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 Sirsnīgi noslēdzies Naujenes bērnu nama vidējās grupas renovācijas projekts

23.jūlijā noslēdzās šā gada jūnijā 
uzsāktais civilmilitārās sadarbības 
projekts “Naujenes bērnu nama vidē-
jās grupas vienkāršota renovācija“, ko 
realizēja ASV Bruņoto spēku virspa-
vēlniecība Eiropā sadarbībā ar ASV 
vēstniecību Latvijā un Daugavpils 
novada domi. Roku rokā ar Latvijas 
Bruņoto spēku militārajiem inženie-
riem un SIA „Ditton Būvi”, tika veikti 
renovācijas darbi ēkā, kur turpmāk 
plānots izmitināt 20 Naujenes bērnu 
nama pusaudžus. 

Tā kā renovācijas laikā ēkā netika 
ielaista nedz direktore, nedz arī bērni, 
atklāšanas pasākums bija neviltotu 
emociju pilns. Bērni ar patiesu pār-
steigumu un sajūsmu aplūkoja telpas, 
atminoties, kādas istabas izskatījās 
iepriekš un brīnoties, kā viss ir pār-
vērties. Divu mēnešu laikā tika atjau-
nota ēkas fasāde, nomainītas vecās 
grīdas, ierīkota jauna elektroinstalāci-
ja, pārveidotas dušas telpas, izbūvētas 
sienas, ierīkots spēļu laukums, veikta 
apzaļumošana. Šos darbus paveica 
ASV Gaisa spēku Nacionālās gvardes 
karavīru trīs rotācijas no Kanzasas, 
Pensilvācijas un Misūri. Novada do-

mes izvēlētajam civilmilitārās sadar-
bības projektam fi nansiālu atbalstu 
183 000 ASV dolāru apmērā piešķīra 
ASV Bruņoto spēku virspavēlniecība 
Eiropā.

Projekti ieguvēji ir ne tikai bēr-
ni, kuriem jaunās mājas ir kļuvušas 
krietni mājīgākas un siltākas, bet arī 
projekta realizētāji. Abu pušu iesais-
tītajiem militārajiem inženieriem ir 
iegūta nenovērtējama starptautiska 
pieredze, apgūtas jaunas prasmes, kā 
arī iepazīta Latvijas kultūra, tradīci-
jas un cilvēki. Darba brīvbrīžos inže-
nieri labprāt laiku veltīja dažādām 
sportiskām aktivitātēm ar vietējiem 
iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem un 
bērniem. 

Naujenes bērnu nama direktore Li-
lita Gasjaņeca atzina, ka ēkas jaunais 
veidols viņai ļoti patīk. “Pārsteigums 
ir izdevies. Viņi izpildīja ne tikai to, 
kas bija paredzēts projektā, bet pēc 
pašu iniciatīvas ieguldīja arī papildus 
līdzekļus rotaļu laukuma izbūvē. Bēr-
niem īpašs prieks, ka telpas kļuvušas 
daudz gaišākas, vairs nav tik drūmi 
kā bija iepriekš,” tā L.Gasjaņeca. 

Direktore neslēpa, ka projekta lai-

kā gan viņa, gan bērni paspējuši cieši 
sadraudzēties ar ASV pārstāvjiem un 
visiem bija patiesas skumjas par gai-
dāmajām atvadām. “Nav svarīgi, kur 
tu esi dzims un kāda ir tava tautības. 
Ja Tu nāc cilvēkam pretī ar smaidu 
un pasniedz roku, to pašu saņemsi 
pretī. Neskatoties uz valodas barjeru, 
mēs lieliski sapratāmies. Bērni vispār 
viegli kontaktējās un uzlaboja savas 
angļu valodas prasmes,” par jauno 
draudzību stāstīja L.Gasjaņeca. 

Arī projekta vadītājs, ASV Gaisa 
spēku augstākais virsseržants Ēriks 
Montgomerijs neslēpa, ka savas 24 
gadu ilgās karjeras laikā, šis projekts 
viņam personīgi ir sniedzis vislielā-
ko gandarījumu. “Ir patīkami redzēt 
bērnu un vadības emocijas, redzot 
paveiktos darbus. Noslēdzoties pro-
jektam, man ir skumji pamest šos 
cilvēkus un doties mājup pie ģimenes 
ASV. Man ir prieks par pavadīto lai-
ku šajā skaistajā zemē. Man ir patiesi 
skumji pēc divu mēnešu kopā būšanas 
pamest “mūsu jauno mammu Lilitu” 
un personālu, kas par mums tik labi 
rūpējies, bet visgrūtāk man ir pamest 
bērnus – mēs viņus satikām katru die-

nu, kļuvām par daļu no ģimenes. Viņi 
gaida, ka mēs vēl atgriezīsimies un 
apciemosim viņus. Vēl nevaru pateikt 
kad, bet es noteikti šurp atvedīšu savu 
ģimeni un bērnus, lai viņi redzētu cik 
nozīmīgu darbu mēs esam izdarījuši 
Latvijā,” tā Ē.Montgomerijs. 

Virsseržants īpaši slavēja Latvijas 
virtuvi, norādot, ka bija īpaši jāpie-
pūlas, lai, baudot tik garšīgu ēdienu, 
nezaudētu formu. Ē.Montgomerijs par 
piemiņu LGasjaņecai uzdāvināja pie-
miņas monētas.

Svinīgajā noslēguma ceremonijā 
Daugavpils novada domes priekšsē-
dētāja Janīna Jalinska ar Pateicības 
rakstiem pateicās projekta realizētā-
jiem. Bērnu nama teritorijā tika at-
klāts arī mākslinieka Ivo Folkmaņa 
veidotais gliemezis kā māju simbols. 
Jānovēl, lai vēl ilgi mājīguma, siltu-
ma sajūta un atmiņas par svešzemju 
draugiem silda Naujenes bērnu nama 
bērnus viņu jaunajās telpās.

Elza Timšāne
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Daugavpils novada 
domes lēmumi

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

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

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

I Z S O L E S

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
10.08. Kalupes pagasta pārvalde 13.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
10.08. Sventes pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aļona Annišiņeca

Augustā iedzīvotāju pieņemšanas 
nenotiks

Ingrīda Avdejeva
11.08. z/s „Kalni”, Višķu 2, Ambeļi 09.00-12.00
25.08. z/s „Kalni”, Višķu 2, Ambeļi 09.00-12.00
Jānis Belkovskis
03.08. Špoģu vidusskola 10.00-13.00
17.08. Maļinovas pagasta pārvalde 13.00-15.00
Andrejs Bruns

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

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

Jevgeņijs Gridasovs

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

24.08. Līksnas pagasta pārvalde   16.00-18.00
Valērijs Hrapāns
12.08. Medumu pagasta pārvalde    10.00-12.00
26.08. Demenes pagasta pārvalde   10.00-12.00
Roberts Jonāns
10.08. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
10.08. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
24.08. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
Edgars Kucins

Sekojiet līdzi informācijai
www.daugavpilsnovads.lv

Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns

24.08.
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centrs, Naujenes pagasts, 
c.Vecstropi

16.00-18.00

Anita Miltiņa
03.08. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
17.08. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
03.08. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
10.08. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
11.08. Sventes vidusskola 09.00-11.00
25.08. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.08. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2015.gada 9.jūlija sēdē pieņemti 26 lēmumi:
 Apstiprināja Sventes pagasta teritorijā 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifu par faktiski 
izvesto atkritumu daudzumu 7,30 euro par 1 m3 
(bez PVN).
 Nolēma veidot 2015.gadā Valsts un 

pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 
Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagastā noteikto 
valsts pakalpojumu sniegšanai uz klientu 
apkalpošanas centra bāzes.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 

75020 euro lietota autobusa iegādei Vaboles 
pagasta pārvaldei, 100584,24 euro projekta „Špoģu 
skolas ēkas fasādes vienkāršotā renovācija” 
īstenošanai, 36406 euro projekta „Jauna 
sabiedriskā pakalpojuma – Sabiedriskās pirts 
izveide Višķu pagastā” īstenošanai, 148791,44 
euro Skrudalienas pagasta Silenes pamatskolas 
iekštelpu, katlu telpas un siltummezgla apkures 
iekārtu vienkāršotas atjaunošanas fi nansēšanai 
un 493300,39 euro Višķu sociālās aprūpes centra 
ēkas atjaunošanas fi nansēšanai.
 Grozīja novada domes 27.11.2014. 

lēmumu Nr.1321 „Par ELFLA projekta Nr.14-
03-LL24-L413101-000002 „Jauna sadzīves 
pakalpojuma – Sabiedriskās pirts izveide Višķu 
pagastā” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu 
tāmes apstiprināšanu” un izteikt jaunā redakcijā  
apstiprināto ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Piešķīra papildus fi nansējumu no novada 

domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
Sventes pagasta pārvaldei 13551 euro Sventes 
ciema centrālās katlu mājas remonta veikšanai.
 Nolēma iegādāties novada pašvaldības 

īpašumā nekustamo īpašumu Daugavas iela 
33, Krauja, Naujenes pagastā, par 2655 euro, 
kuru paredzēts izmantot pašvaldības autonomās 
funkcijas īstenošanai, ar mērķi sekmēt 
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā 
teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu.
 Atļāva atsavināt un pārdod pašvaldības 

nekustamo īpašumu „22”, Daugava, Kalkūnes 
pagastā.
 Atzina izsoli par nenotikušu uz 

pašvaldības nekustamo īpašumu „Dzirnaviški”, 
Ambeļu pagastā.

2015.gada 23.jūlija ārkārtas sēdē pieņemts 
1 lēmums:
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 

58858,00 euro apmērā jauna daudzfunkcionāla 
traktora ar priekšējo uzkari, piekabi, pļaujmašīnu 
un sniega tīrīšanas lāpstu iegādei.

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

2015.gada 11. augustā plkst. 09.00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 
2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu 
soli) starp pirmpirkuma tiesīgām personām tiek 
pārdota zemes vienība  (starpgabals) „Bērziņi 2” 
ar kadastra apzīmējumu 4468 002 0141     3.04 ha 
platībā, kas atrodas  Daugavpils novada Līksnas 
pagasta teritorijā, Gančevskos, Līksnas ciemata 
tuvumā, lauksaimniecības izmantojamo zemju 
apkaimē. Atrodas 10 km attālumā  no Līksnas 
ciemata  apbūves teritorijām un 25 km attālumā 
no Daugavpils pilsētas robežas. Atrodas lauku 
sastāvā.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 3 150.00 
Pirmpirkuma tiesīgās personas var iesniegt 

pieteikumus par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu mēneša laikā kopš sludinājuma par 
zemes starpgabala pārdošanu izsolē publicēšanas 
Latvijas Republikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” (līdz 30.07.2015.) Izsoles dalībnieki 
uz atsavināmā objekta izsoli varēs reģistrēties, 
iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu 14.00 
euro (četrpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājumu 
10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 
sākumcenas.

2015.gada 11. augustā plkst. 09.30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 
2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr.11, „Dzīvojamā 
māja 3 525.km”, Līksnas pagasts, Daugavpils 
novads, ar kadastra numuru 4468 900 0084  
un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 
4040/64430 domājamo daļu no  būvēm un zemes 
ar kadastra apzīmējumu 4468 007 0145

Objekta sākotnējā cena –  EUR 315.00
Izsoles dalībnieki var reģistrēties līdz 2015. 

gada 7. augustam  plkst. 15.00 Daugavpils novada 
domē,  12. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 15.30), Rīgas iela 2, Daugavpils, iepriekš 
samaksājot reģistrācijas maksu 14,00 euro 
(četrpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājumu 10% 
(desmit procentu) apmērā no izsolāmā nekustamā 
īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums   jāiemaksā 
Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) 
norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.

 Tālruņi uzziņām: Daugavpils novada domē - 
65476827, 29412676, Līksnas   pagasta pārvaldē 
– 26590341, 26134492.

Špoģos tiks izveidots 
vienotais klientu 

apkalpošanas centrs 
9.jūlija Daugavpils novada domes sēdē tika pie-

ņemts lēmums par valsts un pašvaldību vienoto 
klientu apkalpošanas centra  (VPVKAC) izveidi Viš-
ķu pagasta Špoģu ciemā, Skolas ielā 17. 

Kā deputātiem pastāstīja novada domes Attīstī-
bas nodaļas Plānošanas daļas vadītāja Olga Luka-
ševiča, valstī ir izveidota koncepcija par publisku 
pakalpojumu sniegšanas pilnveidi, un šīs koncepci-
jas ietvaros tiks izveidots vienotās klientu apkalpo-
šanas tīkls, kas palīdzēs sniegt pakalpojumus pēc 
iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. 

Koncepcijas mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju un 
uzņēmēju vajadzībām uz vienas pieturas aģentūras 
principam atbilstošu publisko pakalpojumu klā-
tienes sniegšanas organizēšanu, veicinot optimālu 
pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā. Šeit 
vienuviet varēs saņemt LAD, NVA, UR, PMLP, 
VID, VSAA un VZD pakalpojumus. 

No pieciem novada attīstības centriem  tika izvē-
lēts Špoģu ciems, jo tas atrodas vistālāk no nacio-
nālās nozīmes centra, proti, Daugavpils pilsētas, un 
ir visblīvāk apdzīvotā vieta, lai spētu apkalpot pēc 
iespējas plašāku teritoriju. 

Saskaņā ar lēmumu, pašvaldība apņemas nodroši-
nāt līdzfi nansējumu ne mazāk kā 30% no VPVKAC 
izveides izmaksām un ne mazāk kā 50% no uzturē-
šanas izmaksām.  

Visticamāk, centrs savu darbību varētu uzsākt 
š.g. septembrī.

Publiskā apspriešana
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 

2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugav-
pils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo no-
teikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Dau-
gavpils novada administratīvajā teritorijā”, Dubnas 
pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu 
par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, kuri krītot 
stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un pagasta kap-
sētās kapu kopiņas, koku nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiki kapsētās 
2015.gada 11.augustā: 

plkst. 10.00 Klobānu kapsēta 
plkst. 10.30 Dubnas kapsēta 
plkst. 11.00 Zarānu kapsēta 
Atbildīgais par kapu apsaimniekošanu Edgars 

Skreivers. Tālr. 26764639
Sabiedriskās apspriešanas laiki 

Dubnas pagasta Dubnas ciemā 2015.gada 
11.augustā: 

plkst. 13.00 Nākotnes iela 7
plkst. 13.15 Nākotnes iela 9
plkst. 13.30 Nākotnes iela 1A
Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir no 2015.

gada 23.jūlija līdz 17.augustam.

Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotajiem noteik-
tajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus 
priekšlikumus par koku nozāģēšanu, sniedzot sa-
vus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi 
Dubnas pagasta pārvaldē. Tālrunis 65475217.

 Višķu pagastā top 
sabiedriskā pirts

Višķu pagasta pārvalde plāno realizēt ELFLA 
projektu „Jauna sabiedriskā pakalpojuma – Sa-
biedriskās pirts izveide Višķu pagastā”. Projekta 
ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu sabiedrisko pir-
ti. 

Atbilstoši tehniskajam projektam, tiks izbūvēta 
vienstāvu guļbaļķu konstrukcijas pirts (48 kv.m) 
ar mazgāšanās telpu, priekštelpu, dušas telpu, 
pieslēgumu pie centrālā ūdensvada, autonomo 
notekūdeņu savākšanas sistēmu, divām autono-
mām apkures krāsnīm. Pirts mazgāšanās telpā 
vienlaicīgi varēs atrasties ne vairāk kā 10 cilvē-
ki. Pirts tiks novietota Luknas ezera krastā un 
iekļauta Višķu tehnikuma atpūtas kompleksā lī-
dzās atjaunotajam stadionam, estrādei, pludma-
lei un laivu stacijai. Pirts tiek izbūvēta ar mērķi 
uzlabot dzīves kvalitāti lauku iedzīvotājiem Viš-
ķu pagastā. 

SIA “Apola-D” jau ir uzsākusi būvniecības dar-
bus un, visticamāk, jau oktobrī pirts būs atvērta 
pirmajiem apmeklētājiem.  

Projekta izmaksas sastāda 40186 euro, no tiem 
36406 euro tiks segti, ņemot aizņēmumu Valsts 
Kasē.
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Špoģu vidusskola iekļuvusi 
„Latvijas skolu reitingā 2015”

Publicēts Ata Kronvalda fonda vei-
dotais «Latvijas skolu reitings 2015» 
darbā ar talantīgiem skolēniem. Mazo 
skolu topā iekļuvusi Špoģu vidussko-
la, kura ar 2.73 punktiem ierindoju-
sies 80. vietā.

Latvijas skolu reitingā izglītības 
iestādes iedala pēc izglītojamo skaita 
«lielajās skolās», kur skolēnu skaits ir 
lielāks par 100, un «mazajās skolās», 
kur audzēkņu skaits ir mazāks par 
100 skolēniem.

Lielo skolu vidū reitinga pirmajā 
pieciniekā ir Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 
Daugavpils Krievu vidusskola - licejs, 
Siguldas Valsts ģimnāzija, Āgenskal-
na Valsts ģimnāzija un Cēsu Valsts 
ģimnāzija. Kopumā reitingā iekļautas 
89 lielās skolas.

Mazo skolu vidū Daugavpils Sa-
skaņas pamatskolai seko Daugavpils 

13.vidusskola, Saldus novada paš-
valdības Druvas vidusskola, Aglonas 
vidusskola un Preiļu 1.pamatskola. 
Reitingā iekļautas 180 mazās skolas.

Latvijas skolu reitings 2014./2015.
mācību gadā tiek veidots, balstoties uz 
skolēnu rezultātiem vairākās olimpi-
ādēs. Šogad tiek ņemti vērā rezultāti, 
kas sasniegti atklātajā krievu valodas 
(dzimtās) un literatūras olimpiādē, 
atklātajā mājturības un tehnoloģiju 
olimpiādē «Gadalaiki-pavasaris», at-
klātajā mājsaimniecības olimpiādē 
«Tradicionālās kultūras mantojums. 
Manu senču (dzimtas/ģimenes) galda 
kultūras vērtības», atklātajā fi zikas 
olimpiādē, atklātajā ķīmijas olimpi-
ādē, Latvijas 39.skolēnu zinātniska-
jā konferencē, kā arī valsts mācību 
priekšmetu olimpiādēs. 

 Labākie rezultāti eksāmenos 
uzrādīti 

matemātikā un krievu valodā
Jūnija beigās vidusskolu absolventi 

saņēma centralizēto eksāmenu rezul-
tātus un atestātus par izglītības ies-
tādes beigšanu. Daugavpils novadā 
eksāmenus kārtoja 135 skolēni, t.sk. 
Viduslatgales profesionālās vidussko-
las īstenošanas vietas „Višķi” audzēk-
ņi. Kopumā rezultāti novadā ir vājāki 
nekā pērn, bet līdzīgi kā vidēji valstī. 

Lielākais eksāmenu kārtotāju skaits 
bija obligātajos eksāmenos, retāk sko-
lēni izvēlējās kārtot vācu valodu, bio-
loģiju un  fi ziku. Šogad neviens nebi-
ja izvēlējies kārtot eksāmenu ķīmijā, 
savukārt vēstures eksāmenu kārtoja 
tikai profesionālās skolas audzēkņi. 

Tradicionāli novadā vislabākie re-
zultāti tiek uzrādīti matemātikā un 
krievu valodā. Matemātikā šogad 
rezultāti ir par 10% augstāki nekā 
valstī, tāpat labi rezultāti parādīti fi -
zikā (Daugavpils novadā – 75%, val-
stī – 50%) un bioloģijā (novadā – 91%, 
valstī – 62%). Krievu valodā rezultāts 
ir līdzīgs valstī uzrādītajam – novadā 
73%, valstī – 72%. 

Gadu no gada, vājākie rezultāti ir 
latviešu  un angļu valodā. Latviešu 
valodā rezultāts ir  42% (valstī – 49%), 
angļu valodā – 44% (valstī – 54%). 

Salīdzinot ar 2014.gadu, būtiski uz-
labojušies novada skolēnu rezultāti 
vācu valodā, bet kritis līmenis krievu 
un latviešu valodā. 

Šajā mācību gadā labākos rezultā-
tus uzrādīja Špoģu, Sventes un Va-

boles vidusskola. Izcilus rezultātus 
(91%-100% līmenis) uzrādīja 9 skolē-
ni krievu valodā, 2 - matemātikā un 
1-bioloģijā. Diemžēl, rezultāti paslikti-
nājušies Salienas vidusskolai. 

Daugavpils novada domes Izglītības 
pārvaldes galvenā speciāliste meto-
diķe Janita Zarakovska  uzskata, ka 
jāturpina iesāktais darbs pie skolotā-
ju latviešu valodas uzlabošanas, tāpat 
jādomā pie latviešu valodas pilnveides 
metodiskā darba un jāpaaugstina iek-
šējā kontrole skolās (skolēnu stundu 
apmeklētību). Pozitīvi, ka šogad, ar 
Daugavpils novada domes atbalstu, 
tiks organizēti latviešu valodas pa-
sniegšanas metodikas kursi novada 
skolotājiem. 

J.Zarakovska kā labu piemēru min 
Špoģu vidusskolu, kuras skolotāji 
un skolēni, aktīvi iesaistoties dažā-
dos projektos, vairākas reizes šogad 
viesojās ārzemēs, tādējādi uzlabojot 
praktiskās angļu valodas zināšanas. 
Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, 
Špoģos angļu valodas rezultāts ir uz-
labojies par 10%.

„Labie rezultāti eksaktajās zinātnēs 
skaidrojami ar stabilo skolotāju sa-
stāvu un mazo kadru mainību - sko-
lotājiem izveidojusies laba pieredze, 
pozitīvu ieguldījumu sniedz arī kvali-
tatīvais kabineta aprīkojums,” norāda 
J.Zarakovska. 

Elza Timšāne

Noslēgusies bērnu nometne 
Kumbuļos

Demenes pagasta Kumbuļu ciemā 
noslēgusies ikgadējā Sociālā dienesta 
organizētā vasaras atpūtas nometne 
bērniem no novada trūcīgajām ģime-
nēm. Nometnē  divās maiņās piedalī-
jās 30 bērni no vairākiem pagastiem. 

Nometnes vadītāja Regīna Tamane 
pastāstīja, ka nometne izdevās lieliski 
un bērni ieguva daudz pozitīvu emo-
ciju. Neskatoties uz brīžiem lietaino 
laiku, programma bija ļoti piesātināta 
un interesanta. Tika rīkotas dažādas 
viktorīnas, spēles un Šausmu nakts. 
Bērni iepazinās ar robežsardzes dar-
bu Silenes kontrolpunktā, kuģoja Riču 
ezerā, piedalījās radošajās darbnīcās 
Marka Rotko mākslas centrā, vēroja 
panorāmu no viesnīcas „Latgola” aug-
šējā stāva un apguva ielu vingrošanas 
kustību Grīvā. 

Dalībnieki apmeklēja Jūrmalas 
Zvejniecības muzeju un Skrīveru 
konfekšu fabriku, kur audzēkņi paši 
savām rokām izgatavoja konfektes 
„Gotiņa”. Spilgtākos iespaidus snie-
dza došanās uz jūru, ko daudzi bērni 
ieraudzīja pirmo reizi mūžā. Bērni 
nodarbojās arī ar kinomotogrāfi ju un 
paši, iejuzdamies aktieru lomās, vei-
doja mūzikas klipu. Mākslas vārdā 
cieta gan spilveni, gan miltu pakas, 
lai iegūtu nepieciešamos specefektus, 
tomēr rezultāts bija tā vērts! 

Nometnes laikā bērniem tika snieg-

tas psihologa konsultācijas. 
Nometnē darbojās vairāki brīvprātī-

gie jaunieši, kuri labprāt dalījās savās 
prasmēs un zināšanās ar bērniem, kā 
arī piesaistīja savus draugus un pazi-
ņas, lai nometne kļūtu vēl krāsaināka. 

Noslēguma pasākumā bērnus un 
nometnes vadītājus sveica Sociālā die-
nesta vadītāja Anna Jegorova, Deme-
nes pagasta pārvaldes pārstāve Ruta 
Pavlova, deputāti Andrejs Bruns un 
Valērijs Hrapāns. R.Tamane pasnie-
dza pateicības rakstus visiem iesaistī-
tajiem nometnes organizēšanā. 

Nīcgales pagasts piedalījās 
labdarības programmā 

„Palīdzēsim izaugt!”

Sadarbojoties ar fondu „ABLV Cha-
ritable Foundation”, Nīcgales pagasta 
pārvalde  piedalījās  labdarības prog-
rammā „Palīdzēsim izaugt!”. Saskaņā 
ar fonda noteiktajiem mērķiem, no 13. 
līdz 24.jūlijam Nīcgales pagastā tika 
realizēts projekts „Dots devējam atdo-
das!” (Nr. Nr.6.4./BVN-15/11). Divdes-
mit bērni un jaunieši piedalījās vasa-
ras nometnē.

Projektā tika iesaistīti bērni no 
daudzbērnu ģimenēm, sociālā riska 
ģimenēm un no ģimenes, kura dzīvo 
zem iztikas minimuma - tas ir no tām 
sociālajām grupām, kas fi nansiālo ap-
svērumu dēļ nevar atļauties bērniem 
nodrošināt iespēju brīvo laiku pavadīt 
bērnu nometnēs.  Aktivitāšu un nodar-
bību laikā tika pilnveidotas sociālās 
prasmes, izspēlējot situāciju spēles un 
rotaļas, paplašināts bērnu redzesloks 
lasot, klausoties un praktiski darbo-
joties, kā arī dota iespēja radoši paš-
izteikties spēlējot teātri, gleznojot un 
veidojot. Uz nometnes pasākumiem 
tika aicināti Nīcgales pagasta bērni un 
jaunieši, lai kopā darbotos aktivitātēs.  
Bērni  paši noformēja izstādi, kurā bija 
prezentēti nometnes dalībnieku darbi-

ņi un projekta laikā paveiktais. Tika 
noorganizēta  ekskursija, dalībnieki ie-
pazina maizes cepšanas mākslu Liep-
kalnos, brauca aizraujošā ceļojumā pa 
Daugavu ar liellaivu „Lāčplēsis” un ie-
pazina Latgales mākslas un amatnie-
cības centru Līvānos. Lielākajai daļai 
bērnu tā bija pirmā pieredze, piedalo-
ties bērnu nometnē.

Projekts Nīcgales pagastā ir jauna 
iniciatīva, ar kuras aktivitātēm tika 
piedāvāts daudzbērnu, sociālā riska 
un maznodrošināto ģimenēm iesaistīt 
bērnus lietderīgā laika pavadīšanā. 
Projekta organizētāji ir pārliecināti, ka 
bērniem nometnē pavadītais laiks bija 
interesants un pozitīvu emociju bagāts. 
Vislielāko pateicību par nometnes 
veiksmīgu norisi jāteic Nīcgales PII 
„Sprīdītis” draudzīgajam un atsaucī-
gajam kolektīvam, pagasta bibliotēkas 
vadītājai Rutai Bogdanovai, deju no-
darbību vadītājai Rudītei Grosbergai 
un sporta spēļu organizētājai Jekate-
rinai Sokolovai par brīvprātīgo darbu 
nometnes laikā, kā arī pagasta pārval-
des vadītājam Pēterim Stikānam par 
atbalstu projekta realizēšanā.

Projekts „Dots devējam atdodas!” 
(Nr. Nr.6.4./BVN-15/11) ir realizēts 
ar fonda „ABLV Charitable Founda-
tion” fi nansiālu atbalstu. 

Andžela Zubkovska
projekta vadītāja 

Elza Timšāne
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Jaunieši piedalījās pasākumā 
„Atpūta + sports” 

17. un 18. jūlijā atpūtas vietu 
„Ezerkalni” Dervanišķu ezera kras-
tā pāršalca liela rosība, tā kā deviņu 
pagastu jaunieši bija ieradušies uz 
tradicionālo Daugavpils novada jau-
natnes pasākumu Laucesas pagastā 
„Atpūta + sports”. Šogad bija ieradu-
šies Laucesas, Demenes, Vecsalienas, 
Sventes, Višķu, Līksnas, Naujenes, 
Skrudalienas un Maļinovas pagasta 
jauniešu komandas. 

Pēc telšu pilsētiņas iekārtošanas un 
pasākuma svinīgās atklāšanas, notika 
pirmais pārbaudījums „Tūristu jautrā 
stafete”. Ātrākie šajā stafetē izrādījās 
Demenes pagasta jaunieši.  Vēlāk se-
koja volejbola spēles pirmā kārta. Pēc 
garšīgām vakariņām, jaunieši prezen-
tēja savus „mājas uzdevumus” - katrai 
komandai vajadzēja sagatavot jūras 
laupītāju  kostīmu parādi. Par  labā-
kajiem „jūras laupītājiem” kļuva Līks-
nas pagasta jaunieši.

Otrajā dienā, uzreiz pēc brokastīm, 
sekoja pirmais komandu pārbaudī-
jums veiklībā un meistarībā – volej-
bola sacensības. Šajā disciplīnā pirmo 
godalgoto vietu ieguva  Naujenes pa-

gasta jaunieši. 
Paralēli volejbolam norisinājās arī 2 

sacensību veidi: „Bumbiņas ripināša-
na” un „Konkurss ar spaini”. Labākie 
un veiklāki „Bumbiņu ripināšanā” - 
komanda no Ambeļu pagasta, „Kon-
kursā ar spaini” ātrākie bija Līksnas 
pagasta jaunieši.

Pasākuma noslēgumā tika apbal-
voti arī katras disciplīnas pirmo trīs 
godalgoto vietu ieguvēji, kuri saņēma 
kausus, kā arī tika noteiktas trīs ak-
tīvākās un godalgām bagātākās ko-
mandas šajā pasākumā. Kopvērtēju-
mā 3. vietu ieguva Maļinovas pagasta 
jauniešu komanda, 2. vietā – Līksnas 
pagasta jauniešu komandai, bet 1. vie-
tā kopvērtējumā palika Skrudalienas 
pagasta jauniešu komanda.

Liels paldies Andrejam Brunam un 
Edgaram Kucinam par pasākuma or-
ganizēšanu, sagādātājiem kausiem un 
interesanto pasākuma programmu, 
kā arī pasākuma dalībniekiem par ak-
tīvo piedalīšanos. 

Oļesja Ņikitina
Jaunatnes lietu speciāliste

 Višķu jaunieši pārgājienā iepazina 
dzimto vietu

10. un 11. jūlijā Višķu pagasta jau-
nieši devās pārgājienā ar uzdevumu 
„iepazīt vēl neiepazīto” Višķu pagastu. 
Pārgājiens notika Daugavpils novada 
pašvaldības konkursa „Uzlabosim 
savu ikdienu” projekta „Iepazīsti sevi, 
iepazīsti savu novadu” ietvaros. 

Projekta mērķis ir, iesaistot Višķu 
pagasta jauniešus aktīvajā atpūtā, 
veicināt viņu izpratni par Višķu pa-
gasta un Daugavpils novada kultūras, 
dabas un apkārtējās vides bagātību, 
projektā izstrādājot gatavu tūrisma 
produktu.

Pārgājiena laikā jauniešiem tika 
piedāvātas trīs lieliskas ekskursijas, 
kuras vadīja Jānis Kudiņš, Anita Mo-
zule un Marta Bicāne. Pirmais pietu-
ras punkts bija Jāņa Kudiņa un viņa 
privātā senlietu kolekcija, kurā biju-
šais Višķu pagasta padomes vadītājs 
ļāva ielūkoties Daugavpils novada 
vēsturē sākot no 6.gs. p.m.ē. līdz pat 
mūsdienām. 

Otrā ekskursija notika Višķu Teh-
nikuma ciemā, kur Anita Mozule jau-
niešus izvadāja pa Višķu dendroloģis-
kā parka takām.

Trešā ekskursija norisinājās Viš-
ķu Romas katoļu Sv. Jāņa Kristītā-
ja baznīcā, kur jaunieši iepazinās ar 
draudzes vēsturi un baznīcas lomu 
laikmetu griežos. Jauniešiem bija ie-
spēja uzkāpt baznīcas zvanu tornī un 
dziedāt Višķu baznīcas ērģeļu pavadī-
bā (Višķu baznīcas ērģeles ir Latvijas 
Republikas kultūrvēsturiskais piemi-
neklis).

Pēc baznīcas ekskursijas jaunieši 
devās uz Višķu ebreju kapiem, kur 
viņiem tika sniegta iespēja ielūkoties 

ebreju tautas vēstures lapaspusēs gan 
pirmās brīvvalsts, gan mūsdienu pe-
riodos. Tika pārrunāts arī sāpīgais ho-
lokausta jautājums, kas skāra arī Viš-
ķu pagastu un Višķu ciemu. Lielisku 
referātu jauniešiem nolasīja projekta 
„Iepazīsti sevi, iepazīsti savu novadu” 
vadītāja Anna Salceviča un vēstures 
skolotājs un Višķu pagasta jaunatnes 
lietu speciālists Jānis Briška. Jaunie-
ši, raugoties uz aizaugušajiem ebreju 
kapiem, ir apņēmības pilni kādreiz 
uzrīkot talku, lai savestu kapus kār-
tībā un tā izrādītu cieņu kādreiz šeit 
dzīvojošajiem ebrejiem.

Kopumā jaunieši ir ļoti apmierināti 
par iespēju dziļāk iepazīt savu pagas-
tu šādā interesantā un aktīvā veidā. 
Jaunieši ir priecīgi arī par projekta 
līdzekļiem iegādātajām teltīm un gu-
ļammaisiem, kas neļāva salt arī tad, 
kad ārā plosījās stiprs lietus. Pēc pār-
gājiena jauniešos jau ir radušās idejas 
par jauniešu veidotu tūrisma produk-
tu (maršrutu, bukletu, taku vai kādu 
citu produktu).

Jānis Briška
Višķu pagasta jaunatnes lietu 

atbildīgais

Demenes pagasta jauniešu tikšanās
14. jūlijā Demenes pagastā, kul-

tūras nama telpās notika draudzīga 
tikšanās, kur piedalījās Demenes 
pagasta jaunieši un Amerikas  Savie-
noto Valstu Virspavēlniecības Eiropā 
fi nansētā projekta „Naujenes bērnu 
nama vidējās grupas vienkāršota re-

novācija”  dalībnieki.
Neformālās tikšanas laikā jaunieši 

iepazīstināja ar savu darbu, aktivi-
tātēm un jaunatnes politikas  īste-
nošanas principiem pagastā, kā arī  
jauniešiem bija iespēja iepazīties ar  
Nacionālo Bruņoto spēku dienestu, 

informāciju par to un pat uzdot jau-
tājumus projekta dalībniekiem. 

Tikšanas laikā jaunieši parādīja 
savas telpas un sporta zāli, kur ak-
tīvi pavada brīvo laiku. Demenes pa-
gasta jaunieši un projekta dalībnieki 
labprāt kopā uzspēlēja volejbolu. At-

balstīt jauniešus atnāca arī vietējie 
iedzīvotāji. Spēlē uzvarēja draudzība!

Paldies Innai Dubovskai  par tikša-
nās organizēšanu un Demenes pagas-
ta jauniešiem par aktīvu dalību.

 Oļesja Ņikitina
Jaunatnes lietu speciāliste



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2015.gada 30.jūlijs 5

Demenē iegādāts jauns sporta 
inventārs

Daugavpils novada projektu kon-
kursa jaunatnei “Uzlabosim savu 
ikdienu!” ietvaros Demenes pagasta 
jauniešu biedrība “Demenes stariņi” 
saņēma fi nansējumu ar kopēju sum-
mu 700.00 euro, lai īstenotu projektu 
“Sporto - esi vesels!”.

Projekts tiek īstenots ar mērķi uzla-
bot Demenes pagasta jauniešu iespē-
jas nodarboties ar sportu un veselību 
veicinošām aktivitātēm, iegādāties 
nepieciešamo sporta inventāru, lai 
veicinātu jauniešu izpratni par veselī-
gu dzīvesveidu un vēlmi regulāri pie-
dalīties sporta nodarbībās, nostiprinot 
un uzlabojot veselību, attīstot fi ziskās 
spējas, sekmējot harmonisku fi zisko 
un garīgo attīstību.

Projektā paredzētais inventārs ir 
rūpīgi izvēlēts, konsultējoties ar spor-
ta treneri, lai nodrošinātu vecumam 
un fi ziskajai sagatavotībai atbilstošu 
sportošanas inventāru. Pateicoties 
iegādātājām fi tnesa bumbām, tiks 
trenēts mugurkauls un korsetes mus-
kulatūra; pildbumbas, espanderi un 
elastīgais stienis uzlabos muskuļu 
tonusu plecu līnijā, rokās, kājās un 
vēdera muskulatūrā; balansa spilvens 

pilnveidos vispārējo līdzsvara izjūtu 
un staltu stāju, trenējot iegurņa un 
kāju muskulatūru. 

Pateicoties projekta fi nansējumam, 
tiek uzlabota volejbola laukuma ma-
teriālā bāze. Projekta ietvaros tika ie-
gādāts jauns volejbola tīkls ar lauku-
ma līnijām un antenām un volejbola 
bumba. 

Ar pilnveidoto sporta iekārtu bāzi, 
bērniem un jauniešiem būs iespēja 
veiksmīgāk realizēt savas iespējas. 
Nodarbības ar jaunu, kvalitatīvu in-
ventāru, bērniem un jauniešiem at-
tīstīs estētisko sporta gaumi, sekmēs 
fi ziskās un garīgās personības harmo-
nisku  attīstību. 

Demenes pagasta jauniešu biedrība 
“Demenes stariņi” izsaka lielu pateicī-
bu Daugavpils novada domei par pie-
šķirto fi nansējumu un iespēju realizēt 
savas idejas. 

Aicinām visus interesentus apmek-
lēt sporta zāli ar paplašinātu materi-
ālo bāzi un uzspēlēt volejbolu, izman-
tojot jaunu inventāru. 

Oļesja Ņikitina
Jaunatnes lietu speciāliste

Noslēdzies ūdenssaimniecības 
projekts Ambeļu ciemā 

2013.gada 4.septembrī ar Cen-
trālo fi nanšu un līgumu aģen-
tūru tika noslēgts līgums Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/191/080 
par “Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpils novada Ambeļu pagasta 
Ambeļu ciemā III kārta” projekta īs-
tenošanu.

Projekta ietvaros tika izstrādāts 
Tehniski ekonomiskais pamatojums, 
veikti būvdarbi, būvuzraudzība un 

autoruzraudzība.
Projekta III. kārtas realizācijas re-

zultātā Ambeļu ciemā rekonstruēti 
522m kanalizācijas tīklu, kā rezultātā 
tiek nodrošināts atbilstošu notekūde-
ņu novadīšanu uz NAI un samazināta 
infi ltrācija, kā arī noplūžu iespējamī-
ba.

Līguma kopējās izmaksas ir 69 
869.02 euro, no tām 48 648.65 euro fi -
nansē Eiropas Savienība.

Noslēdzies ūdenssaimniecības 
projekts Sventes pagastā 

Daugavpils novada Sventes pa-
gasta Sventes ciemā ir pabeigta 
ERAF projekta “Daugavpils nova-
da Sventes pagasta Sventes ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” (pro-
jekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/031/089) realizācija.

2013. gada 24. septembrī bija no-
slēgta vienošanās ar Centrālo fi nan-
šu un līgumu aģentūru par ES fonda 
projekta īstenošanu un Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda fi nansējuma 
piešķiršanu.

Galvenie projekta mērķi bija veici-
nāt ilgtspējīgu, efektīvu un kvalitatī-
vu ūdensapgādes un kanalizācijas pa-
kalpojumu nodrošināšanu, uzlabojot 
ūdensapgādes un notekūdeņu savāk-
šanu un attīrīšanu un paplašinot pa-
kalpojuma pieejamību Sventes ciemā.

Tika veikts atklātā konkursa iepir-
kums uz būvniecības darbiem, kura 
rezultātā par uzvarētāju tika atzīts 

SIA “Hektors”. Uzņēmējs, neskatoties 
uz to, ka neparedzēto laika apstākļu 
dēļ būvdarbi vairākas reizes tika pār-
traukti, veiksmīgi veica visus nepie-
ciešamos darbus un 2015.gada 13.jūli-
jā objekts tika pieņemts ekspluatācijā.

Projekta rezultātā Sventes ciema 
četrās ielās (Alejas, Daugavpils, Meža, 
Strādnieku) ir izbūvēti kanalizācijas 
pašteces vadi, Alejas ielā ir izbūvēts 
kanalizācijas spiedvads un kanalizā-
cijas pārsūknēšanas stacija.

Daugavpils un Meža ielā ir rekons-
truēts ūdensvads, kā arī ir uzstādīts 
autonomais dīzeļģenerators un re-
konstruēta dzeramā ūdens sagatavo-
šanas stacija.

Projekta realizācijā tika ieguldīti 
līdzekļi 309054,41 euro apmērā (ar 
PVN) un tai skaitā 85% no attiecinā-
mo izmaksu summas ir Eiropas Savie-
nības fi nansējums.

Atzīmēta Pasaules Hepatīta diena

28.jūlijā tika atzīmēta Pasaules Ve-
selības organizācijas Pasaules Hepatī-
ta diena.

C un B hepatīta simptomi bieži ir 
nemanāmi līdz sākušās nopietnas 
veselības problēmas, kad ārstēšana 
ir daudz sarežģītāka un nopietnāka, 
tāpēc SPKC speciālisti aicina ikvienu 
profi laktiski pārbaudīties un veikt he-
patīta testu, vēršoties pie sava ģime-
nes ārsta.

Atgādinām, ka ar B un C hepatītu 
iespējams infi cēties:

• lietojot kopīgus injicēšanas 
piederumus (šļirces, adatas un citus);

• lietojot kopīgus higiēnas pie-
derumus (skuvekļus, zobu birstes 
u.tml.);

• ja netiek lietots prezervatīvs 
dzimumkontaktu laikā ar infi cēto per-
sonu;

• ja nav pareizi sterilizēti ins-
trumenti – arī skaistumkopšanas 
procedūru (manikīrs, pedikīrs, tetovē-
šana, pīrsings) vai medicīnisko mani-
pulāciju laikā (zobārstniecība, ķirur-

ģiskas manipulācijas);
• asins pārliešanas laikā (Lat-

vijā asinis pirms pārliešanas tiek pār-
baudītas, lai novērstu šādu iespēju).

Pret B hepatītu ir pieejama vakci-
nācija, ko apmaksā valsts un bērni to 
saņem vakcinācijas kalendāra ietva-
ros, savukārt no C hepatīta sevi var 
pasargāt, tikai ievērojot profi lakses 
pasākumus. 

Saslimstība ar akūtu B hepatītu 
samazinās un pēdējos gados tiek re-
ģistrēti aptuveni 3 līdz 4 gadījumi uz 
100 000 iedzīvotāju. Visaugstākā sa-
slimstība ar akūtu B hepatītu pēdējo 5 
gadu laikā reģistrēta Kurzemes reģio-
nā (6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotā-
ju), ar hronisku B hepatītu -  Pierīgas 
reģionā (4 gadījumi uz 100 000 iedzī-
votāju). Jāatzīmē, ka kopumā Latvijā 
hronisko B hepatītu gadījumu skaits 
pieaug. 

Analizējot datus par saslimstību ar 
C hepatītu redzams, ka pēdējos gados 
akūtu C hepatītu gadījumu skaits sa-
glabājas aptuveni vienā līmenī - ap-
mēram 3 gadījumi uz 100 000 iedzī-
votāju. Hronisko C hepatīta gadījumu 
skaits, tāpat, kā hronisko B hepatītu 
gadījumu skaits palielinās – 2014.
gadā reģistrēti 1706 hroniska C he-
patīta gadījumi, bet 2013.gadā - 1221. 
Pēdējo 5 gadu laikā augstākā saslim-
stība gan ar akūtu, gan ar hronisko C 
hepatītu bijusi Rīgas reģionā (attiecīgi 
4 un 92 gadījumi uz 100 000 iedzīvo-
tāju). 

Novada pārstāvji piedalījās 
investīciju forumā Baltkrievijā

Baltkrievijas republikas Glubokoje 
rajonā, ikgadējo svētku “Ķiršu festivāls” 
ietvaros, tika organizēts starptautiskais 
Investīciju Forums, kurā piedalīties tika 
aicināti arī Daugavpils novada pašval-
dības pārstāvji - domes priekšsēdētājas 
vietnieks Arvīds Kucins, pašvaldības 
izpilddirektore Vanda Kezika un Kultū-
ras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne.

Investīciju forumā piedalījās vietējās 
varas un biznesa vides pārstāvji no Lat-
vijas, Lietuvas, Krievijas, Polijas, Vāci-
jas, Izraēlas un Gruzijas. Tika aptvertas 
dažādas sadarbības jomas – ekonomika 
un attīstība, inovācijas un tehnoloģijas, 
kultūra un tūrisms.

Vienā no darba grupām uzstājās Kul-
tūras pārvaldes vadītāja I.Mukāne, 
kura savā prezentācijā aplūkoja tēmu 
par radošo kultūras teritoriju attīstību 
lauku teritorijās, par piemēru ņemot 
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības projektu piere-
dzi. Prezentācijas mērķis bija informēt 

potenciālos sadarbības partnerus par 
tām lietām un idejām, ar kurām nova-
dā šobrīd tiek strādāts, un atspoguļot 
problēmas, kuras varētu nākotnē risi-
nāt ar pārrobežu projektiem. Kā atklā-
ja I.Mukāne, Daugavpils novads jau ir 
ieskicējis šādas radošās teritorijas no-
vadā, kur ir vērts investēt līdzekļus un 
meklēt partnerus – tā varētu būt Vabo-
les muiža, Līksna, Daugavas loki, Slu-
tišķi, Višķi, Berķenele. 

Pēc praktiskā darba forumā, viesi ap-
meklēja arī vietējo ražotāju izstādi un 
apmeklēja vērienīgu investīciju objektu 
Glubokoje rajonā - nesen izveidoto ārst-
niecisko atpūtas kompleksu, kurā jau 
šobrīd ieguldīti 24 miljoni ASV dolāru. 

Daugavpils novada un Glubokoje ra-
jona Sadarbības līguma parakstīšana 
plānota septembrī, Daugavpils novada 
dienu laikā, kad Glubokoje rajona iz-
pildkomitejas pārstāvji ieradīsies atbil-
des vizītē.

Elza Timšāne
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Ar labām atmiņām par XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem

XI Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki ir izskanējuši! Pie-
cu gadu garais, darba pilnais ceļš uz 
svētkiem vainagojās ar 364 Daugav-
pils novada skolēnu dalību šajā skais-
tajā pasākumā.

 Vaboles, Nīcgales, Lāču, Špoģu sko-
lu dejotāji  (7 tautas deju kolektīvi)  ri-
tināja deju soļus tautas deju kolektīvu 
lielkoncertā „Līdz varavīksnei tikt” ar 
moto ”Soļus kā burtus kopā liksim un 
tā līdz varavīksnei tiksim”. Silenes, 
Sventes, Lāču, Špoģu, Naujenes skolu 
koru dziedātāji vienojās kopīgā dzies-
mā svētku noslēguma koncertā „Manā  
dziesmā  tu...”.

Koncertā „Taures sauc!” kopā ar 
citiem Latvijas labākajiem pūtēju or-
ķestriem uzstājās arī Naujenes mūzi-
kas un mākslas skolas pūtēju orķes-
tris. 

Vaboles un Špoģu skolu folkloras 
kopu dalībnieki pieskandināja gan 
Brīvdabas muzeju, gan Vērmanes 
dārzu. „Riti raiti”-tā skanēja bērnu 
un jauniešu folkloras kopu program-
ma. Savu artavu vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas projektā „Rakstu 
darbi” ieguldīja arī Vaboles, Biķernie-
ku un Nīcgales jaunie mākslinieki, jo 
viņu darbus visu svētku laiku varēja 
aplūkot Latvijas dzelzceļa muzejā. 
Iz-raksti, ap-raksti, pie-raksti, meln-
raksti un citi raksti pulcēja ik dienu 
dalībniekus Vērmaņdārzā, kur noti-
ka „Burtiski burvīgs burziņš”. Šajā 
burziņā savā amatu prasmē dalījās 
mūsu novada Višķu profesionālās vi-
dusskolas radošās darbnīcas (projekts 
„Radi, rādi, raidi”), Sventes vidussko-
las radošās darbnīcas „Dejojošās tau-
tumeitas” (projekts „Rakstu darbi”), 
Medumu internātpamatskolas rado-
šās darbnīcas (projekts „Mēs rakstām 

sevi Dziesmusvētkos”), Sventes vidus-
skolas audzēkņi rādīja savus ekspe-
rimentus burbuļu pūšanā ,bet Zem-
gales vidusskolas audzēkne Tatjana 
Lukjanska dalījās ar vides projekta 
pētījuma rezultātiem (projekts „Burto 
dabā, vidē, visumā”). 

Esam priecīgi un gandarīti par 
mūsu novada komandas un  bērnu 
un jauniešu darbu! Protams, ir mieles 
par nepiedalīšanos Svētku gājienā. 
Taču naktī pēc rīkojuma, ka gājiens 
nenotiks, un ņemot vērā pārkārtoto 
darbības grafiku un citus faktorus, 
par tādu lēmumu izšķīrās Daugavpils 
novada darba grupa. Nekorekti izskan 
informācija masu medijos , ka gājienā 
piedalījās 98% Svētku dalībnieku, jo 
zināmi vismaz 20 novadi, kuri, līdzīgi 
kā mēs, ievēroja ministres lēmumu. 
Daugavpils novada skolotāji, pašval-
dības un skolu administrācija gājiena 
dienā nolika ziedus pie Brīvības pie-
minekļa.

Daugavpils novada svētku rīcības 
komiteja ir pateicīga Rīgas 28. vidus-
skolas administrācijai un ēdināšanas 
firmas „Fristar” kolektīvam par palī-
dzību un atsaucību dalībnieku izmi-
tināšanas un ēdināšanas jautājumu 
risināšanā. Kā arī paldies visām pa-
gasta pārvaldēm par sarūpētajiem 
transportiem.   

Ceru, ka visi bērni un arī skolotāji  ir 
atpūtušies un izgulējušies, domās sa-
glabājot priecīgos un laimīgos Svētku 
brīžus. 

Dziesmu svētku kustība ir nepār-
traukts kultūras mantojuma saglabā-
šanas process. Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki ir stiprs pavediens, 
kas ik piecus gadus pavada mūs ceļā 
uz Vispārējiem latviešu dziesmu un 
deju svētkiem.

Jolanta Urbāne 
Svētku koordinatore 

Vācu jaunieši līdzdarbojās 
Dziesmu un deju svētku norisēs

Noslēgtā sadarbības nodomu proto-
kola ietvaros starp Daugavpils nova-
da domi un  Vācijas Republikas In-
ternacionālās Savienības e.V Ziemeļu 
nodaļu, laika posmā no 7.jūlija līdz 
13.jūlijam, notika  jauniešu apmaiņa, 
kuras ietvaros Vācijas jaunieši vieso-
jās Latvijā. 

Jauniešu apmaiņa jau ir kļuvusi par 
ilggadēju tradīciju, bet šovasar pirmo 
reizi Vācijas jauniešiem bija iespēja 
piedalīties un izjust Skolēnu Dziesmu 
un deju svētku atmosfēru.  

Jau no pirmajiem mirkļiem, dzīvo-
jot kopā Rīgas 28.vidusskolā, izvei-
dojās draudzīgi  kontakti ar novada 
bērniem un jauniešiem. Vācu bērni ar 
interesi aktīvi mācījās latviešu folklo-
ras deju un rotaļu elementus, mēģi-
nāja kopā uzspēlēt dažādus mūzikas 
instrumentus. 

Par nometnes kulmināciju kļuva 
deju kolektīvu lielkoncerta un Dzies-
mu svētku noslēguma koncerta ap-

meklējums, kas atstāja visspilgtākos 
iespaidus. Vācu jaunieši atzinās, ka ir 
pārsteigti par latviešu nacionālo kul-
tūras vērtību saglabāšanu un jaunie-
šu līdzdarbību tradīciju uzturēšanā, 
kas, diemžēl, nav tik bieži novērojams 
Vācijā. 

Vācu jauniešiem bija iespēja arī 
iepazīt Latvijas galvaspilsētu, pavi-
zināties ar kuģīti pa Daugavu, izbau-
dīt folkloras kopu un pūtēju orķestru 
priekšnesumus pie Brīvības piemi-
nekļa,  apmeklēt Jūrmalu un Siguldu, 
kā arī uzzināt vairāk  par latviešu vēs-
turi un kultūras tradīcijām,  apmek-
lējot Latvijas etnogrāfisko brīvdabas  
muzeju. 

Emocionālas bija bērnu atvadas no 
Latvijas,  jo dziesma un deja patiesi 
spēj vienot  jauniešus no dažādām val-
stīm.

Ella Balaško
Sventes vidusskolas pedagoģe
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Jaunieši vasarā izmanto iespēju nopelnīt un gūt darba pieredzi
Šogad skolēnu vasaras nodarbinā-

tības programmas ietvaros izveidotas 
164 darba vietas, no tām 93 vakances 
uzņēmumos un 71 – pašvaldības ies-
tādēs. Vēlmi vasarā nopelnīt izrādīja 
196 skolēni no visiem pagastiem, lie-
lākajai daļai jauniešu šī iespēja tika 
dota. 

Programmai esot jau pusē, varējām 
pārliecināties, ka kopumā par jaunie-
šu darbu un motivāciju uzņēmēji un 
viņu darba vadītāji nesūdzas – ar ne-
lieliem izņēmumiem, strādā čakli un 
motivēti.  Īpaši laba sadarbība Dau-
gavpils novadam izveidojusies ar SIA 
«Antaris”, kuri radījuši 33 darba vie-
tas skolēniem visā novada teritorijā 
gan atpūtas bāzē «Silene», gan «Elvi» 
un «Saules veikalos”. Apciemojot jau-
niešus veikalos, pārliecinājāmies, ka 
viņu darba pienākumos ietilpst izlikt 
cenu zīmes, gādāt par preces papildi-
nāšanu un derīguma termiņa pārbau-
di, rūpēties par plauktu un veikala 
tīrību. Kā atklāja Deniss Jerovejevs 
no Kalkūnes un Kristīne Platonova 
no Salienas pagasta, nākotnē viņi plā-
no mācīties Daugavpils Tirdzniecības 
skolā, tāpēc šī pieredze viņiem lieti 
noderēs. Savukārt Viktorija Bīriņa no 
Locikiem nolēma strādāt „Elvi” veika-
lā, jo darba vieta atrodas tuvu mājām, 
savukārt Jeļena Andrule nākotnē vē-
las kļūt par horeogrāfi, tāpēc šī piere-
dze vairāk kalpo kā praktiska iespēja 
nopelnīt. 

Salienas pagasta komunālā dienes-
ta vadītājs Vitālijs Lazdāns pastāstīja, 
ka jauniešu darbs šovasar ļoti noder 
-  pirms kapu svētkiem sakopti kapi 
un baznīcas teritorija, labiekārtota un 
apzaļumota pagasta apkārtne. 

Jauniešu koordinatore Skrudalie-
nas pagastā Jeļena Hrapāne īpaši 
uzslavēja divus jauniešus – Iļju Jaki-
moviču un Imantu Fjodorovu, kuri bez 
mudināšanas izrādīja iniciatīvu un 
paši uzrunāja potenciālos darba de-
vējus. Iļja asistē J. Hrapāni ikdienas 
pienākumos – palīdz veidot drīzumā 
gaidāmo fotoizstādi, apstrādā fotogrā-
fijas, veido afišas un palīdz organizēt 
pasākumus. „Vēlmi strādāt vasarā iz-
rādīja tie jaunieši, kuri arī ikdienā ir 
aktīvi pagasta dzīves veidotāji,” novē-
rojumos dalījās J.Hrapāne. „Lai gan šī 
programma ir domāta jauniešu darba 
pieredzes gūšanai, ne mazāk būtisks 
ir fakts, ka laukos ir svarīgi arī nopel-
nīt. Daudziem jauniešiem darba pie-
tiek arī vecāku saimniecībās.”

Valērijs Matuļs no Silenes jūlijā di-
vas nedēļas palīdzēja kafejnīcā „Ma-
rianna” – uzkopa telpas un pieguļošo 
teritoriju. Viņš neslēpa, ka visgrūtā-
kais viņam ir bijusi logu mazgāšana, 
jo darījis to pirmo reizi. Tomēr darbs 
viņu nebiedē, tāpēc labprāt pieteiksies 
strādāt arī nākamgad – viņa plānos 
ir sakrāt naudu automašīnai. Līdzīgi 
pienākumi bija arī Danielai Hrapānei, 
kas palīdzēja  frizētavā „Jums” – viņa 
apsver domu nākotnē strādāt par fri-
zieri, tāpēc viņai bija interesanti iepa-
zīt šīs profesijas darba ikdienu. 

Viktors Krasovskis programmā pie-
dalījās jau trešo gadu – šogad viņš pa-
līdzēja atpūtas bāzē „Silene”. Viktoru 
priecēja, ka darbs ir svaigā gaisā, tā-
dējādi izdevies apvienot patīkamo ar 
lietderīgo – izbaudīt vasaru un reizē 
nopelnīt naudu saviem personīgajiem 
tēriņiem, lai nebūtu jāprasa vecākiem. 
„Silenē” jaunieši labiekārto teritoriju, 
palīdz būvniecības darbos, uzkopj vie-
su namus. Darba vadītāja Aļona Raš-
čevska atzīst, ka sadarbība norit ļoti 
veiksmīgi un ir prieks par jauniešu 
atbildīgumu. „Bērni ir malači – ko liek 
darīt, to arī dara. Arī paveicot darbu, 
viņi nāk un jautā, kā vēl var palīdzēt. 
Tie ir lauku bērni un to var redzēt, ka 
viņi nav slinki. Esmu pārliecināta, ka, 
strādājot, viņi labāk apzinās nopelnī-
tās naudas vērtību.”

Tikmēr Dmitrijs Bogdanovs no 
Naujenes pagasta jūlijā darbojās ģeo-

loģisko pakalpojumu uzņēmumā SIA 
„Šurfs”.  Puisis iepazina rasēšanas un 
3D modelēšanas Autocad programmu 
– sākumā esot likusies grūta, bet vē-
lāk “piešāvies”. Puisim bija arī iespēja 
darboties uz vietas objektā. „Ir intere-
santi, bet esmu sapratis, ka mani bi-
roja tipa darbs nesaista, manos nākot-
nes plānos ir kļūt par robežsargu vai 
ugunsdzēsēju,” atklāja naujenietis.  

Naujenes p/s  „Mežmaļos” jaunie-
ši šovasar palīdz lasīt zemenes, lasīt 
akmeņus no lauka, krāmēt sienu un 
veikt citus uzdotos darbus.  „Pirmo 
gadu kā uzņēmēja piedalos šajā prog-
rammā. Atzīšos, ka sākumā biju vīlu-
sies, jo pirmās maiņas bērni sagādāja 
zināmas problēmas ar motivāciju. To-
mēr otrās un trešās maiņas jaunieši – 
Andris Daļeckis, Viktorija Višņevska, 
Oļegs Lisovs un Mihails Haladovs, 
sabojāto iespaidu ir labojuši,” neslēpa 
saimniece Irēna Zemlicka. „Laukos 
darbs dzen darbu, tāpēc man prieks, 
ka šie jaunieši apzinīgi veic darbu un 
nekurn.” Mīlestība uz darbu un atbil-
dības izjūta sākas ģimenē – savos no-
vērojumos dalījās saimniece. 

Viesu nama „Višķezers” teritorijā 
sastaptie Špoģu vidusskolas audzēkņi 
Anastasija Leonova un Marģers Kra-
valis atklāja, ka strādāt viņiem patīk 
un viņi labprāt arī nākamgad pre-
tendēs uz vietu nodarbinātības prog-
rammā. Marģers uzskata, ka vasara 
ir pietiekoši gara, lai paspētu gan pa-
strādāt, gan atpūsties, turklāt jaunie-
tis šobrīd mācās auto kursos un vēlas 
pats segt mācību maksu. 

Višķu pagasta z/s „Ziediņi” īpašnie-
ce Janīna Kursīte šogad nodarbina 5 
jauniešus – Pāvelu Jefimovu, Vladu 
Streļcovu un Diānu Vārslavāni no 
Višķu pagasta, Jevģēniju Kazakovu 
un Igoru Grigorjevu no Maļinovas 
pagasta.  „Pirmo gadu man ir tik labi 
bērni. Mana pieredze ar viņiem ir 
tik pozitīva, ka man jau ar dažiem ir 
norunāts, ka no 1.augusta es viņus 
formēšu kā sezonas strādniekus un 
maksāšu algu jau no savas kabatas. 
Paldies novadam, ka, radot iespēju 
jauniešiem strādāt, atbalsta arī uzņē-
mējus,” tā J.Kursīte. 

Jāatzīmē, ka skolēnu vasaras no-
darbinātības programma ilgs līdz 29. 
augustam. Saskaņā ar likumu, 14-15 
gadus vecie skolēni ar Daugavpils 
novada pašvaldības līdzfinansējumu 
strādā 10 darba dienas, 16-19 gadus 
veci - 20 darba dienas, pašvaldība 
apmaksā 4 darba stundas minimālās 
stundas tarifa likmes apmērā. 

Elza Timšāne
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Festivāls „Asti gaisā” priecēja ar iespaidīgu aviošovu
12.jūlijā Grīvas lidlaukā, Kalkūnes 

pagastā, pulcējās kupls apmeklētāju 
skaits, lai piedalītos festivālā “Asti 
gaisā!”, kas popularizē dažādu lido-
jošo objektu - gaisa pūķu, lidaparātu 
modeļu, deltaplānu un Nacionālo bru-
ņoto spēku lidaparātu un izpletņlēcē-
ju demonstrējumus. Ar lielu interesi 
gan lieli, gan mazi izmantoja iespēju 
nofotgrafēties un iekāpt lidaparātos 
un izjust tajā valdošo atmosfēru. 

Plašais interesentu loks ap 3000 
tukstošiem liecināja, ka festivāls ir 
gaidīts un ļoti iecienīts pasākums, 
kurš jau trešo gadu norit jūlija vidū 
un ir kļuvis par neatņemamu Kalkū-
nes pagasta centrālo gada pasākumu. 

Festivālu atklāja ar ziepju burbu-
ļu fl ešmobu. Festivālā varēja baudīt 
kultūras programmu uz divām ska-
tuvēm, apvienojot tautisko roman-
tismu ar mūsdienu garšu. Skatītājus 
priecēja folkloras kopa “Rožupes vīri” 
no Līvāniem,  breika grupa Factory 
Kingz, grupa “Warm House”,  Kalkū-
nes pagasta sieviešu vokālais an-
samblis “Pērles” un Kalkūnes pagasta 

bērnu modernu deju kolektīvs „Vivat 
Kalkūne”, bērnu svētku organizācija 
Chucha Chacha, Lidija Breska, DJ 
WII & Jans un VPDK “Daugaveņa”. 
Svētku koncertu ar tautā iemīļotām 
dziesmām sniedza Latvijas estrādes 
leģenda – Žoržs Siksna. Festivālu vi-
sas dienas garumā koordinēja Māris 
Korsiets un Egils Viļumovs.

Ar dzīvnieku paraugdemonstrēju-
miem uzstājās Rēzeknes novada Kau-
natas pagasta z/s “Rudo kumeļu pau-
guri”. Festivāla turpinājumā viesiem 
bija iespēja pavizināties uz zirgiem, 
ponijiem un pat buļļa! 

Gan bērni, gan pieaugušie laida gai-
sa pūķus, kurus turpat varēja izgata-
vot radošajās darbnīcās un piedalīties 
gaisa pūķu parādē. Tika nominēti un 
apbalvoti arī pieci skaistāko gaisa 
pūķu īpašnieki. Labākā gaisa pūķa 
īpašnieks ieguva galveno balvu - ģime-
nes lidojumu ar lidmašīnu virs Kalkū-
nes pagasta.  Neskatoties uz lietaino 
un brīžiem vējaino laiku, pasākums 
noritēja bez aizķeršanās un skatītāji 
ar prieku sagaidīja pasākuma kulmi-

nāciju – aviošovu. 
Kalkūnes pagasta pārvalde izsaka 

pateicību festivāla līdzorganizatoriem 
un atbalstītājiem - biedrībai “Dau-
gavpils izpletņlēcēju sporta klubs” 
un personīgi kluba vadībai Andrejam 
Aļehnovičam un Jevģenijam Vladi-
mirovam, Daugavpils novada domei, 
Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem, 

”Baltijas pasākumu aģentūrai”, 
„Dautkom”, „Сейчас” , „Latgales Lai-
kam”, „Divu Krastu radio”, „ГРАНИ.
lv”, SEB bankai, „STORENT”, saim-
niecībai „Rudo kumeļu pauguri”.

Elza Timšāne

Valērijs Cigankovs
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Dubnā noritēja pagasta svētki
Jau astoto gadu, kad vasara piln-

briedā, Dubna uzpoš savu apkārtni, 
uzspodrina pašmāju kolektīvu reper-
tuāru, meklē sadraudzības kolektīvus 
tuvākā un tālākā apkaimē un aicina 
lielus un mazus, tuvus un tālus, godi-
nāt tās vārdu un kopā sanākt Dubnas 
pagasta svētkos.

Pagasta svētku pasākumu lepni 
atklāja VRS Daugavpils pārvaldes 
kinologi. Paldies VRS Daugavpils pār-
valdei par atsaucību un rasto iespēju 
sagādāt prieku ne tikai Dubnas ie-
dzīvotājiem, bet arī citiem pasākuma 
apmeklētājiem no kaimiņu pagastiem 
un novadiem. Neizsakāmā priekā 
mirdzēja bērnu acis, pieglaužoties pie 
samojeda šķirnes sunīša.

Svētku turpinājumā bērni un pie-
augušie iesaistījās radošajās darbnī-
cās kopā Jekaterinu Zeili un radošo 
darbnīcu meistariem no citiem nova-
diem. Patīkamas čalas bija dzirdamas 
piepūšamajā pilsētiņā, par kuru bija 
parūpējušies SIA „Akman”. Pagasta 
svētku ietvaros tika atklāta „Ceļojoša 
fotoizstāde” un pagasta fotoizstāde.

Pēc tam, kad Dubnas pagasta pār-
valdes vadītājs Ēvalds Stašulāns svei-
ca visus dalībniekus un apmeklētājus 
Dubnas pagasta astotajos pagasta 
svētkos un novēlēja patīkamu atpūtu, 
mazo estrādi piepildīja kupls kolektī-
vu skaits.

Koncertu atklāja Dubnas kultūras 
nama bērnu jauktais vokālais an-
samblis „Uguntiņa”  Gunas Pētersones 
vadībā. Folkloras kopa „Atzola”, Mari-
jas Umbraško vadībā, savu dziesmu 
pūru drīzumā vedīs uz Starptautisko 
folkloras festivālu  „Baltica-2015” un 
pagasta svētkos ielocīja balsis.

Svētku dalībniekus ar skaistām de-
jām iepriecināja Naujenes kultūras 
centra deju kolektīvs „Dveina” (va-
dītāja Santa Matisāne), ar jautrām 

dziesmām un „častuškām” - Ambeļu 
kultūras nama interešu grupa  „Ro-
maškas” (vad.Aleksandrs Borkovs-
kis), nepārspējams bija Vārkavas no-
vada amatierteātra kolektīvs ar jauko 
skeču Aijas Bitinas vadībā.

Savu talantu izrādīja tikko tapušais 
Višķu pagasta jauniešu vokālais an-
samblis „Anima Corde” vadītājas Ag-
ates Jermaļonokas un koncertmeista-
res Renātes Kurtišas vadībā. Dubnas 
pagasta mūsdienu interešu deju gru-
pa  „Dance is my feeling” Agritas Zei-
les vadībā lika padomāt par lietderīgu 
brīvā laika pavadīšanu.

Jau septīto gadu Dubnas pagas-
ta svētkus kuplināja Zarasu novada 
„Suveiko” kapella. Nepārspējams bija 
Lietuvas republikas komponists, di-
riģents maestro  Lioginas Abarius. 
Trīcēj’ kalni skanēj’ meži, kad Dubnas 
estrādē maestro kopā ar tautu nodzie-
dāja latviešu tautas dziesmu  - „Rīga 
dimd” un „Tek saulīte tecēdama”.

Ar Latgales novadam raksturīga-
jām dziesmām klātesošos saviļņoja 
Daugavpils novada skates laureāti – 
Martas Bicānes un koncertmeistares 
Jacintas Ciganovičas vadītais Višķu 
pagasta vokālais kvartets „LB+”.

Mūsdienīgo dziesmu ritmos mūsu 
koncertu pieskandināja Špoģu Mūzi-
kas un Mākslas skolas vokāli instru-
mentālais ansamblis „Mažors”, vadī-
tājs Viktors Ļeonovičs. 

Kā laba vēlējums un cerība tikties 
nākošgad tika nodziedāta kopdziesma 
„Lai laba diena tev un man”. Kolektī-
vu vadītāji iededzināja Dubnas svētku 
ugunskuru.

Visiem māksliniekiem un pašdarbī-
bas kolektīviem, kuri bija parūpēju-
šies par izdevušos kultūras program-
mu, tika pasniegtas pateicības un liels 
zemeņu trauks, ko bija sagādājis Vik-
tors Ptašņuks.

Neizpalika arī tradicionālais zupas 
katls. Par garšīgo zupu bija parūpēju-
šies Egdars Skreivers, Nadežda Iva-
nova un Rimma Jerofejeva.

Pateicību ir pelnījusi arī mūsu ak-
tīviste Irīna Malčanova par palīdzību 
pasākuma norisē.

Paldies pagasta pārvaldei, pasā-
kuma vadītājiem Egitai Birkmanei 
un Iļjam Sergejevam, pasākuma re-
žisorei Gunai Pētersonei, pasākuma 

apskaņotājam Aleksandram Borkov-
skim, visiem svētku dalībniekiem un 
skatītājiem.

Turpinājumā sekoja zaļumballe līdz 
rīta gaismai kopā ar grupu „Nāc dejot” 
no Aizkraukles. 

Janīna Bēķe 
Dubnas kultūras nama direktore
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Novada folkloras kopas piedalījās festivālā „Baltica 2015”
Ar folkloras kopu Saimes rītu, ska-

nīgu gājienu no Rēzeknes pilskalna 
līdz Festivāla parkam un Ārvalstu 
grupu koncertu, noslēdzās starptau-
tiskais folkloras festivāls „Baltica 
2015”, kas laikā no 15. līdz 19. jūlijam 
norisinājās vairākās Latvijas vietās, 
bet festivāla kulminācija tika izdzī-
vota Rēzeknes pilsētā un novadā. Šī 
gada festivāla tēma bija mantojums.  

Vaboles pagasta etnogrāfi skais an-
samblis „Vabaļis” 16. jūlijā izdziedāja 
sava pagasta dziesmas Vērmanes dār-
zā, kur visas dienas garumā skanēja 
Latvijas un ārvalstu grupu koncerti 
un darbojās gadatirgus. Savukārt 18. 
jūlijā etnogrāfi skais ansamblis devās 
uz Rēzeknes novada Sakstagalu. 

Naujenes Kultūras centra folkloras 
kopa „Rūžeņa” pārstāvēja mūsu nova-
du Turaidas muzejrezervātā 17. jūlija 
ieskaņu koncertā „Latgales manto-
jums”, bet 18. jūlijā devās uz Rēzeknes 
novada Verēmiem. 

17. jūlijā Rīgas kanāla malās pie 
Latvijas Nacionālās operas notika 
skanīgs novadu sadziedāšanās pa-

sākums, kurā sadziedāja arī Ambeļu 
kultūras nama folkloras kopa „Spei-
ga”.

Daugavpils novada Kultūras centra 
folkloras kopa „Dyrbyni” 18. jūlijā de-
vās uz Līvāniem, kur kopā ar folkloras 
kopām no Līvāniem, Turkiem, Bārtas, 
Salacgrīvas,  Sibīrijas un Portugāles 
uzstājās brīvdabas koncertā  „Gaste-
jam Leivōnūs!”. 

Nīcgales pagasta Tautas nama fol-
kloras kopa „Neicgalīši” un Dubnas 
pagasta Kultūras nama folkloras kopa 
„Atzola” kopā ar Ambeļu kultūras 
nama folkloras kopu „Speiga” 18.jū-
lijā piedalījās novadu sadziedāšanās 
pasākumā, kas notika vienā no skais-
tākajām Rēzeknes vietām – pilskalnā. 

Ar Starptautiskā folkloras festivāla 
„Baltica 2015” norisēm aprakstos un 
fotogalerijās var iepazīties internetā –  
http://www.festivalbaltica.com/ .

Anita Auzāne

Anita Auzāne, Olga Kuzmina
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Daugavpils novada 14. Grāmatu svētki
2015. gada 7. augustā

(Muzeja ielā 6, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads)

ProGrAmmA
10:30 – 16:00  Grāmatu komercizstāde, piedalās izdevniecības: Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Nordik,  
              Avots, Divpadsmit,  Latgales studentu centrs, Latvijas grāmata, Privetik u.c.  Pircēji piedalās jaunāko 
              grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs”
10:30   Naujenes kultūras centra folkloras kopas “Rūžeņa” mūzikāls sveiciens  pie Naujenes kultūras centra ieejas
16.00   Grāmatu svētku noslēgums.  Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs”. Akcijas “Esi aktīvs!” 
             apbalvošana. Naujenes kultūras centra lielajā zālē

PIEAUGUŠAJIEM
11:00  “Kad ziedu dārzā saule rotājas...” grāmatu svētku atklāšana  Naujenes kultūras centra lielajā zālē
11:30  „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija: “Kas ir laba izglītība?”. Piedalās Izglītības un zinātnes ministre     
             Mārīte Seile (Vienotība) Naujenes kultūras centra  lielajā zālē
14:00    “Dullā dzeguze” - stunda ar rakstnieci Moniku Zīli (Lauku Avīze)  Naujenes kultūras centra lielajā zālē
14:00   “Naujenes atmiņu stāsti” - saruna ar rakstnieku, novada pētnieku Staņislavu Ružānu  Naujenes kultūras 
              centra 2. stāvā
15:00   “Kas es esmu” - tikšanās ar grāmatas autoru, eksprezidentu Valdi Zatleru (Jumava)  Naujenes kultūras centra 
              lielajā zālē

VISIEM
11:00   “ Latgales ainava” - mākslinieces Anitas Karpenko gleznu izstāde pie Naujenes kultūras centra
11:30   ”Zum, zum, bites zum... “ - radošo darbnīcu vada amatnieks Valdis Grebežs pie Naujenes kultūras centra
11:30   Lielā musturdeķa veidošana - Naujenes Novadpētniecības muzeja radošā darbnīca pie Naujenes kultūras centra
11:30   “Tautas atmiņu lāde” -  Naujenes novadpētniecības muzeja radošā darbnīca pie Naujenes kultūras centra
12:30   “Manu lellīti sauc Lolīte” - Amatnieku sadarbības biedrības izstāde pie Naujenes kultūras centra
13:30   Vitamīnu zupa latgaliešu gaumē - cienasts Grāmatu svētku dalībniekiem pie Naujenes kultūras centra
14:00   ”Ziedu dārzā bites san.....” - dekoratīvo karodziņu fabrika kopā ar sieviešu klubu “Šarms” pie Naujenes  kultūras 
             centra

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
                                                              Vāc žetonus un piedalies bērnu un jauniešu akcijā “Esi aktīvs!”
11:30   Māksliniece Melānija Vilka atdzīvina burtus un ciparus - radošā nodarbība pirmsskolas  vecuma bērniem 
              (Lauku Avīze) Lāču pamatskolā (2. stāvā)
11:30  “Īsi panti, gari panti cits ar citu rotaļājas” - dzejas stunda ar Uldi Ausekli sākumskolas vecuma bērniem 
             (Lauku Avīze)  Lāču pamatskolā (2. stāvā)
11:30   “Annemarija. Nežēlīgās gadsimtnieku spēles”- tikšanās ar grāmatas autori Vitu Štelmaheri pamatskolas  
            vecuma bērniem (Lauku Avīze) Lāču pamatskolā (2. stāvā)
12:00   „Lēcu un veļos, krītu un ceļos” - piepūšamās atrakcijas pie Naujenes kultūras centra
12:30  „Brīnumainās sejiņas” - bodiarts kopā ar mākslinieci  Anitu Karpenko pie Naujenes  kultūras centra
12:30  Radošā darbnīca “Izkrāso Naujeni!”  sākumskolas vecuma bērniem, vada Sieviešu klubs “Šarms” Lāču 
             pamatskolā (2. stāvā)

       Daugavpils Zemessardzes 34. Artilērijas bataljona aktivitātes sadarbībā ar izdevniecību Zvaigzne ABC:
12:30   Improvizētā šķēršļu josla  Lāču pamatskolas stadionā
13:30   Atjautības uzdevumi  Lāču pamatskolas stadionā

14:00   Veiklības uzdevumi  Lāču pamatskolas stadionā
13:00 “Katram sava krāsa” - sportiskās aktivitātes bērniem un jauniešiem  pie Naujenes kultūras centra
13:30  „Sveiciens” -  radošo darbnīcu vada  bērnu žurnāls „Privetik”  pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem  pie 
            Lāču pamatskolas
14:00  “Bumbiņas mešana caur sienu” - sportiskās aktivitātes bērniem un jauniešiem pie Naujenes kultūras centra
15:00  “Saliec piramīdu” - sportiskās aktivitātes bērniem un jauniešiem pie Naujenes kultūras centra

Atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Latvijas Bērnu fonds, Jelgavas tipogrāfija, Nacionālie bruņotie 
spēki, SIA Drukātava, SIA VESTA-LK, Vienotība, Valdis Zatlers, Arturs Balts, Borisa un Ināras Teterevu fonds,  Daugavpils 
novada pašvaldība, Naujenes pagasta pārvalde, Lāču pamatskola
Sadarbības partneri:  Sieviešu klubs “Šarms”, Naujenes pagasta jauniešu biedrība “Esam kopā”
Informatīvie atbalstītāji:    „Latvijas Avīze”, “Daugavpils Novada Vēstis”,” Latgales Laiks”,  www.naujene.lv,  
www.daugavpilsnovads.lv
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 Skrudalienas pagasts uzvarēja Daugavpils novada 3.sporta spēlēs
Jau tradicionāli Silenē pulcējās 

pagasta iedzīvotāji un aktīva dzīves-
veida cienītāji, kopumā 214 dalībnie-
ki, lai piedalītos Daugavpils novada 
3.sporta spēlēs. Neskatoties uz tveici, 
sportisti bija aktīvi un ar azartu aiz-
stāvēja savu pagastu godu. 

Pirms sacensībām, dalībniekus uz-
runāja un veiksmi vēlēja pašvaldības 
izpilddirektore Vanda Kezika, Skrud-
alienas pagasta pārvaldes vadītāja 
Betija Ivanova, kā arī Daugavpils no-
vada domes Sporta nodaļas vadītājs 
Edgars Miglāns.

Baļķa mešānā starp dāmām visla-
bākā bija Iveta Aļehina (Skrudaliena), 
vīru konkurencē – laucesietis Andris 
Viļums.  A.Viļums sekmīgs bija arī 
ratu vilkšanā, savukārt no dāmām 
visātrākā bija ambeliete Ērika Roma-
nova. Maisa mešanā ar lāpstu nepār-
spēta  bija Ambeļu pagasta dāma Līga 
Dreikšana, starp kungiem - naujenie-
tis Edgars  Kumpins.

Šautriņas visprecīzāk raidīja mēr-
ķī kalupiete Nataļja Pumpiņa, starp 
kungiem – Aleksandrs Andrejevs no 
Biķernieku pagasta. 

Sacensības duetā noritēja paplātes 
nešanā un smaiļošanā. Te vissaska-
ņotāk darbojās maļinovieši – Oksana 
Jepifanova ar savas komandas part-

neriem Maksimu Parfjonovu un Vla-
dimiru Žaru. 

Sīva sacensība bija vērojama ko-
mandu stafetēs. Pludmales volejbolā 
godpilno 1.vietu ieguva Kalupe, 2.vie-
tā – Vecsaliena, 3.vieta - Sventes pa-
gasts.

Komandu lēcienos ar virvi zeltu ie-
guva Laucesa, sudrabs – Demenei, 
bronza- Kalkūnei. „Labirintā” – 1.vie-
ta Sventei, 2.vietā – Nīcgale, 3.-Ka-
lupe. Savukārt jautrajā komandu 
stafetē veiklākais bija Skrudalienas 
pagasts, 2.-Tabore, 3.-Medumi. 

Ar aktīvu līdzjutēju atbalstu virves 
vilkšanā, par spēcīgākajiem rāvējiem 
tika atzīta Ambeļu pagasta komanda, 
kurai piekāpās Skrudalienas un De-
menes pagasts. 

Svētku noslēgumā tika apkopti 
kopvērtējuma rezultāti un apbalvots 
„olimpiskais sešinieks”. Godpilno 
1.vietu un zelta kausu ieguva mājinie-
ki un svētku saimnieki – Skrudalienas 
pagasts, sudraba kausu saņēma vis-
kuplāk pārstāvētā Demenes pagasta 
komanda, bronzu – Ambeļu pagasts. 
4.vietā – Laucesas pagasts, 5.vietā – 
Kalupe, 6.vietā – Svente.

Elza Timšāne
Elza Timšāne, Olga Smane



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2015.gada 30.jūlijs 13

Spoži panākumi Latvijas 
pašvaldību veterānu 
52.finālsacensībās

18.jūlijā Bauskā noritēja Latvijas 
pašvaldību veterānu 52. finālsacensī-
bas. Mūsu novada sportisti - veterāni 
pārstāvēja novadu volejbola un viegl-
atlētikas disciplīnās. 

Dāmu volejbola komanda vecuma 
grupā 40+ ieguva pirmo vietu, dāmu 
komanda 30+ -ceturto. Vīriešu kon-
kurencē mūsu vīri vecuma grupā 
45+ sīvā cīņā zaudēja Līvānu novada 
volejbolistiem un ieguva otro vietu. 
Vieglatlētikas komandas dalībnieki 
ieguva četras zelta, astoņas sudraba 
un septiņas bronzas medaļas. 

Finālsacensībās piedalījās vairāk kā 
400 dalībnieki, kuru vidū daudzkār-
tēji Olimpisko spēļu, Pasaules, Eiro-
pas un Latvijas čempioni, rekordisti. 
Komandu atklāšanas parādē karoga 

pacelšanas gods tika uzticēts Olimpis-
kajam čempionam un šķēpmešanas 
leģendai Jānim Lūsim un 2014. gada 
uzvarētājkomandu- Bauskas, Rīgas 
un Daugavpils novada pārstāvjiem. 
Karoga pacelšanai no mūsu koman-
das tika izvelēts Vaboles pagasta ie-
dzīvotājs Romualds Saušs, kurš šogad 
Baltijas valstu veterānu čempionātā 
Valmierā ieguva 4 zelta medaļas da-
žādās vieglatlētikas disciplīnās. Līdz 
ar šīm finālsacensībām, Latvijas vete-
rānu sacensības ir noslēgušās - Dau-
gavpils novads iegūvis pirmo vietu 
grupu vērtējumā, aiz sevis atstājot 
daudzus sporta tradīcijām bagātus 
novadus un pilsētas.

Edgars Miglāns
 Sporta nodaļas vadītājs

Daugavpils novada vadība sveica 
LJo medaļniekus

7.jūlijā Daugavpils novada domē 
tika svinīgi godināti un apbalvoti 
Latvijas Jaunatnes Olimpiādes me-
daļnieki un viņu treneri.  Novada 
komandas sportistus sveica novada 
domes vadība. Domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska sportistiem pasnie-
dza naudas balvas un treneriem pa-
teicības dāvanas,  atzīmējot, ka ir liels 
lepnums par izcilajiem rezultātiem, 
un novēlēja, lai arī turpmāk pietiek 
spēka un motivācijas nodarboties ar 
sportu un sasniegt jaunas virsotnes. 

Apbalvoti tika 1.vietas ieguvēji brī-
vajā cīņā -  Ivars Šumskis, Aleksandrs 

Potapovs, Aleksandrs Stepanovs un 
Veronika Zujeva, par 3.vietu – Jevģē-
nijs Ostapko, un par iegūto 2.vietu 
trīssoļlēkšanā un 3.vietu tāllēkšanā - 
Marina Andrejeva. 

Tikšanās laikā tika apspriesta sa-
censību norise, sportistu tuvākie nā-
kotnes plāni, kā arī iespējas piesaistīt 
sportā citus novada audzēkņus. Spor-
ta skolas vadītājs Jānis Skrinda un 
treneri pateicās novada domes vadībai 
par finansiālu un morālu atbalstu. 

Elza Timšāne

Latvijas Jaunatnes olimpiādē izcīnītas 7 medaļas
Latvijas Jaunatnes Olimpiāde ir 

lielākais jaunatnes sporta notikums 
Latvijā. Šogad tajā piedalījās gan-
drīz 3 tūkstoši jauno sportistu no 86 
pašvaldībām. Izcili startēja Daugav-
pils novada sportisti, kuri ar 4 zel-
ta, 1 sudraba un 2 bronzas medaļām 
kopvērtējumā ierindojās 13.vietā.

Starp Latgales reģiona koman-
dām, Daugavpils novadu medaļu 
skaita ziņā pārspēja tikai Daugav-
pils pilsēta, kura ar 86 medaļām 
ierindojās otrajā vietā aiz Rīgas, un 
Balvu novads, kuras sportisti izcīnī-
ja 11 medaļas un ieņēma 10. vietu. 
Daugavpils novada pastāvēšanas 
vēsturē nebijis panākums – pirmo 
reizi LJO izcīnīta zelta medaļa, tur-
klāt uzreiz četras!

Lielāko medaļu pienesumu sa-
gādāja novada cīkstoņu komanda. 
Mūsu brīvās cīņas cīkstoņi ieguva 4 
zelta un 1 bronzas medaļu. 

Daugavpils novadam zelta meda-
ļas brīvajā cīņā izcīnīja taborietis 
un novada karognesējs atklāšanas 
ceremonijā Aleksandrs Potapovs 
(svara kategorijā līdz 58kg), Alek-
sandrs Stepanovs (svara kate-
gorijā līdz 50kg), naujenieši Ivars 
Šumskis (svara kategorijā līdz 
76kg)  un Veronika Zujeva (svara 
kategorijā līdz 60kg).

Bronzu brīvajā cīņā izcīnīja nau-
jenietis Jevģēnijs Ostapko svara 

kategorijā līdz 63kg. 
Brīvās cīņas sportistus sacensībām 

gatavoja Daugavpils novada sporta 
skolas treneru kolektīvs, kuru vadī-
ja treneris Andrejs Andrijanovs ar 
palīgiem Andžeju Plisko un Ivanu 
Kolosovu.

Sudrabu un bronzu Daugavpils 
novada komandai izcīnīja Maļinovas 
pagastā dzīvojošā Marina Andreje-
va. Bronzu Marina izcīnīja tāllēkša-
nā ar rezultātu 5.50m, trīssoļlēkša-
nā – sudrabu. 

Marina parādīja sevi kā ļoti stip-
ra rakstura sportisti. Trīssoļlēkša-
nā, pamatsacensību pēdējā mēģi-
nājumā, neveiksmīgi piezemējoties, 
mūsu sportiste guva ļoti smagu ro-
kas traumu, tomēr, ignorējot sāpes, 
viņa veica vēl 3 fināla lēcienus un 
pēdējā no tiem pat uzstādīja perso-
nīgo rekordu – 11.70m.

Tā kā vieglatlētikā ar diplomiem 
apbalvoja labākos sešus dalībniekus, 
tad uz goda pjedestāla tika arī Višķu 
pagastā dzīvojušais Sandis Proms, 
kurš izcīnīja 4.vietu vesera mešanā, 
Dmitrijs Vasiļjevs vairāk nekā 50 
sportistu konkurencē izcīnīja 5.vietu 
400m un 8.vietu - 200m skrējienā, 
naujeniete Mārīte Rimicāne bija 
piektā 2000m skrējienā ar kavēk-
ļiem.

Vieglatlētus sacensībām gatavo-
ja Daugavpils novada sporta skolas 

treneri Sergejs Petrakovs, Jana un 
Dmitrijs Hadakovi. 

Ne visiem sacensības izvērtās 
veiksmīgi, netrūka arī pārdzīvo-
jumu un neveiksmes, kas nākot-
nē tikai sniegs papildu rūdījumu. 
Nedaudz nepaveicās mūsu trenera 
Gļeba Zujeva gatavotajiem bokseri-
em, kuri pirmo reizi startēja tik no-
zīmīgā turnīrā. Tomēr, redzot viņu 
nopietno attieksmi pret treniņu 
darbu, var cerēt ka nākamajā LJO 
starp laureātiem būs arī Daugavpils 
novada bokseri. Šādi sporta svētki 

daudziem kalpos par spēcīgu stimu-
lu turpmākajiem treniņiem. Paldies 
visiem sportistiem, kuri piedalījās 
LJO, veiksmi turpmākajos startos.

Liels paldies arī Daugavpils nova-
da vadībai par finansiālo atbalstu, 
kā arī domes priekšsēdētājai Janī-
nai Jalinskai un Izglītības pārvaldes 
vadītājai Irēnai Bulašai par morālo 
atbalstu klātienē, apmeklējot sacen-
sības un atklāšanas parādi!

Jānis Skrinda
Sporta skolas direktors
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P E R S O N Ī B A

 Anna Jegorova strādā, lai cilvēkiem dzīve kļūtu labāka
26.jūlijā svinamajai Annas die-

nai par godu, uz sarunu aicinājām 
Daugavpils novada Sociālā dienesta 
vadītāju Annu Jegorovu, kas vairāk 
kā pusi mūža veltījusi darbam ar 
cilvēkiem medicīnas un sociālā dar-
ba jomā. A.Jegorova strādā arī par 
pasniedzēju Baltijas Psiholoģijas 
un Menedžmenta augstskolā, pilda 
priekšsēdētājas amata pienākumus 
Latvijas Sarkanā Krusta Daugav-
pils un Ilūkstes novada komitejā 
un Kalupes kopienu atbalsta centrā 
“Vitrāža”, kā valdes locekle aktīvi 
darbojas Latvijas Sociālo dienestu 
vadītāju apvienībā un sieviešu klu-
bā “Astras” (Kalupe).

Kolēģi un draugi jūs biežāk 
dēvē par Anitu. Kā Anna pārta-
pa par Anitu?

Es nāku no toreizējā Ignatovas 
pagasta, Krāslavas rajona, tagadējā 
Andrupenes pagasta Dagdas nova-
dā. Tur arī sešu gadu vecumā uz-
sāku skolas gaitas mazā 1.-4.klašu 
skoliņā. 1.klasē sanāca trīs Annas 
un jau pirmajā stundā klases au-
dzinātāja mūs nokristīja par Annu, 
Anniņu un Anitu. Tā iegājies, ka 
sadzīvē es visiem esmu Anita – gan 
ģimenei, gan draugiem un kolēģiem. 
Lai gan ofi ciāli dokumentos es esmu 
Anna. Atceros, ka padomju laikos, 
kad Kalupes pagasta padomes de-
putātu sarakstos fi gurēju kā Anna, 
vēlēšanu dienā daudzi man pat tuvi 
cilvēki vaicāja, kas tā par tādu nepa-
zīstamu Annu.

Kā dzīves ceļi aizveda līdz dar-
bam sociālajā jomā?

Es beidzu Rīgas 2.medicīnas sko-
lu, pēc specialitātes esmu medicīnas 
māsa, pēc toreizējās sadales nokļu-
vu Kalupē. Lai gan mana pamatpro-
fesija bija mediķis darbā ar bērniem, 
tā kā strādāju laukos, tad nācās 
apkalpot gan pieaugušos, gan bēr-
nus. Esmu strādājusi gan par feld-
šeri ātrajā palīdzībā, gan stacionārā 
par medmāsu, vecāko māsu, bērnu 
māsu. 

90-to gadu sākumā valstī aizsākās 
sociālā darba pamati. Tā kā es biju 
arī Kalupes pagasta padomes depu-
tāte, turklāt vienīgā mediķe deputā-
tu sastāvā, toreizējais pagasta pado-
mes priekšsēdētājs Jānis Žuravskis, 
saņemot vēstuli no Labklājības mi-
nistrijas, ka valstī tiek ieviesta tāda 
joma kā sociālais darbs, uzrunāja 
mani, vai es nevēlētos pamēģināt. 
Es piekritu, lai gan toreiz praktis-
ki nevienam nebija izpratnes, kas 
tas sociālais darbs tāds ir. Sākumā 
šim darbam praktiski nebija robežu 
starp medicīnisko un sociālo aprūpi. 

Tikai pēc desmit gadiem sociālais 
darbinieks kā profesija parādījās ar 
savām iestrādēm, kas nošķīra to no 
medicīnas. Lai gan runājot tagad, 
varu teikt, ka gan medicīnā tiek 
uzlikta diagnoze, gan ari sociāla-
jā darbā tiek uzlikta diagnoze. Šīs 
abas jomas sasaucas – pirmkārt, 
tas ir darbs ar cilvēkiem, otrkārt – 
neatkarīgi no tā vai tev priekšā sēž 
pacients vai klients, ir jābūt profe-
sionālim, lai saprastu par ko viņš 
sūdzas, kas ir problēmas pamatā un 
kā to atrisināt. 

Tā nu sanāca, ka, sākot ar 90-ta-
jiem gadiem, Kalupes pagastā es 
strādāju gan par mediķi, gan par 
sociālo darbinieku. Abas šīs jomas 
apvienoju līdz 2009.gadam. 

Kāpēc izvēlējāties medicīnu?

Es nevaru konkrēti nosaukt to brī-
di bērnībā, kad sapratu, ka medicīna 
ir mans ceļš. Bet es ļoti labi atceros, 
ka man bija sadurstītas visas lelles 
ar ūdeni, adatām, apklātas ar sinep-
ju plāksteriem un bankām. Tas lai-
kam jau bija manī ieprogrammēts, 
ka es būšu medicīnas cilvēks. Dro-
ši vien pamats tam bija mana tēva 
māsas dziednieciskās spējas un arī 
tas, ka es diezgan agri zaudēju tēvu. 
Pēc tā, es 11 gados sev apsolīju, ka 
būšu mediķis, lai varētu līdzēt tur, 
kur es to spēšu darīt no sirds, jo ne 
katrs cilvēks spēj strādāt medicīnas 
jomā...

Vai nav žēl, ka medicīna pali-
kusi novārtā?

Arī šobrīd mana sirdslieta ir medi-
cīna. Es joprojām cenšos sekot līdzi 
informācijai par jaunajiem  medika-
mentiem, jaunajām tehnoloģijām, 
sasniegumiem medicīnā. Cenšos se-
kot jaunām publikācijām, apgūt ino-
vatīvas metodes aprūpē, jo tas ļoti 
noder sociālajā aprūpē. Arī šobrīd 
novadā esmu kā veselības veicināša-
nas koordinators, jo pašvaldība ir ie-
stājusies Latvijas Nacionālajā vese-
līgo pašvaldību tīklā. Tomēr liktenis 
lēmis, ka man bija pilnībā jāpāriet 
uz sociālo darbu. 

Kā gadu laikā mainījusies iz-
pratne par sociālo darbu?

90-tajos gados sociālais darbs aso-
ciējās ar pabalstiem. Par sociālā 
darba mērķiem tik dziļi kā šobrīd 
neviens nedomāja. Tomēr gadu laikā 
ir mainījusies izpratne par šo jomu. 
Tagad pamatā ir uzdevums, ka cil-
vēkam ir jāpalīdz ar dažādām meto-
dēm, pieejām, paņēmieniem, veicot 
sociālo darbu – pabalsts ir pēdējais 
salmiņš, jo tas nav ilgtermiņa risinā-
jums. 

Kā pašlaik klājas sociālajiem 
darbiniekiem pagastos, veicot 
ikdienas pienākumus?

Es uzskatu, ka viss ir atkarīgs no 
paša sociālā darbinieka, viņa at-
tieksmes un atbildības, zināšanu 
bagāžas, prasmes izprast cilvēku un 
panākt uzticību. Man sociālais dar-
binieks ir galvenais cilvēks pagastā, 
arī mans darbs praktiski ir atkarīgs 
no viņiem. Savus sociālos darbinie-
kus novadā es dievinu – katrs cilvēks 
ir unikāls un ar kaut ko atšķirīgs, 
bet tā palīdzība, ko viņi sniedz uz 
vietas, ir pati svarīgākā. Es saprotu, 
ka ne visiem sociālie darbinieki pa-
tīk, ne visiem viņi ir jāmīl, bet nevar 
noliegt, ka viņi visbiežāk kalpo kā 
pirmais risinājums un atbalsts.

Arī teorijā tiek mācīts, ka sociālā 
darbinieka specialitāte ir radoša 
pieeja, jo neeksistē vienādas problē-
mas, gadījumi un klienti. Problēmas 
ir ļoti dažādas, tāpēc nav vienas re-
ceptes kā jāstrādā.  Sociālajam dar-
biniekam ir jābūt ļoti tolerantam, 
elastīgam, radošam, jāredz pieci soļi 
uz priekšu, kā cilvēkam palīdzēt.

Vai nav tā, ka dažreiz nolaižas 
rokas, redzot, ka cilvēks nemaz 
nevēlas, lai viņam palīdz?

Ir dažādi gadījumi. Dažreiz tiešām 
ir tā, ka gribas sev pateikt – „zeme, 
atveries!”, jo izeju nevar saskatīt. 
Tomēr, šķetinot šādus gadījumus uz 
priekšu, piesaistot citus speciālistus, 
lūdzot padomu saviem kolēģiem, ri-
sinājums agri vai vēlu atrodas. Vie-
nīgi mēs nevaram palīdzēt tur, kur 
problēmas skar valstisku nozīmi, 
kur vajadzīgs valsts atbalsts un pa-

līdzība. 
Tagad valstī ir Sociālo dienestu va-

dītāju apvienība, kurā ļoti bieži tiek 
risinātas tās problēmas, kas skar vi-
sus valsts iedzīvotājus. Tiek rīkotas 
tikšanās ar Labklājības ministriju, 
Bērnu tiesību aizsardzības inspekci-
ju, Probācijas dienestu, Valsts kon-
troli, Nodarbinātības Valsts aģentū-
ru. Mēs arvien vairāk saskaramies 
ar tādām problēmām kā vardarbība 
ģimenēs, vardarbība pret bērniem 
un sievietēm, sāk jau parādīties arī 
vardarbība pret vīriešiem. Šeit ir jā-
meklē risinājums valsts līmenī un 
jābūt zinošiem šaurā jomā, piemē-
ram, lai varētu strādāt ar varmāk-
ām, vardarbībā cietušiem bērniem. 

Vai visbiežākais nelaimju cēlo-
nis ir alkoholisms?

Pamatproblēma ir bezdarbs. Ja cil-
vēks netiek nodarbināts, ģimenē pa-
rādās bezizeja, konfl ikti, materiālo 
resursu trūkums, atbildības zudums 
– tā rezultātā cilvēks vienkārši sāk 
dzert. Ja īstajā brīdī tiek sniegts at-
balsts, tad šo situāciju vēl var glābt. 
Bet, ja ir alkohola atkarība un cil-
vēks neko negrib mainīt, tad ir grū-
ti arī profesionālim palīdzēt. Nekas 
nenotiek piespiedu kārtā – cilvēkam 
jāsaprot pašam, ka kaut kas ir jā-
dara, lai šo situāciju uzlabotu. Pro-
tams, tas nav noslēpums, ka katrā 
pagastā ir cilvēki, kas ir alkohola 
atkarīgi. Tomēr es ticu, ka viņus vēl 
var pārliecināt, atgriezt, ir iespēja 
bezdarbniekus iesaistīt Minesotas 
programmā, ir iespēja apmeklēt psi-
hologu, psihoterapeitu, narkologu. Ir 
iespēja izmantot Nevalstiskā sekto-
ra pakalpojumus, vajag tikai to vē-
lēties. 

Par laimi, manā praksē ir šādi pie-
mēri, kad cilvēks atgriežas pie ģime-
nes, atjauno attiecības ar bērniem, 
vecākiem tiek atgrieztas bērnu ap-
rūpes tiesības. Šādi gadījumi priecē 
un rada gandarījumu, ka nav velti 
darīts darbs un izšķiests laiks. Bet, 
ja cilvēkam nav motivācijas, tad arī 
sociālais darbinieks ir bezspēcīgs. 

Kas ir jūsu atbalsts šajā darbā?
Uzskatu, ka sociālais darbs ir 

viens no smagākajiem darbiem, jo 
mums jāsaskaras ar lielu problēmu 
daudzveidību – nereti pat ir grūti sa-
prast no kura gala sākt, lai ģimenei 
palīdzētu. Tomēr man liels atbalsts 
ir mani kolēģi – sociālā darba spe-
ciālisti administratīvajā vadībā, so-
ciālie darbinieki pagastos. Es viņas 
saucu par „savām meitenēm”, „sau-
lītēm”. Par savu kolektīvu esmu kā 
klints, vienmēr cenšos atbalstīt pa-
sākumos, sniegt kādu padomu, būt 
kā komanda. Ar šādu pieeju mēģi-
nu palīdzēt savām meitenēm „neiz-
degt”. Mācu mēģināt neteikt balts, 
ja redzam melnu, neteikt korī ”Jā!”, 
kad jāsaka ”Nē!”, nebūt akliem, kur-
liem un vienaldzīgiem, kad ir jāsa-
redz, jāsadzird, jāsajūt.

Īpaši es atbalstu cilvēku vēlmi mā-
cīties, jo tā ir mana prioritāte – jo 
izglītotāks sociālais darbinieks, jo 
labāk viņš spēs palīdzēt cilvēkiem.

Pastāstiet par savu pieredzi 
augstskolas pasniedzējas darbā.  

Kad man piedāvāja kļūt par pa-
sniedzēju augstskolā, es ilgi domā-
ju vai to spēšu un vai man patiks 
šis darbs. Tomēr esmu sapratusi, 
ka man ļoti patīk sajūta, ka savu 
teorētisko un praktisko pieredzi es 
varu nodot tālāk jaunajai paaudzei. 

Es esmu gandarīta auditorijā redzot 
studentus, kas atnākuši tikko no vi-
dusskolas. Tas nozīmē, ka sociālajā 
jomā ieplūst jaunas vēsmas, jaunas 
zināšanas, un man prieks, ka jaunie-
ši izvēlas tik smagu darbu. Kamēr 
studenti tiek līdz 4.kursam, es jau 
redzu, kuri no viņiem spēs strādāt 
šo darbu un kuriem šis darbs patie-
šām varētu patikt. Studentus inter-
vējot 1.kursā, viņi parasti saka, ka 
grib palīdzēt cilvēkiem, bet jaunatne 
vēl neizprot, ko nozīmē palīdzēt – 
tas nozīmē 100% atdevi šim darbam, 
tajā pašā laikā spējot atcerēties, ka 
esi vajadzīgs arī savai ģimenei. Lielu 
prieku man sagādā, ja šo dzīves ceļu 
izvēlas puiši, jo pieņemts, ka tieši 
sievietes ir tās, kas izvēlas šo darbu. 
Sociālā darba pamats ir medicīna, 
psiholoģija, pedagoģija un fi lozofi ja. 
Sociālajam darbiniekam šodien jā-
būt universālam. 

Kādi ir jūsu vaļasprieki?
Man ļoti patīk ceļot. Gandrīz katru 

gadu cenšos kaut kur aizbraukt, to 
jau praktizēju no jaunības. Šo vēlmi 
esmu iepotējusi arī saviem bērniem, 
jo uzskatu, ka pasaule ir jāredz, lai 
varētu iepazīt arī citus dzīves mode-
ļus, attieksmi, metodes un pieejas. 
Tad ir vieglāk kaut ko inovatīvu ie-
viest arī savā novadā. 

Vēl man ļoti patīk adīt. Līdz šim 
brīdim man ir viss, kas vajadzīgs 
lauku cilvēkam – dārzs, puķes, kar-
tupeļu vagas. 

Vārds Anna nozīmē „žēlsirdī-
ba”. Vai šis vārds jums atbilst?

Jā, es esmu ļoti žēlsirdīgs cilvēks, 
man ir īpaša attieksme pret veciem 
cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti, 
pret tikko dzemdējušām māmiņām, 
pret jaundzimušiem bērniņiem. Man 
mīļi ir visi cilvēki. Ja man šīs īpašī-
bas nebūtu, es nevarētu strādāt šājā 
darbā. Es visus cilvēkus mīlu, un, ja 
man būtu tāda iespēja, es visus cil-
vēkus apskautu un teiktu – es visu 
darīšu priekš jums, lai dzīve kļūtu 
labāka! Smaga sajūta manī ir tad, ja 
es nevaru absolūti ne ar ko palīdzēt 
cilvēkam, kas man to ir lūdzis.

Mana vislielākā vērtība ir mani 
bērni. Dēls Andris ar ģimeni, meita 
Rita ar ģimeni, audžumeita Inese ar 
ģimeni. Un laikam šī žēlsirdības īpa-
šība ir ieaudzināta arī bērnos, jo arī 
viņu profesijas ir darbs ar cilvēkiem.  

Novadniekiem gribētu novēlēt ti-
cēt saviem spēkiem, jo mēs esam 
strādīga tauta. Meklēt jaunus risi-
nājumus, nākt ar idejām, kā uzlabot 
ikdienas soli, un nemeklēsim laimes 
zemi aiz trejdeviņām jūrām.

Ar Annu Jegorovu sarunājās 
Elza Timšāne
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

 Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagastā

Skromanis Staņislavs (1942.g.)
Biķernieku  pagastā

Gerasimovs Aleksandrs (1989.g.)
Demenes pagastā

Voitkevičs Vaclavs (1934.g.)
Kalupes pagastā

Sergejeva Maruta (1939.g.)
Jaskulis Jezups (1945.g.)

Preisa Jekaterina (1932.g.)

Laucesas pagastā 
Lazarevs Stepans (1942.g.)
Ivanovs Andrejs (1942.g.)

Līksnas pagastā
Kraukle Anna (1932.g.)
Oborūne Anna (1939.g.)

Medumu pagastā
Muštavinska Natālija (1933.g.)

Kurņeviča Ira (1954.g.)

Naujenes pagastā
Prohorovs Ignatijs (1938.g.)
Artemjevs Pāvels (1943.g.)
Skrudalienas pagastā

Koževnikovs Leontijs (1949.g.)
Sventes pagastā

Ivanovs Fjodors(1940.g.)
Tabores pagastā

Pauliņa Antoņina(1941.g.)

Vaboles pagastā 
Orbidāne Regīna(1946.g.)

Višķu pagastā
Želve Veronika (1941.g.)
Čižo Jevgeņijs (1944.g.)

Jeļistratova Fedora (1928.g.)
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A P S V E I C A M

Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturībubērniņu audzināšanā!

Novadā dzimuši
Biķernieku pagastā

Rada Beinaroviča (2.jūlijā)
Dubnas pagastā

Akilina Lagoiko (26.jūnijā)
Enija Naidjonova  (2.jūlijā)

Ainārs Pronoza (8.jūlijā)
Kalkūnes pagastā

Aleksejs Molčanovs (15.jūlijā)
Kalupes pagastā

Damians Mickevičs (28.jūnijā)
Laucesas pagastā

Sofi ja Ribakova (26.jūnijā)
Naujenes pagastā

Milana Fjodorova (30.jūnijā)
Aleksandra Filatova (9.jūlijā)

Dementijs Goršentovs (15.jūlijā)
Lika Paņkova (15.jūlijā)

Nīcgales pagastā
Gatis Valainis (16.jūnijā)
Roberts Kotovs (19.jūnijā)

Salienas pagastā 
Aleksejs Kapustins (27.jūnijā)

Višķu pagastā 
Oto Zdanovskis(16.jūlijā) 

Sveicam jaunlaulātos!
• Alīnu Mukāni un Jevgēniju Šemeli
• Jeļenu Ceļinsku un Jevgeņiju Mitrofanovu
• Lauru Šatreviču un Dmitriju Serovu
• Ivetu Gadzāni un Dmitriju Cvetkovu
• Sandru Koļesovu un Pāvelu Belousovu
• Oksanu Kauzovu un Juriju Solovjovu
• Ilonu Kolodinsku un Vitāliju Sidoreviču
• Intu Škutāni un Māri Zunu
• Jekaterinu Rodčenko un Patriku Janu Kokociņski
• Natāliju Revinu un Vadimu Dudenu
• Inetu Blāzi un Valdi Kokinu
• Nataļju Kirillovu un Denisu Hmeļnicki
• Linu Šipulinu un Alesandru Boļšakovu
• Inu Osipovu un Borisu Šumakovu
• Ļubovu Nikiforovu un Igoru Ivanovu
• Žannu Cavro un Ivaru Vārnu
• Karīnu Janoviču un Žani Rogozovu
• Diānu Kuzmiču un Alekseju Lispuhu
• Brigitu Ivbuli un Lī Deilu Feribī
• Viju Milaševiču un Iļju Krištafenko
• Ilgu Purvinsku un Artūru Škaparu
• Nadeždu Rimšāni-Čerņavsku un Viktoru Maksimovu 


