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Lai dzīvo akordeons! 

Izskanējis Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas akordeonistu orķestra 
20 gadu jubilejas koncerts. Akordeo-
nistu orķestris ir vienīgais Daugavpils 
novadā, dibināts 1995. gadā, pateico-
ties toreizējās Naujenes pagasta pado-
mes priekšsēdētājas Vasilisas Pudov-
kinas iecerei un iniciatīvai. Kolektīva 
nemainīgā vadītāja šos daudzos gadus 
ir Tatjana Jukuma. Orķestra diri-
ģentei šie ir dubultsvētki, jo tieši šajā 
dienā ir arī Tatjanas Jukumas dzim-
šanas diena. 

Tatjana Jukuma: „Esmu sajūsmā 
un nav vārdos izsakāms, cik šodien 
laimīga jūtos. Ir reizē sakrituši divi 
lieli pasākumi – jubilejas koncerts 
un starptautiskā konkursa ieskaņa. 
Mēs esam visi ļoti iedvesmoti. Ļoti 
liels gandarījums, ka šodien ir daudz 
ciemiņu un konkursā tiks pārstāvē-
tas tik daudzas valstis. Varu tikai 
uzsaukt – lai dzīvo akordeons! Tas ir 
mūsu galvenais instruments. Pati ar 

akordeona spēli nodarbojos jau no sep-
tiņu gadu vecuma. Akordeona mūzika 
- tā ir visa mana dzīve. Bez tā es neva-
ru iedomāties sevi.” 

Orķestra izveide saistās arī ar Dau-
gavpils akordeonistu orķestra māks-
linieciskā vadītāja Valērija Hodukina 
vārdu, jo Tatjana Jukuma ir bijusi 
viņa skolniece. 

„Valērijs Hodukins man ir ļoti daudz 
devis, jo es biju viņa skolniece jau no 
mazām dienām. Viņa vadībā esmu 
apguvusi spēles pamatus un pilnvei-
dojusies. Tagad viņš ir Aizsaulē, bet 
viņa devumu vēl joprojām vērtēju kā 
nozīmīgāko. Saviem skolēniem novē-
lu turpmākus radošus panākumus. 
Priecēsim savus klausītājus arī tālāk 
ar šo skaisto mūziku. Gaidām jūs vi-
sus mūsu nākamajos koncertos”, tā T. 
Jukuma. 

Orķestra kolektīvs šo daudzo gadu 
garumā ir spējis sevī apvienot gan 
esošos, gan bijušos skolas audzēkņus, 

gan arī pedagogus. Tie ir cilvēki, ku-
rus vieno varenā un melodiskā akor-
deona mūzika.  

Akordeonistu orķestris veiksmīgi 
piedalās un iegūst godalgotas vietas 
starptautiskajos, valsts un reģionā-
lajos konkursos, aktīvi piedalās kon-
certos un festivālos Latvijā, Lietuvā, 
Igaunijā, Vācijā, Baltkrievijā un Uk-
rainā.

Naujenes Mūzikas un mākslas sko-
las direktors Spodris Kačāns jūtas 
lepns, ka akordeons skan Daugav-
pils novadā ar Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas vārdu. Orķestra jubi-
lejas koncerts ir ieskaņa 13. Starptau-
tiskajam akordeonistu – solistu kon-
kursam „Naujene 2015”, kas šogad 
notiek ar īpašu vērienu. Tik liels sa-
draudzības un sadarbības valstu pār-
stāvju skaitlis pierāda vien tikai to, ka 
Naujenes akordeonistu orķestri pazīst 
tālu aiz Latvijas robežām un ka Mū-
zikas un mākslas skolas direktora no-

pelns ir ļoti nozīmīgs, plaši pazīstams 
ir arī pats konkurss. Šogad konkur-
santus vērtēja 15 žūrijas locekļi, kas 
pārstāvēja Lietuvu, Igauniju, Serbiju, 
Poliju, Bulgāriju, Somiju, Baltkrieviju 
un Šveici. 

Jubilejas koncerta laikā dzirdējām 
gan jaunas kompozīcijas, gan arī vi-
siem iemīļotās un zināmās. Uz ska-
tuves kāpa arī orķestra sadarbības 
valstu pārstāvji no Baltkrievijas un 
Lietuvas. Tie ir viessolisti – Faustas 
Lobanauskas no Lietuvas, kas jau ar 
orķestri ir uzstājies 5 gadus atpakaļ 
un Marija Dmitrijeva no Baltkrievi-
jas. Koncertprogrammu skaistināja 
dziedātāji Katerīna Fedosejeva un 
Sandis Ulpe, kā arī saksofonists Er-
vīns Veliks un akordeoniste Olga Ča-
pule. Izcili skanēja Čardašs Mogiļevas 
valsts ģimnāzijas – koledžas audzēk-
nes, solistes Marijas Dmitrijevas un 

sveicam neatkarības atjaunošanas 25. gadadienā!
latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšanas diena izmainīja latvijas vēsturi, 
tā bija uzdrīkstēšanās, vēsturiskā taisnīguma un latvijas tautas nākotnes goda jautājums.
lai skaisti  un piepildīti  šie brīvības svētki ģimenē, novadā, valstī  un katrā no mums.lai skaisti  un piepildīti  šie brīvības svētki ģimenē, novadā, valstī  un katrā no mums.

daugavpils novada domes vārdā, priekšsēdētāja Janīna Jalinska
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Daugavpils novada domes lēmumi

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

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

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

I Z S O L E S Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska

Pieņemšanas maijā netiek plānotas 
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
11.05. Kalupes pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aļona Annišiņeca
11.05.  Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
18.05. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Ingrīda Avdejeva
12.05. Višķu 2, Ambeļi, z/s „Kalni” telpās 09.00-12.00
19.05. Višķu 2, Ambeļi, z/s „Kalni” telpās 09.00-12.00
Jānis Belkovskis
11.05. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
25.05. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

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

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

Jevgeņijs Gridasovs

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

25.05. Demenes pagasta pārvalde   17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
12.05. Skrudalienas pamatskola  11.00-13.00

19.05. Valkas 6a, Daugavpils, 
„Saskaņas” birojs   11.00-13.00

Roberts Jonāns
12.05. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns

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

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

Edgars Kucins

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

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

Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns

25.05. Naujenes sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu centrs, c.Vecstropi  16.00-18.00

Anita Miltiņa
11.05. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
18.05. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
11.05. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
18.05. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
12.05. Sventes vidusskola 16.00-18.00
26.05. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.05. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2015.gada 26.marta sēdē pieņemti 44 lēmu-
mi:

• Apstiprināja pašvaldības autoceļu vidējā 
termiņa attīstības programmu 2015. – 2017.ga-
dam. 

• Izsludināja novada projektu konkursu vis-
pārējās  izglītības iestādēm „Kopā būt!”, apstipri-
nāja konkursa nolikumu un vērtēšanas un pārrau-
dzības komisiju.

• Izsludināja Meža un dārza dienas novadā 
no 2015.gada 13.aprīļa līdz 20.maijam un apstipri-
nāja  Meža un dārza dienu rīcības komiteju.

• Apstiprināja sadzīves atkritumu savākša-
nas tarifu par faktiski izvesto atkritumu daudzu-
mu par 1 m3 bez PVN - Dubnas pagasta teritorijā 
(no 01.04.2015.) EUR 8,50 un Kalkūnes pagasta 
teritorijā (no 01.05.2015.) EUR 7,09.

• Atbalstīja biedrības „Maļinki” projektu  
„Pietiek slinkot, nāc sportot”, kurš iesniegts Bori-
sa un Ināras Teterevu fondā ar kopējām projekta 
izmaksām EUR 4671 un nolēma nodrošināt biedrī-
bai līdzfi nansējumu EUR 427.

• Akceptēja VAS “Latvijas dzelzceļš” pare-
dzēto darbību “Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) 
nozīmes dzelzceļa līnijas elektrifi kācija” novada 
pašvaldības administratīvās teritorijas robežās.

• Atļāva atsavināt 5 pašvaldības nekusta-
mos īpašumus Kalupes, Vaboles un Višķu pagastā.

• Nolēma pārdot izsolē 4 pašvaldības nekus-
tamos īpašumus Kalupes, Vaboles pagastā un ap-
stiprināja to izsoles noteikumus.

2015.gada 15.aprīļa sēdē pieņemts 41 lē-
mums:

• Nolēma izmantot pirmpirkuma tiesības 
uz SIA „LATGALES LAIKS” pārdodamajām 11 
valsts kapitāla daļām un piekrita iegādāties ka-
pitāla daļas proporcionāli novada domei piederošo 
kapitāla daļu īpatsvaram sabiedrības pamatkapi-
tālā. 

• Nolēma pārņemt no Medumu pagasta 
pārvaldes bilances novada domes bilancē  ERAF  
projektā „Daugavpils novada izglītības iestāžu 
konkurētspējas uzlabošana  un izglītības pakal-
pojumu pieejas paaugstināšana” iesaistītā ne-
kustamā īpašuma „Medumu pamatskolas ēkas 
vienkāršota renovācija” SIA “Rem Pro” tehniskā 
projekta „Daugavpils rajona Medumu vidusskolas 
apkures sistēmas rekonstrukcija” dokumentāciju 
ar bilances vērtību EUR 8394,94, no Biķernieku 
pagasta pārvaldes - „Biķernieku pamatskolas 
ēkas vienkāršota rekonstrukcija (1.kārta)” auto-
ruzraudzības izmaksas ar bilances vērtību EUR 
1205,17 un no Kalupes pagasta pārvaldes - „Ka-
lupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija” auto-
ruzraudzības izmaksas ar bilances vērtību EUR 
688,67.

• Nolēma pārņemt no Biķernieku pagasta 
pārvaldes bilances novada domes bilancē KPFI 
projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai Biķernieku pamat-
skolā” iesaistītā nekustamā īpašuma SIA „Ad-
mira” tehniskās dokumentācijas aktualizācijas 

izmaksas ar bilances vērtību EUR 1719,95  un 
SIA „EIROPRO” energoaudita pārskata  un pro-
jekta pieteikuma dokumentācijas sagatavošanas 
izmaksas ar bilances vērtību  EUR 1849,73.

• Nolēma atbalstīt Līksnas pagasta pār-
valdes projekta „Līksnas pagasta vēsturisko no-
tikumu grāmatas „Līksniešu atmiņu stāsti” izvei-
de un izdošana”  iesniegšanu Latgales kultūras 
programmas projektu konkursam ar kopējām 
projekta izmaksām EUR 4778,02, t.sk., program-
mas pieprasītais fi nansējums  EUR 4588,02, paš-
valdības līdzfi nansējums EUR 190,00.

• Atļāva atsavināt 6 pašvaldības nekusta-
mos īpašumus Dubnas, Kalkūnes, Laucesas un 
Višķu pagastā.

• Nolēma pārdot 3 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Ambeļu un Laucesas pagastā.

• Nolēma pārdot izsolē 2 pašvaldības ne-
kustamos īpašumus Višķu pagastā un apstipri-
nāja to izsoles noteikumus.

• Apstiprināja izsoles protokolus 4 pašval-
dības nekustamajiem īpašumiem Kalkūnes, Lau-
cesas, Naujenes un Nīcgales pagastā.

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

2015.gada 19. maijā plkst. 09.00 Daugavpils no-
vada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp pirmpir-

kuma tiesīgām personām tiek pārdota zemes vie-
nība  (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4494 
001 0203  1.82 ha platībā, kas atrodas  Daugavpils 
novada Vaboles pagasta teritorijā, Vaboles ciema 
tuvumā, apdzīvotās vietas Zastenku Vaideri tuvu-
mā, lauksaimniecības izmantojamo zemju apkaimē. 
Atrodas  15 km attālumā  no Daugavpils pilsētas 
robežas.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 1 700.00 .
2015.gada 19. maijā plkst. 09.30 Daugavpils 

novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp pirmpir-
kuma tiesīgām personām tiek pārdota zemes vie-
nība  (starpgabals)  ar kadastra apzīmējumu 4462 
002 0371     4.75 ha platībā, kas atrodas Daugavpils 
novada Kalupes pagasta teritorijā, apdzīvoto vietu 
Baltmuiža, Bibelišķi un Cegaļne tuvumā, lauksaim-
niecības izmantojamo zemju apkaimē . Atrodas ap-
mēram   1,9 km attālumā  no  Kalupes ciemata un 
22 km attālumā no  Daugavpils pilsētas robežas.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 4 400.00 .
2015.gada 19. maijā plkst. 10.00 Daugavpils 

novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp pirmpir-
kuma tiesīgām personām tiek pārdota zemes vie-
nība  (starpgabals) „Kurmīši” ar kadastra apzīmē-
jumu 4462 002 0372   2.32 ha platībā, kas atrodas 
Daugavpils novada Kalupes pagasta teritorijā, ap-
dzīvoto vietu Baltmuiža, Bibelišķi un Cegaļne tuvu-
mā, lauksaimniecības izmantojamo zemju apkaimē. 
Atrodas apmēram   1,8 km attālumā  no  Kalupes 
ciemata un 22 km attālumā no  Daugavpils pilsētas 
robežas.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 2 300.00 .
2015.gada 19. maijā plkst. 10.30 Daugavpils 

novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp pirmpir-
kuma tiesīgām personām tiek pārdota zemes vie-
nība  (starpgabals)  ar kadastra apzīmējumu 4462 
002 0270  0.60 ha platībā, kas atrodas Daugavpils 
novada Kalupes pagasta teritorijā, apdzīvotās vie-
tas Baltmuiža tuvumā, lauksaimniecības izman-
tojamo zemju apkaimē. Atrodas apmēram  1,5 km 
attālumā  no  Kalupes ciemata un 21 km attālumā 
no  Daugavpils pilsētas robežas.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 730.00 .
Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 
4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepa-
zīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izso-
lei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas 
izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Daugavpils novada 
domē,  Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12., 19. kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), iepriekš 

2015.gada 12. maijā plkst. 9.00 Daugavpils no-
vada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp pirmpir-
kuma tiesīgām personām tiek pārdota zemes vie-
nība (starpgabals) „Melnalkšņi”, Dubnas pagasts, 
Daugavpils novads ar kadastra apzīmējumu 4452 
001 0144    7.49 ha platībā. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 5000.00 .
2015.gada 12. maijā plkst. 10.00 Daugavpils 

novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp pirmpir-
kuma tiesīgām personām tiek pārdota zemes vienī-
ba (starpgabals) „Skromāni”, Ambeļu pagasts, Dau-
gavpils novads, ar kadastra apzīmējumu 4442 005 
0120    4.09 ha platībā.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 2 400.00 .
Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas 

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

2015.gada 12.maijā. aprīlī plkst. 10.30 Dau-
gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots nekustamais īpašums „362”, Daugava, 
Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra 
numuru 4460 004 1987, kas sastāv no zemes vienī-
bas   0.062 ha platībā .

Objekta sākotnējā cena –  EUR 740.00.
2015.gada 12.maijā. aprīlī plkst. 11.00 Dau-

gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots nekustamais īpašums „Nīcgales vecā 
pamatskola”, kas sastāv zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu  4476 005 0465  1.1887 ha platībā, 
nedzīvojamās ēkas (skolas)   649.1 m2 platībā un 
divām palīgēkām  141,5 m2 platībā un  12.2 m2 pla-
tībā, kas atrodas Skolas iela 19, Nīcgale, Nīcgales 
pagasts, Daugavpils novads,

Objekta sākotnējā cena –  EUR 10 900.00.
Izsoles dalībnieki var reģistrēties līdz  2015. ga-

da  30. aprīlim  plkst. 15.00 00 Daugavpils novada 
domē,  12., 19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 
līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš 
samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  un no-
drošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā 
īpašuma sākumcenas. 

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

turpinājums 3.lpp.   ►►►
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samaksājot reģistrācijas maksu euro 
14.00 (četrpadsmit euro 00 centi)  un 
nodrošinājumu 10% apmērā no izsolā-
mā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Izsoles dalībnieki var reģistrēties 
līdz  2015. gada  30.aprīlim  plkst. 
15.00 Daugavpils novada domē,  12., 
19. kabinetā (darbdienās no plkst. 
8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 2, 
Daugavpils, iepriekš samaksājot re-
ģistrācijas maksu EUR 14.00  un no-
drošinājumu 10% apmērā no izsolāmā 

 Biķernieku skolai dāvanā pasniegta jauna datortehnika 
Biķernieku skolā viesojās Daugav-

pils un Rēzeknes diecēzes bīskaps 
Aleksandrs un citi Pareizticīgo baz-
nīcas pārstāvji, lai dāvinātu skolai 
jauno datortehniku, kas iegādāta, 
pateicoties saziedotajiem līdzekļiem. 
Zīmīgi, ka šādi dāvināšanas svētki sa-
krita ar laiku, kad pareizticīgie ļaudis 
svin Kristus Augšāmcelšanās svētkus, 
kļūstot stiprāki savā ticībā, iedvesmo-
joties lūgšanā un garīgajā pilnveidē. 

Datortehnika tika iegādāta, pateico-
ties Latvijas pareizticīgo Metropolīta 
Aleksandra iniciatīvai un atbalstam. 
Biķernieku skola ir bijusi pirmā met-
ropolīta Aleksandra darba vieta, kur 
viņš vēl pirms mācībām Garīgajā se-
minārā strādāja par skolotāju. 

Metropolīts nekad nav aizmirsis 
savu pirmo darba vietu. Pagājušajā 
gadā, kad skolā noritēja renovācijas 
darbi, metropolīts personīgi apmeklē-
ja skolu. 

Biķernieku pamatskolas direktors 
Aleksejs Mackevičs ir gandarīts par 
saņemtajām dāvanām. Vislielākie 
ieguvēji, protams, ir bērni, kuru acīs 

varēja nolasīt neviltotu prieku un sa-
jūsmu par jauniegūto datortehniku. 

Ekskursiju pa skolu vadīja 4. klases 
skolnieks Kirils Jackevičs, vedot de-
legācijas pārstāvjus apskatīt mācību 
klases un pirmsskolas grupiņu telpas.   

Pateicoties ziedotājiem, skola tagad 
ir kļuvusi bagātāka, jo tagad tās īpa-
šumā ir 10 stacionārie datori, 2 porta-
tīvie, projektors un multifunkcionāla 
kopēšanas ierīce. Līdz šim skolā bija 
palikuši jau savu mūžu nokalpojušie 
datori, jo ar pašvaldības atbalstu ie-
gādātie jaunie datori nelaimīgā kārtā 
tika nozagti pērnajā gadā. 

Bīskaps Aleksandrs savā uzrunā 
izteica cerību, ka jaunie datori kalpos 
tikai labiem darbiem. Bīskaps Alek-
sandrs: „Jebkura Dieva dāvana var 
tikt izmantota gan ļaunprātīgos, gan 
arī labos nolūkos. Biķernieku skolai 
es novēlu, lai šī dāvana nestu tikai 
zināšanu gaismu. Baznīca visos lai-
kos izglītībai pievērsa lielu uzmanību. 
Skolas līdz 19. gadsimtam atradās 
baznīcas paspārnē, un tā, pirmkārt, 
mācīja, ka katrā cilvēkā rodams Dieva 

attēls. Cilvēkiem ir jādzīvo saskaņā ar 
Dieva likumiem, jāzina lūgšanas, jā-
apmeklē baznīca ne tikai svētkos, bet 
arī svētdienās.” 

Pateicības vārdus par dāvanām tei-
ca gan skolas vadība, gan arī Daugav-
pils novada pašvaldības izpilddirekto-
re Vanda Kezika. 

Biķernieku skola ir viena no asto-

ņām novada izglītības iestādēm, kas 
tika renovēta un tagad sagaida katru 
tās apmeklētāju jaunā veidolā. Lai arī 
skola ir viena no skolēnu skaita ziņā 
mazākajām skolām novadā, tā tagad 
ir pilnīgi aprīkota un skaista arī no 
iekšpuses.   

Noslēdzies Daugavpils novada domes ERAF projekts „Daugavpils 
novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības 

pakalpojumu pieejamības paaugstināšana” 

2015.gada 22.aprīlī tika nodota eks-
pluatācijā renovētā Špoģu vidusskola, 
kura ir noslēdzošā 8 izglītības iestāde 
projektā Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/
VRAA/007 „Daugavpils novada izglītī-
bas iestāžu konkurētspējas uzlaboša-
na un izglītības pakalpojumu pieeja-
mības paaugstināšana”. 

Projekts īstenots darbības program-
mas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
3.6.prioritātes „Policentriska attīstī-
ba” 3.6.2.1.aktivitātes “Atbalsts nova-
du pašvaldību kompleksai attīstībai” 
ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt Daugav-
pils novada izglītības iestāžu konku-
rētspēju, izglītības pakalpojumu un 
bērniem draudzīgas un drošas vides 
pieejamību, uzlabojot izglītības iestā-
žu energoefektivitāti.

Projekta īstenošanas termiņš no 
2013.gada 30.augusta līdz 2015.gada 
1.jūnijam (gala termiņš).

Projekta ietvaros ir veiktas šādas 
galvenās aktivitātes:

1. Daugavpils novada izglītības 
iestāžu infrastruktūras rekons-
trukcija. 

Projekta ietvaros rekonstruētas/re-
novētas 8 izglītības iestādes: Biķernie-
ku pamatskola; Kalupes pamatskola; 
Medumu pamatskola; Lāču pamat-
skola; Salienas vidusskola; Vaboles 
vidusskolas sākumskola; Zemgales 
vidusskola; Špoģu vidusskola.

Ir veikti būvniecības darbi, kuru ie-
tvaros skolās ir atjaunotas, uzlabotas 
un modernizētas inženierkomunikā-
cijas (ūdensapgāde un kanalizācija, 
apkure un ventilācija, elektroapgāde, 
ugunsdzēsības un apsardzes signa-

fasāžu un jumtu siltināšanas būv-
darbi, logu un durvju nomaiņa, kas 
nākotnē būtiski uzlabos skolu ener-
goefektivitāti. Skolu nosiltinātās fasā-
des ir ieguvušas jaunas un modernas 
nokrāsas. 

2. Teritoriju labiekārtošana. 
Projekta ietvaros ir labiekārtota 

skolu apkārtējā vide, kura nodrošina 
ne tikai estētisko baudījumu, bet arī 
veido drošu vidi skolēniem. Vairākās 
skolās, t.i. Vaboles vidusskolas sā-
kumskolā, Kalupes pamatskolā, Lāču 
pamatskolā un Špoģu vidusskolā veik-
ti dažādi teritoriju labiekārtošanas 
darbi - bruģakmens seguma celiņu iz-
veide, zālāja ierīkošana, bērnu rotaļu 
laukumu ierīkošana , žogu izbūve un 
citi teritorijas labiekārtošanas darbi.

3. Stacionāro iekārtu un stacio-
nārā aprīkojuma iegāde. 

Stacionārās iekārtas un aprīkojums 
iegādās izremontētājiem virtuves 
blokiem Špoģu vidusskolā, Kalupes 
pamatskolā, Lāču pamatskolā, Biķer-
nieku pamatskolā un Zemgales vidus-
skolā. Projekta ietvaros skolu virtuves 
aprīkotas ar jaunām un modernām 
stacionārām virtuves iekārtām (elek-
triskās cepeškrāsnis, kartupeļu mizo-
tāji, dārzeņu griezēji, varāmie katli, 
mikseri, gaļas maļamās mašīnas, 
ledusskapji u.c.), kas būtiski uzlabos 
personāla darba apstākļus un uzlabos 
skolēnu ēdināšanas nodrošināšanas 
kvalitāti.

Lāču pamatskolas sporta zāle ap-
rīkota ar jaunām stacionārām sporta 
iekārtām.

Projekta īstenošanas laikā tika no-
drošināta būvuzraudzība un autoruz-

riem, būvuzraugiem, būvuzņēmējiem 
un it īpaši projektā iesaistīto skolu 
administratīvajam un tehniskajam 
peronālam, skolēnu vecākiem un bēr-
niem par līdzdalību, sapratni un at-
balstu projekta realizēšanas laikā, jo 
projekta ieviešana sakrita vienlaicīgi 
ar mācību procesu, kas īslaicīgi radīja 
zināmas neērtības. 

Projekta ietvaros veiktie ilgtermiņa 
ieguldījumi būtiski uzlabos izglītības 
iestāžu infrastruktūru Daugavpils 
novada teritorijā, paaugstinās skolu 
fi ziskās vides estētisko un funkcionālo 
kvalitāti. 

Vita Rūtiņa
Attīstības nodaļas vadītāja, 

projekta vadītāja

nekustamā īpašuma sākumcenas.
Reģistrācijas maksa un nodrošinā-

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

Tālr. uzziņām:  654 76739, 65476827, 
26357842, 29412676
Nīcgales pagasta pārvalde: 65471144, 
29131129
Dubnas pagasts pārvalde:  65475232, 
29330272
Kalkūnes pagasta pārvalde: 
65440828, 26265012

►►►   no 2.lpp. Bija jauka, saulaina, īsti pavasarīga marta pēcpusdiena, kad mūsmā-
jas – VSAC “Latgale” fi liāli “Kalupe”, apmeklēja Daugavpils universitātes 
vokālais ansamblis “RETRO”, kurš iepriecināja mūs ar jaukām un skanī-
gām, tautā ļoti iemīļotām dziesmām. Klientiem patika jautrais muzikālais 
priekšnesums akordeona mūzikas pavadījumā un kopīgā sadziedāšanās. 
Īpaši vēlamies pateikties vadītājai (asociētā profesore, Dr. paed.) Skaidrītei 
Ērlihai par jauko, pozitīvām emocijām piepildīto pēcpusdienu. Lai visiem 
ansambļa dalībniekiem pietiek sirds siltuma, labestīguma un skanīgu dzies-
mu, ar kurām iepriecināt apkārtējos cilvēkus.

Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” fi liāles “Kalupe” 
kolektīvs un klienti

Olga Smane

lizācija), izremontēti 
mācību kabineti, kori-
dori, sanitārie mezgli. 
Daudzās skolās veikti 

raudzība, kas 
nodrošināja 
kvalitatīvu un 
normām at-
bilstošu būv-
darbu izpildi 
atbilstoši iz-
strādātajiem 
tehniskajiem 
projektiem.

Daugavpils 
novada dome 
pateicas vi-
siem projektā 
iesaistītajiem 
speciālistiem, 
tehnisko pro-
jektu auto-



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s2015.gada 29.aprīlisw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v4

Interesantākais pagastos 

Demenē testa režīmā sākusi darboties jaunā atkritumu šķirošanas līnija 
Demenes pagastā sadzīves atkri-

tumu poligonā „Cinīši” ekspluatāci-
jā pieņemta mūsdienīga atkritumu 
šķirošanas līnija, kas tuvākajā laikā 
darbosies testa režīmā. Šķirošanas lī-
nija uzstādīta, piesaistot ES līdzfi nan-
sējumu, un to veica SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas Dienvidlatgales 
starppašvaldību organizācija”. Uzstā-
dīšanas darbos ieguldīti 4.3 miljoni 
eiro, no tiem 85 % ir Eiropas Kohēzi-
jas fonda fi nansējums, savukārt 15 % 
- uzņēmuma līdzfi nansējums. 

„Cinīšos” jau tika realizētas Eiropas 
Kohēzijas fonda projekta divas pirmās 
kārtas, nākotnē tiek plānota arī trešā 
kārta, lai uz vietas varētu tikt nodroši-
nāta apavu un apģērba šķirošana. 

„2008. gadā tika realizēta projekta 
1.kārta, uzbūvēts poligons, kurā ietil-
pa tikai atkritumu noglabāšana, infi lt-
rāta savākšana un attīrīšana ar jaudu 
1.4 kubikmetri. Otrajā kārtā ietilpa 
četri galvenie faktori, viens no kuriem 
- obligāta atkritumu pirmsapstrāde. 
Šeit tagad uzbūvēts angārs, kur iekšā 
atrodas atkritumu šķirošanas līnija, 
kas ļauj atkritumus sadalīt frakcijās, 
no kurām tiek atdalīti bioloģiski ātri 

noārdāmie atkritumi, dažāda veida 
iepakojumi, tāpat arī pet pudeles un 
plastikāta maisi”, tā stāsta projekta 
vadītājs Aivars Pudāns. 

Šāda atkritumu šķirošana ļaus vis-
maz par 50 % mazāk atkritumu nogla-
bāt poligonā. Savukārt jau sašķirotie 
atkritumi tiks pārdoti otrreizējai pār-
strādei. 

„Otrais faktors ir infi ltrāta attīrīša-
na ar jaudas palielināšanu. Poligons ir 
ķermenis, kurā nokļūst atkritumi, bet 
no kuriem augsnē nepaliek vairs ne-
kāds netīrais ūdens, tas saucas infi lt-
rāts. Un tas infi ltrāts ir jāattīra, lai to 
tālāk nogādātu dabā. Tagad jauda ir 
palielināta līdz 7 kubikmetriem stun-
dā. Tas arī ir viens no svarīgākajiem 
faktoriem”, tā A. Pudāns. 

Trešais faktors ir gazifi kācija, kuras 
laikā tiek savāktas visas gāzes, kas 
izdalās atkritumu pūšanas procesā – 
tas ir metāns un inertās gāzes. Šim 
mērķim ir izbūvētas gāzes regulēša-
nas ietaises kompresoru stacija, kon-
densāta savākšanas stacija un lāpa. 
Un pēdējais faktors ir kompresēšanas 
laukuma palielināšana.

Jaunā Demenes pagasta pārvaldes 

vadītāja Valentīna Gadzāne ar ganda-
rījumu atzīst, ka, pateicoties jaunās lī-
nijas izbūvei, tajā tiks nodarbināti 10 
pagasta iedzīvotāji. 

Projekts tiek īstenots Kohēzijas fon-
da darbības programmas “Infrastruk-
tūra un pakalpojumi” Papildinājuma 

3.5.1.2.2. apakšaktivitātes „Reģionālu 
atkritumu sistēmu attīstība” ietvaros. 
Projektu paredzēts īstenot līdz 2015.
gada 27.septembrim.

Maļinovas pagastā 
1. aprīlī Maļinovas saieta namā, sa-

darbībā ar Maļinovas pagasta biblio-
tēku, tika vārīts un degustēts auzu ķī-
selis, kura vārīšanas tradīcijas Latvijā 
no pirmajiem detalizētajiem latviešu 
virtuves aprakstiem atrodamas jau 17. 
gadsimtā. Šis ir nepelnīti aizmirstais 
 gardais un veselīgais gavēņa ēdiens, 
kura gatavošanas un vārīšanas process 
tika demonstrēts. Degustēšanai tika 
piedāvāts arī ērkšķogu biezais ķīselis 
un jāņogu-dzērveņu dzeramais ķīselis. 
Pasākuma dalībnieki atcerējās bērnī-
bu, kad vecmāmiņas un mammas vārī-
ja šo ķīseli un dalījās ar receptēm.

Kalkūnes pagastā
1.aprīlī, sadarbojoties biedrībai 

“CALCUNA”, Kalkūnes pagasta pār-
valdei, SIA „Trevors” un boksa skolas 
audzēkņiem, Kalkūnes pagastā tika 
uzstādīts 21 m garš sienas baneris, vel-
tīts pagasta vēstures tematikai. Pagā-
jušajā gadā Kalkūnes pagasts svinēja 
150. gadadienu kopš tā dibināšanas, 
bet jau nav aiz kalniem vēl lielāka ju-
bileja - 2019.gadā Kalkūni svinēs 500 
gadus, kopš tie pirmo reizi tiek minēti 
vēstures avotos. Pa šiem nepilnajiem 
500 gadiem Kalkūne ir piedzīvojusi 
visdažādākos notikumus un pārvērtī-
bas. Neaizmirsīsim vēsturi!

17.aprīlī notika neaizmirstams ģitār-
mūzikas koncerts „Aprīļa ģitāras - 3” ar 
jauno mūziķu un vecmeistaru piedalī-
šanos. Zālē valdīja omulīga un mājīga 
atmosfēra, Kalkūnes publika bija ļoti 
atsaucīga un viesmīlīga. Šogad koncer-
tā piedalījās vieni no pazīstamākajiem 
ģitāristiem, bardiem un autordziesmu 
izpildītājiem - Valērijs Jermačenko, 
Sergejs Solovjovs, Žanna Busargina, 
Anatolijs Gaļers, Aļona Krupeņina, Ja-
nina Smilgina, Brigita Madelāne, Ana-
tolijs Baiko un viņa komanda: Viktors 
Suško, Vladimirs Beļskis, Olga Čapu-
le. Koncerta izskaņā visi vienojās kop-
dziesmā.

Demenes pagastā
Zemgales vidusskolā no 7.līdz 10.ap-

rīlim notika dabaszinību nedēļa. 5. līdz 
8.klases skolēniem bija iespēja papla-
šināt savu redzesloku bioloģijas jomā, 
noklausoties Daugavpils Universitātes 
SBI pētnieka Aināra Pankjāna inte-
resanto lekciju. Skolēni uzzināja par 
jaunākajiem sasniegumiem bioloģijas 
nozarē un par to, kā šie atklājumi tiek 
izmantoti ikdienas dzīvē. A.Pankjāns 
labprāt atbildēja uz skolēnu jautāju-
miem par pētniecisko darbu. Neviltotu 
interesi skolēnos radīja Latvijā un ci-
tur pasaulē mītošo vaboļu un kukaiņu 

kolekcija. Dažus eksemplārus pašiem 
drosmīgākajiem bija iespēja paturēt ro-
kās. Noslēgumā DU pētnieks demons-
trēja videi draudzīgu automobili, kas 
tiek darbināts ar alternatīvo enerģiju.

Skrudalienas pagastā 
Biedrība „Silenes stariņi”, Borisa un 

Ināras Teterevu fonda izsludinātās 
programmas „Nāc un dari! Tu vari!” 
ietvaros, 2013.-2014.gadā veiksmīgi 
realizēja projektu „Mēs palīdzēsim 
tev!”. Projekta gaitā tika organizētas 4 
praktiskās nodarbības ar mērķi apmā-
cīt vecākus organizēt saviem bērniem 
papildnodarbības un izmantot aprīko-
jumu pēc projekta pabeigšanas. Vecāki 
apguva praktiskās iemaņas darbam 
ar speciālo aprīkojumu bērnu veselī-
bas uzlabošanai. Projekta realizāci-
jas rezultātā radusies iespēja ne tikai 
uzlabot bērnu veselību, bet arī visiem 
kopā lietderīgi pavadīt laiku. Ļoti sva-
rīgi atzīmēt, ka sasniegtais rezultāts 
netika pazaudēts. 2014.-2015.mācību 
gadā bērnu nodarbības veiksmīgi tur-
pinās, jo Silenes pamatskolas budžetā 
bija iekļautas 0,5 slodzes koriģējošās 
vingrošanas skolotājai. Tas liecina par 
projekta ilgtspēju. Biedrības „Silenes 
stariņi” locekļu kopīgais brīvprātīgais 
darbs apvienoja biedrības kopienu, kas 
palīdzēs nākotnē savu darbību padarīt 
interesantāku, mazinās atstumtību 
starp dažādām sabiedrības grupām.

Kalupes pagastā 
14. aprīlī VSAC „Latgale” fi liālē “Ka-

lupe” notika savstarpējās ugunsdrošī-
bas sacensības, sportiski intelektuālā 
spēle, kurās piedalījās fi liāles “Kalupe” 
un SPC “Pīlādzis” komandas. Šīs sa-
censības dod iespēju nostiprināt un pa-
dziļināt iestāžu darbinieku un klientu 
ugunsdrošības un civilās aizsardzības 
zināšanas, iepazīstināt darbiniekus 
un klientus ar varonīgo ugunsdzēsēju 
darbu, iespējas strādāt komandā, sav-
starpējās saskarsmes attīstību starp 
iestādēm. Sacensību programmā bija 
iekļauti gan teorētiski, gan praktiski 
uzdevumi: komandas vizītkarte – de-
vīze, emblēma, sveiciens, mājas darbs. 
Bija iekļautas dažādas spēles un kon-
kursi: “Katram jāzina”, “Cietais riek-
stiņš”, “Gribu būt par ugunsdzēsēju”, 
“Zābaku pāris”, “Veiklākais, ātrākais, 
prasmīgākais”, “Ūdens zelta vērtē”, 
“Aizdūmotais koridors”, “No kā var iz-
celties ugunsgrēks”, “Ugunsgrēka dzē-
šana”, “Ugunsdzēsēju izsaukums”. Sa-
censību rezultāts bija ļoti pozitīvs, visi 
sacensību dalībnieki tika apbalvoti ar 
diplomiem un dāvanām. Dienas otrajā 
pusē tika veikta fi liāles „Kalupe” dar-

binieku teorētiskā apmācība civilajā 
aizsardzībā ar videofi lmu prezentāciju. 
Izsakām lielu pateicību un paldies par 
sadarbību VUGD Latgales reģionālās 
brigādes pārstāvjiem D. Karpovam un 
A. Bambānam.

Dubnas pagastā
Pateicoties Borisa un Ināras Tetere-

vu fondam un Daugavpils novada do-
mei, Dubnas pagasta jauniešu biedrība 
“Čiekuri” Dubnas pagastā īsteno pro-
jektu „Jauniešu pulcēšanās vietas lab-
iekārtošana Dubnas pagastā”. Projek-
ta galvenais mērķis ir veicināt Dubnas 
pagastā visu vecuma grupu iedzīvotāju 
mūžizglītību, veselīgu dzīvesveidu un 
sabiedrības iesaistīšanu Dubnas pa-
gasta vides sakārtošanā un infrastruk-
tūras attīstībā. 

2015.gada 1. ceturksnī tika veikts 
kosmētiskais remonts jauniešu pul-
cēšanas vietā. Dubnas pagastā 2015.
gada 27.februārī notika pasākums 
“Kino vakars”, kurā piedalījās vairāki 
Daugavpils novada pagasti. Šajā pasā-
kumā tika izmantota jaunā aparatūra, 
kas tika nopirkta par Borisa un Ināras 
Teterevu fonda līdzekļiem. Tika rīko-
tas radošās darbnīcas. Tika nopirkts 
slēpošanas inventārs, bet diemžēl akti-
vitāti novadīt neizdevās, jo nebija pie-
tiekoši daudz sniega.

Sventes pagastā 
10. aprīlī Sventes Tautas namā noti-

ka „Labā garastāvokļa vakars”. Pasā-
kumā piedalījās 12 pagastu jaunieši. 
Lai ciemiņu noskaņojums kļūtu arvien 
labāks, jau pirms pasākuma sākuma 
tika rādītas jautrākās bērnības mult-
fi lmas. Bet paši dalībnieki pārģērbās 
un pucējās, lai atbilstu vakara dres-
kodam - meitenes Merilinas Monro 
stilā, bet zēni – ar ūsām (līmētām, zī-
mētām, tetovētām vai audzētām) un 
kaklasaitēs. Tika pārbaudīta arī jau-
niešu izveicība, ātrums un sadarbības 
prasmes darboties komandā. Vakara 
dalībnieki bija sagatavojuši atjautīgus 
un humora piesātinātus priekšnesu-
mus, atbilstoši vakara tematikai. Ar 
īpašu interesi tika skatīta prezentācija 
par „Labā garastāvokļa vakara” norisi 
iepriekšējā gadā. Diskotēkas laikā tika 
rādīti vakara gaitā nofotografētie mir-
kļi. Jaunieši jutās brīvi un atraisīti, uz 
mājām dodoties izdejojušies, priecīgi 
un smaidīgi.

Naujenes pagastā 
11. aprīlī Naujenes jaunatnes inicia-

tīvas un sporta centrā svinīgā gaisotnē 
notika šī gada otrā Daugavpils jaunat-
nes intelektuālā spēle, kopā pulcējot 
komandas no Medumu, Tabores, Bi-

ķernieku, Višķu, Ambeļu, Skrudalie-
nas un Vecsalienas pagasta.

Komandām vajadzēja atbildēt uz 36 
jautājumiem. Tos sagatavoja Naujenes 
pagasta jaunatnes lietu atbildīgās Ali-
ta Podobeda un Margarita Vasiļevska. 
Pēc 3 tūrēm vislabākie bija: III vieta – 
Tabores pagasta komanda, II vieta Bi-
ķernieku pagasta komanda un I vieta 
– Skrudalienas pagasta komanda.

Laucesas pagastā 
Birznieku pamatskolā 16. aprīlī noti-

ka interesanta tikšanās ar Daugavpils 
pilsētas pensionāru biedrības „Prieks” 
dalībniekiem. Biedrības vadītāja A. 
Ovčarova stāstīja skolēniem par bied-
rību un tās aktivitātēm. Viesi atbrauca 
ar saviem radošajiem kulinārijas dar-
biem – cepumiem un pīrāgiem. Bied-
rības kluba „Saimnieces” vadītāja N. 
Kapkajeva novadīja meistarklasi kar-
vingā, demonstrējot skolēniem, kā ātri 
un interesanti no dārzeņiem var izvei-
dot galda rotājumus. Tikšanās noritēja 
sirsnīgā atmosfērā. 

Medumu pagastā
17. aprīlī notika seminārs “Piere-

dzējuša dārznieka padomi”, ko Tautas 
nams organizēja sadarbībā ar Jaunie-
šu centru “Medumu Cerība” “Meža un 
dārza dienu” ietvaros.

Pagastā viesojās Inna Pahomova, 
kas ir profesionālā fl oriste un dārza 
dekoratore. Viņa stāstīja par būtiskā-
kām kļūdām teritorijas labiekārtoša-
nas procesā un sniedza padomus, kā 
gaumīgi noformēt dārzu. Par klātesošo 
izraisīto interesi liecināja liels uzdoto 
jautājumu skaits. Katrs vēlējās uzzi-
nāt viņam aktuālāko informāciju par 
dekoratīvo stādu audzēšanu, dārza ce-
liņu izveidi un citām lietām.

Līksnas pagastā 
16. aprīlī Līksnas kultūras namā 

norisinājās pasākums pensionāriem 
un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
“Ielaid sirdī pavasari!”, kur pulcējās 
ap 70 dalībniekiem. Šī gada pasāku-
ma tematika bija “Pogu balle”. Ikviens 
dalībnieks tika aicināts izgatavot kādu 
atribūtu no pogām. Pasākuma orga-
nizatori – Līksnas pagasta pārvaldes 
darbinieki, bija patīkami pārsteigti, ie-
raugot patiesi oriģinālus darinājumus: 
pogu mūzikas instrumentus, cimdus, 
kaklasaiti, dažāda veida piespraudes, 
krelles un pat rokassprādzes. Visa pa-
sākuma gaitā par muzikālo noformē-
jumu rūpējās dziedošā Puncuļu ģime-
ne, kura ne vien sniedza koncertu un 
rūpējās par aktīvu izdejošanos, bet arī 
organizēja klātesošo sadziedāšanos.

Olga Smane
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Iedzīvotāju forums ir ražīgākā darba sākums 

Daugavpils novada kultūras centrā 
noticis pirmais iedzīvotāju forums, ko 
rīkoja Daugavpils un Ilūkstes nova-
du partnerība „Kaimiņi” sadarbībā ar 
biedrību „Latvijas Lauku forums”. Fo-
rums pulcēja novada NVO un biedrību 
pārstāvjus, pašvaldības pārstāvjus un 
uzņēmējus.

Iedzīvotāju forumi Latvijā tiek rī-
koti, sākot jau ar 2002. gadu, kad pir-
mais šāds forums notika Talsos. Šis 
iedzīvotāju forums bija arī aizsākums 
kopienas fonda izveidei 2003. gadā. 
Forumā izskanējušie projekti, kas bija 
ieguvuši vislielāko iedzīvotāju atbal-
stu, tika īstenoti. 

Pirms Daugavpils novada iedzīvotā-
ju foruma visos pagastos tika rīkotas 
apkaimes ideju darbnīcas, kuras va-
dīja Daugavpils un Ilūkstes novadu 
partnerības „Kaimiņi” koordinatore 
Inga Krekele. Ideja par foruma rīko-
šanu tika izteikta, kad pērnā gada no-
galē novada domē viesojās Borisa un 
Ināras Teterevu fonda pārstāvji. Viņi 
skaidroja, ka forums varētu būt pir-
mais solis dibināt novada fondu. Ko-
pienu fondu kustība Latvijā apvieno 
piecus kopienu fondus, kas veicina ie-
dzīvotāju līdzdalību Latvijas novados.

Kā pastāstīja Inga Krekele, apkai-
mes darbnīcās tikās vairāk kā 200 ie-
dzīvotāji, izvirzot vairāk kā 300 idejas. 
Tās visas tika apkopotas 8 grupās un 
katrai no tām bija sava tēma. Tās bija 
šādas: nelauksaimnieciskā darbība, 
tūrisma piedāvājumi un to ilgtspēja, 
pakalpojumi un to attīstība, veselība 
un aktīva dzīvesveida iespējas, piln-
vērtīga un droša dzīvesvide, kultūra 
un vietējā identitāte, jauniešu motivā-
cija un iespējas, kā arī iespējas sociāli 
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. 

Inga Krekele: „Apkaimes darbnīcas 
ļoti aktīvi notika visā novadā. Bija 

daudz idejas, sākot ar vēlmi sakārtot 
pagasta ceļus, lai brauktu pa gludiem 
un līdzeniem ceļiem, līdz beidzot ar to, 
kā šo vidi padarīt tādu, lai cilvēkiem 
būtu vēlme atgriezties laukos un gri-
bētos šeit dzīvot.”

Visi foruma dalībnieki tika sada-
līti darba grupās, atbilstoši tēmām. 
Sākumā darbs notika tematiskajās 
grupās „Iespējas un izaicinājumi”, 
kuru laikā foruma dalībnieki izvērtēja 
novada labos un negatīvos piemērus, 
kā arī zīmēja nākotnes perspektīvas. 
Nākošajās darba grupās „Iedzīvotāju 
risinājumi” grupu dalībnieki izvērtēja 
jau konkrētas idejas, kuras vajadzētu 
īstenot, lai dzīve novadā uzlabotos. 

Rezultātā visas nākotnes vīzijas 
tika apkopotas 5 lozungos, par veik-
smīgāko no tiem atzīts lozungs „Dau-
gavpils novads ir vieta, kas piesaista 
dzīvei radošus, aktīvus un darboties 
gribošus visu paaudžu cilvēkus”. 

Daugavpils novadā ļoti aktīvi darbo-
jas dažādas biedrības un sabiedriskās 
organizācijas, kas piedalās vairākos 
un daudzveidīgos projektu konkursos. 
Biedrību iniciatīvas fi nansiāli atbal-
sta arī Daugavpils novada dome caur 
pašvaldības budžeta programmu „At-
balsta fonds biedrībām”. Tiek atbals-
tīti arī nacionālo biedrību projekti. To 
savā uzrunā apliecināja Daugavpils 
novada pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezika. Aktīvi novadā darbo-
jas audžuģimeņu atbalsta biedrība 
„Muna sāta”, sporta klubs „Beibuks”, 
kultūras studija „Speiga”, lietišķo sie-
viešu klubs „Olivia”, biedrība „Calcu-
na”, sporta klubs „Disks” un daudzi, 
daudzi citi. 

Partnerības „Kaimiņi” valdes 
priekšsēdētājs Aivars Rasčevskis savā 
uzrunā pauda pārliecību, ka Daugav-
pils novadā ir daudz uzņēmīgu cilvē-

ku, bet atzina arī to, ka ir vajadzīga 
ideju ģenerēšana un to tālāka virzība. 
Ir jāattaisno partnerības sauklis „Ja 
mans kaimiņš dzīvos labi, arī es dzī-
vošu labi”.  

Latvijas Lauku foruma valdes 
priekšsēdētājs Valdis Kudiņš atzina, 
ka ļoti svarīga ir pašu iedzīvotāju ini-
ciatīva. Valdis Kudiņš dzimis un treš-
daļu sava līdzšinējā mūža pavadījis 
Preiļos. Valda profesionāla darbība 
vienmēr ir bijusi saistīta ar darboša-
nos NVO laukā. Valda NVO stāsts ir 
sācies kā vides aizsardzības aktīvis-
tam, tomēr darbs ar cilvēkiem ir pa-
mudinājis vairāk darboties ar kopienu 
attīstības jautājumiem, īpaši laukos. 

Valdis Kudiņš: „Ikdienā es darbo-
jos biedrībā „Latvijas Lauku forums”, 
kas ir nacionāla mēroga organizācija, 
un Daugavpils un Ilūkstes novadu 
partnerība „Kaimiņi” ir mūsu foru-
ma biedrorganizācija. Šo forumu mēs 
palīdzam organizēt, jo mūs interesē, 
ko iedzīvotāji domā par vietu, kurā 
viņi dzīvo un strādā. Ko cilvēki domā 
par tām iespējām, ar ko šī vieta būtu 
pievilcīga un interesanta citiem cilvē-
kiem. Tādā veidā varbūt iesaistot te 
savus līdzekļus, lai novads attīstās, 
kļūst atpazīstams. Vēl viena cerība, ar 
kuru mēs skatāmies uz šo forumu, ka 
cilvēki kļūs aktīvāki. Partnerība „Kai-
miņi” plāno izstrādāt attīstības stratē-
ģiju nākamajam plānošanas reģionam 
- līdz 2020.gadam, un tā tiks balstīta 
uz iedzīvotāju vajadzībām. Šis forums 
arī palīdzēs identifi cēt galvenās idejas 
un problēmas. Nākamā gada sāku-
mā partnerība arī palīdzēs piesaistīt 
ES fi nansējumu, lai šīs idejas īsteno-
tu. Bet tādēļ jau nav jāgaida gads, jo 
varbūt arī šobrīd ir lietas, kas jādara 
saviem spēkiem.”

Foruma noslēgumā tika apkopoti fo-

rumā paustie viedokļi un notika ideju 
prezentācijas. 

Katrai no grupām šīs idejas bija ļoti 
dažādas, citas reālas un citas varbūt 
iesākumā šķiet arī utopiskas. Tās bija 
idejas par inovatīva tūrisma produkta 
radīšanu, rokfestivāla organizēšanu, 
jauniešu aptaujas veikšanu, jauno uz-
ņēmēju atbalstu, paaudžu mājas izvei-
di, kā arī vietējās sabiedrības kultūras 
līmeņa paaugstināšanu, sadarbojoties 
uzņēmējiem, kultūras, izglītības un 
tūrisma jomas pārstāvjiem. 

Foruma rīcības komiteja un orga-
nizatori turpmāk sadarbosies ar ie-
dzīvotāju darba grupām, kas foruma 
rezultāta ir izveidotas, lai īstenotu 
prioritārās vajadzības. Projektu īs-
tenotājiem būs svarīga gan telpa, lai 
tiktos un plānotu projekta darbu, gan 
morālais un fi nansiālais atbalsts, lai 
plānotās aktivitātes īstenotu.

Liels paldies tika teikts foruma rī-
kotājiem, dalībniekiem un foruma 
neatņemamai sastāvdaļai – diskusiju 
grupu vadītājiem un rakstvežiem. 

No 3.līdz 5.jūnijam Līgatnē norisi-
nāsies Latvijas Lauku kopienu parla-
ments. Tajā pulcēsies lauku kopienu 
pārstāvji no visas Latvijas, Eiropas 
Savienības un citām valstīm, lai kopā 
ar politikas veidotājiem un attīstības 
organizāciju pārstāvjiem diskutētu ne 
tikai par lauku un mazpilsētu kopienu 
izaicinājumiem, bet arī rastu risināju-
mus un iespējas lauku attīstībai. Tā 
pastāstīja Latvijas Lauku foruma pa-
domes loceklis Āris Ādlers, kas foru-
ma dalībniekus mudināja pieteikties. 

Foruma gaitā muzikālos priekšne-
sumus sniedza folkloras kopa „Dyrby-
ni” un vokālais ansamblis „Stage On”. 

Rēzeknē izskanējis Lauras Bicānes koncerts „Trīspuksti”
Piektdien, 17. aprīlī, Latgales vēst-

niecībā „GORS” Rēzeknē skatītājus 
ar autorkoncertu „Trīspuksti” priecēja 
latgaliešu dziesminiece, mūsu novad-
niece, diplomētā svešvalodas skolotāja 
Laura Bicāne. Skanēja viņas dziesmas 
ar vēl vienas novadnieces Egitas Terē-
zes Jonānes dzejas tekstiem. Ar savu 
koncertu Laura prezentēja nu jau otro 
albumu - „Trīspuksti”. 

Koncertā Lauras izpildījumā iz-
skanēja 14 dziesmas, 13 no tām ir ar 
Egitas Terēzes Jonānes tekstiem un 
viena, kas skanēja latgaliski, tika sa-
cerēta uz Lauras vecākās māsas kā-
zām – teksts tika paņemts no Bībeles. 
Koncertā uzstājās arī Lauras draugi 
no Rīgas, Jelgavas un Latgales - pa-
zīstami mūziķi Jānis Kurševs, Artis 
Orubs, Ieva Supjeva, Liene Dravnie-
ce, Norberts Skraucis, Kārlis Indrišo-
noks, Arnis Slobožaņins u.c.

„Egitas tekstus izvēlējos tāpēc, ka 
tajos ir tik daudz vienkāršo vārdu, 
kurus lietojam ikdienā: sirds, drau-
dzība, šļakatas, prieks. Egitas vārdos 
tik dabiska sirds un viņa tā pukst par 
spīti tālumam. Ļoti viegli rakstās me-
lodijas, jo Egita jau pati ielikusi savās 
trīsrindēs mūziku, man vajadzēja ti-

kai atrast to. Viņas haikas ir sirsnīgas 
un patiesas,” tā skatītājiem stāstīja 
koncerta laikā Laura. Koncertā pie-
dalījās arī tekstu autore Egita Terēze 
Jonāne, un viņa atklāja, ka jūtoties kā 
mazs bērns, kuram uzdāvināja dāva-
nu, ko pat nevar nosapņot. „Parasti 
dzejnieks raksta priekš sevis – pauž 
savu sirdi, savas domas, sajūtas, pār-
dzīvojumus un nedomā, vai būs kom-
ponists, kurš to visu apdzejos mūzikā. 
Šodienas koncertā aplausi liecina, ka 
cilvēkiem tas ir vajadzīgs, tas ir mans 
stāsts, bet patiesībā ir arī viņu stāsts,” 
sarunā pauž Egita.

Kā pastāstīja Laura, šis koncerts 
ir par mīlestību, prieku, dzīvotspēju, 
dzīvotprieku. Un skatītāji ļoti silti ar 
aplausiem un ziediem pateicās Laurai 
Bicānei, muzikantiem un tekstu auto-
rei Egitai Jonānei.

Laura Bicāne nāk no ģimenes, kurā 
ir trīs meitas un Laura ir jaunākā. Vi-
ņas mamma ir solfedžo skolotāja. No 
bērnības mācījās spēlēt akordeonu, 
dziedāt. Kad Laurai bija 13 gadi, 
mamma nopirka ģitāru un kaimiņš 
Ēvalds Līvmanis iemācīja spēlēt, kā 
teica – „drillēt”, radās interese, un 
par sirdslietu kļuvusi komponēšana. 

Vēl Laurai patīk svešvalodas un viņa 
var komunicēt astoņās valodās, mā-
cījās kādas 14, patīk ceļot. Šim kon-
certam Laura gatavojās ļoti nopietni, 
jo tas bija tikai otrais lielākais viņas 
koncerts. „Tā kā mūsu reģionā ir liela 
koncertzāle un tā ir Eiropas līmeņa, 
noteikti gribēju to izmantot,” stāstīja 
Laura. 

 Laura plašākai Latvijas publikai 
kļuva pazīstama, piedaloties Eiro-

vīzijas nacionālajā pusfi nālā 2012.
gadā, kad viņa izpildīja savu dziesmu 
„Freakin’Out”. 2013. gadā iznāca Lau-
ras debijas albums „Es tikai ļaujūs”, 
kas ietvēra kompozīcijas dažādās va-
lodās. Gandrīz pēc pusotra gada Lau-
ra saviem klausītājiem piedāvā otro 
albumu „Trīspuksti”.

Olga Smane

Irina Jegorova
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Kalupes mazpulcēni un dabas draugi Ambeļos 
uzstādīja 20 putnu būrīšus

Tik ļoti visi esam sailgojušies pēc 
saules stariem, iespējas pavadīt vai-
rāk laika dabā. Un tieši pavasarī 
mēs kļūstam tuvāk dabai vairāk kā 
jebkurā citā gadalaikā, jo Latvijas 
daba ir neizsmeļams apbrīnas un sa-
jūsmas avots. 

8. aprīlī ieklausīties ziedonī aici-
nāja pirmā no Kalupes pamatskolas 
organizēto pasākumu cikla aktivi-
tātēm, kas veltītas Lielās Talkas 
koordinatoru konkursam „Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies”. Ambeļu pagasta 
parkā tikās Kalupes mazpulcēni un 
dabas draugi, kas kopā ar Špoģu vi-
dusskolas ģeogrāfijas skolotāju Jāni 
Suveizdu izstaigāja parka taciņas, 
ieklausoties tur sastopamo putnu 
balsīs. Skolēni ar interesi klausījās 
skolotāja stāstos par Latgalē un Lat-
vijā biežāk sastopamajiem putniem. 

Kalupes pamatskolas mazpulks 
ir viens no vecākajiem mazpulkiem 
Daugavpils novadā, kas pamatoti 
lepojas ar aktīvu iesaistīšanos vairā-
kos novada un valsts mēroga pasā-
kumos un aktivitātēs. Mazpulcēni ir 
aktīvi, darboties griboši un zinātkā-
ri. Katru gadu mazpulcēni izstrādā 
un īsteno dzīvē 20 līdz 25 projektus, 
rudenī tos prezentējot mazpulkā un 
labākos projektus arī forumā. Tiek 
audzētas puķes, dārzeņi, kopti māj-
dzīvnieki, un kas vissvarīgākais - pē-

tīta un sakopta apkārtējā vide. 
Kalupes pamatskolas mazpulka 

vadītāja Inita Ivdre stāsta, ka maz-
pulcēni un dabas pulciņa dalībnieki 
katru gadu iesaistās Meža un dārza 
dienās, veido putnu būrīšus un stāda 
mežu. Kā arī notiek aktīva iesaistī-
šanās Mammadaba meistarklasēs. 
Katru gadu tiek uzsāktas arvien jau-
nas un jaunas iniciatīvas. 

Šogad putnu māju darināšana iz-
vērtās par ģimenisku aktivitāti, jo 
procesā iesaistījās arī skolēnu vecāki 
un vecvecāki. Kalupes pagasta par-
kā šādu putnu būrīšu jau ir daudz, 
tādēļ šogad jaundarinātie būrīši tika 
atvesti uz kaimiņu pagastu – Ambe-
ļiem. 

20 putnu būrīši tika iekārti kokos 
blakus tradīciju mājai „Ambeļu skre-
ine” un tuvākajā tās apkārtnē. 

Katru gadu Kalupes pamatskola 
rīko arī sakopšanas talkas, kurās 
iesaistās ne tikai bērni, bet arī viņu 
vecāki. Tāpat katru gadu notiek arī 
meža stādīšana. Šogad meža darbi 
Kalupes pagastā notika 22. aprīlī. 
Kā atzīst mazpulka vadītāja, meža 
stādīšana ir prioritāte. Arī šoziem 
kopā ar mežsargu mazpulcēni devās 
uz mežu, lai nodrošinātu meža dzīv-
niekus ar barību. Arī mācību stun-
dās par dabas un vides aizsardzī-
bas jautājumiem tiek runāts daudz. 

Priecē, ka šogad katrs 
pirmklasnieks ir sa-
rūpējis pats savu put-
nu būrīti. 

Kalupes pamatsko-
las skolniece Elāna 
stāsta, ka putnu māju 
šogad darinājusi kopā 
ar tēti. Elāna cer, ka 
jaunajā mājā pavisam 
drīz dzīvos strazdi. 
Skolniece interesējas 
par notiekošo dabā, 
sevišķi jau mežā, pē-
tot putnus un dzīvnie-
kus, kas to apdzīvo. 
Savukārt lielākie sko-
lēni labprāt piedalās 
vides sakopšanas tal-
kās. Kristīne un Līga 
stāsta, ka pastaigas 
laikā ir uzzinājušas 
daudz jauna, ieklau-
sīties putnu balsīs – 
gan īstajās, gan sko-
lotāja atdarinātajās 
– bija gaužām intere-
santi. Abas meitenes 
uzskata, ka, sakopjot apkārtējo vidi, 
tiek palīdzēts Latvijai tapt tīrākai 
un zaļākai. 

Pēc putnu būrīšu izvietošanas In-
grīdas Skuteles vadībā notika dažā-
das spēles un rotaļas par putniem 

un citām dabas tēmām, kurās bērni 
labprāt iesaistījās. 23. aprīlī skolā 
notika dabas stūrīša atklāšana jau-
nās telpās. 

Vasarā tiks uzsākti renovācijas darbi Naujenes bērnu namā
ASV Bruņoto spēku virspavēlnie-

cība Eiropā sadarbībā ar ASV vēst-
niecību Latvijā un Daugavpils nova-
da domi 2015. gada vasarā uzsāks 
civili-militārās sadarbības projektu 
Naujenes bērnu namā. Projekts tiks 
realizēts trijās ASV Gaisa spēku Na-
cionālās gvardes un Latvijas Nacio-
nālo bruņoto spēku militāro inženie-
ru rotācijas kārtās 2015. gada jūnijā 
un jūlijā. 

ASV Gaisa spēku Nacionālās gvar-
des karavīri ikgadējo apmācību ie-
tvaros kopā ar Latvijas militārajiem 
inženieriem veiks renovācijas dar-
bus ēkā, kur dzīvo Naujenes bērnu 
nama pusaudži. ASV Bruņoto spēku 
virspavēlniecība Eiropā ir piešķīrusi 
finansiālu atbalstu  Daugavpils no-
vada domes izvēlētajam civilmilitā-
rās sadarbības projektam. Projekta 
pamatdarbus veiks militārie inže-
nieri, savukārt vietējais uzņēmējs 
SIA Ditton Būve, kas izvēlēts kon-
kursa kārtībā, nodrošinās materiālu 
piegādi, tehnisko ekspertīzi, kā arī 
veiks kvalitātes uzraudzību saskaņā 
ar Latvijas būvnormatīviem. Projek-
tu iecerēts pabeigt līdz 2015. gada 

augustam un tā kopējā vērtība ir 
vairāk nekā 178 tūkstoši ASV dolāru 
(aptuveni 167 tūkstoši eiro).

ASV vēstniecības Aizsardzības sa-
darbības birojs Latvijā ASV Bruņoto 
spēku virspavēlniecības Civilās sa-
darbības programmas ietvaros plāno 
un realizē projektus visā Latvijas te-
ritorijā. Civilās sadarbības program-
ma nodrošina finansējumu un atbal-
stu dažādu projektu realizēšanā, un 
pēdējo gadu laikā šīs programmas 
ietvaros ir veikti vairāku sabiedris-
ku ēku remonti, tajā skaitā bērnu 
namu, pansionātu, ugunsdzēsības 
depo, un neatliekamās medicīniskās 
palīdzības centru remontdarbi.

2013.gadā ASV Bruņoto spēku 
virspavēlniecība Eiropā finansēja 
un realizēja 52 projektus 17 dažādās 
valstīs ar kopējo vērtību apmēram 
11 miljoni ASV dolāru. Tika reali-
zēti tādi projekti kā bērnu dārza un 
ugunsdzēsības depo renovācija Mol-
dovā, klīnikas celtniecība Igaunijā, 
dienas centra bērniem ar īpašām va-
jadzībām celtniecība Serbijā un citi 
projekti Eiropā. 

Civilmilitārās sadarbības projek-

ti ir īpaši ar to, ka to realizēšanā 
iesaistās ASV un Latvijas militārie 
inženieri kopā ar vietējo uzņēmēju. 
Šādi projekti jau iepriekš ir realizē-
ti citviet Latvijā, proti, veikts labie-
rīcību remonts Liepājas Bērnu un 
jauniešu centrā un Ventspils bērnu 
namā „Sēlga”, aktu zāles remonts 
Liepājas 8.vidusskolā, mācību torņa 
remonts Ventspils ugunsdzēsības 
depo, veikta logu nomaiņa E.Glika 
ģimnāzijā Alūksnē, ka arī uzstādīts 
perimetra žogs ap Ādažu vidusskolu 
un veikta jumta siltināšana un no-
maiņa Ogres 1. vidusskolā.

Civilmilitārās sadarbības projekti 
palīdz ne tikai vietējām pašvaldī-
bām nodrošināt labākus apstākļus 
studentiem un pasniedzējiem, bet 
arī dod iespēju ASV un Latvijas mi-
litārajiem inženieriem attīstīt savas 
prasmes un dod iespēju mācīties sa-
darboties ar citu valstu karavīriem. 
Projektus realizēšanai Civilās sa-
darbības programmas ietvaros iz-
virza vietējās pašvaldības vai valsts 
iestādes. Daugavpils novada dome 
ir devusi ļoti nozīmīgu ieguldījumu 
Naujenes bērnu nama projekta rea-

lizēšanā, nodrošinot Latvijas norma-
tīvajiem aktiem atbilstoša tehniskā 
projekta izstrādi un nepieciešamo 
projekta koordināciju.

Informācija par ASV vēstniecības 
Aizsardzības sadarbības biroja Ci-
vilās sadarbības programmu pieeja-
ma: http://riga.usembassy.gov/en-
gagements_en.html

Informācija par ASV Bruņoto spē-
ku virspavēlniecības Civilās sadar-
bības programmu pieejama: http://
eucom.mil/mission/key-focus-are-
as/helping-people

Papildu informācijas saņemšanai 
lūdzam sazināties ar:
ASV vēstniecība Rīgā, Preses un 
kultūras nodaļa
Adrese: Samnera Velsa iela 1, Rīga, 
LV-1510
Tālrunis: 67107189; 67107291
Mediju kontakti: MillereI@state.gov; 
AndzansR@state.gov 
Interneta vietne: riga.usembassy.gov 
Sekojiet mums: Facebook.com/
usembassyriga un Twitter.com/
usembassyriga

Olga Smane
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RAŽOTS DAUGAVPILS NOVADĀ

Kalupes pamatskolas dabas stūrītis atklāts jaunajās telpās  

Pēc Kalupes pamatskolas renovāci-
jas dabas stūrītis, kas skolā ir jau 20 
gadus, šodien ir atceļojis uz jaunām tel-
pām. Šajā kabinetā tagad notiek arī da-
bas pulciņa nodarbības, kuras jau vai-
rāku gadu garumā vada skolotāja Rita 
Koržeņevska. Kā uzskata skolotāja, 
skola ir sava veida ģimene, kas iemā-
ca mīlēt un saudzēt dabu. Paldies par 
atbalstu skolotāja teic skolas direktorei 
Inārai Ondzulei, kas ar savu entuzias-
mu un iedvesmošanu palīdz dabas stū-
rīša uzturēšanā. Lai arī dabas pulciņa 
dalībnieku skaits nav liels, visi skolēni 
atzīst, ka pulciņa nodarbības palīdz 
uzzināt daudz jauna par vidi un tajā 
notiekošajiem procesiem. Dzīvās dabas 
stūrītī varam redzēt viļņveida mazos 
papagailīšus, jūrascūciņas, zivtiņas, 
zirnekli un arī tās visvecāko iemītnieku 
– tritonu. 

Dabas stūrītis Kalupes pamatskolā ir 
vienīgais visā Daugavpils novadā. Kā 
stāsta dabas pulciņa vadītāja, dabas 

stūrītis skolā tika izveidots laikā, kad 
Daugavpils rajonā tika likvidēta jauno 
naturālistu stacija. „Pirmie stūrīša ie-
mītnieki bija papagailis, vairāki kanā-
rijputniņi, bruņurupuči, varde, lielais 
tritons un kāmīši. Liels paldies jāsaka 
toreizējam skolas direktoram Jāzepam 
Vucānam. Laika gaitā mums ir ļoti, ļoti 
šie dzīvnieciņi mainījušies. Katram no 
viņiem ir bijis savs mūžs. Vieni ir aiz-
gājuši un citi atkal nākuši klāt”, tā sko-
lotāja R. Koržeņevska. 

Dabas pulciņa dalībnieki nedarbojas 
tikai telpās, viņi bieži iet dabā un pie-
dalās vairākās aktivitātēs. Darbojoties 
pulciņā, viņi gūst zināšanas par vidi, 
paši spēj būt atbildīgi par to, kas apkārt 
un ar savu piemēru audzina arī pārē-
jos skolēnus. Šogad dabas draugi aktīvi 
līdzdarbojās projektā „Tīrai Latvijai tī-
riem ūdeņiem”, kura laikā, pētot pagas-
ta ūdeņus un sadarbojoties ar pagasta 
pašvaldību, tika aicināti piedalīties arī 
noslēguma pasākumā Rīgā. 

Kalupes pamatskolas dabas draugi 
aktīvi piedalās ikgadējās Meža un dār-
za dienās, stādot kociņus, organizējot 
talkas, izgatavojot putnu būrīšus, tie-
koties ar mežziņiem un uzzinot daudz 
svarīgas informācijas, ko skolā dažkārt 
neiemāca. 

„Protams, mūsu dabas pulciņa dalīb-
nieki piedalās arī vides spēļu konkur-
sos – „Skolēni eksperimentē” un citos. 
Varbūt tajos ne vienmēr veicas izcili, 
bet no viņu puses jūtama ļoti liela atbil-
dība. Kad izdodas, ir prieks!”, tā stāsta 
skolotāja. 

Katru pavasari Kalupes dabas drau-
gi, sadarbojoties ar Salaspils ornitologu 
biedrību, piedalās arī gājputnu atgrie-
šanās reģistrācijas programmā „Dzī-
vais pavasaris”. 

Katra pulciņa un dabas draugu tik-
šanās reize ir veltīta kādam konkrētam 
tematam. Nodarbības laikā un arī mā-
jās tiek daudz lasīts, pētīts un pēc tam 
arī prezentēts. 

Kalupes pamatskolas 6. klases skol-
niece Rainita Zavadska ir dabas draugs 
arī sirdī. Pateicoties nodarbībām, ir 
iespēja iesaistīties vairākās vides akti-
vitātēs. „Palicis atmiņā projekts „Vides 
spēles”, kurā piedalījāmies un ieguvām 
3. vietu. Tas bija jauks notikums. Gri-
bētos, lai dzīvās dabas stūrītis paplaši-
nās, lai tajā ienāk mazie bruņurupuči 
un krāsainās zivtiņas”, tā tāsta Rainita. 

Skolas direktore Ināra Ondzule at-
zīst, ka vides sakopšana Kalupes skolā 
ir ar senu tradīciju. 

„Tam, kas atrodas mums apkārt, ir 
jābūt sakoptam neatkarīgi no tā, vai 
tas ir pavasaris vai rudens, vai kāds ai-
cina uz talku vai neaicina. Par apjomī-

giem sakopšanas darbiem mēs varam 
runāt, sākot jau no 2001. gada, kad 
pavasarī notika pirmā lielā sakopšanas 
talka. Kad skolēni, kopā ar vecākiem 
un skolotājiem izgāja sakopt skolas 
pieguļošo teritoriju. Arī 2002. gada tal-
ka parādīja, cik ļoti lielus darbus mēs 
varam paveikt. Atnākot palīgā bērnu 
vecākiem, mēs paveicām tiešām apjo-
mīgus darbus. Ir arī tādi vecāki, kas 
labprāt palīdz nāk talkā ar savu tehni-
ku. Visi darbi ikreiz notiek ciešā sadar-
bībā ar pagasta pārvaldi. Kā talkai par 
pašmērķi mēs neliekam šo maisu skai-
tīšanu, bet gan darbus, ko varbūt neva-
ram paveikt ikdienā. Skolas teritorijā ir 
neliela bērzu aleja, kociņus 2002. gadā 
ir stādījuši nu jau skolas absolventi, bet 
toreiz tie bija teicamnieki, kas par godu 
skolai iestādīja pa bērzam. Arī šim ga-
dam ir ieplānoti labiekārtošanas darbi 
skolas teritorijā - lapu sagrābšana, krū-
mu izzāģēšana un, protams, puķu dob-
ju atjaunošana, kas skolas renovācijas 
laikā tika pārnestas un pašlaik stāv 
tukšas”, direktore Ināra Ondzule.  

Prieks, ka, pateicoties Lielās Tal-
kas idejai, tik tiešām kaut kas mainās 
mūsu paradumos un domāšanā. Īste-
nojot konkursa aktivitātes Daugavpils 
novadā, mēs daudzus jo daudzus pie-
ķērām pie domas, ka domāt „zaļi” ir 
aktuāli. Mēs turpinām un turpināsim 
sakopt mūsu novadu, piedalīties kon-
kursos un rīkot vides pasākumus, jo šo 
nedēļu laikā pierādījām, ka kopā mēs 
varam tik daudz un ka pastāv tas un 
tie, kas pārvēršas. 

Olga Smane

Lilijana Žonda: „Varu garantēt, ka pie mums nopirktie augi dzīvos”

Tabores pagastā 2002.gadā ofi ciāli 
tika reģistrēta Lilijanas Žondas pie-
mājas saimniecība, kura nodarbojas 
ar dekoratīvo stādu un ogu (zemenes 
un avenes) audzēšanu un pārdoša-
nu. Pirms tam saimniecībā aktīvi 
gatavojās, iepērkot un audzējot daž-
dažādus augus, un 1998.gadā jau 
sāka tos pavairot.

Kā pastāstīja saimniecības īpaš-
niece Lilijana Žonda, ideja tādai 
nodarbei radās vīram Jaroslavam. 
Viņš ir Polijas, kur daudz uzmanī-
bas velta apzaļumošanai, pilsonis. 
Viņam ir arī attiecīgā izglītība – ir 
dekoratīvo augu audzēšanas speciā-
lists. Ģimene atbalstīja šo ideju un 
sāka ar to nodarboties. Lilijana ir 
pēc profesijas virpotāja, pēc skolas 
viņa stājās Višķu sovhoztehnikumā 
studēt agronomiju, bet pietrūka 0,5 

balles.
Lilijanas un Jaroslava saimniecībā 

ir ap 150-200 augu sugas, piemēram, 
tikai Kanādas egles ir vairāk par 12 
sugām. Saimniecības teritorijā ir ze-
mes gabals, kur pircēji var redzēt, kā 
viņu zemes gabalā izskatīsies izau-
gušais augs. Klienti visbiežāk pērk 
saimniecībā tūjas, jo tās izmanto dzī-
vžogiem. Ir klienti, kuri atbrauc ar 
sarakstu. Ja kāds prasa padomu, ko 
var iestādīt, īpašnieki ņem papīru, 
zīmē laukuma, ko plāno apzaļumot, 
shēmu un piedāvā savdabīgu make-
tu, noliekot podus ar augiem mazajā 
zemes gabalā, lai pircējs redz, kā tas 
izskatīsies.

Pirmie augi tika iegādāti audzē-
tavā pie Liepājas, audzēja tos arī no 
Polijā iegādātām sēklām. Tās bija 
cipreses, tūjas, dekoratīvās egles. 

Taču vēlāk izrādījās, ka mūsu Lat-
gales klimatu cipreses ne visai labi 
panes. „Mēs gadus 7 tās audzējām, 
iestādījām laukumā, atnāca viena 
ziema, un tās līdz pusei izsala. Nā-
cās izmest vairāk par 12 000 augiem. 
No tā laika sākām meklēt augus pie-
mērotus mūsu klimatam” stāsta Li-
lijana. Nopērkot jaunu augu, saim-
niecībā novēro to, kā tas pieskaņojas 
mūsu klimatiskiem apstākļiem, un 
tikai tad sāk pavairot un audzēt. 
Tāpēc saimniecība garantē, ka šeit 
nopirktie augi mūsu klimatā dzī-
vos. Lilijana Žonda: „Varu garantēt, 
ka pie mums nopirktie augi dzīvos. 
Man tas ir ļoti svarīgi.”

Tagad saimniecībā iztiek ar savām 
sēklām. Piemēram, no sēklām audzē 
egles, priedes, lapegles, jāatzīmē, ka 
Lilijana uzsvēra, ka šis koks vislabāk 
attīra gaisu. Gadās, ka radi atved 
kādu augu dāvanā, un tad parādās 
jaunumi. Dažreiz, kad audzē jaunus 
augus no sēklām, izaug kaut kas 
īpašs, neparasts – sanāk tāda savda-
bīgā selekcija. Piemēram, tā radās 
lapegle ar nokarenu vainaga formu 
u.c. augi. Kas tikai neaug saimniecī-
bā – nokarenais bērzs, bērzs ar dzel-
tenām lapām, ar sarkanām lapām, 
daudz paegļu sugu, egles u.c.

Pirmie soļi tika sperti piemājas ze-
mes gabalā Judovkā, Daugavpilī, tad 
klāt nāca kaimiņa neizmatotā zeme, 
un tikai vēlāk pārbrauca uz Tabores 
pagastu, kur bija jau 2 hektāri ze-
mes. Piemājas saimniecība attīstās, 
nu jau 2 ha par maz, tāpēc zemes 
platība pieaugusi vēl par 17 ha. Šo-
gad no marta (kamēr augi vēl nebija 

pamodušies) saimniecībā jau sāka 
pārvest augus uz jauno audzētavu. 
Zemenes aizņem 3 ha, un aug tur 6 
šo garšīgu un veselīgu ogu šķirnes.

Saimniecības teritorijā ir lielas sil-
tumnīcas ar kopējo platību 280 m2, 
tur augus pavairo ar spraudeņiem, 
potē, jo šim darbam ir ļoti svarīgs 
mikroklimats. Jaunajā laukumā jau 
ir 3 tādas siltumnīcas. Un ar visiem 
darbiem tiek galā 6 cilvēki. Ģimenē 
ir 4 bērni – divi dēli un divas meitas, 
vecākajai ir 27, jaunākajam 19. Visi 
palīdz.

Lilijana Žonda ik gadu piedalās 
novada skolēnu vasaras nodarbi-
nātības programmā. Skolēni novāc 
zemeņu ražu. Kā stāstīja Lilijana, 
prasības viņai nav stingras, taču 
mobilos telefonus pirms iziet uz lau-
ka nāksies nodot glabāšanai, citādi 
darbs nesokas tik raiti. Bez tam Li-
lijanas Žondas saimniecība aicina uz 
darbu ne tikai skolēnus – ir vajadzī-
gi strādnieki.

Lilijana Žonda pagājušajā gadā 
aktīvi piedalījās arī vakara zemnie-
ku tirdziņa darbā Daugavpilī – pār-
deva saimniecībā izaudzētās zeme-
nes. Pircēju rinda gaidīja ogas vēl 
pirms viņas atbraukšanas. Šogad arī 
Lilijana plāno piedalīties vakara tir-
gus darbā.

Ar laiku plāno pievērsties arī aug-
ļu koku audzēšanai. Un jau ir no-
pirktas ābeles. Tagad tās aug un vēl 
ir jāgaida vismaz gadi pieci.

Irina Jegorova
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Konkursa žūrija kopā ar pirmās konkursa dienas uzvarētājiem

Grand Prix balvas ieguvējs 1.-4. klašu grupā: Jonas Vozbutas (Lietuva)

orķestra izpildījumā. 
Pateicības un apsveikuma vārdus 

sacīja daudzi jo daudzi ciemiņi. 
Starptautiskās akordeonistu kon-

federācijas ģenerālsekretārs Kimo 
Matille pasniedza Spodrim Kačānam 
sertifi kātu kā apliecinājumu tam, ka 
skola tika uzņemta starptautiskajā 
akordeonistu konfederācijā, kas ap-
vieno vairāk nekā 40 valstis. Tas ir 

patiesi liels gods, jo Naujenes mūzikas 
un mākslas skola ir vienīgā, kas šajā 
konfederācijā pārstāv Latviju. 

Koncerta noslēgumā Daugavpils 
novada domes Atzinības raksts tika 
pasniegts Tatjanai Jukumai par teica-
mu darbu audzēkņu prasmju un spēju 
attīstīšanā, Daugavpils novada vārda 
popularizēšanu Latvijā un pasaulē. 
Pateicības raksti tika pasniegti sko-
lotājiem Giršam Kaganam un Ņinai 
Laškovai par nozīmīgu ieguldījumu 

audzēkņu zināšanu un iemaņu piln-
veidošanā un augstiem sasniegumiem 
konkursos. Visiem trim tika pasniegti 
arī Valsts Nacionālā kultūras centra 
Atzinības raksti. 

Visas nedēļas garumā Daugavpils 
novadu pieskandināja akordeona mū-
zika. 21.aprīlī notika Mogiļevas valsts 
mākslas ģimnāzijas-koledžas audzēk-
ņu, starptautisko konkursu laureātu 
koncerts, savukārt 22.aprīlī skatītājus 
priecēja Lietuvas mūzikas un teātra 

akadēmijas akordeona katedras stu-
denti. Visi koncerti bija bez maksas. 
Starptautiskā akordeonistu konkursa 
noslēgums un uzvarētāju apbalvoša-
na notika ceturtdien, 23.aprīlī. Savu-
kārt 25.aprīlī orķestris devās uz Kau-
ņu, kur starptautiskajā akordeonistu 
konkursā ieguva 2. pakāpes diplomu.

►►►   no 1.lpp.

Akordeonistu – solistu konkursā „Naujene 2015” 
triumfē audzēkņi no Baltkrievijas, Lietuvas un Serbijas

No 21. līdz 23. aprīlim Daugavpils 
novada kultūras centrā norisinājās 
viens no nozīmīgākajiem akordeona 
mūzikas pasākumiem - XIII Starp-
tautiskais akordeonistu – solistu 
konkurss “Naujene 2015”. Konkursā 
piedalījās pāri 190 dalībniekiem no 
84 izglītības iestādēm. Dalībvalstu 
skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
pieaudzis no 7 līdz 12. Konkursā tika 
pārstāvētas tādas valstis kā Latvija, 
Lietuva, Baltkrievija, Ukraina, Krie-
vija, Polija, Šveice, Bulgārija, Bosnija 
un Hercegovina, Somija un Serbija. 
Šogad tik liels konkursa dalībnieku 
skaits skaidrojams ne vien ar plašu 
dalībnieku skaitu mūzikas skolu un 
vidusskolu kategorijās, bet arīdzan ar 
to, ka tiem šogad pievienojās mūzikas 
augstskolu studenti. 

Trīs spraigas un piesātinātas kon-
kursa dienas noslēdzās ar mūzikas 
augstskolu studentu apbalvošanu un 
pēdējo Grand Prix balvu pasniegšanu 
ceturtdien, 24. aprīlī. 

Priekšnesumus vērtēja kompetenta 
žūrija, darbojās 5 komisijas, kopumā 
15 speciālistu sastāvā no 9 valstīm.

XIII Starptautiskā akordeonistu – 
solistu konkursa ietvaros notika trīs 
koncerti. Šo nozīmīgāko akordeona 
mūzikas pasākumu 20. aprīlī ieskan-
dināja Naujenes Akordeonistu orķes-

tra 20 gadu jubilejas koncerts (diri-
ģente Tatjana Jukuma). 21.aprīlī visi 
tika laipni aicināti apmeklēt Mogiļe-
vas valsts mākslas ģimnāzijas-kole-
džas audzēkņu, starptautisko konkur-
su laureātu un diplomandu koncertu, 
savukārt 22.aprīlī – Lietuvas mūzikas 
un teātra akadēmijas akordeona ka-
tedras studentu koncertu. 

Visi koncerti bija bezmaksas un pul-
cēja vareni kuplu apmeklētāju skaitu. 
Kā gan savādāk! Ekselents un emoci-
jām bagāts bija visu trīs koncertu da-
lībnieku sniegums. 

Konkursa galvenās balvas saņēma: 
mūzikas kolu 1. – 4. klašu grupā - V. 
Klovas Mažeikas Mūzikas skolas 2. 
klases audzēknis Jonas Vozbutas; 5.-
7. klašu grupā - mūzikas vidusskolas 
„Kosta Manojlovič” (Serbija) 7. kla-
ses skolnieks Drago Garic; mūzikas 
koledžu 1-2. kursu grupā - Mogiļevas 
Valsts mākslas ģimnāzija-koledžas 2. 
kursa audzēkne Jeļizaveta Keizero-
va, 3.-4. kursu grupā – arī Mogiļevas 
Valsts mākslas ģimnāzija-koledžas 
3. kursa audzēknis Mihails Volčkovs; 
mūzikas augstskolu grupā - Lietuvas 
Mūzikas un teātra akadēmijas 3. kur-
sa students Tadas Motiečius. 

Veiksmīgi konkursā uzstājās Nau-
jenes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi. Skolotājas Ņinas Laškovas 

audzēknei Ievai Deiko diploms par ie-
gūto 3. vietu, audzēknim Kristapam 
Bicānam – par 2. vietu, Arturam Zu-
bovam – par iegūto 3. vietu, skolotājas 
Tatjanas Jukumas audzēknei Diānai 
Siņevičai – diploms par iegūto 2. vie-
tu, skolotāja Girša Kagana audzēknei 
Annai Čornajai diploms par iegūto 
3.vietu un audzēknim Ričardam Koki-
nam – par 2.vietu. 

Naujenes Mūzikas un mākslas sko-
las direktors Spodris Kačāns pateicās 

visiem konkursa dalībniekiem, peda-
gogiem un žūrijas locekļiem, kā arī 
Daugavpils novada domei un Nauje-
nes pagasta pārvaldei par fi nansiālo 
atbalstu. Savukārt, Daugavpils nova-
da domes un Naujenes pagasta pār-
valdes vadība Spordim Kačānam par 
augsto konkursa organizētības līmeni. 

Grand Prix balvas ieguvējs 5.-7. klašu grupā: Drago Garic (Serbija)

Grand Prix balvas ieguvējs koledžu grupā: Mihails Volčkovs  (Baltkrievija) Grand Prix balvas ieguvējs augstskolu grupā: Tadas Motiečius (Lietuva)

Olga Smane
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Radošais pavasaris Naujenes kultūras centrā
Pavasaris Naujenes kultūras cen-

trā aizsākās īpaši radošā gaisotnē, jo 
marta mēnesī, kamēr vēl nav sāku-
šies lauku darbi, varēja apgūt inte-
resantas un noderīgas lietas. Šoreiz 
iedzīvotājiem tika piedāvāta iespēja 
apgūt aproču jeb mauču adīšanu ar 
pērlītēm. Rokdarbniece un aproču 
adīšanas meistare Lāsma Šembela 
labprāt dalījās savā pieredzē un zi-
nāšanās par adīšanu ar pērlītēm. Ar 
aproču adīšanu Lāsma nodarbojas 
jau sešus gadus un atzīst, ka adīša-
nas process ļoti aizrauj. Par to varēja 
pārliecināties arī nodarbību apmek-
lētājas, kuras ar lielu aizrautību adī-
ja aproces gan sev, gan savām maz-
meitām.

Vēl viens interesants pasākums 
Naujenes kultūras centrā notika 27. 
martā. Šogad pirmo reizi Naujenes 
kultūras centrā norisinājās akcija 
„Satiec savu Meistaru!”. Atgādinā-
šu, ka šī akcija norisinās visā Latvi-
jā kopš 2009. gada. Akcijas „Satiec 
savu Meistaru!” laikā vairāk nekā 
170 vietās varēja satikt kādu amata 
pratēju un apgūt seno amatu pras-
mes. Naujenes kultūras centrā šīs 
dienas vakarā varēja dzirdēt vijoles, 
cītaras un bungu skaņas, kuru pa-
vadījumā folkloras kopas „Rūžeņa” 
vadītāja Inga Zeile mācīja pagasta 
bērniem tradicionālos dančus un ro-
taļas. Liels bija Ingas pārsteigums, 
kad pēc gavēņa ēdienu nobaudīša-

tra vadītāja Olga Kuzmina. 
Kad dažādas prasmes ir apgūtas, 
var gatavoties arī Lieldienām. Arī 
šogad neiztikām bez tradicionālās 
olu krāsošanas. Jāsaka, olas sanāca 
raibu raibās, kā jau pavasaris. Par 
raibām Lieldienu olām īpašs prieks 
bija sanākušajiem bērniem.

6. aprīlī Naujenes kultūras centra 
radošais kolektīvs visus aicināja uz 
svētku koncertu „Sadziedāsim, sade-
josim Lieldienu vakarā!”, kura laikā 
skatītājus priecēja gan Naujenes 
kultūras centra kolektīvi - folkloras 
kopa „Rūžeņa” (vad. Inga Zeile) un 
jaunizveidotais vidējās paaudzes 

nas bērni nesteidzās 
mājās, bet vēlējās 
turpināt dančus un 
rotaļas.

Savukārt folklo-
ras kopas „Rūžeņa” 
dalībniece Helēna 
Aukstare dalījās ar 
savām gavēņa ēdie-
nu gatavošanas re-
ceptēm – zacirku, 
vinegretu, plānajām 
pankūkām ar sēņu 
pildījumu. Helēnai 
pievienojās vietējās 
saimnieces, kuras 
arī dalījās savā pie-
redzē ēdiena pagata-
vošanā.

Un vēl šajā va-
karā varēja apgūt 
celu jostu aušanas 
tehniku, ko lab-
prāt parādīja cen-

tautas deju kolektīvs „Dveina” (vad. 
Santa Matisāne), gan arī viesi – Lat-
viešu Kultūras centra senioru deju 
kolektīvs „Atbalss” (vad. Ivars Miro-
novs) un dziedātāja Irēna Ancāne ar 
grupu.

Paldies visiem, kas piedalījās rado-
šā pavasara aktivitāšu organizēšanā 
Naujenes kultūras centrā! Paldies 
visiem, kas apmeklēja pasākumus! 
Bet par finansiālu atbalstu pateica-
mies Daugavpils novada domei. Lai 
jums jauks pavasaris!

Olga Kuzmina
NKC vadītāja

Izskanējis starpnovadu mazo vokālistu konkurss “Cāļu cālis 2015”
Šī gada 6. aprīlī Daugavpils novada 

Kultūras centrā notika starpnovadu 
mazo vokālistu konkurss “Cāļu cālis 
2015”, ko jau piekto gadu organizēja 
Daugavpils novada Kultūras pārval-
de, lai veicinātu pirmsskolas vecuma 
bērnu muzikālo spēju attīstību un ro-
sinātu sadarbību starp pašvaldībām.

Konkursā piedalījās 13 bērni līdz 5 

Anita Auzāne
Kultūras centra kultūras menedžere

Konkursa uzvarētāji (no kreisās: Jānis Zuģickis, Estere Šņepste, 
Gustavs Briška)

gadu vecumam no Daugavpils novada 
un tā kaimiņu pašvaldībām – Ilūkstes, 
Daugavpils, Vārkavas, Preiļiem, Rie-
biņiem, Aglonas un Krāslavas.

Konkursa dalībnieku vokālās spē-
jas, ritma izjūtu un uzstāšanās režiju 
vērtēja mūziķis un komponists Artūrs 
Uškāns, kā arī vokālās pedagoģes Ol-
ga Arhipova un Ilona Znutiņa.

Par titula „Skatuviskākais cālis – 
2015” īpašnieku kļuva Gustavs Briška 
no Prieļiem, bet titulu „Ritmiskākais 
cālis – 2015” ieguva Estere Šņepste no 
Riebiņu novada. Galvenā balva un no-
saukums „Cāļu cālis – 2015” tika pie-

šķirts Jānim Zuģickim no Daugavpils.
Pasākuma izskaņā tapa kopbilde ar 

pasākuma vadītājām – bitēm Zuzi un 
Maiju, kā arī tika nobildēti konkursa 
uzvarētāji. 
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Semeons Pavlovs: „Par ļoti svarīgām uzskatu cilvēku attiecības kolektīvā”

Vecsalienas pagasts ir viena no 
Daugavpils novada administratī-
vajām teritorijām tā austrumos, 
novada Augšzemes daļā. Robežojas 
ar sava novada Naujenes, Salienas, 
Skrudalienas un Tabores pagastiem. 
Savulaik ietilpis Grīvas (1949-1955), 
Ilūkstes (1955-1956) un Daugavpils 
(pēc 1956. g.) rajonos. 2009. gadā 
Vecsalienas pagastu kā administra-
tīvo teritoriju iekļāva Daugavpils 
novadā. Lielākās apdzīvotās vietas 
ir Červonka (pagasta centrs), Tar-
taks, Keirāni, Zeitiški. Jau divdes-
mit pirmo gadu Vecsalienas pagastu 
vada Semeons Pavlovs.

Pastāstiet nedaudz par Vecsa-
lienas pagastu. Kāds tas ir?

Pagasts tika izveidots 1944.ga-
dā, kad Salienas pagastu sadalīja 
divās daļās. Bija pat tāds kuriozs 
gadījums, kad vienas mājas dzīvo-
jamā ēka palika vienā pagastā un 
saimniecības ēkas – citā. Vecsalie-
nas pagasta galvenais lepnums un 
bagātība ir tā cilvēki – iedzīvotāju 
ir nedaudz vairāk par 700. Mūsu 
cilvēki ir ļoti labsirdīgi, strādīgi, ar 
viņiem viegli strādāt, jo viņi visu 
saprot. Strādāju es ar viņiem jau 37 
gadus. Ja runāt par kolektīvu, tad 
darba kolektīvs ir jāveido. Par ļoti 
svarīgām uzskatu cilvēku attiecības 
kolektīvā, lai nebūtu nesaskaņas un 
būtu kārtība. 

Mums ir vēsturiska ēka – 1870.ga-
dā uzceltā pils – arhitektūras piemi-
neklis. Mēs daudz tajā ieguldījām un 
vēl daudz ir kas darāms – ir jāmaina 
jumts, sen jau ir izstrādāts projekts, 
taču neviens neatbalsta to līdzekļu 
trūkuma dēļ. Mums ir skaists parks 
Červonkā, skaista luterāņu baznīca 
Vecsikelē.

Runājot par zemniekiem, minēšu 
divus jaunus, perspektīvus un strā-
dīgus – Vitāliju Orehu un Vitāliju 
Kovaļevski, kuri nodarbojas ar pie-
na un gaļas lopkopību, raksta pro-
jektus un ir noskaņoti optimistiski.

Kādi projekti pagastā tika rea-
lizēti?

Pastāstīšu par pēdējiem realizē-
tajiem projektiem. Pagājušajā gadā 
tika realizēts vērienīgs ūdenssaim-
niecības sakārtošanas projekts Čer-
vonkas ciemā ar ES fi nansējumu 
491 000 Ls apmērā. Pie modernizē-
tās kanalizācijas sistēmas tika pie-
slēgta divstāvu dzīvojamā māja un 
5 privātmājas, nomainītas ūdens 
caurules, un tagad ciemā ir kļuvis 
tīrāks ūdens. Pieņemšanas akts ti-
ka parakstīts jau decembrī, kaut 
gan bija plānots pabeigt darbus līdz 
š.g. aprīlim. Realizēts arī projekts, 
kā ietvaros mēs nomainījām jumtu 

trīsstāvu pagasta dzīvojamā mājā, 
tagad ūdens dzīvokļos netek un mā-
jas iedzīvotāji ir ļoti pateicīgi. Agrāk 
tika realizēts pils remonta projekts 
par 200 000 latiem, taču vēl nepie-
ciešams sakārtot arī jumtu.

Kādas ir problēmas Jūsu va-
dītajā pagastā, kā tās atrisināt? 
Vai izdodas ieinteresēt arī jau-
natni palikt pagastā?

Problēma – nelegālā alkohola pār-
došanas „točkas”. Sāpīgi skatīties, 
kā nodzeras cilvēki, es taču esmu 
izaudzis laukos. Kaut gan risināt šo 
problēmu var – vajadzīga tikai strik-
ta valsts nostāja.

Ļoti sāpīgi un žēl skatīties, kā 
aizbrauc izglītota un darbspējīga 
jaunatne. Kādreiz jaunatni turēja 
visiem spēkiem – deva jaunu tehni-
ku, dzīvokļus – tikai strādā. Tagad 
mūsu pagastā strādā divi cehi. Kād-
reizējās kolhoza ēdnīcas telpās fi rma 
„Dubiki” (vadītājs Jevgēņijs Dubov-
skis) pārstrādā gaļu – ražo desas, 
ruletes – ir 20-30 produkcijas veidi. 
Firma arī nodarbojas ar liellopu un 
aitu audzēšanu. Šis uzņēmums nav 
liels, taču tajā strādā ap 25 pagasta 
iedzīvotājiem un tas attīstās. Firma 
sniedz atbalstu pagastam dažu svēt-
ku rīkošanā. Ir pagastā arī kokap-
strādes uzņēmums „Velst V”, kurā 
strādā 15 cilvēki. Diemžēl nestrādā 
naftas pārsūknēšanas stacija, kas 
savulaik pagastam deva 50% lielu 
ienākumu, un tajā strādāja 32-35 
cilvēki. Liela daļa jaunatnes aiz-
brauca uz ārzemēm, tur strādā arī 
mans dēls.

Par laimi jaunatne mums vēl ir, ir 
arī speciālists darbam ar jaunatni – 
Jūlija Smargune, kura labi strādā. 
Jaunatne aktīvi piedalās pasāku-
mos, sacensībās.

Kādas ir prioritātes pašreizējā 
darbā? Ar kādiem jautājumiem 
pie Jums nāk iedzīvotāji?

Ļoti svarīga ir ceļu uzturēšana. 
Ceļš tas ir viss – dzīve, kustība, lab-
klājība. Visi maršruti ir izstrādāti. 
Ziemā, kad snieg un puteņo, trakto-
risti ceļas trijos naktī un, pirmkārt, 
tīra tos ceļus, pa kuriem brauc sko-
las autobuss, otrkārt – piena mašī-
na, un treškārt – autoveikals.

Ar jebkuru jautājumu, taču biežāk 
– ar lūgumu palīdzēt ar transportu, 
tehniku, samalt graudus pagasta ce-
hā.

Kādas no tradīcijām pastāv pa-
gastā?

Mūsu pagastā tradicionāli tiek rī-
koti Meteņi, zemnieku balle, pensio-
nāru diena, kas ļoti patīk cilvēkiem, 
jo viņi var sanākt kopā un komuni-
cēt.

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

Esmu dzimis 1954.gadā Silenes 
pagastā, Bojarišķos, mežstrādnieka 
ģimenē. Mamma bija mājsaimniece. 
Mēs bijām trīs brāļi, un es - vecā-
kais. Labi atceros, kā mamma kuri-
nāja krievu krāsni un cepa maizi. Tā 
bija ļoti garšīga maize.

Bērnība bija interesanta, tā bija 
saistīta ar darbu. Es nāku no vecti-
cībnieku ģimenes, kur bija stingra 
audzināšana. Esmu ļoti pateicīgs sa-
viem vecākiem, ka mani izaudzinā-
ja pargodīgu, strādīgu, kas pats par 
sevi skaidrs, jo bija jāstrādā visiem. 
Mājsaimniecībā bija daudz lopu, un 
man nācās jau pirmsskolas vecumā 

strādāt uz lauka. Darbs, protams, 
bija piemērots manam vecumam – 
ravēju dārzu, ārdīju sienu. Jau no 
6.klases kopā ar tēvu pļāvām ar iz-
kapti, pēc 5.-8.klases katru vasaru 
strādāju padomju saimniecībā „Si-
lene” lauku darbos. Mēs dzīvojām 
viensētā vecvectēva mājā, kur pat 
elektrības nebija. Strādājām un mā-
cījāmies petrolejas lampas gaismā – 
nekādu problēmu. Es biju vesels un 
stiprs puisis. Brīvajā laikā man pati-
ka makšķerēt. Bija man arī vēl viens 
pienākums – bija jāpieskata brālis.

Un Jums tas labi padevās?
Pieskatīju. Taču bija viens kuriozs 

gadījums. Brālis vēl bija maziņš un 
vēl pat neprata runāt. Mums pie mā-
jas bija upe, un es skrēju peldēties, 
metos no krasta upē, izniru – brāļa 
nav. Izrādās viņš metās man pakaļ. 
Es viņu izvilku, atvedu mājās. Mam-
ma jautā, kāpēc slapjš, es atbildu, ka 
peļķē nokritis - par laimi lietus bijis 
un brālis neko nevarēja pastāstīt.

Kādas ir atmiņas par skolas 
laiku?

Skolā sāku iet 1961.gadā. Līdz Si-
lenes skolai bija 3,5 km ko iet, un 
mēs katru dienu, arī ziemā, gājām 
kājām turp un atpakaļ. Sekmes bija 
viduvējas. Vairāk patika matemāti-
ka, fi zika un krievu literatūra.

Un ar ko sākās darba gaitas?
Pēc 8. klases iestājos Višķu sov-

hoztehnikumā, kur apguvu lauku 
saimniecības tehniķa mehāniķa spe-
cialitāti. Zināšanas guvu ļoti labas, 
jo tur pasniedza visu – autotranspor-
tu, traktorus, melioratīvās mašīnas, 
autoceļu tehniku un pat būvniecību, 
augkopību un lopkopību. Pēc teh-
nikuma 1973.gadā strādāju kādu 
laiciņu, pirms mani iesauca armijā, 
padomju saimniecībā „Bērziņi” par 
garāžas pārzini (vadītāju). Dienēju 
Rīgā, vadāju apgabala štāba ģenerā-
li. 1975.gada 16.maijā atgriezos no 
dienesta, un jau no 20.jūnija strādā-
ju padomju saimniecībā „Silene” par 
meistardarbnīcas vadītāju. Es atbil-
dēju par tehnikas remontu, un manā 
pakļautībā strādāja 35-40 cilvēki. 
Strādāju tur līdz 1978.gadam, kad 
man piedāvāja strādāt par galveno 
inženieri kolhozā „Ždanova”. Šajā 
amatā strādāju līdz 1992.gadam, 
kad mani ievēlēja par paju sabiedrī-
bas priekšsēdētāju. Strādāju tur līdz 
1995.gadam, kaut gan jau no 1994.
gada 10. jūnija tiku ievēlēts par 
pagasta padomes priekšsēdētāju. 
Strādāju 15 gadus – 4 sasaukumus, 
pēc Daugavpils rajona reorganizāci-
jas tiku iecelts Vecsalienas pagasta 
pārvaldes vadītāja amatā. 10.jūnijā 
apritēs 21 gads, kopš strādāju par 
pagasta vadītāju.

Kāpēc izvēlējāties tehniķa spe-
cialitāti?

Tēvam bija vecs motocikls „Kovro-
vec”. Un man bērnībā ļoti patika teh-
nika, mašīnas, pratu un man patika 
braukt, kas tehnikumā liedza man 
baudīt braukšanas procesu, kad mēs 
mācījāmies braukt, lai saņemtu va-
dītāja apliecību, kas ir nepieciešams 
tehniķim. Mūs apmācīja uz vecām 
mašīnām „GAZ-51”, un instruktors, 
sakot, ka es jau tā labi braucu, lika 
man piecinieku un sūtīja prom. Ma-
ni tas sarūgtināja, jo ļoti gribējās 
braukāt. Pie stūres nu jau 45 gadus 
– no 1970.gada.

Mehāniķa zināšanas arī tagad 
noder?

Jā, līdz šim brīdim pie manis nāk 
konsultēties, kāds gultnis, kāda 
siksna, kādas rezerves daļas derēs 
– parādiet man jebkuru uzgriezni, 
skrūvi, es pateikšu no kādas tehni-
kas tas ir, tas gan neattiecas uz im-
porta tehniku.

Vai bija kādas grūtības uzsā-
kot darba gaitas? Vai viegli bija 
sākt uzreiz no vadošiem ama-
tiem, taču pakļāvībā bija gados 
vecāki cilvēki?

No darba es nebaidījos, tehnika 
man patika, un man bija viegli. Taču 
gribu uzsvērt, ka jebkurš jauns spe-
ciālists nekļūs par labu darbinieku, 
vadītāju bez palīdzības. Vajag no kā-
da mācīties. Un man bija ļoti prātī-
gi skolotāji – padomju saimniecības 
„Silene” vadītājs Vasīlijs Novikovs, 
un „Ždanova” kolhoza vadītājs Al-
fonss Linčevskis (viņš bija kolhoza 
priekšsēdētājs 33 gadus). Visu la-
bāko vēlāk izmantoju savā darbā. 
Bet no otras puses bija diezgan grūti 
pašā sākumā. Es prasu disciplīnu, 
mēģināju par pārkāpumiem sodīt, 
darbinieki „lika šķēršļus ritenī”, 
sāka pārbaudīt manu kompetenci – 
noregulē to, izdari to. Taču man tas 
nekādu problēmu nesagādāja, un tā 
mēs sapratām viens otru, mani sāka 
cienīt un viss aizgāja. Ja nevari iz-
darīt labāk par savu padoto, tad viss 
– labāk aiziet.

Kādi ir galvenie Jūsu darbības 
principi? Dzīves moto?

Strādāt tā, lai labi dzīvotu mūsu 
tauta, cienīt cilvēkus. Pagastā mums 
ir izveidojies labs kolektīvs, cilvē-
ki labi saprotas, nebojājam nervus 
viens otram, katrs dara savu darbu.

Es nepadodos apstākļiem, pretojos 
līdz galam. Saku visu acīs, kā ir, un 
cilvēki to saprot. Ja sodīju, tad pel-
nīti. Vienu reizi gan kļūdījos (bija 
neprecīza informācija), tad visu acu 
priekšā atvainojos. Cilvēki to ciena.

Jums ir liela ģimene?
Man ir trīs bērni – divi dēli - Geor-

gijs un Deniss un meita Tatjana. 
Ģimenē bija grūti, jo 1996.gadā 42 
gadu vecumā mira mana sieva, un 
es viens audzināju bērnus. Jaunā-
kajai meitai tad bija 12 gadi. Mājās 
bija disciplīna. Izaudzināju, visiem 
ir augstākā izglītība. Tagad man ir 
divi mazdēli un viena mazmeitiņa.

Vai atliek laiks hobijiem?
Esmu mednieks un brīvdienās ak-

tīvi atpūšos medībās. Mūsu mednie-
ku kolektīvs pat mednieku istabiņu 
ir ierīkojis, un tur ir apskatāmas 
mūsu trofejas. Medības ir kā sports, 
tas ir adrenalīns, rūdījums, attapī-
ba, taču jāiet lieli gabali arī pa snie-
gu, atrast zvēru, zināt, kur viņš ies. 
Tikai šogad Āfrikas cūku mēra dēļ 
sliktas medības, bet tomēr izdevās 
nomedīt lielu mežacūku. Laiku pa 
laikam braucu makšķerēt. Bet arī 
mājās un garāžā darbu pietiek, va-
sarā eju sēņot un ogot.

Ko cieniet cilvēkos?
Godīgumu, atvērtību, cienu cilvē-

kus bez aizspriedumiem.
Novēlējums pagasta cilvēkiem.
Galvenais – veselību un gara spē-

ku.

Irina Jegorova
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Saglabāsim senās amatu prasmes un nodosim tās nākamajām paaudzēm
Akcijas „Satiec savu meistaru” ie-

tvaros apmeklēt dažādas amatu pras-
mju darbnīcas divu dienu garumā ai-
cināja arī Daugavpils novads. Šādas 
meistardarbnīcas un amatu prasmju 
paraugdemonstrējumus jau otro gadu 
piedāvāja apmeklēt tradīciju mājā 
„Ambeļu skreine”, Raiņa mājā Berķe-
nelē un Naujenes kultūras centrā. 

„Satiec savu meistaru!” ir 2009. 
gadā aizsāktās Tradicionālo prasmju 
skolas turpinājums, kas iekļauts ko-
pīgā Eiropas projektā „Eiropas amatu 
prasmju dienas”. Līdzīgi pasākumi, 
kur tradicionālo prasmju zinātāji uz-
ņem pie sevis mācekļus, vienlaikus 
notiek arī Francijā, Spānijā, Itālijā, 
Beļģijā un citās pasaules valstīs. Pro-
jekta būtība ir vēstīt plašākai sabied-
rībai par nemateriālā kultūras manto-
juma saglabāšanu un pārmantošanu, 
kā arī meistariem, viņu zināšanām un 
prasmēm.

„Ambeļu skreinē” interesenti tika 
aicināti iepazīties ar tradicionālās vi-
joļspēles pamatiem, klūgu sloksnīšu 
pinumu veidošanu un iemēģināt roku 
latgaliešu godu pīrāgu gatavošanā.

Ambeļos atvērtās meistardarbnīcas 
notikušas jau otro reizi. 2014.gadā 
“Ambeļu skreinē” apgūt tradicionā-
lās vijoļspēles pamatus piedāvāja pa-
zīstamā vijolniece un skolotāja Inga 
Zeile, bet latgaliešu gavēņa ēdienu 
gatavošanu mācīja godu saimnieces 
no Vārkavas novada. Šīs darbnīcas 
varēja notikt, pateicoties biedrības 
“Kulturys studeja “Speiga”” vadītājas 
Ilzes Mežnieces aktivitātēm.

Arī šogad visus vijoļspēles cienītā-
jus uz meistarklasi pulcēja Inga Zei-
le. „Ambeļu skreinē” sabrauca kupls 
pulks bērnu, arī pavisam maziņi. Lau-
ku atbalsta dienesta projekta ietvaros 
iegādātās vijoles diemžēl sen vairs 
netika izmantotas, tādēļ iesākumā 
tās bija labi jānoskaņo. Kad katrs jau 
bija sadraudzējies ar meistarklasē ie-
doto instrumentu, arī pati „vijolēšana” 
veiksmīgi padevās. 

Inga Zeile: „Vijole ir pasaules vis-
smalkākais instruments, kas ir jāspē-
lē. Lai iemācītos vijoli spēlēt, ar vienu 
reizi gadā tiešām nepietiek. Vijole ir 
jāspēlē katru dienu, pa 4-5 stundām. 
Tas laiks atkarīgs arī no vecuma. Jo 
vecāks bērns, jo vairāk jāspēlē. Šo-
dien mēs mācījāmies spēlēt vijoli tra-
dicionāli, daudz grūtāk ir iemācīties 
klasisko vijoļspēli. Un, ja jautā, no 
cik gadiem bērnu varētu sūtīt mācīt 
vijoļspēli, tad es teiktu, ka vecākiem 
ir pašiem tas jāizlemj. Var arī no trim 
gadiem, šajā vecumā būs tikai tā sa-
draudzēšanās ar instrumentu, bet no 
5 gadiem jau var droši sūtīt, jo bērns 
šajā vecumā jau var pieņemt lēmu-
mus apzinīgi. Gribu atzīmēt, ka šajā 
darbiņā ir nepieciešams ārkārtīgi liels 
vecāku atbalsts un pacietība, bez tās 
nekur. Katram bērnam ir jāpalīdz, lai 
arī kādu instrumentu viņš izvēlētos 
spēlēt.”

„Satiec savu meistaru” aktivitātes 
dienu pirms norisinājās arī Naujenē. 
Latgaliešu rotaļas un dančus apmek-
lētāji varēja mācīties Ingas Zeiles va-
dībā, celu jostu aušanas tehniku rā-
dīja Olga Kuzmina un gavēņa ēdienu 
gatavošanas tradīcijas – Helēna Auk-
stare.

Inga Zeile: „Vakardien mēs Nauje-
nes kultūras centrā kopā ar bērniem 
mācījāmies dančus un rotaļas, kā arī 
gatavojām aizgavēņa ēdienus. Vislie-
lākais prieks man bija par to, ka vi-
sas šīs nodarbes bērniem ļoti patika, 
mēs spēlējām un dziedājām. Un pēc 
mielošanās ar pagatavotajiem ēdie-
niem viņi gaidīja, lai mēs atkal ejam 
rotaļās. Tas liecina tikai par to, ka šīs 
lietas ir piemirstas un ka tās viņiem 
ir jāmāca. Ja mēs satiekamies ar vi-
ņiem kādā pasākumā un viņi nezina, 
ko nozīmē iet aplī un sist plaukstas, 
tad man ir jābrīnās. Gatavojām tādus 

ēdienus kā „zaterku”, vinegretu, plā-
nās pankūkas ar biezpienu un sēnēm. 
Bērniem, kā par brīnumu, ļoti garšo-
ja vinegrets. Mēs tiešām aizejam no 
šīm mūsu vērtībām. Mēs aizejam un 
aizmirstam. Taču šādās reizēs mums 
ir iespēja šīs prasmes nodot tālāk 
jaunajām paaudzēm. Tradīciju sa-
glabāšanai un pārmantošanai ir liela 
vērtība. Mēs tās saglabājam un izne-
sam no savas mājas, no sava novada, 
visbeidzot – no Latvijas. Mēs parādam 
sevi arī ārzemēs.”

Klūgu sloksnīšu pīšanas pamatus 
ierādīja ambelietis Osvalds Skro-
māns. Osvalds savu meistarklasi ne-
iesāk vis pie darba galda, bet vispirms 
sāk ar klūgu sagatavošanu. 

Klūgu sagatavošana ir darbietilpīgs 
un fiziski smags process. Visi kārkli 
pīšanai nemaz neder. Osvalds stāsta, 
ka ir izbraucis daudz ceļu, līdz atradis 
pīšanai kvalitatīvākās. Kamēr klūgas 
sagatavo pīšanai, arī paiet laiks. Iepa-
zīstot darba procesu, daudzi atzīst, ka 
paši varbūt labprāt nopītu kādu gro-
ziņu, ja iedotu jau gatavu materiālu. 
Bet dzīvē tā nenotiek, droši vien tāpēc 
klūgu pinēju nemaz nav tik daudz.

Klūgu pīšanas pamatus mācīties 
atbrauca arī agloniete Ināra Gražu-
le. Ināra atvedusi uz Ambeļiem arī 
bērnus, kuri aktīvi rosījās pa virtuvi, 
palīdzot saimniecēm gatavot saldos 
ēdienus. 

Ināra Gražule: „Būtu vēl viens 
bērns līdzi, ņemtu uz vijoļspēli. Am-
beļos vienmēr kaut kas notiek. Seko-
ju līdzi jaunumiem sociālajos tīklos, 
Ingrīda Skutele vienmēr arī atsūta 
informāciju, ievieto afišu. Arī lielajā 
„Satiec savu meistaru” kartē atradām, 
un, tā kā no Aglonas nemaz nav tālu, 
atbraucām. Ja paskaties uz to skais-
to galarezultātu, uz pītajiem groziem, 
tad domā, kā tad to var panākt? Lie-
kas, parastas klūgas. Šodien esmu tās 
mēģinājusi šķelt, griezt un locīt. Tas 
taču ir ļoti interesanti. Meistars pie 
tam ir ļoti runātīgs un visu pastāsta.” 

Osvalds Skromāns ar klūgu pīša-
nu nodarbojas jau gandrīz 20 gadus, 
ir aktīvs lietišķās mākslas studijas 
„Pūpoli” dalībnieks un gandarīts savu 
pieredzi nodot tālāk arī citiem. Meis-
tara pinumi aizceļoši arī tālu prom no 
Latvijas – tie ir Kanādā, Norvēģijā, 
Vācijā, Kubā, Krievijā un Lietuvā. 

Jautājām meistaram, kas ir vissa-
režģītākais visā klūgu pīšanas proce-
sā. 

Osvalds Skromāns: „Pats sarežģī-
tākais ir tieši ēvelēšana. Materiālu 
mēs sagriezām kādu 15 minūšu laikā. 
Sašķelt var arī ātri. Uz vienas lentī-
tes ēvelēšanu vajadzīgas kādas divas 
minūtes. Ja paskaita, ka vienam gro-
zam vajadzīgas apmēram 400 klūgas, 
sanāk ilgs process. Man, kā jau pie-
redzējušam pinējam, lai sagatavotu 
kādas 100 lentītes, paiet 3-4 stundas. 
Un pats patīkamākais ir pīšana. Pie-
mēram, man daudzreiz ir tā, ka es ie-
sāku pīt, bet pat nezinu, kas sanāks 
galarezultātā. Tu vari pīt platāku vai 
šaurāku, veidot dažādus rakstus.”

Pats pirmais Osvalda pinums sagla-
bājies līdz šodienai. Kā atceras meis-
tars, mazākais pītais groziņš bija vien 
spolītes lielumā, savukārt tagad jau 
top arī daudz lielāki darbi. Dažreiz 
idejas tiek aizņemtas no citiem, pieda-
loties gadatirgos. Tagad Osvalda sap-
nis ir iemācīties pīt arī mēbeles. 

„Brīvā laika pavadīšanas un atpūtas 
centra” virtuvē meistarklašu dalībnie-
ki tika aicināti gatavot latgaliešu godu 
pīrāgus. Ar savām receptēm dalījās 
vietējās saimnieces. Katrs varēja pa-
mēģināt izvārīt savu “rozīti” vai “ža-
gariņu”, izripināt biezpiena bumbiņu 
vai ievingrināt roku žagariņu veidoša-
nā. Pa virtuvi, protams, aktīvi rosījās 
bērni. Par to, kādi ir saimnieces Ingas 
Vorones mīļākie pagatavojamie saldie 
ēdieni, viņa labprāt dalījās ar mums. 

Inga Vorone: „Mums šī amata 
prasme nāk no mammas. Un mamma 
savulaik tika aicināta gan ciemos, 
gan godos cept pīrāgus, gaļu gatavot. 
Bērnībā mēs mammu varējām mājās 
neredzēt pat veselas trīs dienas, bet 
citreiz viņa aicināja mūs palīgā. Un 
šodien savukārt mēs mācam bērniem, 
kā pagatavot biezpiena bumbiņas. Tā 
ir viena no vienkāršākajām un prak-
tiskākajām receptēm un bērniem arī 
tiek radošs darbiņš. Vēl mēs cepam 
šodien arī žagariņus jeb, kā tos tagad 
sauc, - zaķausīšus. Šī recepte mums 
ar no mammas recepšu klades. Rozīšu 
cepšana ir viena no senākajām recep-
tēm, un ir ļoti svarīgi, kā tiek pagata-
vota mīkla. Ir daudz dažādi knifiņi, 
ko un kā darīt. Viss rodas darba pro-
cesā. Agrāk cepa vairāk rauga mīklas 
„bulkas”, magoņmaizes, kanēļmaizes, 
arī žagariņus, rozītes, sēnītes, kuras 
cepām formiņās kā mazas baravikas. 
Pēc tam tās krāsojām. Agrāk ļoti pie-
prasītas bija biskvīta mīklas tortes, 
kuras tagad cepam retāk. Mēs esam 
ģimenē seši bērni, un katram kaut kas 
tika iemācīts. Ir gūta zināma pieredze, 
kurā mēs dalāmies ar citiem. Arī ma-
nai meitai patīk pa virtuvi rosīties.” 

Uzzinājām arī dažus žagariņu un 
biezpiena bumbiņu cepšanas knifiņus. 
Piemēram, ja žagariņu masā liek tikai 
olas dzeltenumu, tie kļūst kraukšķī-
gāki. Savukārt, biezpiena bumbiņas 
ir jāvāra 180 grādos uzkarsētā eļļā. 
Tāpat arī pīrāgus ir vēlams ievietot 
pamatīgi sakarsētā krāsnī. Savukārt 
rauga mīklai jādod kādu laiku, lai tā 
uzbriest. Katrai mīklai, ko pagatavo, 
ir jāļauj atpūsties. Tas nozīmē, ka 
mīklai jādod laiks sagatavoties cepša-
nas procesam. 

Saimniece padalījās arī ar dažām 
savām iemīļotākajām receptēm. 

Inga Vorone: „Mana mīļākā recepte 
ir piparkūku kārtojums ar maskarpo-
ne sieru. Tam nepieciešami 500 grami 
maskarpone siera, 120 grami samaltu 
piparkūku, 2 olas, 4 mandarīni un 120 
grami brūnā cukura. Pagatavošana: 
atdala olas dzeltenumus no baltuma, 
saputo tos ar cukuru, pievieno klāt 
maskarpone sieru un sakuļ. Atsevišķi 
sakuļ olu baltumus un iecilā tos ko-
pējā masā. Masai klāt pievieno rīvē-
tas mandarīna miziņas. Un tad kārto 
desertu: mandarīnu daiviņas, krēms, 
piparkūkas, atkal krēms un augšā 
mandarīni. Un vēl, man ļoti patīk no 
vecajām receptēm pārņemtā medus-
maizes recepte. Tai nepieciešamas 4 
olas, pus glāze kefīra vai rūgušpiena, 
1 ēd. karote sodas, medus, 250 grami 
grauzdēta cukura un milti. Kefīrā iz-
jauc sodu, tādā veidā to dzēšot, un pie-
vieno mīklai. Mīklai ir jābūt nedaudz 
biezākai par plāno pankūku mīklu. 
Bet cukura grauzdēšanas process ir 
sarežģīts, kaut arī samērā radošs. Pa-
rasti gatavo medusmaizi pasniedz ar 
tēju, kafiju vai pienu.”

Projektā „Satiec savu meistaru” ie-
saistījās arī Raiņa māja Berķenelē. 
Šogad Berķeneles apmeklētāji varēja 
iepazīties ar aušanu, kuras tehniku 
ierādīja audēja Digne Gordijenko, 
vērpšanu, ko ar gandarījumu un pras-
mi rādīja Inese Bērziņa, kā arī adīša-
nas un filca rotaļlietu veidošanas pa-
matus, ko ierādīja māksliniece Elita 
Poļakova. 

Raiņa mājas Berķenelē saimniece 
Inese labprāt parādīja vilnas vērpša-
nas un dzijas šķeterēšanas procesu. 
Izrādās, tad, kad vērpj vilnu, ratiņš 
jāiegriež pa labi jeb pulksteņa rādītāja 
virzienā, bet tad, kad gatavos pavedie-
nus šķeterē kopā, – pa kreisi.

Inese Bērziņa: „Starp citu, vērp-
jamie ratiņi ir dažādi. Ir četrkāju, ir 
trīskāju. Mūsu senči vērpa ar trijkā-
ju ratiņiem, un tiem bija horizontā-
lais ritenis. No gatavās vilnas, kas ir 
nomazgāta un sasukāta, tiek veidots 
diegs. Te vajag lielu koncentrēšanās 
spēju. No nekā es veidoju diegu. Un 
te jābūt ļoti uzmanīgam, jo neviens 
kunkulītis nevar iejaukties iekšā. Ja 
veidojas kunkulis, diegs plīst. Nekas 
nav jāsasteidz. Ja plīst, tad jānotin at-
pakaļ, un, liekot diegu atpakaļ spolītē, 
ar labām domām, jāveido no jauna.” 

Berķenelē atrodas 12 vērpjamie 
ratiņi. Taču noņemt vienu detaļu no 
viena ratiņa un uzlikt citam nevar, jo 
katram no tiem atšķiras kokgriezuma 
daļas.

I.B. „Vajag amata prasmi arī šai 
lietai, lai sakārtotu un saliktu šo vidi. 
Ja nebūs pa diagonāli ritenītis salikts 
vai būs pārkaltušas detaļas, ja spolī-
tes saplaisājušas, arī neies. Diemžēl 
neviens vairs to nepieprot. Mēs sapņo-
jam, kaut Berķenelē kādu reizi varētu 
atvērt šādu meistarklasi.”

Prasmi vērpt un šķeterēt Inese ir 
pārņēmusi no vecmāmuļas. Un vērp-
šana iesākumā nudien negāja viegli. 

I.B. „Sāku es, protams, ar vērpšanu. 
Ar to man negāja viegli, tad es pamē-
ģināju arī šķeterēt. Man patīk to darīt. 
Kad es vēlos atslēgties no domām par 
darbu, es mājās vērpju. Ceru, ka ma-
nai mazmeitai, kas atbrauks no Angli-
jas, arī patiks redzēt, kā es to daru.” 

Inese Bērziņa rādīja arī, kādas ir jau 
gatavās diegu spoles, kāds ir krāsotais 
diegs un kāds dabīgais, kāds šķeterē-
tais un kāds ne, arī cimdu un zeķu 
Berķeneles pūralādē netrūkst. Inese 
atzīst, ka tādiem darbiem pietiekot 
visas garās ziemas. Pašlaik arī darbu 
netrūkstot. Top tamborētie aizkari, 
kas būs neatņemama jaunās ekspozī-
cijas telpas „Bērnistaba” sastāvdaļa. 
Ikviens tiek aicināts piedalīties ekspo-
zīcijas izveidē, atvedot šurp senas lie-
tas un priekšmetus, kuri papildinātu 
Bērnistabas iekārtojumu.

Olga Smane
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Jaunā platību maksājumu sezona
No 20.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimniekiem būs iespējams iesniegt 

Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus platībām par 2015.
gadu. Ja iepriekšējos gados beigu termiņš iesniegumu pieņemšanai bez sa-
mazinājuma sankcijām bija 15.maijs, tad šogad, ņemot vērā to, ka ir ļoti 
daudzas izmaiņas platību maksājumu saņemšanā, tas ir pagarināts par 
vienu nedēļu līdz 22.maijam. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar 
kavējuma sankcijām ir 15.jūnijs. 

LAD aicina ņemt vērā, ka tiem lauksaimniekiem, kuri vēlēsies saņemt 
mazā lauksaimnieka atbalstu, iesniegumu iesniegšanas gala termiņš ir 
9.jūnijs un līdz šim termiņam netiks piemēroti atbalsta samazinājumi. Pēc 
9.jūnija pieteikties mazā lauksaimnieka atbalstam nebūs iespējams. Svarī-
gi atcerēties, ka pieteikšanās mazā lauksaimnieka atbalstam ir iespējama 
tikai 2015.gadā.

 Tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 ha un vairāk aramzemes, 
no 2015.gada obligāti  ir jāievēro zaļināšanas prasības. Šādos gadījumos 
pieteikšanās platību maksājumiem ir jāveic elektroniski. Pieteikšanās elek-
troniski atvieglos lauksaimniekiem informācijas iesniegšanu un nodrošinās 
datu precizitāti, jo sistēma aprēķinās zaļināšanas prasību izpildi un brīdi-
nās par konkrētu nosacījumu neizpildi, tādējādi novēršot kļūdas rašanās 
iespēju. Plašāka informācija par platību maksājumu saņemšanu būs apko-
pota izdevumā (rokasgrāmatā) „Informatīvais materiāls platību maksāju-
mu saņemšanai 2015.gadā”, kas būs pieejama drukātā formātā, gan elek-
troniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv un Klientu apkalpošanas centros 
no šā gada 20.aprīļa. 

Ņemot vērā jaunās prasības platību maksājumu saņemšanai, lauksaim-
nieku interese par lauku bloku precizēšanu ir liela, tāpēc tiek pagarināts 
arī lauku bloku precizēšanas gala termiņš pieteikumu iesniegšanai 2015.
gadā ir 1.maijs. 

LLKC Daugavpils nodaļas konsultanti palīdzēs lauksaimniekiem un 
sniegs bezmaksas konsultācijas, ka arī palīdzes aizpildīt kartes EPS un pa-
pīra formātā, tas gan būs maksas pakalpojums un saskaņā ar SIA LLKC 
maksas pakalpojumu cenrādi noteikts 30 EUR stundā ieskaitot PVN. Lau-
ku attīstības konsultantiem no 20.04 līdz 22.05. izmainīts pieņemšanas 
laiks  pagastos, kā arī, palīdzību platību maksājumu pieteikumu aizpildī-
šanā varēs saņemt katru darba dienu pie  konsultantiem Lauku centrā, 
Daugavpilī Sēlijas 25.  

Finanšu grūtībās nonākušo personu 
bezmaksas konsultācijas

19.maijā no plkst.12.00-14.00 Dau-
gavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpilī, 1.stāvā mācību zālē.

Konsultācijas sniegs sertificēts mak-
sātnespējas procesa administrators 
Oskars Leons un Latvijas galvotāju 
asociācijas jurists Edgars Traumanis.

Juridiskās konsultācijas tiem, kam 
radies pienākums izpildīt saistības, ir 
uzsākta tiesvedība un parādu piedziņa 
u.c.
• Neizpildīto parādsaistību problēmu 
risināšana ārpus tiesas;
• Neizpildīto parādsaistību problēmu 
risināšana tiesā;
• Neizpildīto parādsaistību problēmu 
risināšana ar zvērinātiem tiesu izpildī-

tājiem, bankām, u.c. kreditoriem;
Juridiskās konsultācijas tiem, kas 

uzsākuši vai plāno uzsākt maksātnes-
pējas procesu.
• Fiziskās personas maksātnespējas 
procesa konsultācijas;
• Juridiskās personas maksātnespējas 
procesa konsultācijas

Uz konsultācijām (semināru) lū-
gums iepriekš pieteikties pa mob: 
26446440. Oskars.

Ja uz konsultācijām (semināru) nere-
ģistrējas pietiekams dalībnieku skaits, 
seminārs var tikt pārcelts uz vēlāku lai-
ku vai atcelts. Par pasākuma atcelšanu 
vai pārcelšanu reģistrējušos dalībnie-
kus brīdināsim.

Vakara tirdziņš sāks darboties jau 
maija sākumā 

14. aprīlī LLKC Daugavpils nodaļas birojā notika organizatoriska sanāksme 
par Zemnieku ražotās produkcijas vakara tirdziņa organizēšanu 2015. gadā. 

Uz tikšanos bija aicināti visi Daugavpils novada zemnieki un mājražotāji. Tika 
nolemts, ka vakara tirdziņš sāks darboties no 6.maija. 

Tirdziņš norisināsies tikpat bieži kā pērn – 2 reizes nedēļā, trešdienās un piekt-
dienās. Ņemot vērā Daugavpils iedzīvotāju iepirkšanās paradumus, tirdziņš vē-
lās vakara stundās nav apmeklēts, tādēļ darba laiks tiks saīsināts. Darba laiks 
tiek noteikts no plkst. 16:00 līdz 20:00, taču, atkarībā no pircēju pieprasījuma, 
vasaras sezonā darba laiks var tikt pagarināts līdz pat plkst. 21:00. 

6. maijā tirdziņš atsāks darbību un aicinās iegādāties svaigus vietējos zaļu-
mus, gurķus, tomātus, kāpostu un ogulāju stādus, kā arī pērnā gada ogas un 
dārzeņus.

 Guntars Melnis
Daugavpils konsultāciju biroja vadītājs

 
Vieta Darba laiks Konsultants, kontakti

Naujene Pirmdiena 08.30-18.00 
Piektdiena 08.30-16.00

Ruta Grustāne
27887785 
ruta.grustane@llkc.lv 
Pamata darba vieta - 
Naujene

Biķernieki Ceturtdiena 08.00-17.00
Maļinova Otrdiena 08.30-16.30
Daugavpils KB Trešdiena 08.30-16.30

Vieta Darba laiks Konsultants, kontakti
Višķi Pirmdiena 08.00-16.00

Trešdiena 08.00-16.00
Dzintra Brovkina
27824131       
dzintra.brovkina@llkc.lv 
Pamata darba vieta - 
Višķi

Ambeļi Otrdiena 08.00-16.00
Dubna Ceturtdiena 08.00-16.00
Daugavpils KB Piektdiena 08.30-16.00

Vieta Darba laiks Konsultants, kontakti
Kumbuļi Pirmdiena 09.00-12.00 Ņina Sisa 

28303670
nina.sisa@llkc.lv 
Pamata darba vieta – 
Laucese

Demene Pirmdiena 12.30-18.00
Laucese Trešdiena 08.00-17.00

Otrdiena 08.00-16.00
Tabore Ceturtdiena 08.00-16.00
Daugavpils KB Piektdiena 8.30-16.30

Vieta Darba laiks Konsultants, kontakti
Svente Pirmdiena 09.00-17.00

Piektdiena 09.00-16.00
Regīna Januševska 
27839571
regina.janusevska@llkc.lv 
Pamata darba vieta – 
Svente

Kalkūne Otrdiena 08.30-16.30
Medumi Trešdiena 09.00-17.00
Daugavpils KB Ceturtdiena 08.30-16.30

Vieta Darba laiks Konsultants, kontakti
Saliena Pirmdiena 08.30-17.00 Elvīra Sokolova 

27877846
elvira.sokolova@llkc.lv 
Pamata darba vieta – 
Saliena

Vecsaliena Ceturtdiena 08.00-17.00
Skrudaliena Trešdiena 08.00-16.30

Daugavpils KB Otrdiena, piektdiena-
08.30-16.30

Vieta Darba laiks Konsultants, kontakti
Līksna Otrdiena 08.30-17.00 Mārtiņš Malnačs

27859106
martins.malnacs@llkc.
lv  
Pamata darba vieta – 
Līksna

Vabole Piektdiena 08.30-17.00
Nīcgale Trešdiena 08.00-17.00
Kalupe Ceturtdiena 08.00-17.00
Daugavpils KB Pirmdiena 08.30-16.30

Pavasara jaunumi Līksnas pagastā
Šogad pavasaris Līksnas pagastā 

norisinājās īpaši aktīvā režīmā. Nori-
sinās ikgadēji un jaunizveidoti pasāku-
mi, tiek sakopts parks un veidoti jauni 
objekti, kā arī rakstīti un iesniegti pro-
jekti konkursos.

Pavasarim sākoties, kā katru gadu, 
Līksnas pagasta kultūras nama ama-
tiermākslas kolektīvi piedalās skatēs, 
kurās tiek novērtēts viņu sniegums ar 
punktiem un tiek piešķirtas pakāpes. 
Skatēs piedalījās trīs kolektīvi – sievie-
šu vokālais ansamblis “Elēģija”(vad. 
Jūlija Peceviča), Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Daugaveņa” (vad. Vilma Tā-
raude) un Amatierteātris “Maskas” (re-
žisors Māris Korsiets). Kā katru gadu, 
arī šogad, kolektīvi ieguva augstus re-
zultātus - visiem trim kolektīviem tika 
piešķirtas 1. pakāpes diplomi. Vislie-
lākā izaugsme šogad vērojama ama-
tierteātrim “Maskas”, kuri ar J. Jaun-
sudrabiņa lugu “Jo pliks, jo traks!” 
(režisors M. Korsiets, mākslinieks E. 
Viļumovs) tika izvirzīti Daugavpils no-
vadu pārstāvēt Latgales reģiona ama-
tierteātru skatē un šajā skatē ieguva 1. 
pakāpes diplomu.

Amatiermākslas kolektīvi jau pa-
spējuši piedalīties piecos izbraukumu 
pasākumos viesojoties Sventē, Ulbro-
kā, Jersikā un divas reizes Daugavpilī 
(sadančos Daugavpils novada kultūras 
centrā un Latviešu kultūras centrā).

Līksnas pagasta iedzīvotājiem šajā 
pavasarī bija iespēja bibliotēkā no-
skatīties divas filmas (A. Krieva do-
kumentālo filmu “Freimis. Mārtiņš 
Freimanis” un sociālās kampaņas par 
atbildīgu pārtikas patēriņu “Beidz 
spēlēt pārtikas cirku!” ietvaros tika 
demonstrēta dokumentālā filma “Lai-
mes ekonomika”). Tika organizēta 
radošā darbnīca, kuras laikā veidotas 
maskas no ģipša, ar kurām bērni pie-
dalījās Meteņdienas jautrajās stafetēs. 
Jau tradicionāli pūpolsvētdienā aktīvo 
sieviešu apvienība “Saules taka” apcie-
moja vientuļos pensionārus, kuriem 
pāri 80 gadiem. Ikviens varēja izdejo-
ties Lieldienu groziņballē. Šajā laika 
posmā Līksnas pagasta kultūras namā 
tika izstādītas divas izstādes – Vandas 
Karpenko izšuvumu un Elitas Poļako-
vas izveidoto suvenīru izstādes. Nupat 
pagasta pensionāri un cilvēki ar īpa-
šām vajadzībām tikās pasākumā “Ie-

laid sirdī pavasari!”, kurā viņus prie-
cēja dziedošā Puncuļu ģimene. Paldies 
visiem pasākumu apmeklētājiem par 
aktīvu līdzdalību!

Šobrīd norisinās aktīva darbība 
pie Līksnas Muižas parka sakopša-
nas. Parkā tiek atjaunoti vecie un 
uzstādīti jauni objekti. Jau pavisam 
drīz tiks uzstādīts mīlētāju soliņš, 
ko veidojis metālapstrādes māksli-
nieks Valērijs Konstantinovs. Šobrīd 
tiek atjaunots tilts, kas iet pāri Līks-
nas Dīķim uz pussalu, kurā atrodas 
jaunlaulāto mīlestības atslēgu koks. 
Pavasaris ir bagāts ar projektu kon-
kursiem. Līksnas pagasta pārvalde, 
sadarbībā ar Līksnas pagasta kultū-
ras namu un aktīvo sieviešu apvie-
nību “Saules taka”, ir uzrakstījusi un 
iesniegusi projektu “Līksnas pagasta 
vēsturisko notikumu grāmatas “Līks-
niešu atmiņu stāsti” izveide un izdoša-
na”. Grāmatā plānots apkopot vismaz 
35 līksniešu atmiņu stāstus, par dzīvi 
Līksnas pagastā dažādos laikos.

Šajā pavasarī tika uzrakstīts un nu 
jau atbalstīts vēl viens projekts. Borisa 
un Ināras Teterevu fonds ir atbalstījis 
Līksnas jauniešu kopienas „Kopā” pro-
jektu „Veselam un laimīgam līksnie-
tim!”. Projekta ietvaros Līksnas bērnu 
un jauniešu atpūtas centrā  „Kopā” tiks 
nomainīti 8 logi un balkona durvis, uz-
stādīts jauns aprīkojums (skrejceliņš,  
biljarda galds, svarcelšanas stienis, 
hanteles, šautriņas), iegādāts dators 
un organizētas dažādas aktivitātes 
jauniešiem, jaunajām māmiņām un 
vecāka gadagājuma pagasta iedzīvotā-
jiem. Šobrīd tiek veikta logu nomaiņa. 

Maijā ikvienu aicinām piedalīties pa-
gasta lielākajos pasākumos! Aicinām 
piedalīties Līksnas pagasta svētkos – 
ģimenes dienā, kuri notiks 10. maijā no 
plkst. 12:00. Šajos svētkos Jūs priecēs 
pagasta, novada un sadraudzības no-
vadu amatiermākslas kolektīvi ar kon-
certu, vietējo amatnieku tirdziņā varēs 
iegādāties ko sirds kāro, kā arī darbo-
sies bērnu pilsētiņa ar piepūšamajām 
atrakcijām un radošajām darbnīcām. 
Sportiskākās ģimenes aicinātas pieda-
līties ģimeņu jautrajā stafetē. 

Sanita Pinupe 
Līksnas pagasta 

kultūras nama direktore
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Jānis Proms: „Nekur nav tik labi kā mājās”

Višķu pagasts ir viens no lielāka-
jiem Daugavpils novada pagastiem, 
kas ir bagāts ar ezeriem un upēm. 
Šobrīd šeit dzīvo 1772 iedzīvotāji. 
Pagastā ir vairāki ciemati – Višķi, 
Višķu tehnikums, Špoģi un Vīganti. 
Pagastā ir labi attīstīta uzņēmējdar-
bība. Bezdarba līmenis ir 8.7%, kas 
ir zemāks par vidējo valstī. Attīstī-
tākās nozares pagastā ir cūkkopība, 
graudkopība, lopkopība, mazum-
tirdzniecība, tūrisms, biškopība, 
dārzeņkopība, kokapstrāde, augļko-
pība un aitkopība. Kopā pagastā ir 
85 saimniecības. Pagastā atrodas 
arī lielākā novada vidusskola – Špo-
ģu vidusskola, kā arī Mūzikas un 
mākslas skola. Ir iespēja iegūt arī 
profesionālo izglītību. 

Ar ko sākas katra Jūsu diena? 
Mana diena sākas ar to, ka izeju 

ārā un dziļi ieelpoju svaigu gaisu. 
Dzestrais rīta gaiss jebkurā gada-
laikā dod enerģiju jaunai dienai. 
Enerģiju papildina brokastis ģime-
nes lokā, kur kopīgi tiek apspriesta 
katra citādā dienas kārtība.      

Kāds ir Jūsu dzīves moto?
Nevajag atmest cerības. Vajag mē-

ģināt! Viss vēl var laboties, mainī-
ties un pats galvenais - izdoties! 

No kurienes Jūs nākat? Kur 
Jūsu saknes, dzimtene?

Mana dzimtene ir Višķi. Esmu te 
piedzimis, audzis un gājis skolā. Pir-
mās darba gaitas esmu uzsācis arī 
Višķos. 

Pastāstiet par savu ģimeni, ve-
cākiem. 

Mani vecāki ģimeni dibināja 1972.
gadā. Tieši pēc gada ģimenē piedzi-
mu es. Mamma strādāja Špoģu vi-
dusskolā par ķīmijas laboranti. Tēvs 
strādāja PMK 9 ( pārvietojamā me-
hanizētā kolonna). Tēva darbs bija 
saistīts ar meliorāciju. Tā kā abi 
vecāki strādāja, bērnībā ļoti daudz 
laika pavadīju pie saviem vecvecā-
kiem Kalupes pagasta Keišu sādžā. 
Vectēvs un vecmāte arī strādāja 
kolhoza fermā, kas atradās netālu 
no mājām.  Taču neskatoties uz to, 
paspēja pieskatīt arī mani. Vecve-
cākiem daudz palīdzēju gan mājas 
darbos, gan fermā. Biju galvenais 
palīgs savam vectēvam. Vecvecā-
kiem bija diezgan liela saimniecība 
– divas govis, zirgs, 8 aitas, 4 cūkas, 
teles un buļļi, arī vistas. Mani galve-
nie pienākumi bija izvest ganos un 
atvest mājās aitas, palīdzēt sarūpēt 
sienu lopiem. Garlaikoties laika ne-
bija. Darbs dzina darbu. Taču, ne-
skatoties uz to, bija ļoti interesanti 
un aizraujoši. 

Pats savu ģimeni dibināju 1996. 
gadā. Ar sievu Elitu iepazinos sava 
dzimtā pagasta Špoģu vidusskolā. 
1999. gadā piedzima dēls Sandis, bet 
2009.gadā ģimeni papildināja meita 
Zane. 

Kur Jūs mācījāties? Kas no 
skolas laikiem palicis atmiņā?

Mācījos Špoģu vidusskolā. Mana 
pirmā klases audzinātāja bija sirs-
nīgā un reizē arī stingrā  skolotāja 
Virgīnija Liepiņa. No 5. līdz 8. klasei 
klases audzinātāja bija Anna Kara-
ševska. Pēc astoņgadīgās skolas ab-
solvēšanas turpināju mācīties Višķu 
sovhoztehnikumā. Izvēlējos specia-
litāti - lauksaimniecības mehaniza-
tors. Kursa audzinātājs bija Jānis 
Koškins. 1992. gadā absolvēju Valsts 
Višķu lauksaimniecības tehnikumu 
un ieguvu tehniķa – mehāniķa pro-
fesiju. No tehnikuma laikiem atmiņā 
spilgti iespiedušies ir prakses laiki 
sovhoztehnikuma laukos un autore-
montu rūpnīcā Cēsīs. Prakses laikā 
bija jābūt atbildīgam, nopietnam un 
bija labi jāpadara savs darbs. 

Dzīves lielākie skolotāji?
Mans pirmais un lielākais dzīves 

skolotājs bija mans vectēvs Pēteris 
Plonis, kurš ielika stigru pamatu 
attieksmei pret darbu un dzimto 
zemīti. Iemācīja nebaidīties, bet da-
rīt smagus darbus. Savukārt, mani 
vecāki, Lidija un Jānis, ieaudzināja 
manī mīlestību pret saviem tuvā-
kajiem, ģimeni un apkārtējiem. No 
pirmajām skolotājām, Virgīnijas 
Liepiņas un Annas Karaševskas, 
smēlos pieredzi – būt prasīgam pret 
sevi, bet no kursa audzinātāja Jāņa 
Koskina mācījos būt taisnīgam un 
atbildīgam. Mans skolotājs, kaimiņš 
un draugs Boļeslavs Saulītis man 
daudz stāstīja par Latvijas valsts, 
apkārtējo pagastu un mūsu pagasta 
vēsturi un cilvēkiem. Viņš bija tas, 
kurš manī ielika sava Latvijas valsts 
un Višķu patriotisma daļiņu.  

Kādas bija domas par nākotnes 
profesiju? Kad sapratāt, ko vēla-
ties darīt? 

Dzīve iegrozījās tā, ka visu laiku 
strādāju un daudz domāt un sapņot 
par nākotnes profesiju nesanāca. Ie-
stājos un absolvēju Biznesa augst-
skolu „Turība”. Studēju jurispruden-
ci, jo augstskolā iegūtās zināšanas 
ļoti noderēja darbā. Tas mani aizrā-
va, studēt bija viegli, jo daudzi mācī-
bu priekšmeti bija saistīti ar manu 
darbu un pieredzi. 

Kāda bija pirmā darba piere-
dze? Kas bija visgrūtākais, uzsā-
kot darbu? Un tagad, kad jau tik 
daudz gadu ir nostrādāts, kādas 
pavada sajūtas?

Darba gaitas uzsāku 1992. gadā 
Višķu pagastā par katlumājas ku-
rinātāju. Pēc tam strādāju par sēt-
nieku, instruktoru un šoferi. Man 
nekad nav bijis kauns par to, ko 
esmu darījis. Tieši otrādi, es lepojos 
ar to, ka man bija iespēja šos darbus 
izbaudīt un tālāk veidot karjeru. No 
1996.gada sāku strādāt par pagas-
ta padomes izpilddirektoru, bet no 
2009. gada par pagasta pārvaldes 
vadītāju. Šie nostrādātie darba gadi 
Višķu pagastā ir paskrējuši ļoti ātri. 
Strādājot esmu iepazinis pagasta 
ļaudis, uzkrājis pieredzi. Taču aiz-
vien katra diena nes kaut ko jaunu. 
Plānu, ideju un sapņu ir daudz, taču 
darba diena dažkārt šķiet par īsu, lai 
to visu realizētu. Mazliet apstājoties 
un aizdomājoties, saprotu, ka laiks 
skrien ļoti ātri. Pat ļoti ātri. 

Cik gadi ir nostrādāti Višķu 
pagastā? Kas visspilgtāk palicis 
atmiņā? Varbūt kādi cilvēki, pa-
darītais darbs vai notikums?

Višķu pagastā strādāju jau 23 ga-
dus. Man ir liels prieks, ka, uzsākot 
darba gaitas, man bija iespēja satikt 
lielisku, dzīvespriecīgu, optimisma 
pārpilnu manu pirmo darba vadītāju 
Jāni Kudiņu. Jānis bija tas cilvēks, 

kas mani vadīja, mācīja un  attīstī-
ja. Viņš bija mans pirmais skolotājs 
pašvaldības darbā. Sākot strādāt 
par izpilddirektoru, man bija ļoti 
daudz neskaidrību. Bija arī situāci-
jas, kurās nezināju, kā rīkoties. Jā-
nis Kudiņš bija tas, kas iedrošināja 
uzņemties atbildību un dažreiz lika 
pat riskēt, lai atrisinātu problēmas 
un meklētu jaunas iespējas attīstīt 
pagastu. Strādājot kopā ar Jāni, es 
smēlos ļoti lielu pieredzi komunikā-
cijā gan ar pagasta iedzīvotājiem, 
gan ar ministriju darbiniekiem. 
Kopā uzsākām realizēt pirmos Eiro-
pas projektus Višķu pagastā. 

Esmu gandarīts par to, ka man ir 
tik daudz dzīves skolotāji, no kuriem 
mācīties un par kuriem stāstīt. Kopā 
ar Voiceku Juhņeviču pagastā uzsā-
kām  apsaimniekot ezerus. Sākotnēji 
makšķerēšana bija mūsu hobijs. Ķē-
rām zivis un priecājāmies par katru 
lomu. Bet pienāca brīdis, kad ezerā 
lomi kļuva ļoti niecīgi. Bija dienas, 
kad nevarēja noķert neko. Bija attīs-
tījusies malu zvejniecība. 1996.gadā 
sākām darboties ezeru apsaimnie-
košanas jomā. Realizējām projektus 
un ielaidām zivju mazuļus pagasta 
ezeros. Ieviesām licenzēto makšķe-
rēšanu. Sapņojām par laivām, laivu 
staciju un bagātiem lomiem. Šobrīd 
šie sapņi sāk piepildīties. 

Kādas ir priekšrocības, esot 
par vadītāju vīrieti? 

Manuprāt, nav svarīgi, vai vadī-
tājs ir vīrietis vai sieviete. Darba 
pienākumi visiem ir vienādi.  Uzti-
cētais darbs ir jāpaveic.  

Vai esat lielākā ziņā savas 
valsts vai pagasta patriots?

Man patīk vieta, kur dzīvoju un 
strādāju . Man ir ļoti svarīgi, lai šeit 
viss attīstītos. Un es ļoti piekrītu tei-
cienam „Nekur nav tik labi kā mā-
jās…”.

Jūsuprāt, aktuālākās problē-
mas mūsdienu sabiedrībā, Jūsu 
vadītajā pagastā?

Viena no lielākajām problēmām ir 
cilvēku attieksme pret citu cilvēku 
paveikto darbu. Drūmi ir noraudzī-
ties uz izdemolētajām atpūtas vie-
tām, ko nesen sakārtojām. Pagastā 
tiek organizēti pasākumi, bet diem-
žēl tos apmeklē tikai neliela daļa  
pagasta iedzīvotāju. Ļoti gribētos, 
lai cilvēki būtu aktīvāki un atsau-
cīgāki. Pasīvi esam arī savas terito-
rijas sakopšanā un labiekārtošanā. 
Tas neprasa lielus ieguldījumus, bet 
gan katra cilvēka personīgo attiek-
smi un atbildību. 

Ar kādiem jautājumiem biežāk 
uz pagastu nāk iedzīvotāji? 

Parasti tās ir personīga rakstura 
samilzušas problēmas. Cilvēki uz 
pagastu nāk arī pēc padomiem un 
ieteikumiem. Dažkārt ir pamatotas 
sūdzības, bet citreiz - vienkārši ne-
pamatotas sūdzības vienam par otru. 
Bieži nākas risināt ceļu uzturēšanas 
problēmas, komunālo pakalpojumu 
jautājumus, transporta pārvadāju-
mu un pakalpojumu jautājumus.  

Kādas ir prioritātes Jūsu taga-
dējā darbā?

Galvenās prioritātes ir ceļu infra-
struktūras, komunālās saimniecības 
un izglītības jomas attīstība. 

Ar ko Jūs Višķos lepojaties? 
Lielākie projekti, kas paveikti 
un kas vēl priekšā?

2014.gadā draudzīgā aicināju-
ma skolu reitingā Špoģu vidussko-
la starp lauku vidusskolām ieguva 
1.vietu valstī. Tas ir ne tikai Višķu 
pagasta, bet arī Daugavpils novada 
lepnums. 2014. gadā tika uzsākts 
liels projekts - ”Špoģu vidusskolas 
ēkas (jumta siltināšana un seguma 

nomaiņa, fasāžu siltināšana un ap-
dare, iekštelpu remonts, inženier-
sistēmu) rekonstrukcija par kopējo 
summu 1 461 772 eiro.

2014.gadā projekta „Kompleksi ri-
sinājumi siltumnīcefekta gāzu emul-
siju samazināšanai Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolā” ietvaros tika no-
siltināta un izremontēta skolas fa-
sāde, tika nomainīts un nosiltināts 
jumts un nomainītas ieejas durvis. 
Šo projektu fi nansiāli atbalstīja Kli-
mata pārmaiņu fi nanšu instruments 
(KPFI). Kopējās projekta izmaksas 
sastādīja 170 745 eiro. 

2014.gada oktobrī tika nodota eks-
pluatācijā Višķu tehnikuma katlu 
māja. Kopējās izmaksas 811351 eiro. 
Tika pabeigta apvedceļa „Grāviņi – 
Višķu tehnikums” rekonstrukcija 
(ERAF projekts), kopējās izmaksas 
402 690,55 eiro.

Mūsu pagastā ir izveidojušās vai-
rākas biedrības: „Višķu attīstībai”, 
„Niedrājs”, „Višķu pērle”, „Lauku 
studija” u.c. Ar šīm organizācijām es 
lepojos, jo tās veicina  pagasta attīs-
tību, uzlabo iedzīvotāju dzīves kvali-
tāti, apvieno un  pulcē aktīvākos pa-
gasta iedzīvotājus. Biedrības realizē 
projektus, kas sakārto apkārtējo vidi 
un uzlabo pagasta infrastruktūru. 
Šobrīd jau ir realizēti vairāki pro-
jekti. Piemēram, ir  atjaunots putnu 
novērošanas tornis Ostrovas ciemā, 
renovēta laivu stacija,  nopirktas lai-
vas, katamarāni un niedru pļāvējs 
Višķu tehnikumā.  

Višķu pagastā darbojas vairāki 
amatieru mākslas kolektīvi - Višķu 
pagasta jauktais koris, Višķu pagas-
ta senioru deju kopa „Magones” un 
senioru kopa „Dzīvīte”.  

2014.gadā Višķu estrādē notika 
Vislatvijas mednieku svētki „Min-
hauzens”. Tika organizētas zaļum-
balles un koncerti vasaras periodā.  
Viens no lielākajiem pasākumiem 
bija grupas „Credo” jubilejas kon-
certs. 2015. gadā ir ieplānots lab-
iekārtot peldvietu Ostrovas ciemā, 
modernizēt apkures sistēmu Špoģu 
mūzikas un mākslas skolā, uzbūvēt 
sabiedrisko pirti Višķu tehnikumā 
un nosiltināt pirmskolas un veselī-
bas centra ēkas fasādi. 

Jūsu vaļasprieks, hobiji? Mīļā-
kā grāmata?

No mazām dienām man patīk 
makšķerēt. Sešus septiņus gadus 
vecs puika kopā ar kaimiņu zēniem 
skrēju ar makšķeri uz upi. Zivis labi 
ķērās. Daba mani apbūra. Lai arī 
retāk, makšķerēju arī šodien. Lie-
lākais loms – septiņus kilogramus 
smaga līdaka, ko nozvejoju Višķu 
ezerā. Labprāt patīk agrā rītā ar 
laivu iebraukt miglas klātā ezera 
viducī, izmest makšķeri un apcerē 
gaidīt, kad sakustēsies pludiņš. Ja 
arī nekas neķeras, mājās varu doties 
spirgts un labā omā. Daba dziedina 
un stiprina. 

Ja ikdienā ir tāda sajūta, ka kaut 
kā pietrūkst, paņemu rokās pasaul-
slavena panākumu eksperta Braie-
na Treisija vērtīgo atziņu grāmatu. 
Šī atziņu krājuma sākumā B.Treisijs 
saka „Īsu ceļu nemēdz būt! Lai gūtu 
panākumus, jāceļas mazliet agrāk, 
jāstrādā mazliet smagāk un jāpaliek 
darbā mazliet ilgāk”. 

Jūsu novēlējums Višķu pagas-
ta iedzīvotājiem. 

Mieru, labklājību, saticību un ve-
selību! Aktīvi iesaistīties sava pa-
gasta aktivitātēs! Sapņot, nospraust 
mērķus un tiekties tos sasniegt! 
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P E R S O N Ī B A

Inita Ivdra: „Ģimene iedvesmo mani darbam”
Kalupes pamatskolas sākumskolas 

skolotāja un mazpulka vadītāja Ini-
ta Ivdra skolā strādā jau 25 gadus, 
no tiem 20 gadus viņa ir direktores 
vietniece audzināšanas jomā un trīs 
gadus mazpulka vadītāja. Kalupes 
pamatskola ir viņas pirmā un vienīgā 
darba vieta. Dzimusi Kalupē, mācīju-
sies Kalupes skolā, vēlāk – Špoģu vi-
dusskolā, studējusi Daugavpils Peda-
goģiskajā institūtā. 

Mazpulku kustības pirmsākumi 
meklējami Amerikas Savienotajās 
Valstīs 19.gadsimta nogalē. Tieši 
ASV Kārlis Ulmanis emigrācijā pa-
vadītajā laikā iedvesmojās idejai, ka 
arī Latvijā jaunatnei vajadzīga īpaša 
organizācija, kas veltītu plašāku uz-
manību lauksaimniecībai un sabied-
riskās dzīves izkopšanai. Viņš sāka 
par to rakstīt presē un popularizēt šo 
ideju. Latvijā Mazpulki tika nodibinā-
ti 1929.gadā. Kalupes mazpulks tika 
atjaunots 1992. gadā. 

Jūs esat dzimusi Kalupē? Kur 
pagāja skolas gadi?

Esmu kalupiete, īsta lauku meite-
ne. Mana bērnība, jaunība ir pagājusi 
Kalupes pagastā “Grancovā” jeb “Lie-
pās”, bet jau 25 gadus dzīvoju Kalu-
pes centrā “Meijās”. Pēc Špoģu vidus-
skolas absolvēšanas izvēlējos studēt 
Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā, 
bioloģijas un lauksaimniecības pa-
matu fakultātē. Vēlos pateikt paldies 
saviem skolotājiem – savai pirmajai 
audzinātājai Janīnai Plonei, latviešu 
valodas skolotājai Ligijai Plotkai un 
savai klases audzinātājai Valentīnai 
Svētiņai. Viņu iedvesmota arī es izvē-
lējos kļūt par skolotāju. Paldies viņām 
par to. Skolas laikā man ļoti padevās 
rokdarbi. Biju viena no čaklākajām 
rokdarbniecēm mājturības skolotājai 
Annai Šmaukstelei. Skolotāja Valen-
tīna Svētiņa redzēja manī vadītāju, 
tāpēc piedāvāja man vadīt vairākus 
skolas pasākumus. Taču tieši skolotā-
ja Ligija Plotka deva man iespēju dek-
lamēt dzeju. Esmu piedalījusies vai-
rākos daiļlasīšanas konkursos, kuros 
ieguvu pirmās vietas rajona mērogā. 

Vai tagad arī atliek laiks dzejas 
lasīšanai? 

Skolas pasākumos, kurus vadu, es 
bieži uzstājos. Vairāk gan tagad esmu 
noskaņojusies prozas lasīšanai. Šad 
tad arī kaut ko pati uzrakstu. Apkopo-
jot savas dzīves spilgtākos notikumus 
un vērojumus, esmu uzrakstījusi par 
savas dzīves gadalaikiem. Šajos stās-
tos ietvertas arī bērnības spilgtākās  
atmiņas, ko esmu redzējusi, dzirdēju-
si, sajutusi. 

Kurš no gadalaikiem Jums pa-
šai vismīļākais?

Protams, tas ir pavasaris. Jo aprīlis 
ir mans dzimšanas mēnesis, laiks, kad 
zied pirmās vizbules. Arī Lieldienas 
no bērnības laikiem ir īpaši tuvas.   

Kāpēc izvēlējāties tieši skolotā-
jas profesiju? Par ko sapņojāt kļūt 
bērnībā? 

Agrā bērnībā, spēlējoties ar lellēm, 
sapņoju kļūt par bērnu ārstu, tad 
par pavāri, jo ļoti patika gatavot. Par 
skolotājas profesiju es aizdomājos ne-
daudz vēlāk, jo tajā laikā skolotājas 
darbs bija ļoti liela vērtība. Pēc stu-
dijām atgriezos Kalupē, te ir izauguši 
un mācījušies mani bērni. Bērnības 
atmiņās ir palikusi mana vecmam-
ma, kurai biju mīļākā mazmeita. Tieši 
viņa man iemācīja rokdarbus.

Vai arī pati esat bijusi mazpul-
cēnos? Kā tas sanāca, ka sākāt va-

dīt šo pulciņu? 
Es pati neesmu bijusi mazpulcēns.

Jo tad bija pionieru un komjauniešu 
organizācijas. Bet Kalupes mazpulka 
pirmsākumos ir bijis mans onkulis Jā-
zeps Kivlenieks. Rakstot skolas maz-
pulka vēsturi, tajā ir arī ziņas par pir-
majiem mazpulcēniem, starp tiem arī 
mana tēva brālis. Un mazpulku sāku 
vadīt toreizējās vadītājas, skolotājas 
Valentīnas Svētiņas, iedvesmota. Lai 
arī pati nebiju mazpulcēns, tomēr labi 
pārzināju mazpulka darbu, jo mazpul-
cēnos no 1.-9. klasei darbojās mana 
meita. Viņa bija viena no tām, kura 
ieguva Mazpulku goda nominācija 
“Augsim!”, saņemot sudraba karotīti. 

Kāds ir Kalupes mazpulks? Ko 
dara mazpulcēni? 

Mazpulkam ir savas tradīcijas – Mi-
ķeļdienas labo darbu līnija, rudens 
darbu skates, Miķeļdienas gadatir-
gus, dalība Daugavpils novada dienu 
gadatirgū, Mārtiņdiena, svinīgā solī-
juma nodošanas diena, Ziemassvēt-
ku laika labdarības akcija „Iepriecini 
citus”, kad mēs dodamies pie skolotā-
jiem-pensionāriem ar saviem veidota-
jiem apsveikumiem, ziemas mēnešos 
mēs ejam uz mežu, lai parūpētos par 
meža dzīvniekiem, nesam tiem pārti-
ku un  veidojam putnu barotavas pie 
skolas. Neizpaliek arī pavasara un 
rudens talkas. Talkās mēs labiekārto-
jam skolas apkārtni, dodamies sakopt 
skolas bijušo skolotāju kapu kopiņas 
un piedalāmies meža stādīšanā. Maz-
pulcēniem pavasaris un rudens ir tas 
laiks, kad tiek strādāts pie individu-
ālajiem projektiem. Šogad ir iesākti 
18 mazpulcēnu projekti. Galvenās 
tēmas ir sarkanie sīpoli, cūku pupas, 
zirņi, ķiploki, truši un eksotiskie augi. 
Šo trīs gadu laikā esam pabijuši trijos 
Latvijas mazpulku forumos. Dodoties 
uz forumiem, bērni apkopo savu in-
dividuālo projektu darba rezultātus. 
Tieši forumi dod bērniem iespēju ie-
mācīties prezentēt padarīto darbu, 
caur darbiem prezentējot arī savu 
mazpulku. Mēs aktīvi piedalāmies da-
žādos konkursos un grupu projektos. 
Viens no pirmajiem projektiem mums 
bija „Kalupes mazpulka darbības lap-
puses”, kurās apkopojām skolotājas 
Valentīnas Svētiņas 20 gadu darbu 
mazpulkā. Pērn mēs strādājām pie 
grupas projekta „Latvijas karavīrs 
laikmetu griežos”, piedalījāmies arī 
konkursā „Kalupes pamatskola Otrā 
pasaules kara laikā” un ieguvām pir-
mo vietu. Vēl mēs esam pētījuši Kalu-
pes pagasta teritoriju, kurā aug dažā-
di dižkoki un piedalījāmies konkursā 
„Mans mazais pārgājiens”. Pētījuma 
laikā veidojām albumu, kurā tika ie-
tverti apraksti par dažādām intere-
santām vietām pagastā un fotogrāfi -
jas ar Kalupes dižkokiem. Pagājušajā 
gadā mūsu mazpulcēni bija arī Vislat-
vijas mazpulku nometnē Neretā. Tas 
bija skaits laiks bērniem, jo nometnes 
laikā viņi iepazinās ar citiem mazpul-
cēniem, ir izveidojusies draudzība, 
tagad viņi sarakstās un dalās savā 
pieredzē. 

Pastāstiet nedaudz par savu ģi-
meni. 

Ar vīru es iepazinos vēl skolas laikā, 
kopā mācījāmies Špoģu vidusskolā 
un augstskolas laikā apprecējāmies. 
Manas dzīves galvenā vērtība ir mana 
ģimene. Lielu uzmanību dzīves laikā 
esmu veltījusi bērniem. Esam izaudzi-
nājuši divus bērnus, kas mums tagad 
ir liels atbalsts. Abi ir ieguvuši augstā-

ko izglītību, pašlaik strādā. Vienmēr 
esam bijuši kopā – darbos, atpūtā, 
priekos un bēdās. Pavisam nesen no-
svinēju savu skaistāko dzīves jubile-
ju – 50 gadus. Esmu izveidojusi foto-
grāfi ju albumu „Dzīve, mana dzīvīte”. 
Pirmajās albuma fotogrāfi jās redzami 
mani vecāki, kas man ir ieaudzinājuši 
darba mīlestību. Pārējās fotogrāfi jās 
arī mana ģimene, mani bērni, fotogrā-
fi jās iemūžināts arī tas, ko daru brīv-
brīžos. 

Kā pavadāt savu brīvo laiku? 
Savu brīvo laiku tagad  vairāk veltu 

sev. Atnākot no skolas, ziemas mēne-
šos es adu un tamborēju, veidoju tēr-
pus un rotas sev, arī saviem mīļajiem, 
lasu, meklēju receptes, lai varētu pa-
gatavot kaut ko jaunu un garšīgu. Ie-
stājoties pavasarim, es kopju dārzu un 
puķu dobes. Bērni mums dāvina ceļo-
jumus. Rudenī  bijām Beļģijā. 

Savā darbā vienmēr mēģinu atrast 
un ieraudzīt, kaut ko arī pārveidot, lai 
par padarīto būtu prieks pašai un arī 
citiem. Darbam mani iedvesmo un dot 
spēku mana ģimene. Ļoti palīdz vīrs, 
kurš vienmēr atbalsta, jo organizato-
res darbā dažreiz tik ļoti nepieciešama 
vīrieša roka. Mans dzīves moto ir sa-
vās domās un darbos būt godīgai pret 
sevi un citiem. To es sevī un apkārtē-
jos cilvēkos vērtēju visvairāk. 

Kādi ir mūsdienu bērni no Jūsu, 
kā skolotājas, skatupunkta? 

Mūsdienās bērniem ir ļoti daudz ie-
spēju. Viņi ir ļoti radoši un darīt gribo-
ši. Tai pat laikā viņiem ir pārāk maz 
laika, lai apkopotu savas domas un 
darbus. Un tieši skolotājs ir tas, kas 
palīdz to izdarīt. 

Vai ir kādas atšķirības starp 
mūsdienu bērniem un tiem skolē-
niem, kas mācījās laikā, kad Jūs 
sākāt strādāt skolā? 

Pirmkārt, skolēnu bija daudz vairāk. 
Bērniem bija lielāka atbildības sajūta, 
liels vecāku atbalsts un interese par 
bērna darbu un panākumiem. Bez 
vecāku atbalsta, protams, neiztikt, it 
sevišķi mazpulcēniem, strādājot pie 
individuālajiem projektiem. Mazpul-
cēnu starpā bija liela konkurence.

Kāds mazpulcēniem ir bijis in-
teresantākais projekts, ko nācies 
vadīt? 

Tas bija projekts par dižkokiem un 
lietām, ko veido no koka. Apmeklējām 
arī vairākas pagasta zemnieku saim-
niecības. Apmeklējot zemnieku saim-
niecību „Egles”, apskatījām pagastā 
vienīgo senlietu privātkolekciju „Zem-
nieka dvēseles prieks”. Tā ir Valentīna 

Kukļa saimniecība, viņa meitas arī sa-
vulaik darbojās mazpulkā. Nevaru te 
nepieminēt liepu aleju, kura atrodas 
manas dzimtās mājas tuvumā, to mēs 
arī apmeklējām. Šajā liepu alejā  tika 
vadīti pasākumi. Arī pati aktīvi stādu 
kokus savā piemājas saimniecībā. Ir 
jau iestādītas vairāk kā 300 liepas, 90 
priedes, 30 bērzi, kļavas un ozoli. Šis 
projekts bija viens no interesantāka-
jiem, jo kopā ar bērniem izstaigājām 
un izbraukājām vairākas iecienītas 
vietas savā pagastā.

Kas mazpulkā ir ieplānots šim 
gadam? 

Šogad mēs arī piedalīsimies grupas 
projektā „Latvijas karavīrs laikmetu 
griežos”. Un, protams, notiks 18 skolē-
nu individuālo projektu izstrāde. 

Vai ir ieplānota arī dalība Nova-
da dienu gadatirgū?

Protams! Tas ir viens no atbildīgā-
kajiem pasākumiem. Ja uz Latvijas 
mazpulku forumu mēs dodamies pre-
zentēt savu darbu, tad uz gadatirgu 
mēs vedam skolēnu izaudzēto produk-
ciju un bērniem ir iespēja nopelnīt arī 
naudiņu. Gadatirgus apmeklētāji jau 
pazīst mūsu mazpulcēnus, labprāt 
pērk medu, trušus, ābolus, dārzeņus, 
ļoti iecienītas ir arī dzērvenes. 

Jūsu novēlējums skolēniem, 
skolotājiem, vecākiem. 

Saviem skolēniem un arī skolotā-
jiem es novēlu dzīvē nebaidīties no 
šķēršļiem un grūtībām, jo tas dara cil-
vēku stiprāku. Vecākiem novēlu vai-
rāk uzmanības un mīlestības dāvāt 
saviem bērniem, tas tiešām atmaksā-
jas. Jo, kā saka ticējums, „ko sēsi, to 
pļausi”.  

Olga Smane
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Jaunā audžuģimeņu apmācību programma
Labklājības ministrija (LM) izstrā-

dājusi jaunu audžuģimeņu apmācību 
programmu, kas nepieciešama, lai piln-
veidotu audžuģimeņu zināšanas un 
prasmes, sekmējot audžuģimenēs ievie-
toto bērnu kvalitatīvāku aprūpi.

Līdz šim organizētās apmācības bija 
nepietiekoši fokusētas uz praktisku 
grūtību risināšanu un audžuvecāka 
izpratni par bērna emocionālajām va-
jadzībām. Tāpat patlaban spēkā esoša-
jā apmācību programmā nav noteikti 
konkrēti kritēriji apmācību rezultātam 
un izvērtēšanai, tādējādi bāriņtiesai ir 
problemātiski izvērtēt potenciālās au-
džuģimenes spējas un iegūtās prasmes. 
Vienlaikus esošajā apmācību program-
mā iztrūkst vienotas apmācību prog-
rammas metodoloģijas. Proti, īstenojot 
apmācību programmu, katrs pasnie-
dzējs attiecīgo tēmu pasniedz, un darbo-
jas atbilstoši savai izstrādātajai meto-
doloģijai, kā rezultātā dažādos Latvijas 
reģionos apmācībās sniegtās zināšanas 

konkrētajā tēmā var atšķirties. 
Ņemot vērā iepriekšminētos trūku-

mus, izstrādāta jauna audžuģimeņu ap-
mācību programma. Tā balstīta uz bēr-
na emocionālo vajadzību apzināšanos 
un audžuvecāku kompetenču attīstību, 
ietverot četrus kompetenču attīstības 
līmeņus: informētību, izpratnes veici-
nāšanu, prasmju iegūšanu, prasmju 
piemērošanu.

Lai izglītošanas procesā nodrošinātu 
vienotas metodoloģijas izmantošanu, 
apmācību programmā plānots iekļaut 
konkrētas apmācību metodes. Tās bal-
stītas uz interaktīvu zināšanu apguvi, 
rosinot mācību dalībniekus radošai pie-
ejai, pašanalīzei, mērķtiecīgai un aktī-
vai visu iesaistīto pušu mijiedarbībai.

Paredzēts, ka jaunajā apmācības pro-
cesā nodarbības vadīs divi speciālisti 
kopā. Proti, praktiskajās nodarbībās 
piedalīsies arī mentors (audžuģimene 
ar pieredzi vai speciālists darbā ar au-
džuģimenēm), kurš nodrošina dalībnie-

Mūžībā aizgājuši
Biķernieku  pagastā
Čunčulis Juris (1964.g.)

Demenes pagastā
Kravcova Marija (1943.g.)

Jerašonoks Grigorijs (1937.g.)
Dubnas pagastā

Petrova Vera (1954.g.)
Kalkūnes pagastā

Kazanovs Valērijs (1954.g.)
Lavrinovičs Jevgēnijs (1952.g.)

Kalupes pagastā
Jonāne Emīlija (1939.g.)
Galviņa Janīna (1939.g.)

Stūriška Jānis (1938.g.)
Grosbergs Jānis (1941.g.)
Lagune Nataļja (1937.g.)

Laucesas pagastā 
Skurjate Jūlija (1923.g.)

Bojarune Jadviga (1940.g.)
Maļinovas pagastā

Prikule Anna (1930.g.)
Naujenes pagastā

Ļipska Serafi ma (1920.g.)
Andrejevs Viktors (1926.g.)

Karnickis Broņislavs (1929.g.)
Kusiņa Valērija (1950.g.)
Masļuka Ņina (1926.g.)
Bizņa Nadežda (1956.g.)

Nīcgales pagastā
Jevdokimova Lilita (1964.g.)

Davgvilovičs-Novickis Gregors (1942.g.)
Skrudalienas pagastā

Dolotova Agripina (1931.g.)
Vavinska Jekaterina (1922.g.)

Vavinskis Rišards (1940.g.)
Smertjevs Arsonofi js (1935.g.)

Tabores pagastā
Grigorjevs Jurijs (1949.g.

Vaboles pagastā 
Jalinskis Jānis (1944.g.)
Veliks Dmitrijs (1974.g.)

Vecsalienas pagastā
Belovs Aleksandrs (1967.g.)
Soltanova Lidija (1931.g.)

Višķu pagastā
Bisters Staņislavs (1937.g.)

Kondratjevs Vasīlijs (1923.g.)
Davidoviča Janīna (1937.g.)
Ivanova Tatjana (1930.g.)
Amosova Vera (1951.g.)

Dorofejevs Aleksandrs (1979.g.) 

 Daugavpils novadam – balva par labāko video Lielās Talkas konkursā
Marta sākumā Lielās Talkas organi-

zatori izsludināja pieteikšanos konkur-
sam ar devīzi „Pastāvēs, kas pārvērtī-
sies”. No 2. marta līdz 15. aprīlim Lielās 
Talkas koordinatoru konkursā pieda-
lījāmies arī mēs. Konkursa laikā mēs 
darījām skaistus un patiesus darbus ar 
paliekošu vērtību. Organizējām talkas, 
rakstījām savu iedvesmas stāstu, rīko-
jām informatīvi izglītojošos pasākumus, 
iesniedzām idejas, kā arī kopā ar Biķer-
nieku pagasta jauniešiem veidojām ie-
dvesmojošo video stāstu. 

Lielās Talkas konkurss pašvaldībām 
šogad iezīmējās ar īpašu novadu aktivi-
tāti - ar vides sakopšanu un sabiedrības 
izglītošanu saistīti pasākumi jau pirms 
Lielās Talkas datuma norisinājās gan 
skolās, gan kultūras namos visā Latvi-
jā.

Ietalkošanas pasākumā, kas 23. aprīlī 
norisinājās Rīgā, pie Raiņa pieminekļa, 
tika pasniegtas konkursa galvenās bal-

vas un specbalvas. 
“Es vēlos, lai visi, visi vēlas to pašu, 

ko, aizsākot Lielās Talkas ideju, vēlējā-
mies mēs – padarīt Latviju par zaļāko 
valsti pasaulē. Man ir patiess lūgums 
tiem, kas turpina piemēslot mūsu valsti 
– lūdzu, vienreiz un par visām reizēm 
pārstājiet! Ja tas tā notiks, mūsu mērķis 
būs sasniegts ar uzviju,” ietalkošanas 
pasākumā pie šī gada vadmotīva “Pa-
stāvēs, kas pārvērtīsies!” autora Raiņa 
pieminekļa aicināja kustības “Lielā Tal-
ka” vadītāja Vita Jaunzeme.

Daugavpils novadam balvu par ie-
dvesmojošāko video pasniedza režisors 
Dmitrijs Petrenko. 

Pateicamies visiem mūsu atbalstī-
tājiem un visiem tiem, kas balsoja par 
mūsu video. Īpašu paldies konkursa 
norisē vēlamies teikt Brigitai Madelā-
nei par burvīgo stāstījumu pa ceļam uz 
talku Berķenelē, Raiņa mājas Berķene-
lē saimniecēm Inesei Bērziņai un Lilitai 

ku prasmju attīstīšanu, dalās pieredzē, 
sniedzot atbalstu apmācības procesā. 
Dalībnieki apmācību laikā izmantos 
īpaši izstrādātu rokasgrāmatu. Tā vei-
dota kā izglītojošs atbalsta materiāls, 
un to varēs izmantot arī pēc tam, kad 
cilvēks jau būs ieguvis audžuģimenes 
statusu.

Lai iegūtu apliecību par mācību kur-
sa apgūšanu, mācību dalībniekam būs 
jākārto noslēguma pārbaudījums. Tas 
ietver daudzpakāpju izvērtēšanu: paš-
novērtējumu, eksperta (pasniedzēja) 
atgriezenisko saiti, grupas atgriezenis-
ko saiti, gala pārbaudījumu - zināšanu 
testu un sociālās situācijas analīzi, 90% 
apmeklējumu/dalību grupas procesā.

Vienlaikus plānots palielināt apmācī-
bu stundu apjomu no 68 akadēmiskām 
stundām uz 98 akadēmiskajām stun-
dām (2 akadēmiskās stundas no tām ir 
paredzētas arī individuālām konsultāci-
jām). Gadā plānots apmācīt aptuveni 70 
potenciālās audžuģimenes.

Paredzēts, ka audžuģimeņu apmā-
cības turpmāk varēs veikt arī cilvēki, 
kuri ieguvuši otrā līmeņa profesionālo 
augstāko vai akadēmisko izglītību pe-
dagoģijā, sociālajā darbā vai karitatīva-
jā sociālajā darbā.  

Iepriekšminēto paredz ceturtdien, 
16.aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē iz-
sludinātie grozījumi Ministru kabineta 
noteikumos Audžuģimenes noteikumi. 
Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jā-
apstiprina valdībā.

Ar projektu iespējams iepazīties 
LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli – 
LM Dokumentu projekti http://www.
lm.gov.lv/text/1789. 

Pēc Valsts bērnu tiesību aizsardzī-
bas inspekcijas datiem uz 2015.gada 
1.martu Latvijā ir 588 audžuģimenes, 
kurās ievietoti 1229 bērni. 

Marika Kupče 
marika.kupce@lm.gov.lv 

un bija klāt visās konkursa norisēs. 
Kopā mēs pierādījām, ka varam tik 

daudz. Pilnā mērā attaisnojot mūsu 

devīzi – „Ko tu dari, tas tu esi”. Paldies 
visiem! „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”

Novickai, Daugavpils nova-
da domes darbiniekiem un 
pašvaldības pārstāvjiem, 
kas piedalījās talkā, Biķer-
nieku pagastam, jaunie-
šiem un pirmsskolas gru-
piņas bērniem, kas aktīvi 
piedalījās fi lmēšanas proce-
sā, Kalupes mazpulka vadī-
tājai Initai Ivdrai, mazpul-
cēniem un dabas draugiem, 
kas piedalījās putnu māju 
darināšanā un pasākumā 
Ambeļu pagastā, kā arī Ka-
lupes pamatskolas direk-
torei Inārai Ondzulei par 
dabas stūrīša atklāšanas 
pasākumu Kalupes pamat-
skolā un daudziem, dau-
dziem citiem, kas atbalstīja 

Demenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju un glābēju biedrība lūdz ziedot naudu
Demenes brīvprātīgo ugunsdzē-

sēju un glābēju biedrība ofi ciāli ir 
reģistrēta 2015.gada 23.janvārī. 
Biedrībā ir 12 cilvēki, ir sava uguns-
dzēsēju mašīna „GAZ-53”. 15 gadus 
pagastā strādāja ugunsdzēsēju ma-
šīnas dežūrējošais vadītājs. Taču 
tāpēc ka ugunsdzēsēju vienības ir 
valsts pakļāvībā, kura savulaik lī-
dzekļu trūkuma dēļ, reorganizējot 
savu struktūru, ir likvidējusi uguns-
dzēsēju brigādes lauku teritorijās, 
bet pašvaldībai dārgi uzturēt šādu 
vienību, šī štata vienība tika sama-
zināta. Domājot par iespēju saglabāt 
ugunsdzēsēju mašīnu un glābt iedzī-
votājus no ugunsgrēku posta, tika 
pieņemts lēmums dibināt Demenes 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju un glābēju 
biedrību. Tās valdes locekļi ir Valē-
rijs Rateļs, Viesturs Valainis un Aiv-
ars Friliņš.

Kā pastāstīja biedrības valdes 
loceklis Valērijs Rateļs, ar mērķi 
saglabāt mašīnu, tika nolemts dibi-

nāt brīvprātīgo biedrību. Lai Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienes-
ta (VUGD) brigādei atbrauktu līdz 
Demenei no Daugavpils ir nepiecie-
šamas 45 minūtes. Cilvēku un teh-
nisko resursu trūkuma dēļ, īpaši, 
kad ir daudz kūlas ugunsgrēku, ne-
reti ir tā, ka VUGD, saņemot izsau-
kumu, ieraksta to rindas kārtībā. 
Un tad viss ir vietējo ugunsdzēsēju 
rokās. VUGD atbrauc, kad uguns-
grēks jau ir likvidēts. Demenes 
ugunsdzēsēji ir paglābuši no sadeg-
šanas 35 mājas. Ugunsgrēkus dzēsa 
Janovkā, Demenē, un neviena māja 
nav nodegusi. Jāmin, ka demenieši 
izbrauc arī uz citiem pagastiem – 
Medumiem, Červonku, Sileni, Lau-
cesi. Un jau 2015.gadā ugunsdzēsēji 
5 reizes dzēsa kūlas ugunsgrēkus, 
un tikai pateicoties Demenes uguns-
dzēsējiem izdevās paglābt no sadeg-
šanas 3 mājas.

Demenieši var lepoties arī ar veik-
smīgiem startiem brīvprātīgo uguns-

dzēsēju dienesta sacensībās – ir 4 
vimpeļi par divām pirmajām vietām 
2005. un 2008.g. un divām otrajām 
vietām 2000. un 2006.g. Nesen noti-
ka brauciens uz Poliju ar mērķi ie-
pazīties ar brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
dienesta darbu.

Pašlaik ļoti svarīgi saglabāt ap-
kurināmo boksu darbnīcās, jo tur 
vienmēr gatavībā stāv ugunsdzēsēju 
mašīna ar ūdeni. Un vēl biedrībai 
nepieciešams ekipējums, aizsardzī-
bas līdzekļi (tikai viena ugunsdzē-
sēju kostīma maksa sastāda līdz 
500 eiro), šļūtenes, degviela, kā arī 
nelaimes gadījumu apdrošināšana. 
Demenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
un glābēju biedrība lūdz ziedot nau-
du darbības turpināšanai.

Nedaudz statistikas. Desmit gadu 
laikā Demenes ugunsdzēsēji izbrau-
ca uz 168 ugunsgrēkiem – dzēsa de-
gošo zāli, mežu, izgāztuvē tehniskos 
atkritumus, būves. Izdevās glābt 38 
būves, no tām tikai Demenē – 12. 

Un jau šogad varēja nodegt 3 mājas, 
ja nebūtu Demenes ugunsdzēsēju. 
Nācās veikt arī glābšanas darbus – 
vilkt pie slimnieka neatliekamās pa-
līdzības mašīnu pa aizsnigušo ceļu, 
pirms 7 gadiem glābt arī ledū iesa-
lušus gulbjus, strādājt arī kinofi lmas 
„Miglā” fi lmēšanas laikā. Ir arī šāda 
statistika: 1 cilvēks 10 gadu laikā 
dežūrās savā postenī ir „nodzīvojis” 
ap 4 gadiem (960 diennaktis – 8 mai-
ņas mēnesī).

Rekvizīti naudas ziedojumiem:
Demenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
un glābēju biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008233711
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22XXX
Konta Nr. ziedojumiem: 
LV66HABA0551039805592

Irina Jegorova
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,

veselību, pacietību un izturību
bērniņu audzināšanā!

Novadā dzimuši    
Biķernieku pagastā

Milana Vasiļjeva  (4.aprīlī)
Demenes pagasts

Ignats Tarasovs (13.martā)
Valērija Tihomirova (16.aprīlī)

Dubnas pagastā
Lauris Medvedevs (23.martā)
Noris Medvedevs (23.martā)
Evelīna Mežiniece (3.aprīlī)

Maļinovas pagastā
Ņikita Fomins (27.martā)

Jaroslavs Semjonovs (5.aprīlī)

Sveicam  jaunlaulātos! 
• Diānu Petrovu un Aigaru Lazdānu 
• Tatjanu Jermakovu un Pāvelu Žurilu
• Svetlanu Semjonovu un Nikolaju Vasiļevski
• Maritu Ivanovu un Vjačeslavu Kovaļevski 
• Gaļinu Utāni un Jegoru Sokolovu
• Oksanu Fadejevu un Aleksandru Mihailovu

pavasarīgi sveicieni 
daugavpils novada māmiņām 

Mātes dienā!

Lai jūsu sirdis ir piepildītas ar mieru, 
dvēselē valda harmonija, 

bet ģimenēs – saticība un sirsnīgi, mīloši bērni.

Daugavpils novada dome

Naujenes pagastā
Ruslans Germans (12.martā)
Katalina Kikote (17.martā)
Kirils Urbāns (24.martā)

Lūkass Haritonovs (25.martā)
Andrejs Gasins (3.aprīlī)
Evelīna Zujeva (2.aprīlī)

Dāvids Sorokins (15.aprīlī)
Valērija Stjopkina (19.aprīlī)

Nīcgales pagastā
Karīna Manturova (16.aprīlī)

Salienas pagastā 
Marjana Miglāne (3.martā)

A P S V E I C A M

8.maijā plkst.18.00 Daugavpils novada kultūras 
centrā, Dobeles ielā 30, Daugavpilī, notiks vokālā 
ansambļa „STAGE ON” labdarības koncerts, veltīts 
dzīvnieku patversmei „Otrā māja”, kas pašlaik tiek 
celta Daugavpils novadā, Demenes pagastā, netālu 
no Jāņuciema ciemata. Koncerta īpašie viesi – 
cirka studija „VIVAT”.

Mēs gaidām visus, kas ir gatavi darīt labu darbu 
– glābt dzīvniekus. Ieeja ir brīva. Visiem, kas vēlas 
ziedot, pie ieejas zālē tiks novietota ziedojumu 
kastīte.
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Nepalieciet malā! 
Palīdzēsim veidot šo pasauli labāku!


