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Lielajā talkā sakopta novada teritorija 
23. aprīlī 49 apstiprinātajās talkas 

vietās norisinājās Lielā talka Dau-
gavpils novadā. Latvijā talka noritē-
jusi 1750 talkas vietās. Visaktīvāk 
novadā talkojuši Kalkūnes, Naujenes 
un Višķu pagastu iedzīvotāji. 

Kā katru gadu, arī šogad novada ie-
dzīvotāji ir bijuši gana aktīvi talkotāji. 
Ambeļu pagastā tika sakopta estrā-
des teritorija. Biķernieku pagastā 
tika sakopta ciema teritorija, vākti 
atkritumi, stādīti koki un krāsots 
bērnu rotaļu laukuma aprīkojums. 
Savukārt Biķernieku pamatsko-
las apkārtnes sakopšanā piedalījies 
skolas kolektīvs. Vairākos pagastos 
tika uzprišinātas un ierīkotas jau-
nas puķu dobes, kā arī stādīti koki 
un dekoratīvie stādi. Tā, piemēram, 
puķu dobe tika ierīkota Kumbuļu 
ciemā, Dubnas pagastā tika stādī-
tas egles, 20 egles tika iestādītas 
arī Višķu pagastā, Kalupes pagastā 
atjaunotas puķu dobes un stādīti de-
koratīvie krūmi, arī Līksnas parka 
jaunajā daļā tika stādīti koki. Nau-
jenes pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” kolektīvs piedalījās ziemas 
dārza, akmens dārza un dabas stūrī-
ša izveidē un augļu koku krāsošanā. 
Talkošanā piedalījušies 35 iestādes 
darbinieki. Nīcgales pamatskolā at-
jaunota Zaļā klase, uzstādīti soliņi 
un atjaunota bērzu aleja. Maļinovieši 
aktīvi iesaistījās bērzu un liepu stā-
dīšanā. Kopumā tika iestādīti 130 
koki. Tika sakoptas vairākas novada 
pludmales, ezeru, upju un dīķu kras-
ti. Tā, piemēram, Višķu pagastā tika 
sakopta pludmale un laivu stacija, 
kalkūnieši sakopa Daugavas krastu, 
Kalupes iedzīvotāji – Baltezera kras-
tu. Tāpat tika sakopts Medumu ezera 

krasts, Poguļankas upes apkārtne 
pie dižakmens un avota, publiskā 
pludmale pie Sventes ezera, Grāfu 
Plāteru-Zībergu pusmuižas parka 
dīķa apkārtne Vaboles pagastā, Ju-
gaņinas, Luknas un Dubnas ezera 
krasti. 

Tāpat vairākos pagastos notika 
ceļu posmu, ciemu teritoriju, parku, 
baznīcu apkārtņu un pieminekļu sa-
kopšanas darbi. Talkoja arī citu no-
vada pašvaldības iestāžu kolektīvi. 
Aktīvi talkoja Silenes un Skrudalie-
nas, Randenes, Kalupes, Tabores, 
Medumu, Naujenes, Nīcgales pamat-
skolas kolektīvi, kā arī Sventes, Špo-
ģu, Vaboles un Višķu profesionālās 
vidusskolas kolektīvi. 

Kapsētu sakopšanas darbos pie-
dalījās Skrudalienas, Līksnas, Nīc-
gales, Tabores, Kalupes un Dubnas 
pagastu iedzīvotāji. 

Savas apkārtējās teritorijas sako-
pa arī Višķu sociālās aprūpes centra 
un sociālo pakalpojumu centra „Pī-
lādzis” kolektīvi. Laucesas pagastā 
talkojuši arī IK „Lavra” pārstāvji, 
savukārt Sventē – viesu nama „Ru-
dzupuķes” kolektīvs, bet Skrudalienā 
– mednieku kolektīvs „Skrudaliena”. 

Daugavpils novada domes kolek-
tīvs talkoja dabas parkā „Daugavas 
loki”, sakopjot Daugavas krastu un 
Markovas takas apkārtni. 

Talkas noslēgumā talcinieki baudī-
ja kopīgas maltītes. Pagastu pārval-
žu vadītāji saka lielu paldies talcinie-
kiem par padarīto darbu.

Dārgie novadnieki, sveicam Latvijas neatkarības atjaunošanas 26.gadadienā!
Lai Latvijas valstiskumu kopīgiem spēkiem stiprinām ar mūsu sabiedrības saliedētību, labiem darbiem, 
radošu potenciālu un uzņēmīgumu! Ne tikai svētku reizēs, bet arī ikdienā leposimies ar savu tēvzemi, 
tās neatkarību augsti vērtējot un sargājot!

Daugavpils novada domes vārdā, domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska

Olga Smane 



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s2016.gada 28.aprīlisw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2

Daugavpils novada domes lēmumi

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

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

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

V A K A N C E

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
09.05. Salienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
16.05. Vaboles pagasta pārvalde 13.00-15.00
30.05. Ambeļu pagasta pārvalde 13.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
30.05. Dubnas pagasta pārvalde   14.00-16.00
Daina Amosova 
12.05. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
26.05. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Jānis Belkovskis
02.05. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
23.05. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

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

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

Valērijs Hrapāns
11.05. Vecsalienas pagasta pārvalde    10.00-12.00
17.05. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Roberts Jonāns
10.05. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
09.05. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
23.05. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
Edgars Kucins

11.05. Daugavas iela 34, Kraujas c. Jaunatnes 
iniciatīvas un sporta centrs 15.00-18.00

17.05. Daugavas iela 34, Kraujas c. Jaunatnes 
iniciatīvas un sporta centrs 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte

20.05. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 09.00-12.00

27.05. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 09.00-12.00

Juris Livčāns
16.05. Naujenes pagasta pārvalde 16.30-18.00
Anita Miltiņa
02.05. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
23.05. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko
10.05. Nīcgales pagasta pārvalde 09.00-10.00
18.05. Medumu pagasta pārvalde 09.00-10.00
24.05. Nīcgales pagasta pārvalde 09.00-10.00
Aivars Rasčevskis
02.05. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
09.05. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
10.05. Sventes vidusskola 16.00-18.00
24.05. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
27.05. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

Daugavpils novada Laucesas pamatskolas 
direktora amatam

(amata kods pēc profesiju klasifi katora - 1345 08)
Darba pamatpienākumi:
• Vadīt, plānot, organizēt skolas darbu atbilstoši tiesību aktu prasībām. 
• Veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu 

institūciju darbiniekiem. 
Prasības kandidātiem:
• Augstākā pedagoģiskā izglītība (jāatbilst Izglītības likuma 30.panta prasībām, Ministru kabine-

ta 3.10.2000. noteikumu Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai 
un profesionālajai kvalifi kācijai” prasībām un profesionālā pilnveide atbilstoši Ministru kabineta 
28.08.2007. noteikumu Nr.570 „Vispārējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu pro-
fesionālās pilnveides kārtība” prasībām).

• Darba pieredze pedagoģiskajā jomā ne mazāk kā 3 gadi. 
• Darba pieredze skolas direktora amatā vai citā izglītības vadības jomā ne mazāk kā 3 gadi.
• Izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana.
• Prasme plānot un organizēt izglītības iestādes darbu.
• Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas. 
• Zināšanas svešvalodās (vismaz vienā ES ofi ciālajā valodā).
• Spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā, komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās spējas
• Teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Offi ce). 
Pieteikuma dokumenti:
• Motivācijas vēstule;
• CV;
• Izglītības dokumentu kopijas. 
• Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas 

prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, 
vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

• Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas; 
• Laucesas pamatskolas attīstības koncepcija (līdz 3 A4 lapām datorrakstā);
• Izziņa no Sodu reģistra par nesodāmību.
Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā, iespējas profesionālai izaugs-

mei, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Pieteikumu ar norādi „Konkursam Laucesas pamatskolas direktora amatam”  var  iesniegt līdz 

2016.gada 20.maija plkst. 15.30:
• personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils novada domes darba laikā Personāla daļā 28.kabinetā; 
• sūtīt pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401.
Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, 

ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto da-
tumu un laiku.

Konkursa nolikums pieejams Daugavpils novada 
pašvaldības mājas lapā  www.daugavpilsnovads.lv.

2016.gada 14.aprīļa sēdē pieņemti 60 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2015.gada 26.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.7 “Nolikums licencētai 
makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dub-
nas upē Daugavpils novada Višķu pagasta terito-
rijā”, kuri pēc atzinuma saņemšanas no VARAM 
stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Dau-
gavpils novada vēstis”.
 Precizēja novada domes 25.02.2016. sais-

tošos noteikumus Nr.4 „Grozījums Daugavpils 
novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos no-
teikumos Nr. 12 „Par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Daugavpils novada administratīvajā 
teritorijā””. 
 Izdeva Nīcgales sākumskolas un Laucesas 

pamatskolas nolikumus.
 Aktualizēja novada attīstības programmas 

investīciju plānu 2016.-2018.gadam.
 Apstiprināja novada pasākumu plānu, sa-

gaidot Latvijas simtgadi. 
 Apstiprināja Valsts un pašvaldības vienotā 

klientu apkalpošanas centra Višķu pagasta Špoģu 
ciemā ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Nolēma pārņemt no Kalkūnes pagasta pār-

valdes valdījuma novada domes valdījumā nekus-
tamo īpašumu „Randenes pamatskola 2”, Dārza 

iela 57, Randene, Kalkūnes pagastā.
 Atbalstīja novada pašvaldības energoefek-

tivitātes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvo-
jamai mājai Nr.13, Muitas iela, Muitas, Kalkūnes 
pagastā un piešķīra novada pašvaldības līdzfi nan-
sējumu 20518 euro šīs mājas dzīvokļu īpašniekiem.
 Piešķīra Skrudalienas pagasta pārvaldei  

99,23 euro no nekustamā īpašuma atsavināšanas 
rezultātā gūtajiem novada pašvaldības budžetā lī-
dzekļiem, nosakot, ka tie tiks izmantoti katlu tel-
pas durvju nomaiņai.
 Piešķīra Sventes pagasta pārvaldei 1416 

euro no nekustamā īpašuma atsavināšanas rezul-
tātā gūtajiem novada pašvaldības budžetā līdzek-
ļiem, nosakot, ka tie tiks izmantoti siltummaiņa 
iegādei Sventes katlu mājai.
 Nolēma piedalīties kā sadarbības partne-

rim bez novada pašvaldības līdzfi nansējuma daļas 
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu 
projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īste-
nošana Latgales reģionā”. 
 Atzina izsoles uz 3 pašvaldības nekusta-

majiem īpašumiem Nīcgales, Naujenes un Medu-
mu pagastā.
 Apstiprināja izsoles protokolus uz 2 paš-

valdības nekustamajiem īpašumiem Laucesas un 
Sventes pagastā.
 Nolēma atsavināt 2 pašvaldības nekusta-

mos īpašumus Sventes un Vecsalienas pagastā.  
 Nolēma pārdot 3 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalkūnes, Vaboles un Vecsalienas pa-
gastā.  
 Nolēma pārdot izsolē 1 pašvaldības nekus-

tamo īpašumu Sventes pagastā un apstiprināja iz-
soles noteikumus.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā, sadaļā „Publiskie doku-
menti”.
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I
2016.gada 25.februārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti sais-

tošie noteikumi Nr.4 (protokols Nr.4., 41.&), precizēti ar Daugavpils 
novada domes 2016.gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 322 (protokols Nr. 7., 
59.&) “Grozījums Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija sais-
tošajos noteikumos Nr. 12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.pan-
ta trešo daļu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 
3.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos 
Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administra-
tīvajā teritorijā” šādu grozījumu un izteikt  21.punktu šādā redakcijā :

“21. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina sadzīves atkritumu izvešanu no 
atkritumu radītājiem  pēc nepieciešamības, bet ne retāk, kā vienu reizi mēne-
sī.”. 

 2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis”, ir izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.4  „Grozījums Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos no-
teikumos Nr. 12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā””

            1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils novada domes 
2011.gada 12.maija saistošie noteikumi Nr.12 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”.  
            2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
Ar saistošajiem noteikumiem tiek mainīti atkritumu apsaimniekotāja 
pienākumi, padarot elastīgāku obligāto atkritumu izvešanas reižu skaitu 
mēnesī.      
           3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžeta izdevumu 
daļu. 
           4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības teritorijā
Nav.
           5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav. 
           6. Informācija par konsultācijām 
Grozījumi saistošajos noteikumos tika apspriesti darba grupā. Saistošo 
noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada 
pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

2016.gada 25.februārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.3 (protokols Nr.4., 3.&), “Par augstas detalizācijas topo-
grāfi skās informācijas aprites kārtību Daugavpils novadā” 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ģeotelpiskās informācijas likuma 
6.pantu, 13.panta sesto daļu, 26.panta trešo daļu un 26.panta 7.1daļu, Ministru 
kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfi skās in-
formācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69., 79. un 81.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veic augstas detalizācijas 

topogrāfi skās informācijas (turpmāk - topogrāfi skā informācija) iesniegšanu, 
pārbaudi, reģistrāciju un izsniegšanu Daugavpils novada pašvaldībā, kā arī 
maksu par topogrāfi skās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, izsniegšanu un 
maksas veikšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. datu bāze - strukturēts, pārbaudītas topogrāfi skās informācijas 

apkopojums, kas nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras 
palīdzību. Datu bāzes pamats ir augstas detalizācijas digitāli topogrāfi skie plāni 
(ar mēroga noteiktību 1:500 un lielāki) ar esošajām inženierkomunikācijām, kā 
arī izpildmērījumu plāni;

2.2. datu bāzes uzturēšana - sistemātiska datu reģistrēšana, datu bāzes 
datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita 
digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu 
sniegšana datu bāzes lietotājiem;

2.3. datu bāzes turētājs – Daugavpils novada pašvaldības izvēlēta juridiska 
persona, ar kuru noslēgts līgums par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, un 
kura nodrošina datu bāzes uzturēšanu un aktualizāciju, nodrošina mērniecībai 
nepieciešamo datu izsniegšanu, topogrāfi skās informācijas pieņemšanu, 
pārbaudi un ievadīšanu vienotajā Daugavpils novada digitālajā topogrāfi skajā 
kartē (ar mēroga noteiktību 1:500 un lielāka);

2.4. mērniecības darbu izpildītājs - sertifi cēts ģeodēzisko darbu veicējs, kā arī 
komersants, kas nodarbina vismaz vienu sertifi cētu ģeodēzisko darbu veicēju;

2.5. Uzmērījumu reģistrs - Daugavpils novada topogrāfi skās informācijas 
sistēma, kas nodrošina topogrāfi skās informācijas reģistrāciju, kur katram 
reģistrētajam topogrāfi skajam plānam un izpildmērījuma plānam ir piešķirs 
individuāls un nemainīgs reģistrācijas numurs. 

3. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fi ziskām personām, kas Daugavpils 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic:

3.1. inženierkomunikāciju vai būvju (tai skaitā, ceļu inženierbūvju) 
būvniecību (projektēšana un būvdarbi) vai ekspluatāciju;

3.2. topogrāfi sko uzmērīšanu.
4. Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfi skās 

informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī 
mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu koordinē Daugavpils novada 
pašvaldība un realizē datu bāzes turētājs, kuram ir tiesības par pakalpojumiem 
saņemt maksu saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem 
par topogrāfi skās informācijas apriti.

II. Topogrāfi skās informācijas pārbaude, reģistrācija un izsniegšana
5. Nodrošinot uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas reģistrāciju topogrā-

fi skās informācijas datubāzē, mērniecības darbu izpildītājs datu bāzes turētājam 
iesniedz:

5.1. topogrāfi sko plānu vai izpildmērījuma plānu, kas ir noformēts normatī-
vajos aktos noteiktajā kārtībā;

5.2. topogrāfi sko plānu vai izpildmērījuma plānu digitālā vektordatu formā 
“Bentley Systems” datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai “Autode-
sk” datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā, izmantojot elektroniskos 

datu nesējus vai nosūtot topogrāfi sko vai izpildmērījuma plānu uz elektroniskā 
pasta adresi topo@dnd.lv. 

6. Mērniecības darbu izpildītājam pirms topogrāfi skā plāna iesniegšanas datu 
bāzes turētājam, tie jāsaskaņo ar uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunijāci-
ju turētājiem, tai skaitā, ar:

6.1. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  “Lattelecom”;
6.2. Akciju sabiedrību “Sadales tīkls”;
6.3. Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekus-

tamie īpašumi”;
6.4. Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (Bi-

ķernieku, Dubnas, Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Nauje-
nes, Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, Vecsalienas un Višķu pagastā);

6.5. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  “NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS” (Kalkūnes un Naujenes pagastā);

6.6. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  “DAUTKOM TV” (Naujenes pagasta 
Lociku un Vecstropu ciemā, Kalkūnes pagasta Kalkūnu un Randenes ciemā);

6.7. Daugavpils novada pašvaldības aģentūru “Višķi” (Višķu pagastā);
6.8. attiecīgo Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldi;
6.9. citiem inženierkomunikāciju turētājiem pēc datu bāzes turētāja piepra-

sījuma.
7. Pēc 6.punktā minēto saskaņojumu saņemšanas topogrāfi sko plānu iesniedz 

reģistrēšanai datu bāzes turētājam.
8. Datu bāzes turētājs mērniecības darbu izpildītāja iesniegtos topogrāfi skos 

vai izpildmērījuma plānus reģistrē to iesniegšanas secībā Uzmērījumu reģistrā, 
nodrošinot nedēļas atskaites publisku pieejamību, ievietojot to Daugavpils nova-
da pašvaldības tīmekļa vietnē - www.daugavpilsnovads.lv.

9. Pārbaudot topogrāfi skā plāna vai izpildmērījuma plāna atbilstību normatī-
vajos aktos noteiktajām prasībām, datu bāzes turētājs 10 (desmit) darba dienu 
laikā no topogrāfi skā plāna vai izpildmērījuma plāna saņemšanas dienas:

9.1. reģistrē topogrāfi skās informācijas datubāzē, uz topogrāfi skā plāna un 
izpildmērījuma plāna izdarot attiecīgu atzīmi saskaņā ar šo saistošo noteiku-
mu 1.pielikumu un izsniedz reģistrēto topogrāfi sko plānu un izpildmērījuma plā-
nu mērniecības darbu izpildītājam;

9.2. vai sniedz pamatotu atteikumu to reģistrēt, norādot uz iesniegtā plāna 
pieļautajām kļūdām un neatbilstībām. Plānu ar izdarītajām atzīmēm izsniedz 
mērniecības darbu izpildītājam un elektroniski nosūta vai nodod attiecīgo datni 
mērniecības darbu izpildītājam labojumu veikšanai.

10. Šo saistošo noetikumu 9.2.apakšpunktā minētajā gadījumā mērniecības 
darbu izpildītājam ir pienākums novērst kļūdas un neatbilstības topogrāfi skajā 
plānā vai izpildmērījuma plānā un laboto topogrāfi sko plānu vai izpildmērījuma 
plānu iesniegt atkārtotai pārbaudei datu bāzes turētājam, kas pēc atkārtotas 
pārbaudes veikšanas pieņem vienu no 9.punktā norādītajiem lēmumiem.

11. Topogrāfi skā plāna derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi pēc tā reģistrācijas 
datu bāzē, ja nav notikušas izmaiņas virszemes situācijā un inženierkomunikā-
ciju novietojumā.

12. Datu bāzē uzkrātos datus datu bāzes turētājs izsniedz:
12.1. Daugavpils novada domes, tās struktūrvienībām, iestādēm un Daugav-

pils novada pašvaldības kapitālsabiedrībām to funkciju vai uzdevumu izpildei;
12.2. mērniecības darbu izpildītājam, izpildot konkrētu pasūtījumu;
12.3. inženierkomunikāciju turētājam;
12.4. sertifi cētam zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu 

veicējam.
13. Pieprasītos datus datu bāzes turētājs izsūta uz pieprasītāja norādīto e-pas-

ta adresi, vai iekopē pieprasītāja elektroniskajā datu nesējā 5 (piecu) darba dienu 
laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.
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14. Visos gadījumos iesniegumam par informācijas pieprasīšanu pievieno shē-
mu ar objekta novietojumu (dgn, dwg vai dxf formātā) Latvijas 1992.gada ģeodē-
ziskajā koordinātu sistēmā.
III. Maksa par topogrāfi skās informācijas apriti un maksas veikšanas 

kārtība
15. Topogrāfi skās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un 

izsniegšana ir maksas pakalpojums. Maksa par topogrāfi skās informācijas apriti 
ir noteikta šo saistošo noteikumu 2.pielikumā.

16. Samaksu par topogrāfi skās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, 
sagatavošanu un izsniegšanu mērniecības darbu izpildītājs veic, pamatojoties uz 
datu bāzes turētāja izsniegto rēķinu, tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Datu 
bāzes turētājs topogrāfi skās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu 
un izsniegšanu veic šajos saistošajos noteikumos norādītajā termiņā pēc 
pakalpojuma apmaksas saņemšanas.

17. Ja mērniecības darbu izpildītājs iesniedz topogrāfi sko plānu vai 
izpildmērījuma plānu šo saistošo noteikumu 10.punktā noteiktajā kārtībā, maksu 
par atkārtotu pārbaudi un reģistrāciju nepiemēro. Minēto maksu nepiemēro 
tikai par vienu atkārtotu topogrāfi skā plāna vai izpildmērījuma plāna pārbaudi 
un reģistrāciju. Par katru nākamo atkārtoto pārbaudi un reģistrāciju maksu 
piemēro vispārējā kārtībā.

18. Ja šo saistošo noteikumu 12.2., 12.3. un 12.4.apakšpunktā noteiktie subjekti 
lūdz, lai šo saistošo noteikumu 2.pielikuma 1. un 5.punktā noteiktie pakalpojumi 
tiktu izpildīti 5 (piecu) darba dienu laikā, un ja datu bāzes turētājs šo lūgumu 
uzskata par izpildāmu, aprēķinot šāda pakalpojuma cenu, piemēro koefi cientu 2.

19. Šo saistošo noteikumu 12.1.apakšpunktā noteiktajiem subjektiem maksu 
par topogrāfi skās informācijas apriti nepiemēro.

20. Datu bāzes turētājs informāciju par sarkanajām līnijām izsniedz bez 
maksas.

21. Maksājumi par šo saistošo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem 
pakalpojumiem ieskaitāmi datu bāzes turētāja budžetā.

IV. Noslēguma jautājumi
22. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils novada domes:
23.1. 2012.gada 26.aprīļa saistošos noteikumus Nr. 4 „Augstas detalizācijas 

topogrāfi skās informācijas datubāzes izveides, uzturēšanas un informācijas 
aprites saistošie noteikumi”

23.2. 2013.gada 17.oktobra saistošos noteikumuss Nr. 24 „Grozījumi 
Daugavpils novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos  noteikumos Nr.4 
„Augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas datubāzes izveides, uzturēšanas 
un informācijas aprites saistošie noteikumi””;

23.3. 2014.gada 15.maija saistošos noteikumus Nr. 12 „Grozījums Daugavpils 
novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos  noteikumos Nr. 4 „Augstas 
detalizācijas topogrāfi skās informācijas datubāzes izveides, uzturēšanas un 
informācijas aprites saistošie noteikumi””.

1.pielikums
Daugavpils novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 3 (protokols Nr. 4., 3.&)
Reģistrācijas atzīmes paraugs

REĢISTRĒTS

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS

AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS 
INFORMĀCIJAS DATUBĀZĒ

_____._____.20____. Nr.__________________

e-pasts topo@dnd.lv, www.daugavpilsnovads.lv 

2.pielikums
Daugavpils novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajiem noteiku-

miem Nr. 3 (protokols Nr. 4., 3.&)

Maksas pakalpojumu izcenojumi par augstas detalizācijas 
topogrāfi skās informācijas apriti

 

Nr.
p.k. Pakalpojuma veids Mērvie-

nība
Izceno-
jums 

(euro)*

1.
Topogrāfi skā plāna pārbaude, reģistrācija  Datu bāzē, 
sagatavošana un izsniegšana mērniecības darbu 
izpildītājam

1.1. objekta platība līdz 0.30 ha (ieskaitot)                1 objekts 14,50
1.2. objekta platība  0.30 ha-0.50 ha (ieskaitot) 1 objekts 18,50
1.3. objekta platība 0.50 ha -1.00 ha (ieskaitot)          1 objekts 21,50
1.4. par katru nākamo objekta ha 1 ha 7,00
1.5. objekta maksimālā cena 1objekts 142,00
2. Izpildmērījuma plāna pārbaude un reģistrācija datu bāzē

2.1. garums līdz 300 m (ieskaitot) 1objekts 7,00
2.2. virs 300 m par katriem nākamajiem 100 m 100 m 3,00
2.3. objekta maksimālā cena 1objekts 142,00
3. Būvasu reģistrācija datubāzē 1objekts 7,00

4. Būves novietnes pārbaude un reģistrācija 
datubāzē  

1objekts 10,00

5. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un izsniegšana 
pasūtītājam 

5.1. objekts līdz 1.00 ha (ieskaitot) platībā 1 objekts 21,50
5.2. par katru nākamo objekta (ha) 1 ha 4,50

*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu 
pievienotās vērtības nodokli nepiemēro

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.3 „Par augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas aprites kārtību 
Daugavpils novadā”

            1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu, 13. panta sesto, 

septīto un astoto daļu un 26.panta trešo daļu pašvaldība, lai nodrošinātu 
savu funkciju un uzdevumu izpildi, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai 
augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas specifi kācijai, par savu ad-
ministratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfi skās 
informācijas datubāzi, kā arī nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo 
datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
            2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils novada administra-
tīvajā teritorijā notiks augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas iz-
sniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana.
           3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžeta izdevumu 
daļu. Lai nodrošinātu to izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas 
vai radīt jaunas darba vietas. 
           4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības teritorijā

Noteikumi būs obligāti visām juridiskām un fi ziskām personām, kas Dau-
gavpils novada administratīvajā teritorijā veic:

- inženierkomunikāciju vai būvju (tai skaitā, ceļu inženierbūvju) būvniecī-
bu (projektēšana un būvdarbi) vai ekspluatāciju;

- ģeodēziskos, topogrāfi skos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības 
darbus.
           5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Šo saistošo noteikumu izpildi koordinēs Daugavpils novada pašvaldība un 
realizēs datu bāzes turētājs- pašvaldības izvēlēta juridiska persona, ar kuru 
tiks noslēgts līgums par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, un kuram būs tie-
sības par pakalpojumiem saņemt maksu saskaņā ar apstiprinātajiem izce-
nojumiem par informācijas pārbaudi, reģistrāciju datu bāzē, sagatavošanu 
un izsniegšanu.

           6. Informācija par konsultācijām 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugav-

pils novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.
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Inovatīvu produktu un radošu ideju meklējumos Anikščai pilsētā Lietuvā

Biedrība “Daugavpils lietišķo sievie-
šu klubs OLIVIA” , saņemot  atbalstu  
projekta pieteikumam Daugavpils no-
vada  domes programmā  “Atbalsta 
fonds biedrībām”, uzsākusi  rīkot  mo-
tivācijas seminārus  “Kā radīt  inovatī-
vus produktus un pakalpojumus?”.

Semināra pirmā daļa  notika 15. 
aprīlī Anīkšču (Lietuva) Mākslas in-
kubatorā.  Semināra dalībnieki  - Dau-
gavpils novada amatnieki, pašnodarbi-
nātas personas, cilvēki, kas plāno savu 
uzņēmējdarbību, biedrību pārstāvji, 
muzeju darbinieki vispirms apmeklēja 
Zirgu muzeju Nūronu ciemā. Vairākās 
muzeja ēkās, kas integrētas ciema te-
ritorijā, izveidotas ekspozīcijas, kas 
parāda  cilvēka tuvākā līdzgaitnieka 
– zirga lomu gan saimniekošanā, gan 
kara laukā. Tālāk mūsu grupa apmek-
lēja vietējo tūrisma “magnētu” -  Anīkš-
ču reģionālajā dabas parkā iekārtoto 
pastaigu taku starp koku galotnēm.

Mākslas inkubators Anīkščos iz-
veidots  ar ES projektu atbalstu un ir 
darbības vieta individuālajiem uzņē-

mējiem, amatniekiem, kas sāk pirmos 
soļus biznesā.  Viņi šeit līdz pat pieciem 
gadiem var īrēt telpas par cenu, kas ir 
zemākā nekā tirgū, saņemt konsultāci-
jas un apmācības, inkubatora adminis-
trācija piedāvā iespējas kopīgai dalībai 
dažādās  izstādēs, gadatirgos, palīdz 
ar reklāmas kampaņām un klientu 
piesaisti. Inkubatorā mēs iepazinām 
vietējos amatniekus, māksliniekus, 
jaunos uzņēmējus, kuri  ļoti veiksmīgi 
pielieto savu radošumu un veido  biz-
nesu, viņu veiksmes stāsti, arī produk-
tu paraugi – modernas ādas dizaina 
rokassomas, trikotāžas apģērbi, koka 
putnu būrīši, stikla izstrādājumi  iz-
skatījās oriģināli un pievilcīgi. Īpašs  
bija kosmētikas uzņēmuma „Gamtos 
pilnatvė“ dibinātājas Renātes Paramo-
novas stāstījums, kurā  viņa dalījās ar 
saviem iedvesmas avotiem – dabas un 
dzimtās zemes mīlestību, izpratni par 
tradīcijām. Šīs  zināšanas viņu nekļū-
dīgi virzījušas veidot veiksmīgu un au-
gošu dabīgās kosmētikas uzņēmumu.  

Semināra dalībnieki ir pateicīgi 
Daugavpils novada domei un Anīkšču 
Mākslas  inkubatoram par lielisko ie-
spēju mācīties un gūt pieredzi,  iepazīt 
jaunas metodes, kā plānot uzņēmēj-
darbību, kā  izmantot savu radošumu 

un spēju domāt citādi. 
Semināra 2. daļa  notiks  29. aprīlī  

plkst. 10:00 Daugavpils novada Kultū-
ras centrā, kur tiks apspriesta iegūtā 
pieredze, dalībnieki dalīsies ar savam 
idejām, kā šeit - Daugavpils novadā, 
varētu kļūt pašnodarbināts,  radīt  jau-
nus produktus un pakalpojumus. Se-
minārā varēs saņemt informāciju par  
Daugavpils un Ilūkstes novadu part-
nerības “Kaimiņi” vietējās attīstības 
stratēģiju  2015.-2020.gada  un fi nan-

sējuma piesaisti  uzņēmēju un biedrī-
bu projektiem. Par to, kādi  soļi jāveic 
topošajiem uzņēmējiem, informēs Dau-
gavpils novada domes, Valsts ieņēmu-
mu dienesta  un Pārtikas veterinārā 
dienesta  pārstāvji.

Ināra Mukāne 
Biedrības “Daugavpils lietišķo 

sieviešu klubs OLIVIA” valdes locekle

Olga Kuzmina

Vaboliete Madara Žuka 
saņēma E.Samuļa stipendiju

19. aprīļa sarīkojumā Latvijas Ban-
kā Edvīna Samuļa stipendiju saņēma 
20 izcilnieki no dažādiem Latvijas no-
vadiem, tostarp Daugavpils novada. 
Stipendiāti ir no Latvijas Universi-
tātes, Daugavpils Universitātes, Rī-
gas Tehniskā universitātes, Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes, Lie-
pājas Universitātes, Rīgas Stradiņu 
universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija, Vidzemes Augstskolas 
un Banku Augstskolas. Tie ir topošie 
skolotāji, datorzinību speciālisti, fi -

nanšu speciālisti, pārtikas 
tehnologi, fi zioterapeiti, fi -
lologi, biologi un fi ziķi.

No Daugavpils novada 
Edvīna Samuļa izcilības 
stipendiju 200 EUR apmē-
rā ieguva Daugavpils Uni-
versitātes 3. kursa studen-
te, vaboliete Madara Žuka. 

Edvīns Samulis, ekono-
mikas zinātņu doktors, 
pats allaž ir bijis izcils savā 
jomā un nu augstu novērtē 
stipendiātu centību un sa-
sniegumus. Viņš bijis ilgga-
dējs vadošs darbinieks a/s 
,,LODE”, a/s ,,Latvijas Uni-
banka”, Rīgas pilsētas paš-
valdībā. Daudzpusīgās zi-
nāšanas ļāvušas Edvīnam 
Samulim kļūt par veiksmī-
gu uzņēmēju, šobrīd viņš 
ir Banku augstskolas goda 
profesors, vairāku SIA val-

des loceklis, bet galvenokārt - me-
cenāts, labdaris, talantīgu jauniešu 
atbalstītājs. Ziedotājs sadarbībā ar 
Vītolu fondu jau kopš 2007. gada pie-
šķir stipendijas.

Vītolu fonda mērķis ir stipendiju 
veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, 
bet maznodrošinātiem jauniešiem 
studēt Latvijas augstskolās. 

Daugavpils novada jaunatnes 
intelektuālā spēle – upgrade 

16.aprīlī Kalkūnes pagasta aktu 
zālē pulcējās 15 pagastu jauniešu ko-
mandas, lai piedalītos kārtējā intelek-
tuālajā spēlē, kas tika izspēlēta jaunā 
formātā jeb, runājot jauniešu valodā, 
– apgreidota.

Spēle notika 5 tūrēs, kas pašiem spē-
lētājiem likās negaidīti spēles sākumā. 
Pirmajā tūrē tika izspēlēti 10 klasis-
ki intelektuālās spēles jautājumi, lai 
jaunieši varētu iesildīties nākamajām 
tūrēm. Otrajā tūrē tika izspēlēti bilžu 
rēbusi, kur jauniešiem vajadzēja uz-
minēt, kādas pilsētas ir paslēpušās at-
tēlos. Šajā uzdevumā jauniešiem gāja 
dažādi, jo dažos gadījumos vajadzēja 
atcerēties gan Latvijas ievērojamās 
vietas, piemēram, Ķemeru nacionālo 
parku. Spēles trešajā tūrē jauniešiem 
tika rādīti fi lmu un seriālu fragmenti, 
atskaņoti dziesmu fragmenti. Šeit spē-
lētājiem bija jāuzmin šo fi lmu, seriālu 
un dziesmu nosaukumus un izpildī-
tājus. Patiess prieks, ka jaunieši zina 
tādas fi lmas kā “Emīla nedarbi” un 
atceras multfi lmu “Kaķīša dzirnavas”. 

jautājumiem. Sniedzot atbildi uz sesto 
jautājumu, bija jānosauc spēles tēma. 
Tikai vienai komandai izdevās uzmi-
nēt tūres tēmu – Prāta Vētra – jo visu 
piecu jautājumu atbildes sakrita ar 
mūsu pašmāju izpildītāju dziesmu no-
saukumiem. 

Spēles rezultātā III vietā ierindojās 
Višķu pagasta komanda, godalgoto II 
vietu izcīnīja Naujenes pagasta jau-
nieši, savukārt godalgoto pirmo vietu 
- Skrudalienas pagasta jauniešu ko-
manda. 

Paldies visām komandām par pieda-
līšanos un viņu atsauksmēm par spēli, 
Kalkūnes pagasta jaunatnes lietu at-
bildīgajai Natālijai Polovajai par palī-
dzību spēles organizēšanā, viesu mā-
jai “Rudzupuķes” par garšīgo linsēklu 
maizi, kas deva jauniešiem spēku spē-
les gaitā. 

Uz tikšanos kārtējā Daugavpils no-
vada jaunatnes intelektuālajā spēlē 
jau šoruden! 

Milāna Loča
Jaunatnes projektu koordinatore

Spēles ceturtajā tūrē 
komandām tika iedoti 9 
Latvijas ministru vārdi 
un uzvārdi, un viņiem 
vajadzēja pie katra vār-
da uzrakstīt atbilstošu 
attēla numuru, kur at-
tiecīgais ministrs ir at-
tēlots. Daži atzinās, ka 
minēja, un mēs varam 
droši teikt, ka intuīcija 
viņus nepievīla. Piektā 
tūre tika nosaukta par 
tematisko - tajā jaunie-
šiem bija jāatbild uz 5 
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Konkursā „Naujene 2016” triumfē audzēkņi no četrām valstīm 

Nedēļas garumā Daugavpils nova-
da Kultūras centrā norisinājās viens 
no nozīmīgākajiem mūzikas pasā-
kumiem novadā – XIV Starptautis-
kais akordeonistu – solistu konkurss 
“Naujene 2016”. Konkursu organizēja 
Naujenes Mūzikas un mākslas skola 
sadarbībā ar Daugavpils novada Kul-
tūras pārvaldi.

Konkurss ik gadu turpina paplaši-
nāt gan muzikālās, gan ģeogrāfi skās 
robežas -  šogad konkurss pulcēja 250 
dalībniekus no 89 izglītības iestādēm. 
Ar muzikāliem skaņdarbiem priecēja 
akordeonisti no Latvijas un tuvāka-
jām kaimiņvalstīm, gan tālāki viesi 
no Polijas, Šveices, Serbijas, Bosnijas 
un Hercogovinas. Dalībnieku skaits 

šogad bija rekordliels – jaunie mu-
zikanti tika vērtēti mūzikas skolu, 
vidusskolu, mūzikas augstskolu un 
vieglās mūzikas - varjetē kategorijā. 

12.aprīlī konkurss tika ofi ciāli at-
klāts - Naujenes Mūzikas un māks-
las skolas direktors Spodris Kačāns 
iepazīstināja klātesošos ar žūrijas 
locekļiem. Veiksmi un panākumus 
konkursantiem vēlēja Daugavpils 
novada pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezika un Kultūras pārvaldes 
vadītāja Ināra Mukāne.

Grand Prix mūzikas skolu 1. – 4. 
klašu grupā saņēma Mažeikas Mū-
zikas skolas 2. klases audzēkne 
Austeja Nociute, savukārt 5.-7. kla-
šu grupā - Sanktpēterburgas bērnu 

mākslas skolas Nr. 4 - 7. klases au-
dzēknis Maksims Kleimenovs.

Jāatzīmē, ka konkursā sekmīgi 
uzstājās arī Daugavpils novada mū-
zikas skolu audzēkņi. Visaugstāko 
punktu skaitu un diplomu par pirmo 
vietu saņēma Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkne Diāna Si-
ņeviča skolotājas Tatjanas Jukumas 
vadībā.

Mūzikas vidusskolu audzēkņi un 
vieglās mūzikas kategorijas dalīb-
nieki uzstājās divas dienas. Sīvajā 
sacensībā laurus plūca Tallat – Kelp-
šos Viļņas konservatorijas 4. kursa 
students Kaušius Gytis; savukārt šī 
gada jauninājumā – vieglās mūzi-
kas kategorijā Grand Prix aizceļoja 
uz Šveici pie Yves Moulin akordeona 
akadēmijas studentes Elsas Gourdi. 

Kaušius Gitis ar mūziku nodarbo-
jas vienpadsmit gadus – sākotnēji 
vēlējies kļūt par dziedātāju, tomēr 
pirmā mūzikas skolotāja ievirzījusi 
akordeonspēles pasaulē, ko ne mirkli 
nav nožēlojis. 

Konkurss noslēdzās ar Mūzikas 
akadēmiju studentu priekšnesu-
miem. Grand Prix ieguva “”Naujene 
2014” laureāts mūzikas vidusskolu 
kategorijā – jaunais un perspektīvais 
Mihails Volčkovs no Baltkrievijas 
Valsts Mūzikas akadēmijas 1.kursa. 

“Ar akordeonu es varu izpildīt gan 
seno laikmetu, gan mūsdienu skaņ-
darbus, nezaudējot saturu. Tas ir ļoti 
funkcionāls, tembrāls un portatīvs 
instruments –es to visur varu pa-
ņemt līdzi,” tā par akordeonu saka 

laureāts. 
Konkursa ilggadējā žūrijas locekle, 

asociētā profesore Danijela Rakič no 
Serbijas atzīst, ka konkursa “Nauje-
ne” organizatoriskais līmenis un da-
lībnieku kopējā meistarību ar katru 
gadu pieaug. “Šis konkurss jau līdzi-
nās pilnvērtīgam starptautiska lī-
meņa konkursam. Sacensība kļuvusi 
ļoti nopietna. Es ceru, ka Spodris Ka-
čāns turpinās iet pareizajā virzienā, 
konkursu padarot ne tikai nozīmīgu 
reģionālā, bet arī vispasaules līmenī 
– ceru, ka jau nākamgad tajā pieda-
līsies arī dalībnieki no ASV, Austrā-
lijas un citām Eiropas valstīm,” vēl 
D.Rakič. 

Konkursa ietvaros notika arī vies-
mākslinieku koncerti -  skatītājiem 
par prieku koncertus sniedza starp-
tautisku konkursu laureāts Ļevs 
Lavrovs no Maskavas, žūrijas locek-
lis Īvs Mulēns no Šveices un Viļņas 
akordeonistu orķestris Consona. 

Konkursa noslēgumā Naujenes 
Mūzikas un mākslas skolas direk-
tors Spodris Kačāns pateicās visiem 
konkursa dalībniekiem, pedagogiem 
un žūrijas locekļiem, kā arī Daugav-
pils novada domei par fi nansiālo at-
balstu. Savukārt Spodrim Kačānam 
izteikta atzinība par augsto konkur-
sa organizētības līmeni un vēlējums 
tikties jau nākamgad, kārtējā akor-
deona mūzikas pavasarī. 

Elza Timšāne 

Olga Smane

Mūzikas skolu 1.-4.klašu grupā balvas ieguvēja - Austeja Nociute no Lietuvas
Mūzikas skolu 5.-7.klašu grupā Grand Prix ieguvējs - Maksims Kleimenovs 
no Krievijas (otrais no kreisās)

Vieglās mūzikas kategorijas uzvarētāja Elsa Gourdi no Šveices Grand Prix ieguvējs mūzikas vidusskolu grupā – Kaušius Gitis no Lietuvas

Mūzikas akadēmijas studentu vidū labākais ir Mihails Volčkovs 
no Baltkrievijas
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vju zīmes kokā”, latviešu 
fi lmu vakars, sporta ak-
tivitātes “Mēs varam”, 
velobrauciens pa Līksnas 
pagastu un radošā talka. 

Radošās talkas uzdevums bija uzzīmēt 
“dzīvības koku”. Noritēja arī stāstu 
konkurss “Līksnas pagasta personība”, 
plānošanas pasākums 2016. gadam 
“Iespēju nakts”, pasākums “Nāc cie-
mos Helovīnā”, Ziemassvētku radošā 
darbnīca un sporta pasākums “Parādi 
ko vari!”. Pasākums tika organizēts kā 
Meteņdienas svinības sportiskā gaisot-
nē. 8. martā Līksnas pagasta jaunie 
džentlmeņi satikās radošajā darbnīcā 
“Ziedi dāmām”, lai izveidotu pašizgata-
votas papīra puķes un sveiktu Līksnas 
aktīvākās sievietes. Projekta ietvaros 
noytika arī biljarda un novusa turnīrs.

Projekta laikā bērnu un jauniešu cen-
trā tika nomainīti logi un durvis, uz-
stādīts jauns aprīkojums- skrejceliņš, 
biljarda galds, svarcelšanas stienis, 
hanteles, šautriņas, iegādāts jauns da-
tors, dīvāns, tika sakārtota vide bērnu 
un jauniešu pasākumu organizēšanai, 
veicināta sadarbība starp 2 Līksnas 
pagasta kopienām un tika piesaistīti 
jauni centra apmeklētāji.

Arī noslēdzoties projektam, joprojām 
tiek rīkotas sporta aktivitātes, dažādi 
jauniešu pasākumi un piesaistīti jauni 
centra apmeklētāji.

Sanita Pinupe

Līksnas pagastā ir noslēdzies biedrī-
bas “Līksnas jauniešu kopiena” reali-
zētais projekts “Veselam un laimīgam 
līksnietim”. Projekts tika realizēts Bo-
risa un Ināras Teterevu fonda izsludi-
nātās programmas „Nāc un dari! Tu 
vari!” ietvaros, ar Daugavpils novada 
domes līdzdalību. Projekta mērķis tika 
veiksmīgi sasniegts – iekārtotas un ar 
jaunu sporta inventāru aprīkotas bēr-
nu un jauniešu centra “Kopā” telpas, 
tika pilnveidotas aktīva dzīvesveida un 
saturīga brīvā laika pavadīšanas iespē-
jas dažādām vecuma grupām.

Projekta ietvaros tika rīkotas arī da-
žāda veida aktivitātes. Tā, piemēram, 
“Nosvērts un laimīgs” nodarbība tre-
nažieru zālē, aerobais treniņš veselī-
bas uzlabošanai, svara samazināšanai, 
nūjošana veselībai, treniņš stājas un 
gaitas, vispārējā stāvokļa uzlabošanai.

Koriģējošās vingrošanas laikā kat-
ram dalībniekam atbilstoši izvērtētajai 
stājai un gaitai tika sastādīts indivi-
duālais rehabilitācijas plāns un fi zio-
terapeita vadībā izveidots vingrošanas 
komplekss. Jauno māmiņu pieredzes 
apmaiņas pasākumā satikās Līksnas 
pagasta jaunās māmiņas, tika pārru-
nātas aktuālākās tēmas un skatīti Mā-
miņu kluba video. Tāpat notika arī gal-
da tenisa turnīrs Līksnas un Vaboles 
pagastu jauniešiem, radošā diena „Lat-

Noslēdzies biedrības 
“Līksnas jauniešu kopiena” 

realizētais projekts 
“Veselam un laimīgam līksnietim” sabiedriskajā infrastruktūrā, tostarp 

sabiedriskajās ēkās un mājokļu sek-
torā» 4.2.1. specifi skā atbalsta mēr-
ķa «Veicināt energoefektivitātes pa-
augstināšanu valsts un dzīvojamās 
ēkās» 4.2.1.1. pasākumu «Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
dzīvojamās ēkās» ierobežotas atlases 
un fi nanšu instrumenta veidā. 

Atbalstu daudzdzīvokļu māju ener-
goefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumiem sniegs AS «Attīstības 
fi nanšu institūcija Altum». Projektu 
pieņemšanu programmā plānots uz-
sākt jau 2016. gada jūlijā, taču jau no 
aprīļa vidus Altum uzsāka konsultā-
ciju sniegšanu par projektu sagatavo-
šanu. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku 
renovācijai laika periodā no 2016. 
līdz 2023. gadam būs pieejami 166 
470 588 euro.

Detalizēti ar MK apstiprinātajiem 
Ministru kabineta noteikumiem var 
iepazīties Ministru kabineta tīmekļa 
vietnē un Ekonomikas ministrijas tī-
mekļa vietnē. 

Olga Smane

Daugavpils novada domes sēdē 
tika pieņemts lēmums atbalstīt ener-
goefektivitātes pasākumu veikša-
nu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 
Muitas ielā 13, Kalkūnes pagastā, 
piešķirot līdzfi nansējumu 20518 eiro 
apmērā. Pašvaldības līdzfi nansējums 
paredzēts ēkas apliecinājuma kartes 
un energoaudita pārskata izstrādei, 
bēniņu pārseguma siltināšanai un 
jumta seguma nomaiņai. 

Šogad Daugavpils novada paš-
valdības līdzfi nansējuma energo-
efektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
pieteikumu pieņemšanas un atbilstī-
bas izvērtēšanas komisija ēku siltinā-
šanai no pašvaldības budžeta nolēma 
piešķirt 120 000 eiro. 

Pamatojoties uz Daugavpils novada 
domes 2012. gada 25. oktobra sais-
tošajiem noteikumiem Nr. 22 “Par 
Daugavpils novada pašvaldības līdz-
fi nansējuma apjomu un piešķiršanas 
kārtību energoefektivitātes pasāku-
mu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājās”, 2015. gadā energoefek-
tivitātes paaugstināšanas pasākumi 
tika veikti 3 dzīvojamām mājām. 

Šī gada aprīlī stājušies spēkā arī 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 
160, kas nosaka kārtību, kādā īste-
no darbības programmas «Izaugsme 
un nodarbinātība» 4.2. ieguldījumu 
prioritātes «Atbalstīt energoefekti-
vitāti, viedu energovadību un atjau-
nojamo energoresursu izmantošanu 

Piešķirts līdzfi nansējums 
energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai Muitas ielā 13 

tēm. Tāpat arī Ambeļu pagastā esošā 
skreine, kas tapusi projekta ietvaros 
un tagad ir vieta, kur tiekas pagasta 
iedzīvotāji un ciemiņi, sekmējot pozitī-
vo izpratni un zināšanas par latgalis-
kajām kultūras vērtībām. 

Delegācijas pārstāvji, apmeklējot 
Višķu pagastu, apskatīja Višķu Romas 
katoļu baznīcu, laivu staciju, estrādi 
un stadionu, kā arī Višķu sabiedrisko 
pirti un Špoģu vidusskolu. 

Ksenija Korobača: „Mums pie jums 
viss patika. Personīgi mani ļoti iedves-
moja vietējo iedzīvotāju interese un sa-
pratne, ka arī viņi var daudz ko paveikt 
paši saviem spēkiem. Ka viņiem ir ide-
jas, kuras īstenot. Kuram mazāki, ku-
ram lielāki projekti. Un pat savā, kaut 
arī nelielā teritorijā, īstenot idejas, ku-
ras nes labumu arī citiem cilvēkiem. 
Mani tas iedrošina darīt ko līdzīgu arī 
pie mums, kā, piemēram, kaut ko tik 
vērienīgu kā estrāde un stadions, kuru 
mēs redzējām Višķos vai arī tik nelielu 
kā tradīciju māja Ambeļos, kur rāda, 
kā cep maizi.” 

Višķu pagastā delegācijai pievieno-
jās Baltkrievijas ģenerālkonsuls Vla-
dimirs Klimovs. Vizīte noslēdzās, ap-
meklējot Kalupes pagastu. 

 Olga Smane

Vitebskas rajona izpildkomitejas 
priekšsēdētāja vietniece Ksenija Ko-
robača: „Mēs atbraucām, lai uzklausī-
tu jūsu pašvaldības pieredzi, jo mūsu 
rajons tikai tagad uzsāk ceļu starptau-
tiskās sadarbības projektu īstenoša-
nā. Projekta „Pro On” ietvaros četras 
no mūsu rajona teritorijām piedalās 
nelielo humanitāro projektu īstenoša-
nā. Mūsu delegācijas sastāvā ir ciema 
padomju priekšsēdētāji, izglītības ies-
tāžu pārstāvji, un mūsu uzdevums ir 
pavērot, kā tas notiek pie jums. Jums 
ir bagāta pieredze šajā jomā. Vēlamies 
pārņemt no jums pozitīvo pieredzi. Ļoti 
ceram, ka Daugavpils novads, kā mūsu 
ilggadējais sadarbības partneris, nāks 
pretī, piedāvājot mums dalību starp-
tautiskos projektos. Mums ir jābūt vie-
notiem mūsu idejās un jāatrod nišas, 
kurās sadarbību turpināt”.

Daugavpils novada pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika, izstrādā-
jot vizītes programmu, aicināja delegā-
cijas pārstāvjus apmeklēt tos pagastus, 
kuros dzīvo iniciatīvas bagātākie nova-
da iedzīvotāji un jau ir īstenota virkne 
mazāku un lielāku projektu vietējās 
teritorijas attīstībai un iedzīvotāju lab-
klājības celšanai. 

Tā, piemēram, Višķu pagastā, kurā 
laivu stacija un piestātne „Višķi uz viļ-
ņa” tapa, pateicoties pašu Višķu pagas-
ta iedzīvotāju uzņēmībai un aktivitā-

pieredzes apmaiņas braucieni, rīko-
ti pasākumi un tikšanās, gan arī, sa-
darbojoties Vitebskas rajona Novkas 
vispārizglītojošai vidusskolai ar Dau-
gavpils novada Zemgales vidusskolu, 
tika īstenots Eiropas kaimiņattiecību 
un partnerības instrumenta pārrobežu 
sadarbības programmas projekts, kas 
veiksmīgi noslēdzās 2014. gadā. 

Delegācijas pārstāvji atzinīgi novēr-
tēja Daugavpils novada pašvaldības 
pieredzi projektu īstenošanā. Projekti, 
kas tapuši, pateicoties biedrību un vie-
tējo iedzīvotāju iniciatīvai – tiem cilvē-
kiem, kas uzdrīkstas un piepilda savus 
sapņus. 

No 29. līdz 31.martam pieredzes ap-
maiņas braucienā Daugavpils novadā 
viesojās Baltkrievijas Republikas Vi-
tebskas rajona delegācija. Daugavpils 
novada pašvaldība dalījās savā pie-
redzē, kā vietējās kopienas pēc savas 
iniciatīvas realizē un īsteno dažāda 
veida attīstības projektus.

Delegācija divu dienu vizītē apmek-
lēja Naujenes, Ambeļu, Višķu un Ka-
lupes pagastu, lai uzklausītu pašvaldī-
bas iestāžu un biedrību gūto pieredzi 
projektu izstrādē un realizēšanā. 

Sadarbība ar Vitebskas rajona iz-
pildkomiteju turpinās jau teju 20 gadu 
garumā. Tās laikā ir notikuši gan 

Novadā viesojās Vitebskas rajona delegācija
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Slutišķu sādžai vēlas piešķirt 
valsts aizsardzības kultūras pieminekļa statusu 

Daugavpils novada domē tika rīkota 
tikšanās ar Valsts kultūras pieminek-
ļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) 
pārstāvjiem, Daugavpils novada do-
mes vadību un Slutišķu ciema iedzīvo-
tājiem, lai diskutētu par ieceri Slutiš-
ķu vecticībnieku sādžai piešķirt valsts 
aizsardzības kultūras pieminekļa sta-
tusu. Tā kā līdz šim vietējie ciema ie-
dzīvotāji pauduši negatīvu nostāju un 
iebilduši pret šo ideju, tikšanās mērķis 
bija sniegt atbildes uz iedzīvotāju jau-
tājumiem, izskaidrot statusa nozīmi, 
tā potenciālos ieguvumus vai ierobežo-
jumus.

Kā norādīja VKPAI vadītājs Juris 
Dambis, Slutišķu sādža pilnībā atbilst 
kultūras pieminekļa statusa prasī-
bām. “Dažreiz sabiedrības bažas, ka 
pieminekļa statuss rada tikai apgrū-
tinājumu, ir mīts. Statuss ir kultūras 
vērtības manifestācija visaugstākajā 
līmenī. Slutišķi ir fantastiska vieta, 
kura, pateicoties vietējiem iedzīvotā-
jiem, ir saglabājusi savu šarmu un vēr-
tību. Šīs vietas noskaņa ir tāda pati kā 
pirms vairākiem gadu desmitiem. Pie-
šķirot statusu, šī vieta tiks nostādīta 
līdzvērtīgā pozīcijā  ar tādām spožām 
un visiem zināmām vietām kā Rundā-
les pils, Rīgas Doma baznīca vai Dau-
gavpils cietoksnis,” tā J.Dambis.

Daugavpils novada pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika pauda 
atbalstu šai iecerei, norādot, ka kultū-
ras pieminekļa statuss Slutišķiem un 
tuvākajai apkārtnei sniegs jaunas at-
tīstības iespējas, piesaistot gan valsts, 
gan Eiropas Savienības fondu līdzek-
ļus. Jau šobrīd ir izstrādās projekts, 
ar kura palīdzību ir iespēja piesaistīt 
pus miljonu eiro – par šiem līdzekļiem 
plānots pārbūvēt ceļa posmus, izbūvēt 
dabas parka “Daugavas loki” apmeklē-
tāju centru, atjaunot otro pašvaldībai 
piederošo vecticībnieku sētu, iekārtojot 
tur garīgās kultūras ekspozīciju. Tāpat 
projekta ietvaros plānots atpūtas vietu 
“Latgales sēta” pārveidot par brīvda-
bas publisko pasākumu norises vietu 
un atjaunot apskates objektus (kāp-
nes, tiltiņus utt). Tādā veidā pašvaldī-
ba vēlas ne tikai piesaistīt, bet arī pēc 
iespējas ilgāk noturēt tūristus, veicinot 
uzņēmējdarbību un teritorijas pievil-
cību. Pretendēt uz šī fonda atbalsta lī-
dzekļiem var tikai pie nosacījuma, ka 
Slutišķu sādžai tiks piešķirts kultūras 
pieminekļa statuss.

Slutišķu iedzīvotāji izteica viedokli, 
ka viņi neiebilst pret muzeja attīstību 
un vietas popularizēšanu, tomēr ne-
vēlas, lai tas ierobežotu viņu intereses 
privātajā teritorijā. Iedzīvotāji nav tik 

turīgi, lai varētu mājas atjaunot atbil-
stoši visām prasībām – nav noslēpums, 
ka guļbūve, koka logi vai apdare mak-
sā krietni vairāk kā vienkāršāki būv-
materiāli. Tās būs citas cenas, citu spe-
ciālistu piesaiste, grūti sasniedzamas 
būvatļaujas Rīgā, iebilda iedzīvotāji.

Inspekcijas pārstāvji norādīja, ka 
apzinās, ka šī vieta ir apdzīvota un tā 
nav sastingusi laikā. “Piemēram, ja ir 
veicami jumta vai fasādes sakārtoša-
nas darbi, tad kvalitatīvai atjaunoša-
nai pašvaldības var ieguldīt naudu, 
saņemt fi nansējumu no valsts vai arī 
piesaistīt ES līdzekļus. Pieminekļa 
statuss uzliek apgrūtinājumu, jo nevar 
darīt, ko vēlies – nevar nojaukt vēstu-
risko apbūvi vai uzbūvēt lielveikalu. 
Tomēr, ja ir vēlme dzīvot un saimnie-
kot, tad statuss nekādus pārspīlētus 
apgrūtinājumus neuzliek. Kontrolēta 
attīstība ir iespējama, bet, saglabājot 
to garšu un noskaņu, ko dod šī unikālā 
vieta,” mierināja J.Dambis.

Daugavpils novada dome pauda 
gatavību veidot īpašu atbalsta prog-
rammu, kas ļautu kompensēt starpī-
bu privātajām saimniecībām, kas būs 
radusies par dārgāku būvmateriālu 
izmantošanu, lai saglabātu harmonis-
ku sādžas ainavu. Saskaņā ar likumu, 
valsts vai pašvaldība privātajā sektorā 
var ieguldīt līdzekļus tikai pie nosacī-
jumu, ja objektam ir piešķirts piemi-
nekļa statuss. Tāpat pašvaldība par 
saviem līdzekļiem ir gatava piesaistīt 
speciālistu, kas izvērtēs katras mājas 
stāvokli, sniedzot rekomendācijas par 
nepieciešamajiem restaurācijas dar-
biem.

Ciema iedzīvotājs Ivans Ribņikovs, 
pretēji vairākumam ciema iedzīvotā-
ju viedoklim,  minēja, ka, jāapzinās, 
ka statusa pozitīvais aspekts ir tas, 
ka valsts būs ieinteresēta šo dzīvoja-
mo māju uzturēšanā un atjaunošanā. 
“Manuprāt, kompromiss šajā situācijā 
ir tāds, ka pašvaldība apņemas sniegt 
fi nansiālu atbalstu, ja kāds vēlēsies 
renovēt mājas. Ja tā nenotiks, tad 
baidos, ka nākotnē autentisks paliks 
tikai muzejs – pārējo ēku un sādžas 

kopskats zaudēs savu arhitektonisko 
savdabību.”

“Es Slutišķos jau dzīvoju ceturta-
jā paaudzē” tā Arkādijs Jermolajevs. 
“Slutišķi ir savdabīgs ciems - te ap-
vienojas dažādas tautības, tomēr mēs 
vienmēr esam dzīvojuši ar savstarpēju 
sapratni un cieņu. Mēs arī vēlamies, lai 
vēsturiskā vērtība te saglabājas, tomēr 
ir iebildumi, kā tūristi ietekmē mūsu 
sadzīvi. Mēs ceram, ka tomēr šajā vietā 
iekšā nebrauks divstāvīgi autobusi un 
tiks uzstādīti ceļa zīmju ierobežojumi.”

Noslēdzot diskusiju, J.Dambis vēl-
reiz uzsvēra, ka kopējā tendence valstī 
ir tāda, ka arvien vairāk ēku īpašnieki 
vēlas, lai viņu īpašumi tiktu iekļauti 
kultūras pieminekļu sarakstā, pat tad, 
ja ēkas kopējā vērtība nav tik augsta. 
Šis ir unikāls gadījums, ka tik daudzi 
ir pret. Daugavpils novada domes va-
dība vēlreiz atgādināja, ka bez statusa 
šīs vietas attīstība kļūs stipri ierobežo-
ta.

Diskusijas noslēgumā VKPAI pār-
stāvji akcentēja, ka statusa piešķirša-
nu vai nepiešķiršanu nosaka Kultūras 
ministrija, neatkarīgi no pašvaldības 
vai iedzīvotāju interesēm. Tomēr mi-
nistrija vēlas iedzīvotāju piekrišanu, jo 
tikai dialogā ir iespējama kopdarbība. 
“Ja ciema iedzīvotāji tuvākajā laikā ne-
atsūtīs vēstuli, ka ir mainījuši domas,  
iespējas krietni sarūk, ka Kultūras 
ministrija šai vietai piešķirs statusu. 
Ja mēneša laikā Slutišķus neiekļaus 
sarakstā – pašvaldība palaidīs garām 
iespēju realizēt iecerētos projektus, 
piesaistot Eiropas Savienības līdzek-
ļus. Tikai pēc 2020.gada varēs cerēt uz 
kādu atkārtotu kultūras pieminekļu 
aizsardzības programmu,” paskaidroja 
J.Dambis.

Daugavpils novada dome plāno lūgt 
piešķirt Slutišķu sādžai kultūras pie-
minekļa statusu. Iedzīvotāji tikšanās 
laikā vēl nevarēja sniegt atbildi par 
savu turpmāko izvēli un rīcību.

Elza Timšāne



Dabas parks “Daugavas loki”, Daugavpils novads

NAUJENES PAGASTA SLUTIŠĶU SĀDŽĀ 

10.00 Dievkalpojums Spruktu draudzes baznīcā

11.30

Atceroties kustību pret Daugavpils HES celtniecību pirms 30 gadiem 
“Laiks pagājis un laiks nākams...” /N. Ikstena/

Piemiņas brīdis Markovas kapsētā
13.00 – 15.00 Slutišķu  Dabas un kultūras studiju aplis  skolu jaunatnei 

LATGALES SĒTA
12.30 Festivāla atklāšana 
13.00 – 16.15 Dienas koncerti 
17.00 Lielkoncerts “Smelies iedvesmu Augšdaugavā!”
12.00 – 19.00 Amatnieku un ražotāju tirdziņš

SLUTIŠĶU VECTICĪBNIEKU MĀJA
13.15 Latgales goda dvieļu izstādes atklāšana
13.30 Koncerts “Vysi muni gosti beja”
15.30 LTV fi lma “Viens ciems. Visa Latvija.” Slutišķi

Slutišķu sādžas iedzīvotāju tikšanās ar fi lmas autoriem 
12.00 – 15.30 Radošās darbnīcas un meistarklases

Akmentiņu apgleznošana, spēļu plostu izgatavošana, Lielā Augšdaugavas musturdeķa darināšana, murdu 
pīšana, pirts zinības

FESTIVĀLA TERITORIJA
12.00 – 16.00 Vides izglītības aktivitātes

Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālā administrācija
Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts

no 12.30 Aktivitātes bērniem “Iedvesmai pa pēdām” 
12.00 – 15.00 Mākslas plenērs  “Krāsu plūdi ūdenī”

12.00 – 19.00
Izstādes
Igora Pliča fotoizstāde “Daugav’ abas malas…”
Naujenes Novadpētniecības muzeja izstāde “Sirdsdaugava”
Keramiķa Jāņa Vogula krūku izstāde

12.30 – 16.00 Sporta aktivitātes
Airēšanas, pludmales volejbola sacensības
Vizināšanās ar laivām, kanoe un smailītēm
Tautas sporta spēļu sacensības: baļķa mešana, oļu mešana, spiningošana u.c.

Informācija: www.daugavpilsnovads.lv; www.augsdaugava.lv

SVĒTDIEN, 
22. MAIJĀ

STARPTAUTISKAIS TAUTAS MĀKSLAS FESTIVĀLS 
A U G Š D A U G AVA 2 0 1 6

Igora Pliča fotoizstāde “Daugav’ abas malas” 
Fotogrāfs Igors Pilčs ir dzimis 1954. gadā. 

Šobrīd dzīvo Preiļos. Fotomākslu mācījies Rī-
gas 34. pilsētas profesionāli tehniskā skolā, 
Maskavas padomes vārdā nosauktajā poli-
tehnikumā, kā arī Fotomeistarības fakultātē 
VEF kultūras un tehnikas pilī. Gadu gaitā 
fotogrāfam ir bijušas vairāk kā 30 nozīmīgas 

personālizstādes.  Vairāk kā 15000 dažādu 
pastkaršu autors. Igora Pliča fotogrāfi jas ir 
izmantotas grāmatās, kalendāros, bukletos, 
kartēs, tūrisma ceļvežos. Sešus gadus orga-
nizē konkursu Austrumlatvijas fotoamatie-
riem. 

Starptautiskajā tautas mākslas festivālā 

“Augšdaugava 2016” būs skatāma gleznainā 
un vērienīgā Igora Pliča fotoizstāde “Daugav’ 
abas malas…”, kas ir mākslinieka veltījums 
Latvijai, iemūžinot Daugavas ainavas ar 
aerofoto palīdzību. Likteņupe ir iedvesmojusi 
Igoru Pliču radīt unikālu bilžu kolekciju ar 
Daugavas ainavām no Piedrujas līdz Jūras 

vārtiem, kur upe satiekas ar Baltijas jūru. 
Izstāde ir vērienīgs mākslas darbs, ko veido 
150 metri gleznainu fotogrāfi ju. Festivāla 
teritorijā apskatāmo fotogrāfi ju kopgarums 
veidos 66 metrus. 

Smelies iedvesmu Augšdaugavā!
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Dainis Īvāns: „Daugavas krastos esam veidojušies par tautu”
Šogad aprit 30 gadi, kopš sākās cī-

ņa pret Daugavpils HES celtniecību. 
Festivāla „Augšdaugava” gaidīšanas 
priekšnojautās, atminēsimies noti-
kumus un cilvēkus, bez kuru cīņas 
netiktu nosargāta Daugavas senleja. 
Dainis Īvāns ir viens no spilgtāka-
jiem Atmodas laika pārstāvjiem, žur-
nālists, sabiedriskais un politiskais 
darbinieks, Latvijas Tautas frontes 
pirmais priekšsēdētājs. Par publi-
kācijām, kas veltītas Augšdaugavai, 
1987. gadā ieguva Latvijas Žurnālis-
tu savienības “Gada žurnālista”, bet 
sabiedrības aptaujā “Gada cilvēka” 
titulus.

Jūs vairākas reizes esat uzsvē-
ris, ka par Daugavas likteni bijāt 
domājuši jau kopš bērnības. Kas 
Jūs vedināja uz šādām pārdo-
mām? 

Manu senču mājas ir netālu no 
Daugavas. Kaut arī var teikt, ka visa 
Latvija atrodas pie Daugavas. Dauga-
va ir centrālā ass mūsu zemē. Manas 
bērnības atmiņas saistās ar Pļavi-
ņām un tām kolīzijām, kas bija laikā, 
kad cēla Pļaviņu hidroelektrostaciju. 
Es biju vēl ļoti mazs, pirmsskolas ve-
cumā, kad vecāki mani paņēma līdzi 
ekskursijā uz Staburagu. Toreiz es 
vēl tā īsti nesapratu, bet tas skaud-
rums jau bija jūtams cilvēku sarunās. 
Mēs braucām tā kā uz bērēm, uz Sta-
buraga un Kokneses kanjona bērēm. 
Jo tas bija 1960. gads, kad sākās Pļa-
viņu HES celtniecība ar tai sekojošu 
Kokneses kanjona appludināšanu. 
1965. gadā aizsprostoja Daugavu un 
sāk celt ūdens līmeni, bet 1966. ga-
dā „pēc darbaļaužu lūguma” Pļaviņu 
HES nosauca V.I.Ļeņina vārdā. Es 
ļoti miglaini atceros gan to, kā cilvē-
ki gāja pāri Pērses ūdenskritumam, 
gan to, kā Liepavots no iespaidīga 
augstuma gāzās pār Staburagu. At-
ceros, kā stāvējām galvu reibinošās 
klints galā, kā cēlāmies ar prāmi pāri 
Rīteriem uz Staburagu. Atmiņās pa-
likušas pie Pļaviņām redzētās Lore-
lejas klints un Velnatvars, kurā lēca 
vietējie tarzāni, ekskursantu spie-
dzienu pavadīti. Vēl redzēju tūristu 
liellaivas, kas kursēja pa kanjonu, 
dzirdēju Daugavas skaņas, krāces, 
jutu, ka Daugava ir dzīva, tā puto 
un mutuļo... Neviens man nestāstīja 
un neskaidroja, kādas dabas vērtības 
boļševiku būvētā HES iznīcinās, taču 
es sajutu milzīgu netaisnību, ka tas 
viss tagad pazudīs un būs zem ūdens. 
Arī pieaugušie par Pļaviņu HES 
celtniecību nejūsmoja, bet gan šaus-
minājās, jo  saprata, ka runa ir par 
kārtējo Maskavas centienu iznīcināt 
to, kas Latvijā vēl palicis skaists, tīrs 
un nacionāls. Atceros puišeļa sapni - 
kad izaugšu liels, izgudrošu torpēdu, 
ar ko uzspridzināt Daugavai uzliktās 
važas. Acīmredzot bērnībā saprastā 
Daugava iegūlās apziņā uz mūžu. Šī 
Daugava mani veidoja par cilvēku. 
Ne velti paaudzes, kuras nekad nav 
redzējušas ne Kokneses kanjonu, ne 
Staburagu, ne Lorelejas klinti, sevī 
arvien jūt sūrstam iznīcinātā Sta-
buraga rētu. Daugavas krastos mēs 
esam saliedējušies tautā, te veidoju-
šies mūsu priekšstati par dzimteni. 
Arī latviešu strēlnieki Pirmajā pa-
saules karā cīnījās par „Daugavze-

mi”. Atņemt Daugavu vienmēr nozī-
mējis „atņemt dzimteni”. Bet manos 
jaunības gados Daugava latviešiem 
faktiski jau bija atņemta. Lielu daļu 
likteņupes bijušā tecējuma un kras-
tu klāja Pļaviņu, Rīgas un Ķeguma 
„jūras”, bija sagrauts tūkstošgadīgais 
Daugavas zivju migrācijas ceļš, zem 
ūdens pazuduši unikāli ainavu apvi-
di, kultūras un arheoloģijas vērtības, 
ģeoloģiskie retumi. Tikai senākās 
bioloģiskās apcerēs varēja vēl ko uz-
zināt par Daugavas ielejai raksturīgo 
klinšu faunu un floru. Nebija vairs 
Stefenhāgena, Pumpura, Ausekļa, 
Valda, Jaunsudrabiņa, Štrāla un citu 
jaunradi iespaidojušās Daugaviņas. 
Nu kā var mīlēt tehnokrātisku hidro-
elektrostaciju kaskādi, kas varbūt ra-
žo kādu nieku naudas, bet iznīcina vi-
su pārējo! Dzīva īsta Daugava mums 
par laimi un glābiņu vēl čaloja tikai 
augšpus Jēkabpils, augšpus Daugav-
pils, bet padomju vara grasījās arī to 
sagūstīt dambjos ceļot Jēkabpils un 
Daugavpils aizsprostus.

muļķības varmācību pret mūsu dabu  
nacionālo ainavu, zemes dzīvību. 

Pastāstiet par Augšdaugavas 
glābšanas akciju. Ar ko viss sā-
kās? Vai šī cīņa izteica dziļo lat-
viešu tautas sirsnību pret mūsu 
likteņupi Daugavu?

Tajā laikā mēs kopā ar bērniem 
Spruktos pavadījām vasaras. Pir-
mais, kas raisīja manu uzmanību, 
bija mietiņi augsto krauju galos. 
Tie apzīmēja vietas, līdz kurām būs 
ūdens līmenis - pāri Slutišķu sādžas 
skursteņulīmenim. Es baudīju mierī-
go ielejas gaisotni, biju iepazinies ar 
cilvēkiem, kas tur dzīvo, un redzēju 
šajos viņos tādu kā nolemtību, pado-
šanos liktenim. Savas mājas daudzi 
vairs neatjaunoja, nekopa, bet gaidī-
ja laiku, kad sāksies appludināšana. 
Ar viņiem jau bija runāts par pārcel-
šanos uz padomju daudzdzīvokļu mā-
jām. Strādāja arheoloģi, kuriem bija 
uzdevums veikt izrakumus. Slutiš-
ķos latgaļu senkapus pētīja arheolo-
ģe Tatjana Berga. Viņa man stāstīja, 

ni atbalstīja. Pieteicām kopīgu pub-
likāciju laikrakstā „Literatūra un 
Māksla”. Laikraksts mums nokārtoja 
komandējumu uz Daugavpili. Devā-
mies pie varas pārstāvjiem un hid-
roceltniekiem. Iepazīdamies ar pro-
jektu, sapratām, ka uzbūvētais HES 
labākajā gadījumā varētu strādāt 
vien pāris pavasara mēnešus, kad 
ir ūdens un tad visu vasaru vajadzī-
go ūdeni krātu. Daugavas apakšējā 
bjefā noteces praktiski nebūtu. Tur 
smirdētu un pūtu kā vircas bedrē, jo 
ūdens  uzkrāšanas periodos šeit pa-
pildinātos gandrīz vai no Daugavpils 
notekūdeņiem vien. Atklājās dau-
dzas citas projekta tehniskās nepil-
nības, absurdi, patiesībai neatbilstoši 
slēdzieni.  Tā kā applūdināmā zona 
ietiektos arī Baltkrievijā, meklējām 
sabiedrotos un domubiedrus arī tur. 
Zinājām jau, ka iepriekšējo paaudžu 
pamatotā un labi argumentētā cīņa 
pret Pļaviņu HES  beidzās ar Pļavi-
ņu HES pretinieku triviālu  ieskai-
tīšanu „nacionālistos”.  Pat padomju 
armijas veterāne, žurnāliste Vera 
Kacena, pēc šīs komunisma būves 
kritizēšanas kļuva par aizliegto au-
tori. Mums bija svarīgi,, lai Daugav-
pils HES kritiku atbalstītu arī citu 
„PSRS brālīgo tautu” pārstāvji. Tādi 
nebija tālu jāmeklē. Polockā dzīvo-
jošais baltkrievu vēsturisko romānu 
rakstnieks Uladzimirs Ārlovs arī uz-
traucās par puses kultūrvēsturisko 
ainavu iznīcināšanu HES celtniecī-
bas rezultātā. Viņa viedokli citējām 
rakstā „Par Daugavas likteni domā-
jot”. Lai nu kāds piesien „nacionālis-
mu”! Savukārt, lai atvairītu komu-
nistu pārmetumus par „pretpadomju 
darbību”, rakstā atsaucāmies pat 
uz komunistu ģenerālsekretāra Mi-
haila Gorbačova vārdos pasludināto 
režīma maiņu. Šķita, viss pamatots, 
izdarīts, atspēkots, „zibensnovedēji” 
salikti, atliek tikai publicēt. Redak-
cijā raksts nostāvēja pāris mēnešus, 
līdz redaktora prombūtnes laikā to 
drukāšanai nosūtīja redaktora viet-
nieks Viktors Avotiņš. Sākās tāda cil-
vēku viļņošanās, ka Latvijas kompar-
tija publikācijas par Daugavpils HES 
tēmu aizliedza. Cenzori uzmanīja, lai 
publiski netiktu pieminēta ne tikai 
Daugavpils HES, bet arī pati Dau-

Kā ceļš vai varbūt pats likte-
nis Jūs 1986. gada vasarā atveda 
Augšdaugavas krastos pie Slutiš-
ķiem?

Astoņdesmitajos gados mana sie-
vas māte iegādājās māju Spruktos, 
kas ir netālu no Slutišķiem. Un man 
pēkšņi šī dzīvā Daugava atklājās visā 
krāšņumā. Kad es uzzināju, ka arī šo 
skaisto vietu, kur ir veldze gan dvē-
selei, gan prātam, kur cilvēki dzīvo 
saskaņā ar dabu, paredzēts iznīcināt, 
mani pārņēma vispirms nolemtības 
sajūta, bet pēc tam spīts. Vai tiešām 
tam nevar pretoties? Vēlāk, Daugav-
pils HES projekta apspriešanas laikā 
gan Latvijas, gan Krievijas zinātnie-
ki vairākkārt uzsvēra, ka jau iepriek-
šējās Daugavas spēkstacijas Pļaviņu 
HES uzcelšana ir uzskatāma par no-
ziegumu pret Latvijas dabu un tautu. 
Viens no argumentiem Pļaviņu HES 
radīšanai bija ekonomiski pilnīgi ne-
pamatotā Latvijas industrializācija, 
otrs – Sarkanā Kremļa vēlme ar šādu 
„Staļina piramīdu” apliecināt savu 
varenību. Faktiski Pļaviņu HES arī 
šodien uzskatāma par  simbolisku 
pieminekli totalitārajam režīmam, 
kas 50 gadus smacēja Latviju, tā vis-
atļautībai, mūsu valsts okupācijai 
un represijām. Šī būve izteiksmīgi 
stāsta par  svešas varas un cilvēka 

ka izpētīt izdosies ārkārtīgi maz un 
neskaitāmas mūsu vēstures liecības 
gaidāmajos „grēku plūdos’ tā vai tā 
ies bojā. Un es toreiz domāju – cil-
vēki te gadu tūkstošiem dzīvojuši, 
te ir bijusi tāda civilizācijas artērija 
un pēkšņi viss zudīs. Dramatisks, 
barbarisks šķita darbojošos kapsētu 
postīšanas jeb „pārcelšanas” process. 
Atbrauc traktori „Belarus” ar pieka-
bēm, tajos sviež iekšā kaulus, zārkus, 
zārku fragmentus un pārved tos uz 
jaunajiem komunālajiem kapiem. Es 
divus gadus pēc kārtas biju redzējis, 
kā, piemēram, Mārkavas kapos noris 
kapusvētki, kā cilvēku no Latgales 
ar zirdziņiem te sabrauc pie senčiem 
viņu „mūžamājās”. Vai kāds, kas tur 
bija apglabāts, varēja iedomāties, ka 
„mūžamājas” kāds tik drīz iedomā-
sies sagraut? Un toreiz es prātoju, 
vai vispār iespējams  šo zaimošanos 
par cilvēkiem un viņu piemiņu pār-
traukt. Maskavā projekts jau bija 
apstiprināts, Daugavpilī būvbedre 
izrakta, celtnieku ciemats gandrīz 
uzbūvēts, 20 miljoni rubļu iztērēti. 
Gandrīz visi, ar kuriem dalījos pār-
domās, ieteica samierināties. Lai cik 
nejēdzīgs tas būtu, apturēt to neesot 
iespējams. Tikai mans draugs rakst-
nieks Artūrs Snips, bijušais Ķeguma 
HES inženieris, tā nedomāja un ma-

1987. gada pavasarī Slutišķu kraujā, foto A. Krieviņš
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gava. Uz „Literatūras un Mākslas” 
redakciju sāka plūst vēstuļu strau-
mes par Augšdaugavas saglabāšanu 
nākamībai. Daugavas loki kļuva tik 
populāri kā nekad iepriekš. Daudzi 
protestētāji savus parakstus sūtīja 
arī uz pašu galveno Latvijas PSR va-
ras centru – kompartijas Centrālo ko-
miteju. Komunistu vadoņi vairs ne-
saprata ko darīt. Parastā aizliegumu 
taktika izrādījās neefektīva. Mūs ar 
Artūru publikāciju aizlieguma perio-
dā cilvēki tāpat aicināja uz dažādām 
sanāksmēm, uz jautājumu un atbilžu 
vakariem strādājošo kolektīvos, ra-
došajās savienībās, mācību iestādēs. 
Koncertos, kas notika tiešā ēterā un 
ko nekontrolēja cenzūra, dziedātāji 
nereti izmantoja iespēju negaidīti no-
dziedāt kādu dziesmu par Daugavu. 
Kā, piemēram, Aija Kukule dziesmu 
aptaujas „Mikrofons 86”  translācijas 
laikā.  Arī Latvijas Valsts vēstures 
muzejs sarīkoja īpašu fotogrāfi ju iz-
stādi par zudušo Daugavu, par vie-
tām, ko bija iznīcinājis Pļaviņu HES. 
Izstādi atvēra kādā piektdienā. Sest-
dienā un svētdienā tā bija stāvgrū-
dām pilna apmeklētājiem. Pirmdienā 
kompartijas centrālkomiteja pavēlēja 
to slēgt, kas nāca tikai par sliktu pa-
ši komunistu autoritātei. Tauta bija 
sajutusi savu spēku, un vairs nebija 
vienkārši iebiedējama. Latvijas at-
moda pēc Augšdaugavas glābšanas 
panākumiem kļuva nenovēršama. 
Daugavai veltīto publikāciju aizlie-
gumu laikā mēs meklējām palīdzību 
pie krievu žurnālistiem. Žurnāla „No-
vij mir” redaktors Sergejs Zaligins tai 
pašā laikā gatavoja plašu publikāciju 
ar nosaukumu „Pagrieziens” pret ci-
tu Kremļa projektu – Ziemeļu upju 
pagriešanu uz Vidusāziju, par to, ka 
drīzāk  „jāpagriež” pavisam citā vir-
zienā visa padomju sistēma. Pēc īsas 
sarunas ar mums viņš turpat žurnāla 
tipogrāfi jā savā rakstā iekļāva rind-
kopu par Augšdaugavas likteni, noso-
dījumu Daugavpils HES projektam. 
Apejot Latvijas kompartijas aizliegu-
mu, mums izdevās rakstu „Par Dau-
gavas likteni domājot” publicēt arī 
Maskavas laikrakstā „Литературная 
газета”. Cīņā par Augšdaugavu ie-
saistījās zinātnieki akadēmiķes Ritas 
Kukaines vadībā. Beidzot ar toreizē-
jās Latvijas Valsts plāna komitejas 
priekšsēdētāja Miervalža Ramāna 
rīkojumu izveidota Latvijas zinātnie-
ku komisiju Daugavpils HES eksper-

tīzei. Komisija nonāca pie slēdziena, 
ka spēkstacijas celtniecība ekono-
miski neattaisnosies un ir ekoloģiski 
bīstama kā Latvijai, tā Baltkrievijai. 
Pēc tam PSRS ZA Biosfēras padomes 
izbraukuma sesijā Rīgā 1987.gada 6.-
7.jūlijā LPSR M.Ramāns publiski pa-
ziņoja, ka Republika atsakās no Dau-
gavpils HES celtniecības. Hidrologs 
Pēteris Cimdiņš toreiz, starp citu, bija 
aprēķinājis, ka vērtīgo zivju resursu 
krājumi pēc Pļaviņu HES uzcelšanas 
vien Daugavā ir samazinājušies 2000 
(!) reižu. Agrāk taču Daugava bija 
viena no lielākajām un produktīvā-
kajām lašu dabiskā nārsta upēm visā 
Baltijas jūras baseinā. Daugavas va-
renais plūdums ar plašajām krācēm 
un tajās brīvi lēkājošiem lašiem atbil-
da tās likteņupes nosaukumam. HES 
kaskādes izbūve, ūdens un vides pie-
sārņošana, dzīvotņu degradācija un 
antropogēnās izmaiņas ekosistēmās 
ir izskaudušas Daugavas dabisko la-
šu populāciju. Iznīcināti ir ne tikai 
laši, bet arī Daugavas vimbu nārsto-
šanas vietas. Kopumā Augšdaugavas 
glābšanas kampaņai bija milzīga sa-
biedriski politiskā nozīme. Visos oku-
pācijas gados tā bija pirmā tautas uz-
drīkstēšanās, kas beidzās ar uzvaru. 
Atmoda pārauga mūsu nacionālajā 
atmodā, dabas aizsardzības kustība 
pārauga politiskās pretošanās kustī-
bā. Daugava atkal  tika pacelta spēcī-
ga simbola līmenī. Ļaudis apjēdza, ka 
Augšdaugava mums vēl ir, ka, patei-
coties Augšdaugavai, dzīva ir arī pati 
Daugaviņa Māmuliņa. Un vēl: ja mēs 
spējām no naidīgas varas tīkojumiem 
nosargāt vienu savas dzimtās zemes 
nostūrīti, tad varam atgūt arī savu 

valsti Latviju. Tagad aizbraucot uz 
Augšdaugavu, nevaru nedomāt, ka 
šeit patiešām ir mūsu Trešās atmo-
das un atdzimšanas šūpulis. 

Vai varat pastāstīt par tiem cil-
vēkiem, mūsu novadniekiem, kas 
kopā ar Jums bija par Augšdau-
gavas saglabāšanu un pret Dau-
gavpils HES būvniecību? Kādi vi-
ņi bija, kādas bija viņu vērtības? 

Protams, bez Daugavpils novada 
atbalsta un krāslaviešiem mēs nebū-
tu paveikuši to, ko paveicām. Mums 
bija svarīgi saprast, vai arī cilvēkiem, 
kas te dzīvo, ir svarīga šī vieta. Pir-
mām kārtām, mani iespaidoja Slu-
tišķu sādžas iedzīvotāji, daudzi gan 
bija nolaiduši rokas, bet daudzi ne. 
Piemēram, Solomeja Urbāne savu 
māju remontēja laikā, kad citi jau 
domāja par pārvākšanos. Un es vi-
ņai uzdevu jautājumu „kāpēc jūs to 
darāt, jūsu māju taču drīz appludi-
nās?”, uz ko viņa atbildēja „vienalga, 
ja mirst, tad tikai labākajās drēbēs”. 
Viņa man stipri atgādināja večiņu no 
krievu rakstnieka Valentīna Raspu-
tina romāna „Atvadas no Matjoras”. 
Tur sižets ir ļoti līdzīgs. Ceļ Ribins-
kas HESu Krievijā un appludina baz-
nīcas, sādžas, pilsētas. Un viena ve-
cenīte pirms appludināšanas turpina 
kopt savu māju. Atšķirība tikai tā, ka 
Ribinskas HES uzcēla, bet Daugav-
pils HES mēs visi kopā apturējām. 
Krāslavas pilsētā mums ļoti nozīmīgs 
atbalstītājs bija Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeja vadītājs Volde-
mārs Gekišs un pilsētas galvenais 
arhitekts Ilmārs Leitāns. Daugavpilī 
un novadā – visupirms Daugavpils 
Pedagoģiskās universitātes prorek-
tors Bruno Jansons, arī toreizējais 
students un tagadējais Daugavpils 
Universitātes rektors Arvīds Baršev-
skis. Filmā „Sirdsdaugava”, ko 1987. 
gada vasarā Slutisķu sādžā uzņē-
ma režisors Rodrigo Rikards, Arvīds 
stāstīja par Daugavas loku dabas 
vērtībām un to, cik daudz neapzi-
nāta, cilvēcei vitāli nozīmīga varam 
zaudēt ieleju applūdinādami. Tad ie-
pazinām arī Daugavas loku patrioti, 
vēlāko Naujenes pagasta padomes 
priekšsēdētāju Vasilisu Pudovkinu. 

Kad Jūs pēdējo reizi esat bijis 
dabas parkā „Daugavas loki”? 
Kas ir mainījies? Vai Jums ir kā-
da ideja par šīs vietas attīstību 
nākotnē?

Pagājušā gada vasarā kopā ar Vā-
cijas televīzijas uzņemšanas grupu, 
bet vēl pirms gada uz ilgāku laiku 

– tad pēc rakstnieces Noras Ikste-
nas scenārija tika uzņemta Andreja 
Verhoustinska režisētā fi lma „Īvāns”. 
Slutišķus mēs atkal izstaigājām 
krustām šķērsām. Es līdzbraucējiem 
izrādīju visas skaistās ainavu takas 
takas, pavizinājāmies arī ar laivām 
no Krāslavas līdz Slutišķiem. Tad 
uzkāpām Mārkavas kalnā, no kura 
Slutišķu sādža redzama kā uz delnas. 
Tā vieta ir ļoti unikāla, pat varētu 
teikt, Latvijas ikoniskā vērtība. Man 
tiešām prieks, ka tur pamazām viss 
atdzimst. Arī Naujenes novadpētnie-
cības muzejs. Priecājos, ka nekas nav 
izpostīts, bet top sakopts, un tas ir 
svarīgākais. Ir labi, ka kārtībā tiek 
uzturētas takas, izveidots veloceliņš. 
Noteikti ir perspektīva arī tūrisma 
attīstībai, taču ir jāzina, kur ir tā ro-
beža, lai pārāk lielas tūristu plūsmas 
nedegradētu Daugavu un ainavu ko-
pumā. Tur esošās dabas vērtības vēl 
līdz galam nav izpētītas. Tiekoties ar 
Arvīdu Barševski, dzirdu, ka Dau-
gavpils pētnieki tur atrod arvien ko 
jaunu. Arī tāpēc ir svarīgi šo Dauga-
vas ieleju saglabāt. 

Vai Jūsuprāt dabas parks “Dau-
gavas loki” ir atbilstošs Nacionā-
lā parka statusam?

Jā. Es jau arī pirmajās publikāci-
jās rakstīju, ka šī vieta ir tā vērta, 
lai tā tiktu atzīta nacionālā mērogā. 
Savu viedokli neesmu mainījis. Es-
mu nedaudz piedalījies procesā, lai 
Augšdaugavas ieleju iekļautu Latvi-
jas UNISCO nacionālā mantojuma 
sarakstā. Šis statuss  nekādi neiero-
bežo vietējos iedzīvotājus, taču ceļ vi-
ņu zemes prestižu un vērtību. Mums 
jau ir viens piemērs – Gaujas Nacio-
nālais parks, kur attīstās arī tādas 
pilsētas kā Cēsis un Sigulda – vie-
nas no labklājīgākajām Latvijā. Na-
cionālā parka statuss jau neierobežo 
cilvēku saimniecisko darbību. Lauk-
saimnieki var nodarboties ar lauk-
saimniecību un darīt savus ikdienas 
darbus, ja vien viņi šo apvidu saglabā 
kā vienotu kultūrvēsturisku kom-
pleksu. Ražotāji var ražot – tikai ar 
vienu ierobežojumu – nepiesārņot un 
nedegradēt vidi. Novadam šis statuss 
būtu ļoti izdevīgs. Tas būtu īpašs at-
balsts cilvēkiem, kas attīsta tūrismu, 
tas būtu īpašs gods pašvaldībām. 

Savos rakstos Jūs miniet ne-
vis Markovas kapsētas, bet gan 
Marfas kapsētas vietvārdu. No 
kurienes nāk šī informācija, vai 
tā nākusi no vietējiem vecticīb-
niekiem?

Kad mana sievasmāte tur ienāca, 
mēs draudzējāmies ar vienu vecti-
cībnieku ģimeni, kas dzīvo tur vēl 
joprojām. Viņu vecticībnieku dzimta 
nāca no Slutišķiem. Un tur dzīvo-
ja tāda Vera Spiridonova, kas teica 
„Марфинское кладбище”, arī mana 
sievasmāte tā runāja. Visdrīzāk no 
viņas teiktā man tas vietvārds. Vēlāk 
pat gribēju lielāku publikāciju par to 
rakstīt, jo bija no vietējiem iedzīvotā-
jiem daudz stāstu dzirdēts par īpašo 
Daugavas loku iemītnieku leksiku, 
latgalisko un vecticībnieku tradīciju 
interesanto buķeti, savdabīgo dzīves-
veidu.

Ar Daini Īvānu sarunājās 
Olga Smane 

1987. gada jūnijā, preses konference Zinātņu akadēmijā, foto no pers. arhīva

2015. gada rudenī Lasiņu pilskalnā, foto D. Beķere
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Fragments no A. Rancānes raksta 
“Divpadsmit Latgales loki kopā ar Annu Rancāni”

No Daugavpils pagriežamies pa labi, 
lai turpmāk visu ceļu Daugavu laistu 
sev pa labai rokai. Lai tā iet mums 
līdzi -- mirdzēdama, vizēdama savos 
deviņos lielajos lokos, pavisam citāda, 
nekā pie Pļaviņām, pie Kokneses, citā-
da, nekā tas milzīgais, klusais ūdens 
klajums, kura dzelmē atdusas Stabu-
rags. Hidroelektrostaciju nesabojātā 
Daugava, īstā, dzīvā Daugava vēl ir 
tikai te, Latgalē. Bet skaitlis ir gluži 
kā pasakā, veseli deviņi tā sauktie me-
andri, kurus apmēram 25 km garumā 
starp Daugavpili un Krāslavu met līdz 
šim mierīgā un rāmā likteņupe. Dau-
gavas loku nosaukumus var skaitīt 
kā pantiņā: Elernes, Butišķu, Roza-
lišķu, Ververu, Daugavsargu, Rudņas, 
Zvejnieku, Šķerškānu (Adamovas) un 
Priedaines. Dažiem lokiem ir zināmi 
vairāki nosaukumi. Dažu loku krastos 
izveidojušās kraujas -- Ververu krau-
ja, Slutišķu krauja, Ādama krauja, no 
kurām paveras krāšņas ainavas. Pub-
licists Dainis Īvāns Augšdaugavu no-
saucis par „zelta ainavu klēti”, burzgu-
ļojošu kultūras iedvesmas avotu, dzīvu 
vēstures un etnogrāfi jas enciklopēdiju. 
„Augšdaugava zaigo dabiskās krāsās, 
pārsteidz ar cilvēka nepārveidotu rel-
jefu un burvīgām smaržām. Te strau-
me, murrādama laukakmeņu krācēs, 
rotaļīgi glauda augsto krauju pēdas, lai 
tūlīt mestos pilnīgi ačgārni – skūpstīt 
pretējā krasta lēzenās pļavas, mežus, 
krūmājus.” Tas ir dabas parks „Dau-
gavas loki”, līdzīga kuram Latvijā nav. 

Pabraucam garām Kraujas ciema-
tam ar urbanizētajai ainavai jau pie-
rastajām, silikātķieģeļu daudzdzīvok-
ļu mājām. Nākamais ciems, Naujene, 
Naujiene, Naujiena. Te, 19 kilometrus 
no tagadējās Daugavpils, atradās tās 
priekšgājēja, Dinaburgas pils. Nauje-
nes nosaukums cēlies no lietuviešu va-
lodas, jo šajā pusē senos laikos dzīvo-
jis daudz lietuviešu, par ko liecina arī 
izplatītie vietu nosaukumi ar izskaņu 
–išķi. Naujenes Novadpētniecības mu-
zejs iekārtojies kādreizējā skolas ēkā 
ar stāvām koka kāpnēm un nelielām 
istabiņām, tā galvenā vērtība ir tepat 

Viļušu ciemā dzimušās, tagad Parīzē 
dzīvojošās, tēlnieces un gleznotājas 
Valentīnas Zeiles mākslas darbu eks-
pozīcija. Jāpiebilst, ka tā ir vienīgā vie-
ta Latvijā, kur slavenās mākslinieces 
oriģināldarbi vienkopus ir aplūkojami. 
Valentīnas Zeiles mākslas zāle iekār-
tota ar pašas mākslinieces atbalstu 
un līdzdalību, jau kopš 1996.gada viņa 
sākusi muzejam dāvināt savus darbus, 
tāpēc neviļus jādomā par lielo patei-
cības un mīlestības dāvanu dzimtajai 
pusei. 

Izejot no Naujenes muzeja, nogrie-
žamies nost no lielā ceļa pa labi, uz 
Juzefovas jeb Jezupovas katoļu baz-
nīcu. Netālu no baznīcas atrodas bi-
jušās Juzefovas muižas parks. Muiža 
piederējusi Jāzepam Šadurskim, līdz 
I Pasaules karam – poļu Šahno dzim-
tai.  Parka sākotnējais nosaukums bija 
“Hofzumberg”, kas tulkojumā no vācu 
valodas nozīmē – māja uz kalna. No 
Jezupovas parka iztek avots, kura ūde-
nim piemītot dziednieciskas īpašības.

Unikālā Augšdaugava 
Dabas parks “Daugavas loki” atro-

das Daugavas ielejā, posmā no Krās-
lavas rietumu robežas līdz Naujenei, 
Augš daugavas aizsargājamo ainavu 
apvidū, tā pla tība ir 129,9 km2. Parks 
dibi nāts 1990.gadā, lai saglabātu uni-
kālo un savdabīgo Dau gavas vidus-
teces senielejas ai na vu, tās vēr tīgos 
dabas kom plek sus, augu un dzīvnie-
ku su gu daudzveidību, kā arī kul tūr-
vēsturiskos pie minekļus. Kopš 2011.
gada 25.februāra, Augšdaugava kā 
Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā 
dabas teritorija ir iekļauta UNESCO 
Pasaules mantojuma Latvijas nacionā-
lajā sarakstā. To, ka šī vieta ir unikāla, 
vairāk apzinās dabas pētnieki, vides 
speciālisti, kā arī tūristi, vietējie ļaudis 
pie tā ir pieraduši un arī statusa maiņu 
nereti uztver ar bažām.   

Ciems kā relikts 
Ja Daugavas lokus salīdzina ar kak-

larotu, tad pats spožākais dārgakmens 
tajā nenoliedzami ir Slutišķu ciems, 
vai, kā Latgalē dēvē, sādža. Tas ir 

ciems – muzejs, ciems -- relikts, vieta, 
kur vislabāk var izjust seno Daugavas 
ielejas iedzīvotāju dzīves ritumu un ik-
dienu. Slutišķu sādža pirmoreiz ieguva 
sabiedrības uzmanību pagājušā gad-
simta 80. gadu beigās, kad šurp brauca  
arheologi un gleznotāji, lai vēl pirms 
teritorijas appludināšanas redzētu šo 
dzīvās vēstures stūrīti... Arī tagad Slu-
tišķi ir kā dabas svētceļojumu vieta, 
kurp brauc bariem tūristu, tomēr šo 
īpašo Slutišķu mieru pat viņi nespēj 
iztraucēt.

Autotransportu var novietot maksas 
stāvvietā, kas atrodas blakus apsūno-
jušam akmens žogam. Tur, tālāk, kād-
reiz ir bijusi kapsēta, par kuru tagad 
liecina tikai trīs balti krusti, atkal balti 
krusti, kā laika zīme, kā piemineklis 
tām briesmīgajām dienām 1986. gadā, 
kad ļaudis steidza izrakt savu tuvinie-
ku mirstīgās atliekas no šejienes kap-
sētām, lai tās nepaliktu zem ūdens kla-
juma. Slutišķu vārds rakstos pirmoreiz 
minēts ap 1785.gadu, kad uz šejieni 
pārcēlusies vecticībnieku kolonija, bet, 
kā liecina arheologu izrakumi, pašā 
ciema centrā kādreiz atradusies vidus-
laiku (14.gs.) apmetne un kapsēta. Par 
to tagad liecina neliela akmens zīme 
ceļa malā. Pati sādža ir interesanta ar 
savu savdabīgo koka arhitektūru un 
ēku izkārtojumu, kas palicis tāds pats, 
kā sādžas pirmsākumos – ar vienu ceļu 
(latgaliski – ūļneica) pa vidu un sētām 
visapkārt. 17.gadsimtā šajā pasakaini 
skaistajā vietā plosījušies kari un mē-
ris (ne velti kādā senā latgaliešu lūg-
šanā, kuru vēl tagad dzied baznīcā, ir 
vārdi: „Nu miera (mēra), boda, kara i 
guņsgrāka, pasorgoj myus, Kungs un 
Dīvs!). Ļaudis izmira, bet vieta tuk-
ša nepalika, te apmetās uz dzīvi vec-
ticībnieki, bēgot no vajāšanām savā 
dzimtenē. Kaut arī parasti viņi dzīvoja 
noslēgtā kopienā, acīmredzot, te bija 
saglabājusies kāda atvase no vietējo 
latgaliešu katoļu dzimtām un Slutišķu 
sādžā, kā jurģīnes vienā dārzā, turpi-
nāja dzīvot divas tautības, divas ticī-
bas, divas valodas. 

Uz Daugavas lokiem vajag doties pē-

dējā maija nedēlas nogalē, kad te jau 
vairāk kā gadus piecpadsmit notiek 
festivāls Augšdaugava. Svētku laikā pa 
Daugavu no Verhņedvinskas Slutišķos 
ierodas plostnieki, kurus sagaida ar 
sieru un alu, festivālā piedalās dziedā-
tāji un dejotāji, savu prasmi demonstrē 
amatnieki. Bet vēl labāk atbraukt uz 
šejieni parastā vasaras svētdienā, lai 
baudītu klusumu un mieru, lūkojoties 
nebeidzamajā Daugavas plūdumā.  

Piecas lietas, kas noteikti jāredz
1. Valentīnas Zeiles skulptūras 

un gleznas.
2. Jezupovas katoļu baznīca.
3. Dinaburgas pils makets.
4. Slutišķu sādža. 
5. Markovas kapsēta.

“Paklausīt Slutišķiem”

 Slutišķi - maģiskais Daugavas loku 
slēpnis, kuru par savu kluso mājas 
un ticības vietu pirms diviem gadsim-
tiem izvēlējās savā dzimtenē, lielajā 
Krievzemē vajātie un dzīvi dedzinātie 
vecticībnieki. Ļaužu mutēs saglabājies 
stāsts, ka vārds Slutišķi radies no krie-
vu valodas vārda „slušatsja”- paklau-

sīt. Paklausīgi un bijīgi savam Dievam 
un zemei bijuši cieminieki. Atraduši 
skaistāko no vietām starp Daugavu, 
Dvinu un kalnu, kas ziemās sarmots, 
rudeņos zeltots, pavasaros mēļš, bet 
vasarās raudenes smaržās aizmirsies. 

Tagad te viss vienuviet. Laiks pagā-
jis un laiks nākams. Ziemās Slutišķi 

noklust tikai vienai ģimenei te dzīvojot 
augu gadu. Vasarās atdzīvojas, kad at-
brauc pārējo uz roku pirkstiem saskai-
tāmo mājiņu iedzīvotāji. Un viesi, kuri 
brauc apskatīt Slutišķu vecticībnieku 
māju. 

Dievs mīl šo zemes nostūri. Saules-
puķēs paslēpies uz kalnu noskatās, no 
kura var redzēt upes loku rīta miglā 
tītu un sauli, kas to caursit atklājot zi-
las debesis pār Slutišķiem. 

Stāvot pie Slutišķu kapsētas trīs bal-
tajiem krustiem , kas raugās pāri Dau-
gavai, acu priekšā atdzīvojas stāsts. 
Pagājušā gadsimta trauksmainie as-
toņdesmitie. Gaisā jau brīvības smar-
ža. Bet okupācijas vara steidz izkropļot 
Latvijas krāšņos Daugavas lokus ar 
Daugavpils HES celtniecību. Slutiš-
ķu sādžu paredzēts appludināt. Ka-
pos darbojas ekskavators, kas kopā ar 
zemi krauj kaudzē  mirušos, lai norak-
tu kaut kur tālāk kopējā kapā. Ciemi-
nieki paši steidz izrakt savus tuvinie-

kus, lai pārapbedītu tuvāk Panteļišķu 
lūgšanu namam. 

Bet varai, kas postījusi cilvēku dzī-
ves un noliegusi Dievu neizdodas. 
Tautas mošanās elektrostacijas būvi 
aptur. Simboliski, ka Latvijas brīvības 
ceļš sākas te. Un ciems, kas pieņēmis 
ticības vajātos, nenogrimst ūdenī, bet 
augšām ceļas. 

Laiks nākams Slutišķu vasarām būs 
pārbaudījums. Atjaunotā vecticībnieku 
māja vilinās tūristus no tuvienes un tā-
lienes. Dievs dod viņiem šajā klusumā 
un skaistumā ienākt bijīgi, saklausīt 
stāstus par lūgšanu krellīti ļestovku, 
par pagānu krūzi, no kuras ūdeni sveši-
niekam padzerties, par sarkano ikonu 
stūrīti. Un neienest Slutišķos pasaules 
burzmu, bet mierīgi pasēdēt kalnā, pa-
raudzīties uz upi un aizdomāties par 
dzīves jēgu. Paklausīt Slutišķiem.

Nora Ikstena 
Rakstniece 

Slutiški rudinī
Plūsti te vaira naeimūt,
Kornika bolss
Vēļ pleivoj,
Aizačiers upmolys uobeļneicā
Kai pādejais uobeļs,
Soldons ar syurumu,
Savalk mēli i lyupys.
Daugova mīreigi 
nūlykta kliepī kai muotis dalna, 
gluosta ceļu,
pa kuru vaira naatīs
aizvakar nūsolušuos jurgīnis. .

Noass apsasieds
Iz sūleņa ustobys prīškā,
Verās, kai bārzi saskaita
Pādejū zalta naudu,
Vysu par tū var nūpierkt,
Mīru i pesteišonu,
Vīneigi plūstu 
laikam 
Byus viņ juotaisa pošam. 

No krājuma: A.Rancāne. ”Pylni 
kārmani dabasu... Bezdelīgu pasts” 
dzejoļu krājums, Līksna, Latgolys 
Studentu centrs, 2012.
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Sapulces ar iedzīvotājiem nezaudē savu aktualitāti 

Noslēgušās ikgadējās sapulces ar 
iedzīvotājiem, kuru laikā pagastu 
pārvalžu vadītāji prezentāciju veidā 
atspoguļoja pērnā gada paveikto, ie-
pazīstināja ar nākotnes iecerēm, kā 
arī novadniekiem bija iespēja izteikt 
viedokli un uzdot sev interesējošos 
jautājumus novada domes vadībai, de-
putātiem un speciālistiem. Novēroju-
mi liecina, ka interese par iedzīvotāju 
sapulcēm nemazinās, bet tieši otrādi 
– kļūst arvien apmeklētākas. Vidēji 
katru sapulci apmeklēja 50 interesen-
tu, viskuplākais dalībnieku skaits pul-
cējās Naujenes pagastā . 

Katram pagastam ir individuāla si-
tuācija un problēmas, tomēr dažas ak-
tualitātes vairāk vai mazāk skar visus 
novada iedzīvotājus. Neskatoties uz 
maigo ziemu, viena no sasāpējušām 
problēmām ir neapmierinātība ar ceļu 
uzturēšanu. Izskanēja aizrādījumi, ka 
vairāk uzmanības jāpievērš operatī-
vākai ceļu attīrīšanai, īpaši tiem pos-
miem, kuros ir intensīva satiksme un 

notiek skolēnu pārvadāšana. Tāpat iz-
skanēja abpusēji pārmetumi par zem-
nieku izdangātiem ceļiem. 

Bieži tika uzdots jautājums par bēr-
nu rotaļu lauku izveidošanu. Iedzīvo-
tāji tika aicināti ar biedrību palīdzību 
rosināt šo iniciatīvu, rakstot projektus, 
un pašvaldība, budžeta iespēju robe-
žās, centīsies šīs idejas atbalstīt. Nova-
da domes vadība aicināja pagastu pār-
valdēm vienoties ar skolām par esošo 
rotaļu laukumu izmantošanu arī vasa-
ras periodā un veicināt to pieejamību 
pagasta bērnu vajadzībām. 

Gadu no gada sasāpējis ir jautājums 
par klaiņojošajiem suņiem un neatbil-
dīgiem saimniekiem. Šobrīd pašvaldī-
ba sadarbojas ar biedrību “Otrā māja 
dzīvniekiem” Demenes pagastā – tiek 
atbalstīti biedrības projekti ar pašval-
dības līdzfi nansējumu, lai mazinātu 
bezsaimnieku dzīvnieku klaiņošanu. 
Diemžēl, turpinās cilvēku bezatbildība 
un klaiņojošo suņu nepaliek mazāk. 

Tāpat aktualitāti nezaudē atkritumu 

apsaimniekošanas problēma. Joprojām 
daudzos pagastos aktuāls bija jautā-
jums par līgumu slēgšanu – piemēram, 
Demenes pagastā līgumus ir noslēguši 
tikai 24% no visām mājsaimniecībām. 
Iedzīvotāji izteica pretenzijas par ne-
godīgiem līdzpilsoņiem un apsprieda 
atkritumu apsaimniekošanas likuma 
nepilnības. Pagastu pārvalžu vadītāji 
mudināja noslēgt līgumus ar atkri-
tumu apsaimniekotājiem tos, kas to 
vēl nav izdarījuši. Jāatzīmē, ka Višķu 
pagasta pārvalde ir ieviesusi praksi 
šajā jautājumā sadarboties ar polici-
jas darbiniekiem, kas sagatavo aktu 
par līguma neslēgšanu, piemērojot par 
to naudas sodu.  Tabores, Sventes un 
Kalkūnes pagastā izskanēja neapmie-
rinātība par pilsētas iedzīvotājiem, 
kuri, braucot uz vasarnīcām, negod-
prātīgi atstāj savus atkritumus pie pa-
gastu konteineriem. 

Vairākos pagastos cilvēki pauda ba-
žas par slikto vai pat neesošo ielu ap-
gaismojumu diennakts tumšajā laikā. 
Lai gan domē ir sagatavots projekts 
par ielu apgaismojuma uzstādīšanu 
piecos pagastos, šobrīd nav pieejama 
neviena Eiropas Savienības program-
ma, kas paredzētu fi nansējumu šim 
mērķim. Speciālisti aicināja meklēt 
citus, lētākus un videi draudzīgākus 
risinājumus, piemēram, vienojoties 
daudzdzīvokļu māju sapulcēs, pie kāp-
ņu telpu ieejām uzstādīt gaismu ar 
kustību sensoru vai laternas ar saules 
baterijām. Sapulcēs iedzīvotāji tika 
mudināti aktīvāk iesaistīties daudzdzī-
vokļu māju energoefektivitātes paaug-
stināšanas projektos, izmantojot iespē-
ju apgūt pašvaldības iedalītos budžeta 
līdzekļus. 

Arī šovasar turpināsies jauniešu va-
saras nodarbinātības programma. Jau-
nieši tiek mudināti pieteikties – šogad 
tiks ieviesta palielinātā stundu tarifu 

likme tiem, kuri strādās lauku saim-
niecībās. Iedzīvotāji minēja, ka daudzi 
zemnieki nav gatavi uzņemt jauniešus, 
tāpēc pašvaldībai vajadzētu palielināt 
darbinieku skaitu savās iestādēs. Šādu 
varbūtību dome pieļauj ar nosacījumu, 
ka tas būs pamatoti. Piemēram, kā 
Līksnas pagastā, kur tiek lūgti papild-
spēki Līksnas Muižas parka sakopša-
nā. Tomēr par galveno prioritāti paliek 
lauku uzņēmēju atbalstīšana. 

Tāpat iedzīvotāji tika informēti par 
jauno ieceri par Stipendiju fonda izvei-
di, kas ļaus atbalstīt jauniešu studijas 
tajās specialitātēs, pēc kurām jūt va-
jadzību vietējie uzņēmēji un kas ļau-
tu jaunajam speciālistam atgriezties 
dzimtajā novadā ar nodrošinātu darba 
vietu. 

“Lielākā daļa jautājumu ir risināmi 
vai uz tiem varēja sniegt konkrētu at-
bildi. Mani priecē, ka aktualitāti zaudē 
jautājumi par komunālo saimniecī-
bu, tarifi em daudzdzīvokļu mājās vai 
dzīvojamā fonda apsaimniekošanu,” 
noslēdzot sapulču maratonu secināja 
pašvaldības izpilddirektore Vanda Ke-
zika. “Protams, joprojām ir globālākas 
problēmas, kurām šobrīd konkrēta ri-
sinājuma nav vai kuras prasa ļoti lie-
lus ieguldījumus. Piemēram, Vaboles 
vidusskolas sporta zāles pārbūve vai 
ambulances ēkas remonts, kapličas un 
saieta nama izbūve Kalupē.” 

Pagastu sapulču rīkošana atkal tiks 
atsākta nākamā gada pavasarī. Ie-
viestā prakse pierāda, ka iedzīvotāju 
priekšlikumi, ierosinājumi un kritika 
ir indikators, kas sniedz iespēju novēr-
tēt pagasta pārvalžu darba kvalitāti 
un konstatēt situāciju uz vietas. Pal-
dies visiem, kuri piedalījās sapulcēs un 
rosināja jaunas idejas, kā dzīvi novadā 
padarīt labāku!

Elza Timšāne

Vabolē atcerējās komunistiskā genocīda upurus

25. marts Latvijā ir komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena. Die-
na, kad 1949.gadā Padomju Savienī-
bas varas iestādes Baltijā realizēja 
masveidīgu iedzīvotāju izsūtīšanu uz 
attāliem Sibīrijas reģioniem – Oms-
ku, Tomsku, Amūru un citviet. De-
portācijās, kuras tika slepeni sauktas 
par operāciju “Krasta banga”, tika 

izsūtīti vairāk nekā 90 000 Baltijas 
valstu iedzīvotāju, gandrīz puse no 
viņiem bija no Latvijas. Lai to atce-
rētos, 29. martā Skrindu dzimtas 
muzejs aicināja uz tikšanos vietējos 
Vaboles pagasta „Sibīrijas bērnus” 
– Silvu Veroniku Linarti, Skrinda 
Lidiju, Zentu Motivāni, Vitoldu Moti-
vānu, Vitoldu Kriškijāni un Glikēriju 

Mukāni. Rīta pusē Vaboles pagasta 
„Sibīrijas bērni” kopā ar muzeja ve-
cāko speciālisti I. Ozoliņu devās uz 
Kalupes pamatskolu, kur tikās ar 
skolas pedagogiem un pamatskolē-
niem. Kalupē muzeja vecākā speciā-
liste I.Ozoliņa sniedza ieskatu 1949.
gada notikumos, kā arī vēstīja par 
skaitļiem un faktiem tālā 1949.gada 
martā. Represētie ar skolēniem un 
pedagogiem dalījās iespaidos un pār-
dzīvotajā, kas skāra viņus skarbajos 
Sibīrijas dzīves apstākļos. Skolēni un 
skolotāji labprāt uzdeva jautājumus 
un nonāca pie kopīga secinājuma – 
par spīti piedzīvotajām šausmām un 
dzīves skarbumam, „Sibīrijas bērni” 
nav zaudējuši savu labsirdību, sirds 
siltumu un gaišumu. Ciemiņi Kalu-
pes pamatskolas jaunatnei ceļamai-
zei novēlēja– mācīties un godāt mai-
zīti, ko ik dienas ceļ galdā!

Tālākais ceļš „Sibīrijas bērnus” 
veda uz Skrindu dzimtas muzeju Va-
boles pagastā. Muzejā represētie ie-
pazinās ar Jāņa Mendrika fotoizstādi 
“Fotogrāfi ja – vēstures lieciniece” un 
kavējās atmiņās par aizejošā laika 

vērtībām. Uz satikšanos muzejā ar 
„Sibīrijas bērniem” ieradās arī Va-
boles vidusskolas 6.klases skolēni ar 
skolotāju Anitu Skrindu. Bērni lab-
prāt un ar interesi ieklausījās Silvas 
Linartes, Lidijas Skrindas un Zentas 
Motivānes atmiņu stāstos. Klāteso-
šos ar muzikālo sniegumu iepriecinā-
ja Vaboles vidusskolas folkloras kopa 
„Kanči” (vadītāja sk. E.Kursiša), uz-
runāja Vaboles pagasta pārvaldes 
vadītāja Aina Pabērza un Daugavpils 
novada sociālā dienesta sociālā darbi-
niece Valentīna Skrinda.

Paldies par atsaucību un viesmīlī-
go uzņemšanu Kalupes pamatskolas 
direktorei Inārai Ondzulei, skolotā-
jai Elgai Kursišai, skolotājai Anitai 
Skrindai, Vaboles pagasta pārvaldes 
vadītājai Ainai Pabērzai un sociālajai 
darbiniecei Valentīnai Skrindai par 
atbalstu un sadarbību. 

Paldies par atbalstu pasākuma or-
ganizēšanā Daugavpils novada Kul-
tūras pārvaldei. 

Ilze Ozoliņa
Skrindu dzimtas muzeja 

vecākā speciāliste
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Kā Latvijas simtgadi atzīmēs 
Daugavpils novadā 

Pēc trim gadiem svinēsim Latvijas 
valsts simtgadi. Latvijas simtgades 
svinēšana plānota piecu gadu garumā 
no 2017. līdz 2021. gadam, tādējādi 
simbolizējot, ka Latvijas valstiskuma 
izcīnīšana un nostiprināšana nenotika 
vienā dienā. Daugavpils novada paš-
valdība, līdzīgi kā citas pašvaldības, ir 
izstrādājusi savu Latvijas simtgades 
pasākumu plānu, kurā liela loma ir ne 
tikai kultūras iestāžu, bet arī jauniešu, 
izglītības darbinieku un vietējo iedzī-
votāju pašiniciatīvai. 

Daugavpils novads jau tagad nopiet-
ni sācis gatavoties Latvijas simtgadei, 
lai piedāvātu bagātīgu kultūras prog-
rammu. Kā norāda Kultūras pārvaldes 
vadītāja Ināra Mukāne, pašvaldība 
šo svētku kontekstā ir izvirzījusi trīs 
uzdevumus – aktualizēt un pieminēt 
vēstures notikumus, kas ietekmējuši 
Latvijas valsts izveidi; izcelt novada 
īpašās dabas un kultūras mantojuma 
vērtības, iesaistot sabiedrību to sakār-
tošanā, kā arī stiprināt jauniešu ra-
došās iniciatīvas un piederības sajūtu 
Latvijai. 

Daugavpils novada pašvaldība kopā 
ar sadarbības partneriem iecerējusi 
2017.gada aprīlī rīkot zinātniski prak-
tisku konferenci par Augšdaugavas 
teritorijas attīstību, diskutējot par Da-
bas parka “Daugavas loki” virzīšanu 
nacionālā parka statusa iegūšanai un 
“Augšdaugavas”  teritorijas virzīšanu 
UNESCO Pasaules dabas un kultūras 
pieminekļu pasaules sarakstā, kā arī 
pieminēt Augšdaugavas simbolisko no-
zīmi Latvijas neatkarības atjaunošanā. 

Simtgadei veltīti pasākumi noritēs 
arī novada muzejos un piemiņas vietās 
–2017.gada aprīlī Randenē plānota pa-
vasara un Latgales atmodas ieskandi-
nāšana Daugavas krastā, rīkojot talku 
un koku stādīšanu.  Jūnijā Raiņa mājā 

Berķenelē notiks Latgales jauno māks-
linieku rezidence “Manu jauno domu 
zeme. Rainis.”, kurā taps literāti, mu-
zikāli, mākslas un novadpētniecības 
darbi. 

2017.gada novembrī Skrindu dzim-
tas muzejā plānota zinātniski – prak-
tiskā konference par Raiņa, brāļu 
Skrindu un Viļa Siliņa devumu Latga-
les virzībai Latvijas valstiskumā. 

Nākamgad augustā Višķu estrādē ar 
Latgales koru, folkloras kopu un vokā-
lo ansambļu dalību iedzīvotāji tiks ai-
cināti uz Patriotisko dziesmu festivālu. 

Savukārt 2018.gada jūlijā tiks rī-
kots Folkloras festivāla “Baltica” ma-
zākumtautību folkloras kopu koncerts 
Naujenes pagasta Markovā, pulcējot 
dalībniekus no visiem Latvijas nova-
diem un ārvalstīm, kā arī Līksnas pa-
gastā izskanēs tradicionālais Jaunās 
latgaliešu mūzikas festivāls “Muzykys 
Skrytuļs”.

Daugavpils novada Izglītības pārval-
de sadarbībā ar aktīviem jauniešiem 
plāno rīkot pasākumus, kuru laikā 
notiks latvisko tradīciju izzināšana, iz-
glītošana par tīras vides saglabāšanu, 
koku alejas stādīšana un radošie kon-
kursi, veicinot patriotismu un piederī-
bas sajūtu valstij.

Latgales plānošanas reģions apņē-
mies katrā Latgales pašvaldībā iestā-
dīt 100 ozolus - Daugavpils novadā 
šāda koku aleja tiks veidota Maļinovas 
ciemā. 

Kopumā Latvijas valsts simtgades 
svinības uzskatāmas par iespēju akti-
vizēt un saliedēt sabiedrību, dodot im-
pulsus Latvijas ilgtermiņa attīstības 
mērķu sasniegšanai un jaunu mērķu 
izvirzīšanai.

Elza Timšāne

Vasaras lielākie pasākumi Līksnā 
Līksnas pagasta pārvalde aicina ap-

meklēt šīs vasaras lielākos pasākumus 
Līksnas Muižas parkā. 

Jau 7. maijā no plkst. 14.00 norisinā-
sies Līksnas pagasta svētki – ģimeņu 
diena “Līksnas bērni danci veda Dau-
gaviņas maliņā!”, kur pulcēsies visak-
tīvākie deju kolektīvi, kuri darbojas 
vietās, kas atrodas Daugavas krastos, 
uz pirmo sadraudzības sadanci. Deju 
kolektīvi pulcēsies no Sventes, Dvietes, 
Jersikas, Jēkabpils, Pļaviņām, Kokne-
ses, Ikšķiles novada, Stopiņu novada 
un Rīgas. Pasākuma ietvaros plkst. 
14.00 Līksnas pagasta kultūras nama 
bērnu un jauniešu dramatiskais kolek-
tīvs “Sprīdītis” aicina apmeklēt pirm-
izrādi M. Horna “Pasaku mežā”, plkst. 
14.45 ģimenes tiks aicinātas piedalī-
ties sportiskās, intelektuālās un rado-
šās aktivitātēs, plkst. 17.00 notiks deju 
koncerts “Līksnas bērni danci veda 
Daugaviņas maliņā”, savukārt plkst. 
20.00 pasākuma noslēgumā aicinām 
iedejot vasaru pirmajā brīvdabas ballī-
tē. Paralēli visām aktivitātēm kultūras 

namā būs apskatāma izstāde “Līksnas 
pagasts fotogrāfi jā”.

Skaisto Latvijas dabu un latgalie-
šu viesmīlību visspilgtāk var izbaudīt 
Līksnā, tāpēc 23. jūnijā svinēsim kopā 
Vasaras saulgriežus. Kopā ar Dau-
gavpils Latviešu kultūras centra deju 
ansambli “Laismeņa” un grupu “Strau-
me” iedejosim un iedziedāsim svētkus, 
aplīgosim Jāņus un Līgas, kā arī bau-
dīsim maģisko vasaras īsāko nakti.

Savukārt, vasaras karstumā Līksnā 
ieripos jaunās latgaliešu mūzikas festi-
vāls “Muzykys Skrytuļs”. Festivāls no-
risināsies no 1. līdz 3. jūlijam, parādot 
daudzveidīgo jauno latgaliešu mūziku. 
Festivāls popularizē Latgales kultū-
ras identitāti, sniedz atbalstu jauna-
jiem autoriem un izpildītājiem, sekmē 
dziesmu tekstu rakstīšanu latgaliešu 
valodā. Festivāls ir nekomerciāls, un 
tā moto ir „Kruot var na tikai naudu”.

Krāsim spilgtākās vasaras emocijas 
Līksnā!

Sanita Pinupe

Arī šovasar Daugavpils novada 
pašvaldība skolēniem piedāvā 

iespēju strādāt
Jau ceturto gadu Daugavpils nova-

da dome, sadarbojoties ar Daugavpils 
novada uzņēmējiem, īsteno Daugav-
pils novada skolēnu vasaras nodar-
binātības programmu. Šogad darbs 
skolēniem tiks piedāvāts periodā 
no 6. jūnija līdz 26. augustam, kurā 
varēs piedalīties Daugavpils novadā 
deklarētie skolēni vecumā no 14 līdz 
19 gadiem, kas mācās vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs. 

Programma tiek īstenota, lai snieg-
tu skolēniem iespēju iegūt pirmo 
praktisko pieredzi par darba vidi, pa-
augstināt praktiskās darba iemaņas, 
vairotu izpratni par profesijām un 
uzņēmējdarbības nozarēm novadā, 
darba tiesiskajām attiecībām un pie-
nākumiem, tādējādi samazinot jau-
niešu bezdarba riskus nākotnē. 

Skolēnus nedrīkst nodarbināt dar-
bos, kas saistīti ar paaugstinātu ris-
ku viņu drošībai, veselībai, tikumībai 
un attīstībai.

Skolēnu pieteikšanās dalībai Dau-
gavpils novada skolēnu vasaras no-
darbinātības programmā sākās 11. 
aprīlī un turpināsies līdz pat 9. mai-
jam. Šogad programmā aktīvi iesais-
tās pašvaldības izglītības iestādes, 
un lielākai daļai darba vietu skolēni 
jau ir nokomplektēti.

Kopumā 2016. gadā tika saņemti 
22 uzņēmēju pieteikumi 111 skolēnu 
darba vietu izveidei un 66 pieteiku-
mi no Daugavpils novada pašvaldī-
bas iestādēm. Saskaņā ar 2016. gada 
budžetu, plānots nodrošināt darbu 
aptuveni 158 skolēniem, prioritāri 
- nodarbinot pie uzņēmēja. Vēlamā 
iesaistīto proporcija: 111 nodarbināti 
pie uzņēmēja un aptuveni 47 pašval-
dības iestādēs. 

Maijā pagastu pārvaldes ar darba 
devēju noslēgs pakalpojuma līgumu, 
savukārt darba devējs ar skolēnu 

slēgs darba līgumu, nodrošinot skolē-
nam darba vadītāju, kurš jaunietim 
palīdzēs apgūt darbam nepiecieša-
mās pamatprasmes un integrēties 
darba vidē.

Lai mudinātu skolēnus izvēlē-
ties strādāt lauksaimniecībā, šogad 
skolēniem, kas strādās lauksaim-
niecības uzņēmumā vai zemnieku 
saimniecībā kā lauksaimniecības pa-
līgstrādnieki, tiks piemērota paaug-
stināta samaksas likme, piemaksājot 
papildus 10%. Pārējiem nodarbināta-
jiem skolēniem tiks piemērota Valstī 
noteiktā minimālā stundas tarifa lik-
me.

 Daugavpils novada pašvaldība no-
drošinās dotāciju darba devējam sko-
lēna darba algai valstī noteiktās mi-
nimālās stundas likmes apmērā, kā 
arī paaugstināto dotāciju, piemērojot 
koefi cientu 1,1  skolēnu nodarbināša-
nai lauksaimniecības palīgstrādnie-
ka profesijā. Pašvaldība nodrošinās 
fi nansējumu ne vairāk kā 4 stundām 
dienā un ne ilgāk, kā: 10 darba die-
nas, ja skolēnam ir 14 – 15 gadi, vai 
20 darba dienas, ja skolēnam ir 16 – 
19 gadi, kā arī segs kompensāciju par 
neizmantoto atvaļinājumu. Darba 
devēja sociālo nodokli apmaksā pats 
darba devējs, kā arī nodrošina darba 
vadītāju. 

Šogad pirmo reizi Daugavpils no-
vads iesaistās NVA  nodarbinātības 
programmā. Esošās NVA Daugavpils 
reģionālās fi liāles kvotas ietvaros at-
balstīts tika vienīgi Demenes pagas-
ta pārvaldes pieteikums. NVA prog-
rammas ietvaros Demenes pagastā 
tiks nodarbināti 4 skolēni. 

Jāzeps Krukovskis 
Attīstības nodaļas projektu 

koordinatorsValsts arī šogad turpinās dotēt 
Klientu apkalpošanas centru 

Špoģos
Valdība marta nogalē atbalstīja no-

teikumus par kārtību, kādā pašvaldī-
bām šajā gadā piešķir valsts budžeta 
dotāciju Valsts un pašvaldību vieno-
to klientu apkalpošanas centru tīkla 
uzturēšanai, paredzot, ka šogad šim 
mērķim tiks atvēlēta valsts budžeta 
dotācija 517 611 eiro apmērā. 

Ņemot vērā valsts budžeta iespējas, 
uzturēšanas izdevumu dotēšana pare-
dzēta tiem vienotajiem klientu apkal-
pošanas centriem, kuri pieteikušies to 
izveidei un darbībai 2015.gadā un tur-
pina vai sāk savu darbību 2016.gadā. 
Tostarp, no valsts budžeta līdzekļiem 
ar pašvaldības līdzfi nansējumu tiks 
dotēts arī klientu apkalpošanas centrs 
Špoģos, Višķu pagasta pārvaldes ēkā. 
Daugavpils novadam valsts ir piešķī-
rusi 13 800 eiro. Valsts pilnībā turpi-
nās segt KAC darbinieku atlīdzību un 
50% apmērā segs uzturēšanas izmak-
sas (komunālie maksājumi, kanceleja, 
interneta pieslēgums). Savukārt paš-
valdība apņemas nodrošināt uzturēša-
nas izdevumus 1516 eiro apmērā.

Daugavpils novada iedzīvotāji tiek 
aicināti apmeklēt KAC Špoģos, lai 

vienuviet saņemtu  valsts iestāžu pa-
kalpojumus. Špoģos privātpersonas 
un uzņēmēji var saņemt astoņu valsts 
iestāžu noteiktus pakalpojumus. Cen-
trā iedzīvotāji var pieteikt noteiktus 
VSAA un VID pakalpojumus, kā arī 
aizpildīt ienākumu deklarācijas.  Tā-
pat iedzīvotāji var saņemt informāciju 
par Nodarbinātības valsts aģentūras, 
Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes, Valsts dar-
ba inspekcijas,  Valsts zemes dienesta 
e-pakalpojumiem un palīdzību Lauku 
atbalsta dienesta pakalpojumu lieto-
šanā (pieteikšanos lauku platību mak-
sājumiem).  Kopš marta KAC klientus 
apkalpo pieredzes bagāta speciāliste 
Ruta Grustāne.

Jāatzīmē, ka nākamajos gados vie-
noto klientu apkalpošanas centru no-
vadu nozīmes attīstības centros uz-
turēšanas izmaksas tiks pārskatītas. 
Lai izstrādātu metodiku, pēc kuras 
aprēķinās centru uzturēšanas izde-
vumus turpmākajos gados, VARAM 
izveidos darba grupu.

Elza Timšāne 
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“Paver durvis pagātnē” – 
Muzeju nakts 

Naujenes Novadpētniecības muzejā
Maija mēnesis Naujenes Novadpēt-

niecības muzejam ir īpašs ar 2 zīmī-
giem notikumiem: sestdien,  21. maijā, 
muzejs desmito reizi iesaistīsies starp-
tautiskajā akcijā „Muzeju nakts” un 
sāks svinēt savu 20. dzimšanas dienu. 

„Muzeju nakts” norises Naujenes 
Novadpētniecības muzeja pamat-
ekspozīcijā Skolas ielā 1, Naujenē 
sāksies plkst. 15:00 un notiks līdz plkst. 
24:00. Akcijas moto šogad ir koncen-
trēts vienā vārdā - «Durvis», ko iespē-
jams interpretēt gan ļoti konkrēti, gan 
metaforiski, atbilstoši katra muzeja 
pamattēmām, aktuālajām norisēm un 
iztēles spēkam. Sekojot vadmotīvam, 
Naujenes muzejs piedāvās saviem ap-
meklētājiem jaunu izstādi - „Durvis 
pagātnē: padomju laika šarms”, kurā 
ir aplūkojams improvizēts 50. – 60. – to 
gadu stilā veidots interjers, kas aicina 
iejusties padomju atmosfērā. Apmek-
lētājus uzrunās Art Deco stila mēbeles 
– bufete, spogulis un galds, dažādi sa-
dzīves priekšmeti, tā laika mūzika un 
fotogrāfi jas. 

Varēs iepazīties arī ar Pirmajam un 
Otrajam pasaules karam veltīto izstādi 
„Ugunsjoslu krustojumā”. Apmeklētā-
jus gaidīs arī jau iemīļotās pastāvīgās 
ekspozīcijas. Radošo darbnīcu telpā, 
paverot durvis padomju pagātnē, va-
rēs apskatīt fotopiederumu izstādi no 
muzeja krājuma un fotografēties im-
provizētā fotosalonā (līdzi jāņem foto-
aparāts).

Paredzētas aktivitātes arī ārpus 
muzeja telpām. Pie muzeja darbosies 
vides objektu darbnīca, kurā katrs 
interesents varēs izgatavot kādu ne-
parastu dārza dekoru no dabiskiem 
materiāliem vai iesaistīties kopdarbā, 
veidojot lielu vides objektu un apgūs-
tot noderīgas prasmes. Muzeja telpās 

varēs veidot Lielo Augšdaugavas mus-
turdeķi. Apmeklētājiem būs iespēja 
pavērt durvis plašajā augu pasaulē. 
Eksperta pavadībā varēs iepazīt retus 
Juzefovas parka augus, ievākt un vē-
lāk arī nodegustēt zāļu tēju no patvāra.

„Muzeju nakts” norises ārpus-
muzeja ekspozīcijā „Slutišķu vec-
ticībnieku lauku sēta”  sāksies 
plkst. 16:00 un notiks līdz plkst. 22:00. 
Apmeklētāji varēs iepazīties ar eks-
pozīciju “Slutišķu vecticībnieku lauku 
sēta”, kura tika renovēta 2015. gadā 
pateicoties Daugavpils novada domes 
un ELFLA atbalstītajam projektam. 
Bez maksas būs pieejamas abas ekspo-
zīcijas daļas: „Vecticībnieku dzīvojamā 
māja” un darbarīku kolekcija „Zirg-
vilkmes darbarīki Daugavpils novadā”. 
Darbosies arī radošā darbnīca bērniem 
un varēs baudīt pēc vecticībnieku re-
ceptes pagatavotu zāļu tēju ar baran-
kām. 

Muzeju nakts akcijas laikā no plkst. 
16:00 - 22:00, apmeklējot gan ārpus-
muzeja ekspozīciju „Slutišķu vecti-
cībnieku lauku sēta”, gan Naujenes 
Novadpētniecības muzeja pamateks-
pozīcijas Skolas ielā 1 un izdarot atzī-
mi speciālā kartiņā, akcijas dalībnieki 
saņems balvu. 

Paver durvis pagātnē! Iesaistaties 
akcijā „Muzeju nakts”, lai nākamajā 
reizē ceļš uz muzeju jau būtu vieglāks 
un pazīstamāks! Naujenes muzejs, 
svinot 20 gadu jubileju, gada garumā 
sagādās vairākas iespējas apmeklēt 
muzeja ekspozīcijas par brīvu. Seko-
jiet plašākai informācijai par muzeju 
nakts norisēm un piedāvājumiem mu-
zeja mājas lapā www.naujenesmuzejs.
lv kā arī sociālajā tīklā https://www.
facebook.com/Naujenes muzejs/ un 
https://twitter.com/Naujenesmuzejs

 Skrindu dzimtas muzeja aktivitātes 
Muzeju naktī

Skrindu dzimtas muzejs apmeklētā-
jiem durvis vērs jau no plkst.15.00, kad 
apmeklētāji varēs iepazīties ar izveido-
tajām izstādēm un ekspozīciju, kā arī 
vērot amatu meistarus darbībā - audē-
ju Daci Teivāni un kokamatnieku Vari 
Vilcānu, ar kuriem muzejam ir izveido-
jusies laba sadarbība.

Skrindu dzimtas muzejs šajā naktī 
atskatīsies arī uz sava darba veikumu 
20 darba gados, tāpēc aicināsim visus 
savus sadarbības partnerus uz kopīgu 
tikšanās pasākumu, lai kopīgi atska-
tītos uz paveikto. Pasākuma laikā no-
tiks Irēnas Voitānes vēsturisko tērpu 
(19.-20 gs.) kolekcijas demonstrējumi, 
būs skatāma mākslinieces Silvas Li-
nartes gleznu izstāde, kokamatnieka 
Vara Vilcāna darinājumi un audējas 
Daces Teivānes austo darbu izstāde. 
Ar mums kopā būs arī maizes cepēja 
Vida Jaunušāne, kura piedāvās iespē-
ju izgaršot pašas ceptās dažādu šķirņu 
maizes. 

Skrindu dzimtas muzejs savas dar-

bības 20 gados ar VKKF un Latgales 
Kultūras programmas fi nansiālo atbal-
stu ir izveidojis 11 video dokumentālus 
ierakstus (videooperators Guntis Ka-
minskis) , ar kuriem apmeklētāji varēs 
iepazīties Muzeju nakts pasākuma lai-
kā. Gan uz muzeja iepriekšējos gados 
veikto pētījumu pamata, gan veicot šī 
brīža fotodokumentāciju, būs skatāma 
videoprezentācija “Arī durvis runā”. 
Durvis - valsts iestāžu durvis, dievna-
mu durvis, māju durvis… Durvis sargā 
ne tikai no aukstuma un trokšņiem, 
tā ir ne tikai ieeja konkrētā namā, bet 
tās liecina arī par mājas saimnieku, tā 
sociālo slāni un laika periodu, kad tās 
tika būvētas un būvniecībai izmanto-
jamajiem materiāliem. Muzeju nakts 
apmeklētāji visas nakts garumā varēs 
baudīt karstu tēju un izgaršot dažādas 
maizes.

Skrindu dzimtas muzeja dur-
vis apmeklētājiem būs atvērtas līdz 
plkst.01.00

 Muzeju nakts moto:
“Pats cīnies, palīdz, domā, spried un sver,

Pats esi kungs, pats laimei durvis ver.”
Rainis

Muzeju nakts Raiņa mājā Berķenelē
“..pats laimei durvis ver.”

Norises laiks 
(19:00-23:00)                      Aktivitāte

19:00 – 21:00 Rotaļas Berķeneles dārzā

19:00 Sintijas Kampānes gleznu izstādes “Mašīnas” at-
klāšana

20:00
Raiņa mājā viesojas Latgales priekšpilsētas mūzi-
kas skolas koklētāju ansamblis “Liepa” (Rīga) un 
dziedošā aktrise Karīna Lučinina

20:00 – 22:00 Radošās darbnīcas - spēļu plostiņu veidošana un
atslēgu piekariņu darināšana

22:00 Medumu pamatskolas Marionešu teātra uzvedums 
„Eirovīzija 2016”

Berķeneles viesi tiks cienāti ar ugunskurā ceptiem kartupeļiem  un liepzie-
du tēju!

Muzeju nakts Kalkūnes muižā 
Muzeju nakts ietvaros no 18.00 līdz 

00.00 durvis vaļā vērs Kalkūnes mui-
ža (Komunālā iela 104), dodot iespēju 
apmeklētājiem to aplūkot ne tikai no 
ārpuses, bet arī ielūkoties tās iekštel-
pās. Apmeklētājiem tiks piedāvāta 
plaša un interesanta kultūras prog-

ramma, varēs apskatīt Špoģu Mū-
zikas un mākslas skolas audzēkņu 
darbu izstādi. Lai gan muiža ikdienā 
nav apdzīvota, tā ir pateicīga vieta 
radošām izpausmēm, kas visspilgtāk 
izpaužas Muzeju naktī.

Tūrisma triatlons – tiekamies 
Daugavas krastos 29.maijā! 

Dabas, tūrisma, sporta un vien-
kārši svaiga gaisa cienītājus aicina 
Daugavpils novada Tūrisma triatlons 
– sacensības aktīviem cilvēkiem, kuri 
varēs ne tikai pārbaudīt savus spēkus 
laivošanā, riteņbraukšanā un skrie-
šanā, bet arī iepazīt novada tūrisma 
objektus un iesaistīties interaktīvos 
un atraktīvos uzdevumos. Pasākumu 
kā tradīciju iedibinājusi un šī gada 29. 
maijā atkal organizē Daugavpils no-
vada pašvaldības aģentūra “TAKA”.
Tūrisma triatlona maršruts sākas 
Slutišķu ciemā, kur dalībnieki do-
sies ceļā kanoe laivās pa Daugavu. 
Desmit kilometrus lejpus Slutišķiem 
atrodas kempings “Ozianna”, kurā 
dalībniekus sagaidīs viņu velosipē-
di – un ceļš gar Daugavu, kā arī pa 
mežiem un laukiem vedīs atpakaļ 
uz Slutišķu sādžu. Pēdējo pusotru 
kilometru garo triatlona posmu būs 
jāveic, paļaujoties tikai uz savām kā-
jām – skriešus uz fi nišu pēc uzvaras! 
Pasākuma organizētāji nodrošina 
dalībniekiem laivas un glābšanas 
vestes, balvas, dzeramo ūdeni un uz-
kodas fi nišā, kā arī feldšera, glābēju 
un tiesnešu pakalpojumus, tādēļ ir 
noteikta dalības maksa - 5 EUR no 
cilvēka līdz 25.05.2016., 7 EUR no 
cilvēka līdz 28.05.2016., 10 EUR no 
cilvēka sacensību dienā. Pieteikšanās 
uz e-pastu: taka@dnd.lv vai «TAKA» 
birojā Rīgas ielā 2, Daugavpilī. 

Dalībniekiem jāņem līdz savu velosi-
pēdu. Jāpiesaka vismaz divi dalībnie-
ki, jo piedāvātās laivas ir divvietīgas 
un trīsvietīgas. Laivu skaits ir ierobe-
žots, tādēļ iesakām pieteikties laicīgi!
Pasākums būs interesants gan ģime-
nēm, gan jauniešiem, gan aktīviem 
senioriem – aiciniet līdzi draugus, 
kolēģus un ikvienu, kam patīk ceļot, 
iesaistīties dažādās aktivitātēs un 
atklāt arvien jaunas un interesantas 
vietas mūsu skaistajā novadā. Tūris-
ma triatlonā var piedalīties jebkurš 
– ir nepieciešams vien velosipēds, 
vēlēšanās piedalīties un galvenais 
– labs garastāvoklis! Ja ļoti vēlaties 
piedalīties pasākumā, bet nav sava 
velosipēda, sazinieties ar mums – pa-
līdzēsim atrast iespēju to iznomāt.
Precīzāku informāciju par vie-
tu, laiku un citiem jautājumiem 
lūdzam skatīt pasākuma noli-
kumā. Informācija turpmāk tiks 
publicēta arī mājaslapās – www.
daugavpilsnovads.lv, www.visku-es-
trade-stadions.lv, www.visitdaugavpils.lv
Papildu informācija pa e-pas-
tu taka@dnd.lv vai zvanot 
pa tel. 65476748, 29431360.
Uz tikšanos tūrisma triatlonā 29. 
maijā Daugavpils novadā!

Pašvaldības aģentūra “TAKA”
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Ar Dieva doto spēku etnogrāfi skais ansamblis „Vabaļis” 
izdzied savu desmitgades jubilejas koncertu 

2006. gada 1. aprīlī Vaboles pagasta 
kultūras namā uz pirmo mēģinājumu 
pulcējās vietējās psalmu dziedātājas 
un tautas mūzikas speciālists Artūrs 
Uškāns. „Rezultātā, no vienkāršas 
idejas – izveidot Vaboles pagastā fol-
kloras ansambli, balstoties ne tikai 
uz sievu dziedātajām dziesmām, bet 
arī viņu atmiņām par sen aizmirs-
tām tradīcijām, paaudzēs slīpētām 
rokdarbu prasmēm, latgaliešu ēdie-
nu un dzērienu (alus un „šmakauce-
ņis”) gatavošanas prasmēm, laukos, 
kokos un pļavās atrodamo dabas 
velšu dziedniecisko īpašību zināša-
nām, - Vabolē radās nevis folkloras, 
bet etnogrāfi skais ansamblis, kuram 
pašas ansambļa dalībnieces piešķīra 
nedaudz draiskulīgu, nedaudz paši-
ronisku nosaukumu – „Vabaļis””, tā 
atceras Artūrs. Zīmīgi, ka „Vabaļis” 
ir vienīgais etnogrāfi skais ansamblis 
visā Dienvidlatgalē. 

Jau 6. kolektīva pastāvēšanās gadā 
iznāca pirmais albums ar nosaukumu 
„Pa celeņu”, par kuru etnomuzikoloģe 
Anda Beitāne rakstīja tā: „albumā ie-
kļautais materiāls sniedz brīnišķīgu 
iespēju ieklausīties Vaboles pagasta 
tradicionālajā mūzikā, ieraudzīt, kā 
21. gadsimta sākumā šis repertuārs 
dzīvo novadā, kura muzikālais man-
tojums līdz šim nav bijis pieejams pla-
šākam klausītāju lokam publicētas 
blīvplates veidolā.”

Bez vokālā un instrumentālā re-
pertuāra, albumā iekļauts arī tau-
tas mutvārdu mantojums – pasakas, 
mīklas, sakāmvārdi, dzīves stāsti un 
atgadījumi, un šī mantojuma pūrs an-
sambļa dalībniecēm ir īpaši vērtīgs. 
Tieši tas „Vabaļis” atšķir no folkloras 
ansambļiem. 

Savukārt jau 2014. gadā tiek iz-
dots otrais albums, kurā apkopotas 
Dienvidlatgales garīgās dziesmas. Ar 
dziesmu „Lobais reits” tika iesākts 
arī jubilejas koncerts, noslēdzot kon-
certa garīgo dziesmu daļu ar „Vokora 
dzīsmi”. Tieši dalībnieču dziedātās 
katoļu dziesmas ir tās, kuras ļaudis 
jau vairākus gadsimtus dzied ikdie-

nā un svētkos. Katoļu baznīcas gada 
svētku laikā un kristībās, kāzās un 
bērēs dziedamās dziesmas pārsvarā ir 
ņemtas no lūgšanu grāmatām, kuras 
latviešu valodā lielos metienos tika iz-
dotas jau 18.gadsimta beigās.

Kultūrvēsturiskā mantojuma pūrā 
paslēptās melodijas celt gaismā etno-
grāfi skajam ansamblim palīdzēja gan 
pašu ģimenēs ievērotās tradīcijas, gan 
arī vietējo pagasta iedzīvotāju atmi-
ņas un lūgšanu grāmatās atrodamās 
dziesmas latgaliešu valodā.

Regīna Vingre: „Man visi radi ir ļo-
ti dziedoši. Arī tēvs ir bijis liels dzie-
dātājs. Viņš mani no mazām dienām 
ņēma līdzi pie kaimiņiem, radiem, uz 
bērēm un citur. Atceros, pirmās bēres 
bija Kalupē, pie tēva radiem, uz kurām 
tēvs mani paņēma mātes mudināts. 
Gāju līdzi un vis gribēju to dziesmu 
grāmatu pašķirstīt, bet tēvs teica, ka 
nav vēl pienācis mans laiks. Bet dzie-
dāt arī tagad man nu ļoti patīk! Dzie-
dāšu tikmēr, cik vēl spēšu. Grāmatā 
pierakstīti ap 400 psalmi mirušo, bet 
tos diez vai visus paspēšu nodziedāt. 
Un man tas patīk. Varu pat viena 
pati nodziedāt, ja vajag. Māte mani 
ar lielījusi. Vecāki jau sen aizgājuši 
mūžībā, bet es turpinu viņu iesākto. 
Dažreiz jau gadās tā, ka kāda dziesma 
arī aizmirstas, bet, kad sāc dziedāt, 
tad atkal aiziet. Tik tālu atpakaļ jau 
sniedzas atmiņas par tēvu un bērnību, 
bet tos dziedamos gabalus vēl līdz šai 
dienai atceros un arī dziedu. Mammas 
brālis, kas mira Austrālijā, to jau es 
neatceros, bet kaimiņi stāstījuši, ka 
Pēteris Vingris un Viktors Morkons 
tā dziedājuši, ka „jumty pasacielušīs” 
. Tad jau arī es to iemantoju. Diemžēl 
vairs rados nav daudz neviena, kam 
šīs atmiņas un zināšanas nodot tālāk. 
Vienīgi Iveta Skrinda, mana brālēna 
mazmeita, kas arī dzied.”. 

Iveta Skrinda ir „Vabaļis” dalībnie-
ce jau otro gadu un uz mēģinājumiem 
ņem līdzi arī savu meitu Viktoriju 
Skrindu, kurai tad arī pievienojas 
Annas Rubenes mazmeita Žanete Žil-
vinska Iveta stāsta, ka mīlestība pret 

dziesmu viņai nākusi pūrā no vec-
mammas Valentīnas Škutes, kas mā-
cīja dziedāt tautasdziesmas gan lat-
vieski, gan latgaliski, gan poliski.  

Iveta Skrinda: „Kad tika ierakstī-
tas garīgās dziesmas, Vija palūdza 
atnākt palīgā un te nu es biju. „Vaba-
ļis” dalībnieces ir ļoti labas – lustīgas, 
zinošas, dzīvespriecīgas, mundras un 
žiperīgas. Viņu zināšanas ir liela ba-
gātība, ko cenšamies saglabāt. Dzies-
mas, kuras kādreiz dziedāja, arī ga-
rīgās un laicīgās, tās jau tagad vairs 
nedzied, arī baznīcas dziesmas – tās 
jau savādākas. Tāpēc gribu novēlēt 
mūsu dziedātājām stipru veselību, 
daudz enerģijas un dzīvesprieka. Lai 
pietiek laika arī mums šo viņu dzīves 
gudrību iemācīties un nodot tālāk sa-
viem bērniem un mazbērniem.”

Anna Rubine un Irēna Livmane aso-
ciē garīgās dziesmas ar maija dziedā-
jumiem. Būtībā ar tiem arī sākās „Va-
baļu” izveides vēsture.

Anna Rubine: „Sākās viss ar dzie-
dāšanu Sarkaņu sādžā pie krusta. Un 
tad kādu reizi muzeja direktore Anna 
Lazdāne ielūdza mūs padziedāt tepat 
pagastā, pie dzirnavu atklāšanas. Tā 
mēs visas sapulcējāmies un dziedā-
jām. Tad Artūrs Uškāns nolēma dibi-
nāt etnogrāfi sko ansambli. Tā tie 10 
gadi ātri paskrēja. Dažreiz jau šķiet, 
ka vairs nav laika un spēka dziedāt, 
jo man ir saimniecība, četras govis, 
darbu, kā jau laukos, pietiekoši. Bet 
mums ir liels gods un lepnums, ka va-
ram kur aizbraukt. Piemēram, Dzies-
musvētki. Paldies Vijai un Artūram, 
kas to organizē.” 

Irēna Livmane: „Kad dziedi, sirds 
priecājas! Dievs dod spēku dziedāt. 
Protams, arī ticība, cerība un mīles-
tība. Viss vienkārši! Kaut arī dzīvoju 
pilsētā, kad esmu laukos, jūtu ener-
ģijas pieplūdumu. Tieši tāpēc vis at-
braucu šurp.”  

Garīgās dziesmas nevar tā vienkārši 
izdziedāt precīzi pēc notīm vien, dzie-
dot jāpiedomā katram arī par savu 
dvēseles stāvokli, jo tikai tad šī mūzi-
ka tā pa īstam nostrādā, aizskarot gan 
dziedātāju, gan klausītāju. Un „Vaba-
ļim” tas izdodas! Koncerta otrajā daļā 
laicīgās dziesmas tika izdziedātas jau 
jestrā un rotaļīgā noskaņojumā, kas 
neatstāja vienaldzīgu nevienu skatī-
tāju. 

Savos pastāvēšanas gados „Vabaļis” 
ir paspējis piedalīties ne tikai „Balti-
ca” skatēs un festivālos, Dziesmus-
vētkos, labdarības koncertos Latvijā 
un ārzemēs, bet arī savā pagastā tā 
iedzīvotājiem rīko tradicionālo pras-
mju skolas. Apkopojot senās aizgavē-
ņa (meteņu) tradīcijas, „Vabaļis” iedi-
bināja tradicionālo folkloras kopu un 
etnogrāfi sko ansambļu sadziedāšanās 
pasākumu „Aizgavēnī cīmūs braucu” 
Vabolē. 

Visai interesanta ir arī ansambļa 
dalībnieču tautas tērpa izveides vēstu-
re. Etnogrāfi skā ansambļa dalībnieces 

piedalījās VKKF atbalstītā projekta 
„Lai vacu vacuo dzīsmeņa skaņ...” rea-
lizēšanā. Tā ietvaros no apzinātiem 
folkloras materiāliem tika izveidots 
sieviešu tautas tērpu apraksts etno-
grāfi skajam ansamblim, pēc kura tika 
pasūtīts un noausts Līksnas tautas 
tērpu brunču audums. No šī auduma 
tad arī dalībnieces katra sev pašuva 
tautas tērpu. 

Artūrs Uškāns: „Tā ir liela atbildī-
ba, atbildība 10 gadu garumā. Un šī 
atbildība ir par to, kā saglabāt to, kas 
mums ir. Es ļoti priecājos, ka šajā an-
samblī dziedāt nāk jaunā paaudze. 
Vai viņām tas dzīvē noderēs? Rādīs 
laiks, bet tā būs zināma pieredze, ja 
kādreiz viņām dzīvē vēl nāksies sa-
skarsies ar šādu mūziku un kultūras 
vērtībām. Es domāju, viņas to pratīs 
novērtēt. Tās ir tās galvenās sajūtas, 
kas pavada, kad saproti, ka darbs nav 
bijis veltīgs. Un, kas svarīgi ir katram 
darbam, - tā ir pēctecība. Svarīgākais 
un godināmākais šodien ir mūsu dzie-
dātājas, kas ir ieguldījušas lielu darbu 
savas kultūras apzināšanā. Lielākā 
bagātība ir šīs dziesmas, kuras viņas 
atcerējās un kuras mēs varam klausī-
ties un sniegt gan mūzikas un kultū-
ras atbalstītājiem, gan interesentiem, 
gan arī tiem, kas mācās un apgūst 
kaut ko no jauna. Lielu pateicību vēlos 
teikt Vijai Pabērzei par to, ka viņa šos 
gadus ir darījusi tās lietas, kas ir jā-
dara kārtīgam kultūras menedžerim.” 

Ne velti tieši Vaboles kultūras nama 
direktori Viju Pabērzi kolektīvā sauc 
mīļi par mammu. 

Jautājot, kāds ir Artūra domugrauds 
un arī vēlējums „Vabaļim” svētkos, 
viņš atbild, ka to var lasīt kultūras 
nama foajē izvietotajā izstādē un tas 
skan šādi – „Nikas naceļ cylvāka dvie-
sieli un napacyloj pruotu, kai eista nu 
sirds un godu symtu dziļumim guojuse 
dzīsme. Nivīns juos autoru napīmiņ, 
bet jei, pazasokūtīs taidim ansambļim 
kai „Vabaļis”, skaņ kai nu zemis dzi-
ļumim izceļovs olūteņš – atteirieta nu 
vysa līkuo, dzidra, skaidra un spāku 
dūdūša. Myusu uzdavums jū nūdūt 
nuokušom paaudzem dvieselis veselei-
bai. Daudzi spāka un lobu dūmu „Va-
baļom”!”. 

Dziļāko dvēseles stīgu caurstrāvoti 
ir arī pārējie citāti, kas lasāmi zem 
ansambļa dalībnieču fotogrāfi jām. 

Jubilejas reizē sveicēju pulkā bija 
Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāja Janīna Jalinska, Kultūras 
pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, 
Vaboles vidusskolas direktore Elita 
Skrupska un folkloras kopas „Kanči”, 
Ambeļu kultūras nama folkloras kopa 
“Speiga”, Nīcgales tautas nama folklo-
ras kopa “Neicgaļīši” un Naujenes kul-
tūras centra folkloras kopa “Rūžeņa”. 

Olga Smane
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P E R S O N Ī B A

Artūrs Uškāns ceļ gaismā vietējās muzikālās un mutvārdu tradīcijas 

Mūziķis, folklorists, komponists, 
aranžētājs un multiinstrumentālists, 
sabiedriskais un kultūras darbinieks, 
grupas „Laimas Muzykanti” dibinā-
tājs, Vaboles pagasta etnogrāfi skā 
ansambļa „Vabaļis” vadītājs. Šogad 
ansamblim palika 10 gadi, savukārt 
24. aprīlī uz ikgadējo tradicionālo 
Tautas muzikantu saietu tā dalībnie-
ki pulcējās jau 13. gadu pēc kārtas. 
Artūrs Uškāns ir šī saieta idejas au-
tors un vadītājs. 

1986. gadā Artūrs Uškāns absol-
vēja Rēzeknes J. Ivanova mūzikas 
vidusskolu, iegūstot kordiriģenta, 
mūzikas skolotāja un solfedžo pasnie-
dzēja specialitāti. Fakultatīvi, kom-
ponistes Līgas Liepiņas klasē, apgu-
vis kompozīciju. 2000. gadā pabeidzis 
Daugavpils Universitātes (DU) Da-
baszinātņu un matemātikas fakultā-
tes Informātikas nodaļu, iegūstot in-
formātikas skolotāja un multimediju 
speciālista profesionālo kvalifi kāciju. 
Vēlāk studējis DU profesionālajā ma-
ģistra studiju programmā „Sabiedrī-
bas un iestāžu vadība”. Pats uzsver, 
ka folkloras mācības gan nākušas no 
dzīves, gan no paša pieredzes, gan no 
kolēģiem, kas ilgāk bija tajā darboju-
šies. Par mūziku, etnogrāfi ju, folklo-
ru, tradīcijām un pēctecību Artūrs 
pastāstīja šajā intervijā. 

Kādas sajūtas Tevi pavada šo-
dien, etnogrāfi skā ansambļa „Va-
baļis” jubilejas reizē? 

Desmit gadi paskrēja ļoti ātri. Bet, 
ja tā padomā, kas tik šajos gados nav 
bijis! Liekas, tas bija tikai vakar, 
kad sanācām kopā. Ideja par to, ka 
ir jāveido tieši etnogrāfi skais nevis 
folkloras ansamblis, radās, iepazīsto-
ties ar sievām. Reiz man bija tā laime 
Japānā iepazīties un uzstāties kopā 
ar Suitu sievām. Tad es sapratu etno-
grāfi skā ansambļa būtību. Tās nav ti-
kai dziesmas, bet arī ticējumi, dzīves 
gudrība, tradicionālo ēdienu receptes 
utt. Lūk, šo te kopumu gribējās iemū-
žināt šeit, Vabolē. Jau vēlāk, papētīju 
un uzzināju, ka tas ir vienīgais etno-
grāfi skais ansamblis Dienvidlatgalē. 
Ziemeļlatgalē to ir ļoti daudz - Bal-
vu, Viļakas un Rēzeknes apkārtnē. 
Un, kad ieminējos Andrim Kapustam 
(Int. piez. Tradicionālās kultūras pēt-

nieks un praktiķis, Latvijas Folklo-
ras biedrības valdes priekšsēdētājs, 
vairāku folkloras kopu vadītājs), ka 
organizēju šādu ansambli Latgales 
pusē, viņš pateica, ka Dienvidlatgalē 
tādu nav, bet es atbildēju, ka būs. Te, 
protams, jāsaprot tā etnogrāfi skā an-
sambļa specifi ka, ar ko tas atšķiras, 
piemēram, no folkloras ansambļa. 
Etnogrāfi skā ansambļa dalībnieces 
ir teicējas, kas nemācās dziesmas no 
notīm un nedzied citu novadu dzies-
mas. Viņas dzied tikai tās dziesmas, 
kuras pašas atceras un kuras dzie-
dājušas viņu mammas, vecmammas, 
tēvi un vectēvi. Tieši tāpēc mūsu 
darbam ir liels pagodinājums, ka šo 
gadu laikā esam kinoteātrī „Splendid 
Palace” atklājuši festivālu „Baltica”, 
gan divas reizes uzstājušies Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, 
kur prezentējām mūsu pirmo albu-
mu “Pa celeņu…”, bet vēlāk turpat 
atklājām Dziesmu svētku Folkloras 
dienu koncertu kopā ar pieciem ci-
tiem Latvijas izcilākajiem etnogrā-
fi skajiem ansambļiem. Par mums ir 
interesējušies etnomūzikas studenti 
un pasniedzēji, par mums ir rakstījis 
etnomuzikologs, profesors Mārtiņš 
Boiko. Lūk, tādā veidā šī lokālā tradī-
cija izrādījās noderīga ne tikai mums 
pašiem, ceļot Vaboles pagasta godu, 
bet tam arī ir kultūrvēsturiska nozī-
me. Vēl gribētos piebilst par etnogrā-
fi skajiem ansambļiem. Būtu laiks šos 
ansambļus nepieskaitīt pašdarbības 
kolektīviem. Pašdarbības kolektīvā, 
kurš, lai arī daudz tiek strādāts pie 
kultūras vērtību saglabāšanas, to-
mēr daudz darba un pūļu tiek veltīts 
jaunradei, - kultūras vērtībām tiek 
piešķirta mūsdienu cilvēka pasaules 
un kultūras uztveres pieredze. Sa-
vukārt etnogrāfi skā ansambļa gal-
venais uzdevums ir kultūras vērtību 
saglabāšana pēc iespējas autentis-
kā veidā.  Tas ir tas, par ko rūpējas 
UNESCO (Int. piez. Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras orga-
nizācija, kas dibināta 1945. gada no-
vembrī ar mērķi veicināt visā pasaulē 
miera kultūru, rosināt sadarbību un 
dialogu starp cilvēkiem un dažādām 
kultūrām, dot ieguldījumu nabadzī-
bas mazināšanā un veicināt ilgtspē-
jīgu attīstību ar izglītības, zinātnes, 
kultūras un komunikāciju palīdzību). 
Te būtu nepieciešams pavisam cits 
statuss, ar kultūrvēsturisku aspektu 
šādu ansambļu vērtējumā. 

Kas, pirmām kārtām, būtu jā-
dara, lai etnogrāfi skie ansambļi 
tiktu pie šī statusa? 

Kaut arī Latvija aktīvi iesaistījās 
UNESCO Nemateriālā mantojuma 
konvencijas izstrādē, kā arī bija vie-
na no pirmajām desmit valstīm, kas 
tai pievienojās, Latvijai vēl joprojām 
nav Nemateriālā kultūras mantoju-
ma likuma. Ja to aprīļa beigās, otrajā 
lasījumā, beidzot pieņems Saeima, 
etnogrāfi skie ansambļi varētu iegūt 
īpašu, aizsargājamu statusu, jo tiem 
ir vērtība ne tikai kultūras, bet arī 
akadēmiskajā un zinātnes vidē. Glo-
balizācija negaida, tās procesi jau 
ir viena no lielākajām mūsu dzīves 
sastāvdaļām. Kad mēs apstājamies 

šajā globalizācijas skrējienā un pa-
lūkojamies apkārt, neviļus uzdodam 
sev jautājumu – bet kas tad ir vēl 
palicis mūsu, tikai mūsu pašu? Ar ko 
mēs varam būt interesanti pasaulei? 
Kamēr ir tādi ansambļi kā “Vabaļis”, 
bez atbildes uz šiem jautājumiem ne-
paliksim.

Neatņemama etnogrāfi skā an-
sambļa sastāvdaļa ir šis mut-
vārdu mantojums. Cik liels ir šī 
mantojuma pūrs „Vabaļis” dalīb-
niecēm? 

Mēs cenšamies iegrāmatot visu, 
ko zinām. Pūra sastāvdaļa ir arī tie 
senie vārdi, kurus agrāk ir lietojuši, 
bet tagad tie ir piemirsti. Mums ir ie-
rakstīti divi albumi. Ir domas arī par 
trešo albumu, bet tur priekšā ir ļoti 
daudz darba ar materiālu. Kā jau es 
teicu, mēs balstāmies tikai uz lokālo 
tradīciju, nemācāmies neko no malas. 
Cik to dziesmu atceramies, tik arī ir. 
Piemēram, Suitu sievas pastāv kopš 
1924. gada (ofi ciāli kopš 1955. gada), 
un visus šos gadus dzied savu burdo-
nu ē, ko mēs visi ļoti labi pazīstam 
(Int. piez. Burdons ir viens no senā-
kajiem tradicionālās mūzikas (gan 
vokālās, gan instrumentālās) daudz-
balsības veidiem. Tas sakņojas jau 
pirmskristietisma perioda kultūrā 
un vēl šodien dzīvas tradīcijas veidā 
ir sastopams Baltijā, Balkānos, Kar-
patos, Gruzijā un Pireneju pussalā. 
Latvijā vēl saglabājušies atsevišķi no-
vadi, sava veida salas, kurās burdo-
na tradīcijas nekad nav pārtrūkušas. 
Tādas sastopamas suitu zemē (Al-
sungā, Gudeniekos, Jūrkalnē), kā arī 
Bārtā, Nīcā, un atsevišķās vietās Lat-
galē). Ja paskatāmies, kas kādreiz 
ir bijis pierakstīts Līksnas pagastā, 
kad tas vēl bija apvienots ar Vaboli, 
ir tas, ko „Vabaļis” jau dzied, vai arī 
pierakstītās melodijas un teksti jau 
ir kaut kur izmantoti, tāpēc daudz 
kas no pierakstītā vairs kultūrvēstu-
risku slodzi nenes, un savā ziņā jau 
ir kļuvis par popkultūru. Piemēram, 
dziesma „Ūsi, ūsi, kad laposi”, kas 
arī pierakstīta Līksnas pagastā, savu 
unikalitāti ir zaudējusi, jo to dzied vi-
si folkloras ansambļi, tā ir nonākusi 
tautasdziesmu nošu krājumos. Etno-
grāfi skā ansambļa uzdevums, savu-
kārt, ir atrast unikālo, vēl neatklāto, 
taču vēl atsevišķu cilvēku – etnogrā-
fi skā ansambļa dalībnieku, atmiņā 
saglabāto. Tam visam apakšā ir liels 
pētniecības darbs, ar kuru nodarbo-
jas etnogrāfi skā ansambļa vadītājs. 
Nupat saņēmu zvanu no Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Folkloras krātu-
ves, interesējoties, vai “Vabaļis” ne-
gribētu ierakstīt savas dziesmas, viņi 
piedāvājot studiju. Uz to atbildēju, 
ka mums viss zināmais jau ir doku-
mentēts divos studijas albumos, kuri 
izdoti tirāžās. Pēc krātuves darbinie-
ku lūguma abi albumi nu ir nonākuši 
Zinātņu akadēmijā, kur daļu no tiem 
varēs turpmāk atrast digitālajā fol-
kloras krātuvē www.garamantas.lv. 

Kāds ir personīgi Tavs vērtē-
jums par pirmajiem diviem albu-
miem? 

Cilvēks, kas klausās albumu, jau 
redz tikai galarezultātu, bet neredz 

to darbu, kas ir tā pamatā. Darbu, 
kas ieguldīts materiāla apzināša-
nā, pētniecībā, mēģinājumos. Tas ir 
darbs ar ansambļa dalībnieču inter-
vijām, atmiņām, zinātnisku rakstu 
pētīšanas, konsultācijām ar vēstur-
niekiem. Mēģinājumos tās ir no tau-
tas gudrību dzīlēm nākušas replikas, 
joki, smiekli, kādreiz arī konfl ikti un 
diskusijas, dažādi vērtējumi un sprie-
dumi par to, ko darām. Katrā ziņā, 
abi albumi ir liela kultūras vērtība, 
kuru drīzāk novērtēs etnomuzikolo-
gi, folkloras speciālisti, folkloras an-
sambļu vadītāji un šie materiāli tiks 
saglabāti nākotnei. Jāņem vērā, ka 
visas dziesmas, kuras ir dziedājuši 
un dzied folkloras ansambļi, ir nā-
kušas no teicējiem un etnogrāfi ska-
jiem ansambļiem. Tieši tāpēc jau ir 
tik liela interese par mums Latvijas 
Zinātņu akadēmijas folkloras krātu-
vei, Mūzikas akadēmijas Etnomūzi-
kas fakultātei, mūsu dziesmas mā-
cās un dzied folkloras kopas. Tas ir 
tas galvenais, ka esam saglabājuši 
vērtības, kuras bez „Vabaļām” būtu 
vienkārši aizmirstas. Te lielu paldies 
jāsaka Skrindu dzimtas muzeja di-
rektorei Annai Lazdānei, kura vairāk 
kā pirms 10 gadiem savāca Vaboles 
sievas, lai ierakstītu vietējā tradīci-
jā dziedātus psalmus un maija dzie-
dājumus, Vaboles pagasta kultūras 
dzīves vadītājai Vijai Pabērzei, kuru 
dziedātājas mīļi sauc par “mammu”, 
pagasta pārvaldes vadītājai Ainai 
Pabērzai, kura pati dzied ansamblī, 
un daudziem citiem, kam rūp šādas 
kultūrvēsturiskas apvienības. 

Tad varam apgalvot, ka tradīci-
jai ir nākotne? 

Ir, ja vien ir kāds, kas to turpina. 
Bija liels risks vispār 21.gs. dibināt 
etnogrāfi sko ansambli. Kā jau tei-
cu, Suitu sievas pastāv jau no 1924. 
gada. Laikā, kad nebija ne radio, ne 
televīzijas. Un tagad, kad ir ne tikai 
radio un televīzija, bet arī internets, 
likt cilvēkiem atcerēties kaut ko no 
aizgājušiem laikiem... Bet Latgalē 
tas bija iespējams, jo ansambļa dalīb-
nieces ir dzimušas laikā no 30. gadu 
beigām līdz 50. gadiem, un tajā laikā 
Latgalē vēl nebija tik spēcīgi ienā-
kusi urbanizācija. Piemēram, Vene-
randa Putroma, kurai, mazai esot, 
ģimenē dziedāja tēvs, tās dziesmas 
atcerējās, kad mēs sākām celt augšā 
šo kultūras slāni. Un nenāk jau vieg-
li tās atmiņas. Dažreiz sievām ir ne-
gulētas naktis, pie gultas blociņš un 
pildspalva, lai varētu rakstīt iekšā 
to, ko pēkšņi atminas. Smejas. Tas 
ir mūsu kopīgs darbs. Tas, ko dara 
etnogrāfi skie ansambļi, ir pašu da-
lībnieku veikums. Vadītājs te drīzāk 
ir tradīcijas zinātājs, darba plānotājs 
un stratēģis.

Esi minējis arī, ka esi folklorists 
pēc aicinājuma. Kā tas sākās?  

Folklora man iet līdzi jau kopš bēr-
nības, jo tēvs bija muzikants. Īstais 
muzikants, kurš pārvaldīja tradīciju, 
un tomēr pats, būdams talantīgs un 
apveltīts ar labu dzirdi, no patafona 
platēm mācījās dziesmas un pūtēju 
orķestra partijas pārcēla uz akor-
deonu. Tēva piemērs ļoti iespaidoja 



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s2016.gada 28.aprīlisw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v18

un ietekmēja, taču, kad mācījos kor-
diriģentos, pret tautas mūziku man 
vēl nebija sevišķi liela interese. Kaut 
arī, kad mācījos mūzikas skolā, va-
jadzēja apdares veidot, aranžēt utt. 
Drīzāk tolaik man patika rokmūzi-
ka, baroka laika mūzika, Jāzeps Vī-
tols, Jānis Ivanovs. Bet tad kaut kā 
pakāpeniski, kad sākās tā saucamā 
perestroika, strādājot kultūras namā, 
sāka ieplūst jaunieši ar koklītēm, ti-
ka rīkoti danči, parādījās tā interese. 
Kad strādāju par estrādes orķestra 
vadītāju (Int. piez. No 1987. – 1992. 
gadam vadīja Rēzeknes rajona kul-
tūras nama estrādes orķestri „Uš-
kāna jaunskunga kapela”), sapratu, 
ka kaut ko vajag arī latgaliski, tāpēc 
sāku celt augšā tautasdziesmas. Ti-
ka šķirstīti krājumi un veidotas ap-
dares. Pārceļoties uz Daugavpili, kad 
Einārs Belinskis mani uzaicināja kā 
muzikantu doties līdzi ar deju an-
sambli „Laima” uz Kanādu, tika sa-
vākts pirmais „Laimas Muzykantu” 
sastāvs – Inga Zeile, Mareks Krūcis, 

Anita Zarāne. Lai veidotu deju mūzi-
kas apdares tādā sastāvā, kā mēs bi-
jām savākušies, sāku mācīties spēlēt 
ermoņikas, kokli, dūdas (līdz tam no 
folkloras instrumentiem spēlēju tikai 
akordeonu).Tā mēs aizbraucām, un 
kopā ne ar ko citu, kā ar postfolklo-
ras un folkroka grupu „Iļģi”. Redzēt 
un piedzīvot to kā, un ar kādu azar-
tu viņi izpilda tautas mūziku, deva 
lādiņu arī man pievērsties folklorai. 
Sāku pētīt, kā citi ermoņisti spēlē, 
braukāju ekspedīcijās. Man atvērās 
pavisam cita pasaule. Radās interese 
par folkloristiem citās valstīs, sāku 
iepazīt arī citu valstu mūziku, meklēt 
paralēles, ar ko mūsu mūzika Lat-
galē izceļas uz citu pasaules valstu 
mūzikas fona. Piecus gadus strādājot 
autentiskas folkloras žanrā, kad ļoti 
daudz kas tika apgūts, radās interese 
arī eksperimentēt. 

Pastāsti par saviem vecākiem. 
Kādas īpašības viņi ir ieaudzinā-
juši Tev, kādus ceļa vārdus teiku-
ši? 

Drīzāk tie nav pateiktie vārdi, bet 
gan attieksme, mentalitāte un ener-
ģija, ar kādu tēvs spēlēja un mamma 
dziedāja. Īstenībā to enerģiju, kas 
dod spēku spēlēt, meklēt nemaz ne-
vajag. Kad paņēmu ermoņikas un tā 
pa īstam beidzot „uzrāvu”, sapratu, 
ko viņš juta. Tā ir tā dzīves gudrība. 

Cik instrumentus Tu spēlē? 
Pats nezinu. Kādā sakarīgā līmenī 

daudzus instrumentus. Vienīgi ne-
spēlēju, bet saprotu, kā jāspēlē vijoli 
un saksofonu. Tā kā esmu simfonis-
kajā orķestrī spēlējis fagotu mūzikas 
skolas laikā, tad man ir skaidra arī 
saksofona spēles tehnika. Būtu man 
pašam sava vijole un saksofons, ie-
mācītos spēlēt labāk. 

Un kāds ir Tavs mīļākais ins-
truments? 

Visi tie, ko spēlēju uz skatuves. 
Man ļoti patīk stabules, īru fl autas, 
arī kokle. Katrai dziesmai ir savs ins-
truments, kas tajā vislabāk iederas. 
Kuru konkrētā dziesmā jāspēlē, tas 
arī patīk. Smejas. 

Ko vari pastāstīt par Tautas 
muzikantu saietu? Kāds tas būs 
šogad? 

Daudzi muzikanti, kas kādreiz jau 
piedalījušies saietā, ik gadu jau paši 
piesakās. Ja pirmajā gadā mēs mek-
lējām un atradām 7 dalībniekus, tad 
pēdējos gados mums to ir tik daudz, 
ka koncerts ilgst vairāk par trim 
stundām. Protams, gribas „svaigas 
asinis” dabūt, jo skatītāji, kuri katru 
gadu piepilda zāli līdz malām, vien-
mēr gaida ko vēl līdz šim nedzirdētu, 
lai arī tradicionālu. Pēc “Vabaļu” ju-
bilejas koncerta meklēsim, būtu tik 
ceļanauda, ko tālākiem muzikantiem 
iedot. 

 Ar Artūru Uškānu sarunājās 
Olga Smane

Tautas muzikantu saiets Vabolē vieno 
gan jauno, gan veco paaudzi 

Vaboles pagasta kultūras namā notika 
Tautas muzikantu saiets, kas tika rīkots 
jau trīspadsmito reizi. Gadu no gada mu-
zikantu skaits kuplinās – tautas muzi-
kantus pārstāv ne tikai vecmeistari, bet 
arī vidējā un jaunākā paaudze, kas turpi-
na kopt muzikālās tradīcijas. Uz skatu-
ves kāpa 20 gan pašmāju, gan kaimiņno-
vadu mūzikas mīļotāji, kā arī ilggadējie 
draugi no Zarasiem.  Par mīlestību pret 
tautas mūziku liecināja arī  kultūras 
nama pārpildītās skatītāju rindas.

Individuālo tautas muzikantu godu 
aizstāvēja Jānis Gipters, Ilmārs Malna-
čs, Jānis Lazdiņš, Jāzeps Usāns, Antons 
Savickis, Jānis Mukāns, Viktors Vaļ-
kovskis, Staņislavs Zabiņako, Antons 
Butāns, Genādijs Rudakovs,  Andrejs 
Turoks, Jans Poplavskis, dueti Alek-
sandrs Afanasenko un Aleksandrs Ba-
ginskis, Rasma un Gunārs Igauņi, kā arī 
Vinsents Kūkojs ar grupu “Trikmīns”, 

Vaboles amatierteātra “Nagaidama Prī-
ca” vokāli instrumentālais ansamblis 
un Gintaras Andrijausks ar ansambli 
“Mandolininka” (Lietuva, Zarasi). Prie-
cē, ka muzikantu rindas papildina arī 
dāmas – uz skatuves ar akordeona solo 
priecēja Raiņa muzeja Tadenavā vadītā-
ja Agnese Timofejeva. 

Pasākuma noslēgumā visiem dalīb-
niekiem tika pasniegtas pateicības par 
piedalīšanos un neliela dāvana muzi-
kālā instrumenta veidolā. Gan Vaboles 
pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabēr-
za, gan pasākuma iniciators un rīkotājs 
Artūrs Uškāns izteica cerību, ka arī nā-
kamgad visi sanāks tikpat kuplā skaitā 
uz jau par tradīciju kļuvušo pasākumu.

Tautas muzikantu saietu rīkoja Vabo-
les pagasta pārvalde sadarbībā ar Dau-
gavpils novada Kultūras pārvaldi.

Elza Timšāne

Jauniešu Saeimā ievēlēti trīs 
Vaboles vidusskolas audzēkņi

Noslēdzoties 6.Jauniešu Saei-
mas vēlēšanām, 4.aprīlī noskaid-
roti 100 populārāko ideju autori, 
kuri šogad kļūs par Jauniešu Sa-
eimas deputātiem. Lielākais bal-
su skaits, kas saņemts par kādu 
no pieteiktajām idejām, ir 959, 
bet par visām idejām kopumā vir-
tuālajā vēlēšanu platformā www.
jauniesusaeima.lv saņemtas 8529 
balsis.

No Rīgas vēlēšanu apgabala 
ievēlēti 38 jaunieši, no Zemgales 
– 14, Latgales – 10, Kurzemes – 
13, bet Vidzemes – 25. Jauniešu 
Saeimā iekļuvuši arī trīs pārstāv-
ji no Daugavpils novada – Vabo-
les vidusskolas audzēkņi Megija 
Gintere (17.g.), Antra Bruņeniece 
(16.g.)un Guntars Veliks (16.g.). 

Jauniešu Saeimas vēlēšanās 
kandidēt varēja ikviens jaunietis 
vecumā no 15 līdz 20 gadiem, vir-
tuālajā vēlēšanu platformā pie-
sakot kandidātam svarīgu ideju, 
kuru būtu nepieciešams risināt 
valsts līmenī.

Idejas varēja pieteikt kādā no 
četriem tematiem: izglītība un 
kultūra; sabiedrība un cilvēktie-
sības; aizsardzība un drošība; es 
un Eiropas Savienība. Visvairāk 
ideju – 62 - saņemts kategorijā 
par izglītību un kultūru.

Vaboles vidusskolas skolniece 
Megija Gintere Jauniešu Saeimā 
startēja ar ideju izveidot ilgtspē-
jīgu programmu jauniešu, jauno 
speciālistu un jauno ģimeņu pie-
saistei lauku reģionus, lai kavētu 
iedzīvotāju aizplūšanu uz pilsē-
tām. Par Megijas ideju nobalsoja 
55 iedzīvotāji. Antra Bruņeniece 
ierosināja ar likumu ieviest ob-
ligātu atkritumu šķirošanu gan 
sabiedriskās vietās, gan saim-
niecībās. Šo ideju atbalstīja 44 

balsotāji.  Savukārt Guntara Ve-
lika ideju ieviest obligātas, valsts 
apmaksātas mācību ekskursijas 
skolās, kas veicinātu interesi par 
nākotnes profesijas izvēli, ar sa-
vām balsīm atbalstīja 23 iedzīvo-
tāji.

Projekta centrālais notikums 
būs 29.aprīlī, kad 100 populārāko 
ideju autori sanāks uz 6.Jauniešu 
Saeimas sēdi Latvijas Republikas 
parlamentā. Jauniešu Saeimas 
norise ir pietuvināta Latvijas Re-
publikas Saeimas darbam – liku-
mu izstrādes procesam komisijās 
un Saeimas sēdēs.

No jauniešu idejām tiks izveido-
ti deklarāciju projekti, kuri 8.ap-
rīlī būs pieejami mājaslapā www.
jauniesusaeima.lv un kuriem 
ievēlētie deputāti varēs iesniegt 
savus priekšlikumus līdz 17.ap-
rīlim. Par deklarāciju projektiem 
pasākuma dienā jaunieši varēs 
debatēt nozaru komisijās un Jau-
niešu Saeimas sēdēs, izstrādājot 
noslēguma dokumentus.

Projektu īsteno Saeima, infor-
matīvi atbalsta sociālais tīkls 
Draugiem.lv, Latvijas Televīzija 
un Latvijas Radio.

Sekot projekta aktivitātēm 
iespējams arī sociālajos tīklos 
draugiem.lv, Facebook, YouTu-
be un Twitter . 
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I Z S O L E S

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

 Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagasts

Brokāne Alevtina (1939.g.)
Škapare Antoņina (1932.g.)

Demenes pagastā
Bulašs Ivans (1963.g.)

Kokins Roberts (1932.g.)
Ņukša Viktors (1969.g.)

Smilgins Valentīns (1941.g.)
Kalkūnes pagastā 

Bogdanovs Vasīlijs (1950.g.)

Kalupes pagastā
Morkāne Anna (1930.g.)
Onckule Jūlija (1922.g.)

Kaluga Jekaterina (1945.g.)
Gabrāne Skaidrīte (1963.g.)

Laucesas pagastā 
Liepiņš Eduards (1938.g.)

Proščenko Limpijada (1947.g.)
Jadjalo Marija (1930.g.)

Naujenes pagastā
Gedrovičs-Juraga Ivans (1952.g.)
Krivošonoka Vladislava (1931.g.)

Skrudalienas pagastā
Sapuns Vasīlijs (1958.g.)

Sventes pagastā
Balode Kristīne (1944.g.)

Tabores pagastā
Ivanova Valentīna (1962.g.)
Rukmane Jeļēna (1923.g.)

 Vaboles pagastā
Rivdiķe Tekla (1930.g.)
Vecsalienas pagastā 

Semjonova Iraida (1938.g.)

Višķu pagastā
Bočarņikova Vasilisa (1931.g.)

Vērdiņš Alberts (1934.g.)

2016. gada 3. maijā plkst. 10.00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība „101”, Vasarnīcas, ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0341    
0.0563 ha platībā, kas atrodas Daugavpils novada vasarnīcu kooperatīva 
„Vasarnīcas”, Naujenes pagastā, ~3 km attālumā no ciemata Lociku ciemata, 
attālums līdz Daugavpils pilsētai ~11 km. Piebraukšanas iespējas pie zemes 
gabala vērtējamas kā labas. Objekta sākotnējā cena –  EUR 750.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016. gada 29. aprīļa plkst. 15.00. 

2016. gada 24. maijā plkst. 9.00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība (starpgabals) „Mežacīruļi” ar kadastra apzīmējumu 4466 001 
0217  0.75 ha platībā, kas atrodas  Daugavpils novada Demenes pagasta 
Kombuļu ciematā. Daugavpils pilsēta atrodas ~  22 km  no zemes vienības. 
Piebraukšanas iespējas pie zemes gabala vērtējamas kā ierobežotas – pie-
braukšana caurbraucot citam īpašniekam  piederošu zemes vienību pa lauku 
ceļu. Objekta sākotnējā cena –  EUR  807,00.

2016. gada 24. maijā plkst. 9.30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība (starpgabals) „Pakalni”ar kadastra apzīmējumu 4492 002 0525    
3.36 ha platībā, kas atrodas  Daugavpils novada Tabores pagasta Lasenber-
gas ciematā,  attālums līdz Daugavpils pilsētas centram  ~6 km. Piebrauk-
šanas iespējas pie zemes gabala vērtējamas kā ierobežotas – piebraukšana 
caurbraucot citam īpašniekam  piederošu zemes vienību.

Objekta sākotnējā cena –  EUR  2300,00.
2016. gada 24. maijā plkst. 10.00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 

Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība (starpgabals)  „Paliena”, kadastra apzīmējumu 4452 003 0189   
9.93 ha platībā, kas Daugavpils novada Dubnas pagastā, attālums līdz Dau-
gavpils pilsētas centram  ~29 km. Apkārtnē dominē LIZ un mežu teritorijas. 
Piebraukšanas iespējas pie zemes gabala vērtējamas kā sliktas.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā, var iepazīties 
ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma 
publicēšanas Latvijas Republikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

Izsoles dalībnieki uz izsolēm var reģistrēties Daugavpils novada domē,  Rī-
gas ielā 2, Daugavpilī,  12. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 (četrpadsmit euro 
00 centi)  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 
sākumcenas.

MALNAVAS KOLEDŽA 
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU 

ĪSTENOŠANAS VIETA VIŠĶI
Daugavpils novads, Višķu pagasts, Višķu tehnikums,

t.65476051, m.t. 26585845, 27752468, 27752461
e-pasts viski.pv@inbox.lv  www. viskipv.lv

profesionālās izglītības programmu piedāvājums
2016./2017. mācību gadam

Pilna laika (budžeta) izglītības programmas ar pamatskolas izglītību
Lauksaimniecības tehnika, kvalifi kācija - lauksaimniecības tehnikas 
mehāniķis
Lauksaimniecība, kvalifi kācija - lauku īpašuma apsaimniekotājs

Mācību ilgums 4 gadi, iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību, 
3.profesionālās kvalifi kācijas līmenis, valsts stipendija līdz 150 EUR mēnesī.

Pilna laika izglītības programmas ar vidējo vai profesionālo vidējo 
izglītību (projekta Nr.7.2.1.JG2 ietvaros)

Lauksaimniecības tehnika, kvalifi kācija - lauksaimniecības tehnikas 
mehāniķis
Lauksaimniecība, kvalifi kācija - lauku īpašuma apsaimniekotājs

Mācību ilgums 1,5 gadi, līdz 29 gadu vecumam, iegūst diplomu par profesionālo 
vidējo izglītību, 3.profesionālās kvalifi kācijas līmenis, stipendija 115 EUR mēnesī.
Neklātienes (maksas) izglītības programmas ar vidējo vai profesionālo 
vidējo izglītību

Lauksaimniecība, kvalifi kācija - lauku īpašuma apsaimniekotājs
Vides aizsardzība, kvalifi kācija – vides iekārtu tehniķis

Mācību ilgums 2 gadi, iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību, 
3.profesionālās kvalifi kācijas līmenis.

Dokumentu iesniegšana no 13.06.2016. līdz 18.08.2016.
Jāiesniedz šādi dokumenti: iesniegums, izglītības dokuments, medicīniskā 

izziņa, 4 fotogrāfi jas (3x4), dzimšanas apliecība vai pase jāuzrāda.
2016. gada 20.augustā, Višķu pagasta svētku ietvaros, notiks

skolas absolventu un bijušo darbinieku salidojums.

2016. gada 7. jūnijā plkst. 9:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4488 002 0341   2.19 ha 
platībā, kura ietilpst nekustamajā īpašumā   ar kadastra numuru 4488 002 
0341, un atrodas  Daugavpils novada, Sventes ciematā. Apkārtnē dominē dzī-
vojamās apbūves un LIZ teritorijas. Daugavpils pilsēta atrodas  apmēram 11 
km attālumā no zemes vienības. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības 
vērtējamas kā ierobežotas.  Objekta sākotnējā cena –  EUR 2410,00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties 
ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņoju-
ma publicēšanas Latvijas Republikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstne-
sis”, Daugavpils novada domē, 12., 19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 
līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā 
īpašuma sākumcenas.

2016. gada 5. jūlijā plkst. 9:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rī-
gas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots tiek 
pārdots vienistabu dzīvokļa  īpašums Nr. 93, Meža iela 4, Krauja, Naujenes 
pagasts, Daugavpils novads ar kopējo platību 35.8 m2,,kurš atrodas piecstāvu 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 2. stāvā, Naujenes pagasta skaistā, sakoptā 

Kraujas ciematā , Daugavas labajā krastā  ~ 5km  attālumā no pagasta centra 
Naujene un ~ 11 attālumā no novada centra (Daugavpils pilsētas centra). Ap-
kārtni veido daudzdzīvokļu, privātmāju, komercobjektu un ražošanas objektu 
apbūve.  Kraujas ciematā atrodas bērnudārzs, divi veikali, bibliotēka, ārsta 
prakse. Tuvākā autobusa pietura atrodas ~100 m attālumā. Autotransportu 
iespējams novietot dzīvojamās mājas pagalmā. Laba satiksme ar Daugavpils 
pilsētu (maršruta autobuss). Objekta sākotnējā cena –  EUR   1 600.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016. gada 1. jūlijam plkst. 15.00. Daugav-
pils novada domē, 12. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  
un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumce-
nas.
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Aprīļa jautājumi konkursā 
“Mans novads Latvijā”

1) Šogad Skrindu dzimtas muzejam un Raiņa mājai Berķenelē 
aprit dibināšanas jubileja. Kurā gadā tika atklāti šie muzeji, kāpēc 
tieši tajā gadā, un kas ir bijuši muzeju vadītāji visu šo gadu laikā. 
(atbildes forma – konkrētas atbildes dažu teikumu veidā)

2) 1986.gads, Dainis Īvāns, „Augšdaugava” – kas saista šos jē-
dzienus. (atbildes forma - neliels pētījums A4 lpp. apjomā)

3) Kādas sugas koks aug Vaboles muižas parkā, kas ir vienīgais 
tāda veida koks Latgalē un liels retums visā Latvijā. Kad tas bija 
iestādīts un kāds ir šī koka apkārtmērs pašreiz? (atbildes forma 
- koka atrašanās vieta, stādīšanas gadi, koka šķirnes nosaukums, 
koka apkārtmērs.)

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

 Novadā dzimuši
Demenes pagastā

Aleksejs Beļavskis (22.martā)
Artjoms Beļavskis (22.martā)

Maksims Rižijs (31.martā)
Tomass Hrapunovs (7.aprīlī)

Kalkūnes pagastā
Darja Minkeviča (14.februārī)

Evelīna Ļaha (28.martā)
Makarijs Dubovskis (4.aprīlī)

Melisa Lepa (12.aprīlī)
Līksnas pagastā 

Mārtiņš Stalidzāns (12.aprīlī)
Naujenes pagastā

Markuss Laimonis Morozs (10.aprīlī)
Mihails Hmeļņickis (13.aprīlī)
Darina Gerasimova (14.aprīlī)

Aleksandrs Gerasimovs (14.aprīlī)
Tabores pagastā

Katrina Gridņova (22.martā)
Sofi ja Ņikitina (22.martā)

Sveicam jaunlaulātos!
• Oksanu Kondratjevu un Edgaru Širokovu 
• Ļenu Gopu un Edmundu Turonoku 
• Nadeždu Ignatjevu un Pēteri Možeiko
• Sandru Vaivodi un Andreju Mihailovu

Mīlestības, gaišu mirkļu Mīlestības, gaišu mirkļu Mīlestības, gaišu mirkļu 
un mīļiem vārdiem un mīļiem vārdiem un mīļiem vārdiem 

piepildītu Mātes dienu piepildītu Mātes dienu piepildītu Mātes dienu 
visām Daugavpils novada visām Daugavpils novada visām Daugavpils novada 

māmiņām!māmiņām!māmiņām!

Daugavpils novada domeDaugavpils novada domeDaugavpils novada dome

Publiskā apspriešana
     Višķu pagasta pārvade ierosina publisko apspriešanu par atļauju izcirst kokus 
ārpus meža teritorijas:

1) Zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 4498 004 0459, pie Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolas, starp skolas ēku un lielceļu. Izcirst paredzēts 7 liepas un 1 osi.

2) Divi lapu koki zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 4498-005-0668 pie Viš-
ķu sociālās aprūpes centra ēkas 
     Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 
(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2016.gada 2.maija līdz 2016.gada 20.mai-
jam.

2016.gada 31.maijā publiskā apspriešana notiks:
10.00  pie Špoģu Mūzikas un mākslas skolas;
10.20  pie Višķu sociālā aprūpes centra.


