-
jadzībām svētkos sveica Daugavpils 
novada domes priekšsēdētaja Janīna 
Jalinska, priekšsēdētājas vietnieks 
Arvīds Kucins, Sociālā dienesta vadī-
tāja Anna Jegorova un pagastu sociā-
lie darbinieki. 

Informācija tapusi sadarbībā ar pa-
gastu kultūras namu vadītājiem un 
sociālajiem darbiniekiem

Kalupes pagasta seniori tika ieprie-
cināti ar radošo darbnīcu, kuru vadī-
ja Sociālā dienesta sociālā darbinie-
ce Ligita Liepiņa, Kalupes pagasta 
jaunatnes speciāliste Iveta Poplavs-
ka kopā ar Latvijas Sarkanā Krusta 
jauniešiem Elīnu Bogdanovu, Lauru 
Kukli un Saniju Poplavsku. Diena 
tika pavadīta ļoti saturīgi – seniori 
dalījās ar saviem stāstiem, pieredzi 
un prasmēm, bagātinot sevi un jauno 
paaudzi. 

Naujenes pagasta seniori tikās 
rudens ballē “Lapkritī”. Tradicionā-
li senioru ballē uzstājās Naujenes 
kultūras centra senioru vokālais an-
samblis “Dzeipurs” (vadītāja Zita Ni-
tiša).  Arī Naujenes Dienas centra ko-
lektīvi ir pastāvīgi senioriem veltītu 
pasākumu dalībnieki. Ballē uzstājās 
gan Naujenes Dienas centra deju ko-
lektīvs “Smaids” (vadītāja Ilga Upe-
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

NOVADĀ DZIMUŠI 
Demenes pagastā

Angelina Markule  (22.septembrī)
Artjoms Sinkevičs  (26.septembrī)

Gļebs Jodins  (26.septembrī)
Kalkūnes pagastā

Maksims Jefi movs  (12.oktobrī)
Laucesas pagastā

Rufi na Macuka (8.oktobrī)
Nīcgales pagastā

Adriana Davidova (4.oktobrī)
Salienas pagastā 

Artjoms Servuts (30.septembrī)
Skrudalienas pagastā 

Valērija Silova  (1.oktobrī)
Vlads Čilejs  (28.septembrī)

Sventes pagastā 
Valerija Peremotova  (21.septembrī)

 Sveicam  jaunlaulātos!
• Jeļenu Černomordaju un Elčinu Iskanderovu
• Janu Lonsku un Sandi Veidemani
• Žannu Korčevnaju un Alekseju Ļaminu
• Natāliju Ņekraševiču un Eduardu Beļavski

Oktobra jautājumi konkursā “Mans novads Latvijā” 
1) Cik daudz un kādi 1.pasaules karā kritušo karavīru apbedījumi 

atrodas Demenes pagasta teritorijā (Apbedījumu vietu nosaukumi, at-
rašanās vieta, kādi karavīri, kuros gados krituši  - nedaudzu konkrētu 
teikumu veidā)

2) Bruņu muiža, Ilgu muiža, Šenheidas muiža Skrudalienas pagastā. 
Kādu dzimtu vēsture ir saistīta ar šīm trijām muižām? (Neliels pētī-
jums A4 lpp. apjomā)

3) Kāds ķieģeļos iespiests uzraksts vietām ir redzams Fabijanovas 
(Jāņuciema) Lielmocekļa Georgija Uzvaras nesēja pareizticīgo baznī-
cas ārsienās? (Kāds uzraksts, kuras debespuses sienās)

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

Pateiksim “Paldies!” krietniem cilvēkiem
ganizāciju, kuri ārpus saviem amata 
vai darba pienākumiem ir paveikuši 
kādu labu darbu, snieguši saviem 
līdzcilvēkiem palīdzīgu roku un pozi-
tīvas emocijas. 

Pateikt paldies varēs šādās katego-
rijās:

Sirds cilvēks – cerības nesējs - 
cilvēks, kurš ar savu darbu, tēlu vai 
piemēru iedvesmo citus;

Senioru labdaris- cilvēks, kas 
dara labus darbu, palīdzot pensionā-
riem;

Atbalsts bērniem - cilvēks, kas 
rūpējas par bērniem;

Palīgs cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām - cilvēks, kas palīdz invalī-
diem un dara viņu dzīvi vieglāku;

Mājas labais gariņš - pagalma 
dvēselīte;

Zelta mecenāts - cilvēks, kas 
sniedz materiālu atbalstu līdzcilvē-
kiem, kuriem tas ir nepieciešams;

Labākais kaimiņš - cilvēks, kas 
rūpējas par saviem kaimiņiem;

Vides pilnveidotājs - cilvēks, kas 

ir radījis vidi vai pakalpojumu līdzcil-
vēku dzīves uzlabošanai;

Cilvēks – atbalsts - cilvēks, uz 
kuru var paļauties grūtā  brīdī.

Atbalstošākā nevalstiskā orga-
nizācija 

Svinīgā apbalvošana notiks 2016. 
gada 2.decembrī.

Pieteikuma anketas pieejamas 
Daugavpils novada mājas lapā www.
daugavpilsnovads.lv un Ilūkstes no-
vada mājas lapā  www.ilukste.lv , 
kā arī saņemt informāciju var Dau-
gavpils un Ilūkstes novadu Sociā-
lajos dienestos un LSK Daugavpils 
– Ilūkstes komitejā Kastaņu ielā 38, 
Ilūkstē.  Neskaidrību gadījumā zva-
nīt pa tel.29286360. 

Pieteikuma anketas kopā ar pie-
vienotajiem informatīvajiem mate-
riāliem jāiesniedz elektroniski uz 
adresi lsk.daugavpils.ilukste@redc-
ross.lv vai personīgi LSK Daugav-
pils – Ilūkstes komitejā, vai novadu 
Sociālajos dienestos līdz 2016.gada 
20.novembrim. 

Akciju „LABĀ ZVAIGZNE” rīko 
Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils  
- Ilūkstes komiteja sadarbībā ar Dau-
gavpils novada un Ilūkstes novada 
Sociālajiem dienestiem. Akcija notiks 
no 24. oktobra līdz 21.novembrim.

Ikviens Daugavpils un Ilūkstes no-
vada iedzīvotājs var pieteikt „Labās 
zvaigznes” nominācijai cilvēku vai or-

2016. gada 8. novembrī plkst. 
09:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība (starp-
gabals) „Ieva” ar kadastra apzīmēju-
mu 4460 003 0161 0.3156 ha platībā, 
kura atrodas Kalkūnes pagasts, Dau-
gavpils novads. Objekta sākotnējā 
cena – EUR 579,00.

2016. gada 8. novembrī plkst. 
09:30 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība (starpga-
bals) „Sadraudzība” ar kadastra apzī-
mējumu 4460 003 0254 1.19 ha, kura 
atrodas Kalkūnes pagasts, Daugav-
pils novads. Objekta sākotnējā cena 
– EUR 1084,00.

2016. gada 8. novembrī plkst. 
10:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība (starpga-
bals) „Kaķīši” ar kadastra apzīmēju-
mu 4460 004 0535 0.3022 ha, kura 

atrodas Višķu pagasts, Daugavpils 
novads. Objekta sākotnējā cena – 
EUR 582,00.

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 Latvijas 
Republikas ofi ciālajā izdevumā „Lat-
vijas Vēstnesis”, Daugavpils novada 
domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12.ka-
binetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 15.00), iepriekš samaksājot 
reģistrācijas maksu EUR 14.00 (četr-
padsmit euro 00 centi) un nodrošinā-
jumu 10% apmērā no izsolāmā ne-
kustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 
domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22. 
Tālr. uzziņām: 65476827, 65476739, 
29412676, 26357842


