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Izskanējis XII Starptautiskais mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu 
akordeonistu - solistu konkurss „Naujene 2014”

No 9. līdz 11. aprīlim Daugavpils novada Kultūras 
centrā notika viens no nozīmīgākajiem akordeona 
mūzikas pasākumiem - XII Starptautiskais mūzikas 
skolu un mūzikas vidusskolu akordeonistu - solistu 
konkurss „Naujene 2014”. Konkursā piedalījās 120 
dalībnieki, 60 pedagogi no 44 mūzikas skolām un vi-
dusskolām. Šogad konkursā tika pārstāvētas tādas 
valstis kā Latvija, Lietuva, Polija, Baltkrievija, Bos-
nija un Hercegovina, Krievija, Ukraina un Serbija.

Konkursu ieskandināja konkursa „Pasaules kauss” 
un konkursa „Pasaules trofeja” 1. prēmijas „Pasaules 
čempions” laureāta (2013) Aleksandra Kolomijceva 
koncerts (Sanktpēterburga). Aleksandrs ir Nikolaja 
Rimska-Korsakova Sanktpēterburgas Valsts konser-
vatorijas students (docente V.E.Orlova). Kopš 2010.
gada ir 12 pirmo prēmiju laureāts, Starptautisko bal-
vu „Grand Prix” ieguvējs, kā arī vairāku starptautis-
ku konkursu laureāts (Sanktpēterburgā, Ķīnā, Itāli-
jā, ASV, Kanādā, Ukrainā u.c.). Talantīgais akordeo-
nists pastāvīgi papildina savu repertuāru ar krievu 
un ārzemju komponistu skaņdarbiem, kā arī uzstā-
jas prestižās Sanktpēterburgas zālēs (Mariinskas 
teātra koncertzālē, Glazunova koncertzālē, Gļinkas 
Akadēmiskās kapelas zālē u.c.), Krievijas pilsētās, 
ārzemēs (Somijā, Vācijā, Čehijā, Ungārijā, Francijā, 
Itālijā, Beļģijā, Lietuvā).

Jau konkursa otrās dienas vakarā Daugavpils no-
vada Kultūras centrā skanēja akordeons un bajāns 
Starptautisko konkursu laureātu Romāna Stahniva 
un Vitālija Micaka izpildījumā (Ukraina). 

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktors 
Spordis Kačāns ir gandarīts, jo tik lielu valstu pār-
stāvniecību un dalībnieku skaitu festivāls piedzīvo 
pirmoreiz.   

Audzēkņu akordeona spēli vērtēja: akordeona spē-
les eksperts Valentīns Pliskus, Vītauta Dižā Kauņas 
universitātes profesors Kazys Stonkus, Lietuvas Mū-
zikas un teātra akadēmijas profesors Eduards Gab-
nis (Lietuva), Baltkrievijas Valsts Mūzikas akadē-
mijas pasniedzējs, Starptautisko konkursu laureāts 
Vladislavs Pligovka, Grodņas Valsts Mūzikas kole-
džas pasniedzējs Vladimirs Kukolovičs (Baltkrievi-
ja), Austrumu Sarajevas Universitātes Mūzikas aka-
dēmijas docente, Akordeona katedras vadītāja Da-
nijela Rakiča (Serbija), I. Franko Drogobičas Valsts 
universitātes docents Andrejs Dušnijs (Ukraina), Be-
lostokas Mūzikas skolas Akordeona spēles skolotājs 
Rafals Grabovskis (Polija) un Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības prog-
rammas „Akordeona spēle” vadītājs Giršs Kagans 
(Latvija). 

Grand Prix balvu mūzikas skolu 1. - 4. klašu ka-
tegorijā ieguva Rīgas Domes IKSD Juglas Mūzikas 
skolas 4. klases audzēknis Iļja Talatins (skolotāja 
Gaļina Siņicina). Mūzikas skolu 5. - 7. klašu katego-
rijā - Mogiļevas Valsts mākslas ģimnāzijas - koledžas 
7. klases audzēkne Jekaterina Gaidukova (skolotāja 
Jeļena Dorošenko). Mūzikas vidusskolu kategori-
jā - Mogiļevas Valsts mākslas ģimnāzijas - koledžas 
audzēknis Mihails Volčkovs (skolotājs Grigorijs Čibi-
sovs). Grand Prix balvas (katra 100 eiro apjomā) sa-
rūpēja Daugavpils novada dome, Naujenes pagasta 
pārvalde un Naujenes Mūzikas un mākslas skola.

Konkursa žūrijas priekšsēdētāja, Austrumu Sa-
rajevas Universitātes Mūzikas akadēmijas docente, 
Akordeona katedras vadītāja Danijela Rakiča at-
zina, ka konkursa dalībnieku līmenis ir ļoti augsts, 
savukārt paši konkursanti spēlē jau profesionālā lī-
menī. Danijela Rakič absolvējusi Krievijas Gņesinu 
Mūzikas akadēmiju Maskavā akordeona spēles prof. 
V.P. Kuzovļeva klasē, maģistra studijas (Kultūras un 
informācijas līdzekļu fakultāte) Belgradas Universi-
tātē. D. Rakič audzēkņi ieguvuši 132 prēmijas, kon-
certē Belgradā, Serbijas pilsētās, Slovēnijā, Krievijā, 
Bulgārijā, Lietuvā, Horvātijā un Itālijā. D. Rakič 

strādājusi konkursu žūrijas dar-
bā Serbijā, Grieķijā, Maķedoni-
jā, Lietuvā un Latvijā. 

D. Rakiča: „Es uzskatu, ka šajā 
gadā konkursa dalībnieku līme-
nis ir ievērojami augstāks kā pa-
gājušajā gadā. Īpaši jau mūzikas 
vidusskolu kategorijā. Jūtama 
augsta profesionalitāte, liela šo 
vareno instrumentu - akordeona 
un bajāna - akadēmiskums. Un, 
protams, jūtams un redzams, 
ka konkursanti ļoti saspringti 
ir gatavojušies šīm sava veida 
„sacensībām”. Arī pedagogi ir 
ļoti labi pastrādājuši. Varu teikt, 
ka galvenais konkursantu vērtē-
šanas kritērijs bija daudzveidīgs 
repertuārs, spēles tehnika, kā 
arī prasme klausīties sevi. Ma-
nuprāt, pati stiprākā ir Padom-
ju skola - Latvija, Krievija, Baltkrievija. Man pašai 
akordeons ir pati lielākā mīlestība, kas ir manā sirdī. 
Tā ir mana dvēsele, kas nenoliedzami ļoti daudz man 
nozīmē. Konkursantiem vēlos novēlēt vēl lielākus sa-
sniegumus. Pa šīm dienām te ir bijis daudz talantī-
gu audzēkņu. Mogiļevas Valsts mākslas ģimnāzijas 
- koledžas audzēknis Mihails Volčkovs jau spēlē kā 
profesionālis, patiešām ļoti augstā līmenī. Taču vien-
mēr vēl ir kur augt, apgūt jaunu programmu, jo tieši 
akordeonam un bajānam 21.gadsimtā tiek sarakstīts 
ļoti daudz skaistu skaņdarbu.” 

Jau vairākus gadus pēc kārtas konkursa dalībnie-
kus vērtē Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas 
profesors Eduards Gabnis. E.Gabnis mūzikas apmā-
cību uzsāka dzimtajā pilsētā, turpināja mācības pie 
profesora A. Baika Viļņas konservatorijā, kuru ar 
izcilību absolvēja 1976.gadā. Kopš 1987.gada E. Gab-
nis spēlē duetā ar akordeonistu Genādiju Savkovu, 
koncertējot Eiropas valstīs, Austrālijā, ASV un Jaun-
zēlandē. 

E.Gabnis: „Šī gada konkurss „Naujene 2014” pa-
tiesi ir apstiprinājis, ka Daugavpils ir akordeona pil-
sēta. Tas ir liels kompliments un tas tika nopelnīts 
vairāku gadu garumā. Arī pārējās Baltijas valstīs ir 
stipras akordeona tradīcijas. Ļoti svarīgi, ka konkur-
sā piedalās tieši mūzikas skolu un koledžu audzēkņi, 
jo tas jau ir pamats profesionālai akordeona spēlei. 
Un šeit šis pamats ir labs. Novēlu latviešu solistiem 
gūt arvien augstākus rezultātus. Kā saka, nav robežu 
pilnībai. Protams, nav iespējams, lai katrs būtu pro-
fesionālis, taču te tādi bija. Uzskatu, ka šis konkurss 
nav tikai profesionāls, bet arī ļoti demokrātisks, jo 
tam ir arī festivāla garša - dalībnieki tiek sumināti, 
tiek pasniegtas balvas. Un arī konkursā pārstāvētās 
daudzās valstis ir šī konkursa kvalitātes zīme. Māks-
lā, tāpat kā sportā, apstāties nedrīkst, visu laiku ir 
jāiet uz priekšu, jātiecas arvien augstāk un augstāk. 
Akordeons - tā ir mana dzīve, nekad neesmu nožēlo-
jis un nenožēloju, ka esmu izvēlējies akordeonu kā 
savu dzīves instrumentu.”

Veiksmīgi konkursā uzstājās Naujenes Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi. Ričards Kokins (sko-
lotājs Giršs Kagans) un Kristaps Bicāns (skolotāja 
Ņina Laškova) ieguva II pakāpes diplomus, savukārt 
Diāna Siņeviča (skolotāja Tatjana Jukuma) ieguva 
III pakāpes diplomu. Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas 

Naujenes Mūzikas un mākslas skola un direktors 
Spodris Kačāns pateicās visiem konkursa dalībnie-
kiem, pedagogiem un žūrijas locekļiem, kā arī Dau-
gavpils novada domei un Kultūras pārvaldei par 
fi nansiālo atbalstu! Savukārt, Daugavpils novada 
dome un Kultūras pārvalde pateicās Spordim Kačā-
nam par izcilo konkursa organizētību.

Mihails Volčkovs (Grand Prix balva vidusskolu kategorijā)

Iļja Talatins (Grand Prix balva 1.-4.klašu kategorijā)

Jekaterina Gaidukova (Grand Prix balva 5.-7.klašu 
kategorijā)



    Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”

    Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

    Tirāža – 10 010 eks.,bezmaksas avīze, iznāk vienu reizi mēnesī

    Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga 

    Reģistrācijas Nr. 40003771247 

Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes 
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv 
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.

Paldies visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā!
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Daugavpils novada domes lēmumi

IZSOLE

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

2014.gada 27.marta sēdē pieņemts 31 lēmums:
•	 Noteica novada pašvaldībai piederošo dzīvo-

jamo telpu īres maksu dzīvojamā mājā Kalkūnes iela 
18, Kalkūni, Kalkūnes pagastā no 01.05.2014.  0,37 
EUR /m² mēnesī.
•	 Grozīja novada domes 12.07.2012. lēmumu 

Nr.717 „Par centralizētās siltumapgādes sistēmas 
efektivitātes paaugstināšanu Naujenes pagasta Vec-
stropos”.
•	 Izteica SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS” pamatkapitālu euro un palielināja to par 
EUR 1958705, kā arī apstiprināja pamatkapitāla pa-
lielināšanas noteikumus un  statūtus jaunā redak-
cijā.
•	 Atļāva Maļinovas pagasta pārvaldei veikt ie-

pirkuma procedūru jauna pasažieru mikroautobusa 
ar 18+1 sēdvietām iegādei. 
•	 Piešķīra Sventes  pagasta pārvaldei EUR 

366,80 no nekustamā īpašuma Maidānu dīķis atsa-
vināšanas rezultātā gūtajiem novada pašvaldības 
budžetā līdzekļiem.
•	 Atbalstīja Kultūras pārvaldes dalību Nord-

plus Pieaugušo izglītības programmas projektā „Bal-
tijas valstu radošo industriju pārstāvju profesionālo 
kompetenču pilnveidošana” ar projekta kopējo fi nan-
sējumu  EUR 50 141.
•	 Atbalstīja Kultūras pārvaldes dalību Sa-

biedrības integrācijas fonda īstenotās valsts budžeta 
fi nansētās programmas projektā „Latviešu valodas 
apguve Daugavpils novadā un pilsētā”  ar projekta 
kopējo fi nansējumu  EUR 18 185,40.
•	 Papildināja projekta „Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimniecis-
kās darbības attīstības sekmēšanai” ideju ar ceļa 
Koncedomenka – Šakališķi – Izgāztuve un Muzeja 
ielas Lociku ciemā rekonstrukciju. 
•	 Atbalstīja Naujenes, Sventes, Višķu, Skrud-

alienas, Medumu, Laucesas, Maļinovas, Nīcgales, 
Salienas pagasta pārvaldes un biedrību „Vitrāža”, 
„Veidosim savu nākotni”, „Cerība”, „Sivillas”, „As-
tras”, „Silenes stariņi” un „Višķu attīstībai” projektu 
ieceru iesniegšanu biedrības „Daugavpils un Ilūkstes 
novadu partnerība „Kaimiņi”” izsludinātajā atklātā 
projektu konkursā. 
•	 Atļāva pārņemt Kultūras pārvaldes val-

dījumā no Naujenes pagasta pārvaldes valdījuma  
ELFLA projekta  „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves 
atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” īstenošanai  
nekustamo  īpašumu „Vecticībnieku sēta”, Slutiški, 
Naujenes pagastā.
•	 Atzina par spēku zaudējušu novada domes 

28.03.2012. lēmumu Nr.243 „Par Daugavpils novada 
pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglās 
automašīnas VAZ 2131 nodošanu nomā”.
•	 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemes-

grāmatā dzīvoklim Nr.1, Kalkūnes iela 9, Kalkūni, 
Kalkūnes pagastā.
•	 Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašu-

ma Daugavas iela 21-3, Krauja, Naujenes pagastā, 
izsoles protokolus.
•	 Atzina par nenotikušu rīkoto izsoli uz nekus-

tamo īpašumu Baltmāja, Kalkūnes pagastā. 
2014.gada 3.aprīļa ārkārtas sēdē pieņemts 1 

lēmums:
•	 Nolēma iznomāt biedrībai „Višķu pērle” 

nekustamā īpašuma „Estrāde” zemes vienības daļu 
pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas 
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitā-
ro tīrību  - veikšanai.

2014.gada 10.aprīļa sēdē pieņemti 73 lēmumi:
•	 Izdeva saistošos noteikumus „Par Daugav-

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
12.05. Daugavpils novada dome 10.00-12.00

14.00-18.00

19.05. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

26.05. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
19.05. Naujenes kultūras centrs, c.Lociki, 

Muzeja iela 6 14.00-16.00

Aļona Annišineca
12.05. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
19.05. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
12.05. Špoģu vidusskola  15.00-18.00
26.05. Višķu pagasta Vīgantu ciema 

bibliotēka    16.00-18.00

Andrejs Bruns

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

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

Jevgeņijs Gridasovs
12.05. Biķernieku pagasta pārvalde 17.00-19.00
26.05. Medumu pagasta pārvalde 17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
14.05. Skrudalienas ciema bibliotēka 13.00-15.00
28.05. Silenes ciems, SIA „JumS” 15.00-17.00
Roberts Jonāns
22.05. Sventes pagasta pārvalde 09.00-11.00
Viktors Kalāns
12.05. Raiņa ielā 20 (SIA "Irinkom" telpās) 13.00-16.00
26.05. Raiņa ielā 20 (SIA "Irinkom" telpās) 13.00-16.00
Edgars Kucins

21.05. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centrs, Kraujas c., Daugavas iela 34 15.00-18.00

28.05. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centrs, Kraujas c., Daugavas iela 34 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte
06.05. Sēlijas 25, LLKC telpās, 203.kab. 09.00-12.00
13.05. Sēlijas 25, LLKC telpās, 203.kab. 09.00-12.00
Juris Livčāns

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

Anita Miltiņa
06.05. Sēlijas 25, 204.kab., LLKC telpas 09.00-12.00
12.05. Sēlijas 25, 204.kab., LLKC telpas 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
05.05. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
19.05. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
13.05. Sventes vidusskola 16.00-18.00
27.05. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.05. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.00

pils novada domes 2011.gada 28.jūlija saistošos no-
teikumus  Nr.18 „Par  Daugavpils  novada pašvaldī-
bas autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas  
sezonai” atzīšanu par spēku zaudējušiem”, kas stājās 
spēkā ar 01.04.2014..
•	 Izdeva saistošos noteikumus „Par Daugav-

pils novada domes 2012.gada 8.novembra saistošo 
noteikumu Nr.24 „Par Daugavpils novada pašvaldī-
bas aģentūras „ Višķi” sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudē-
jušiem”, kas stāsies spēkā ar 01.06.2014..
•	 Izdeva saistošos noteikumus „Par nekusta-

mā īpašuma nodokļa par daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz paš-
valdības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritī-
go zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksāšanas kārtī-
bu”, „Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 
12.maija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada ad-
ministratīvajā teritorijā”” un „Grozījumi Daugavpils 
novada dome 2012.gada 25.oktobra saistošajos notei-
kumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības 
līdzfi nansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājās””. Saistošie noteikumi pēc 
atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas stāsies spēkā nākoša-
jā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas 
izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.
•	 Apstiprināja Višķu pagasta teritorijā sadzī-

ves atkritumu savākšanas tarifu  par faktiski izves-
to atkritumu daudzumu  –  9,91 euro par 1 m3 (bez 
PVN).
•	 Izsludināja novadā no 14.04.2014. līdz 

25.05.2014. Meža un dārza dienas un apstiprināja 
Meža un dārza dienu rīcības komisiju.
•	 Nolēma pārtraukt nodarbību organizēša-

nu bērniem Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē 
„Rūķītis”, kas atrodas Alejas iela 2, Krauja, Naujenes 
pagastā uz laiku no 02.06.2014. līdz 01.08.2014., sa-
karā ar ēkas rekonstrukciju.
•	 Piešķīra fi nansējumu no novada domes lī-

dzekļiem neparedzētiem gadījumiem: 
•	 Naujenes pagasta pārvaldei EUR 4282 pie-

slēguma maksas apmaksai, ierīkojot pieslēgumu 
elektroietaisēm pēc adreses Alejas iela 2, Krauja, 
•	 Biķernieku pagasta pārvaldei EUR 13695 

projektēšanas darbu un pieslēguma maksas apmak-
sai pēc adreses Skolas iela 1, Biķernieki, 
•	 Vaboles  pagasta pārvaldei EUR 1810 Vabo-

les vidusskolai sākumskolas mēbeļu iegādei.
•	 Nolēma nodot dzīvojamās Kalkūnes iela 14, 

Kalkūni, Kalkūnes pagastā pārvaldīšanas tiesības ar 
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 
personai SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SER-
VISS”.
•	 Nolēma lūgt Ministru kabinetu nodot paš-

valdības īpašumā bez atlīdzības nekustamos īpašu-
mus: Daugavpils iela 25, Svente un  “Mežsētiņas”, 
Sventes pagastā.
•	 Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 

īpašumus: „Šalkas”, Nīcgales pagastā,  Ogu iela 10, 
Stropi un „Zastenki 48”, Zastenki, Naujenes pagastā, 
„Pumpuri”, Laucesas pagastā, „Laimstari”, Strodiš-
ki, Višķu pagastā, „129”, Spārīte un Natālija, Maļi-
novas pagastā.
•	 Nolēma pārdod pašvaldības nekustamo īpa-

šumu „129”, Spārīte, Maļinovas pagastā.
•	 Apstiprināja nekustamo īpašumu Natālija, 

Maļinovas pagastā un Baltmāja, Kalkūnes pagastā 
izsoles noteikumus.
•	 Nolēma iesniegt projektu pieteikumus pa-

sākumā „Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” šādiem projektiem:

- „Jauna sadzīves pakalpojuma - Sabiedriskās 
pirts izveide Višķu pagastā” ar kopējo fi nansējumu 
EUR 25410,

- „Medumu pagasta Tautas nama iekšējā re-
novācija un aparatūras iegāde” ar kopējo fi nansē-
jumu EUR 10040,51,

- „Gaismas un skaņu iekārtu iegāde Maļino-
vas saieta namam” ar kopējo fi nansējumu EUR 
4840,

- „Sabiedriskās pirts iekštelpu vienkāršota 
renovācija Silenes ciemā” ar kopējo fi nansējumu 
EUR 28 061,30, 

- „„Lai skan” apskaņošanas aparatūras iegā-
de Laucesas kultūras namam” ar kopējo fi nansēju-
mu EUR 6937,68,

- „Salienas pagasta kultūras nama teritorijas 
labiekārtošana un aparatūras iegāde” ar 
•	 kopējo fi nansējumu EUR 2800.
•	 Apstiprināja projekta „Celiņu izveide Lauce-

sas kultūras namam, pirmsskolas vecuma bērnu die-
nas centram un Birznieku pamatskolai” ieņēmumu 
un izdevumu tāmi.
•	 Atbalstīja biedrības „Silenes stariņi” projek-

ta „Sporta aktivitāšu dažādošana Silenes ciemā” ie-
sniegšanu biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu 
partnerība „Kaimiņi”” izsludinātajā Eiropas Savienī-
bas Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumā „Teri-
torijas attīstības stratēģiju īstenošana” ar projekta 
kopējo fi nansējumu EUR 3200. 

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā „Publis-
kie dokumenti”.

2014. gada 27. maijā plkst. 9.00 Daugavpils no-
vada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekus-
tamais īpašums Baltmāja, ar kadastra numuru 4460 
003 0390, kas sastāv no vienas zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 4460 003 0390 2224 m2  platībā, 
vienas divstāvu ēkas ar kadastra apzīmējumu 4460 
003 0390  001     387.9 m2  platībā, kurš atrodas pēc 
adreses Dārza iela 55, Randene, Kalkūnes pagasts,  
Daugavpils novads. Nekustamais īpašums atrodas 
dzīvojamo māju apbūves teritorijā, 1.0 km attālumā 
no Daugavpils pilsētas robežas, piebraucamie ceļi 
labā stāvoklī, asfaltēti. Teritorija apsaimniekota, 
tuvumā atrodas pārtikas preču veikals, sabiedriskā 
transporta pietura. Transporta kustība ievērojama, 
gājēju kustība ir mērena, transporta novietošana brī-
va.

Objekta nosacītā cena jeb sākumcena EUR 21 
023.00 

2014.gada 27. maijā plkst. 9.30 Daugavpils no-
vada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums Natālija, Maļinovas pagasts, 
Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4470 003 
0562, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadas-

tra apzīmējumu 4470 003 0562   1.37 ha platībā.
Objekta nosacītā cena jeb sākumcena - EUR 

1100.00
Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepa-

zīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties 
līdz 2014. gada 23.maijam plkst. 15.30 Daugavpils 
novada domē, 12.,19.kabinetā (darbdienās no plkst. 
8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, ie-
priekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 
un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekus-
tamā īpašuma sākumcenas. 

Tālr. uzziņām:
Daugavpils novada domē: 654 76739, 65476827, 

26357842, 29412676,
Kalkūnes pagasta pārvaldē 654 40828, 654 74023, 

28348366,
Maļinovas pagasta pārvade 654 71464, 29130116.
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RAŽOTS DAUGAVPILS NOVADĀ

Daugavpils novadā turpinās ekskursiju vadītāju - gidu apmācības
Marta beigās Daugavpils novadā tika uzsāktas 

Daugavpils novada ekskursiju vadītāju - gidu ap-
mācības. Topošie gidi no Daugavpils novada pagas-
tiem mācās un apgūst jaunas prasmes, kā profesio-
nālāk un interesantāk prezentēt Daugavpils nova-
du tuviem un tāliem ciemiņiem.

Apmācības aptver gan teorētisku informāciju par 
Daugavpils novada vēsturi, kultūras pieminekļiem, 
arhitektūru, kultūru, leģendām, tūrisma attīstību, 
ekskursiju vadītāju pienākumiem, gan arī praktis-
kus uzdevumus un līdzdarbošanos - tie ir saskars-
mes un komunikācijas treniņi, publiskās runas 
prasmes, grupas veidošanas pamatprincipi, kā arī 
ekskursijas vadītāja - gida praktiskais darbs un mā-
cību izbraucieni. 

Kursu noslēgumā ikviens dalībnieks vadīs nelie-
lu ekskursiju, prezentējot paša sastādīto maršrutu, 
vietu vai objektu.

Apmācības jau šobrīd notiek samērā spraigi, par 
dažādām tēmām un interesantiem jautājumiem 
stāsta attiecīgo nozaru pieaicināti profesionāļi.

Tūrisma aģentūras „TAKA” direktors un gidu 
skolas organizators Rolands Gradkovskis stāsta, ka 
apmācību galvenā ideja un mērķis ir meklēt poten-
ciālos gidus un stiprināt sadarbību ar jau esošajiem 
šīs nozares profesionāļiem. 

R.G. „Gidu skolas radīšanas nepieciešamība jau 
saistīta ar to, ka novadā ir jāvada ekskursijas, taču 
uz doto brīdi gidu - novadnieku ir ļoti maz. Tieši 
tāpēc mūsu mērķis ir šādu sadarbību stiprināt, kā 
arī meklēt sadarbības virzienus ar jau esošajiem šīs 
nozares profesionāļiem. Gidu skolā gribas redzēt 
mūsu novada cilvēkus, un, lai arī viņi vēl nav profe-
sionāļi, viņi noteikti ir sava novada patrioti.”

Tā kā gidu skola novadā tiek organizēta pirmo 
gadu un apmācībām pieteicās varen daudz gribētā-
ju, tāpēc, kā skaidro skolas organizatori un idejas 
realizētāji, tūrisma aģentūras „TAKA” pārstāvji, 
bija jāveic nopietns pretendentu izvērtēšanas darbs. 
Viens no atlases kritērijiem bija valodu zināšanas, 
pieredze ekskursiju vadīšanā tika izskatīta par 
priekšrocību. 

Daugavpils novada Tūrisma informācijas centra 
vadītāja un arī gida apmācību pieaicinātā lektore 
Lolita Kozlovska atzīst, ka gids ir īpaša profesija, 
kuras pārstāvim bez zināšanu bagāžas un erudīci-

jas jāpiemīt arī aktiermākslai un harizmai.
L.K. „Tā ir īstenībā ļoti sarežģīta profesija, jo ne-

pietiek vien ar vēstures grāmatas vai novadpētnie-
ku sarakstītās literatūras izšķirstīšanu. Patiesībā, 
gidam ir jābūt ļoti izcilam organizatoram, es pat 
teiktu - ar nelielām aktiera dotībām. Tam jābūt 
cilvēkam, kurš var strādāt dažādās augsta stresa 
pakāpēs, jo dzīvē notiek visdažādākās situācijas, 
un tāpēc jāprot zibenīgi, operatīvi un pareizi uz tām 
noreaģēt.”

Izvērtējot apmācību saturu, Lolita Kozlovska at-
zīst, ka visas lekcijas ir svarīgas un noderīgas.

L.K. „Šeit cilvēkam ir iespēja soli pa solim apgūt 
nepieciešamās zināšanas - tūrisma pamatus, iepa-
zīties ar tūrisma resursiem un produktiem, kas tiek 
piedāvāti Daugavpils novadā. Manuprāt, ļoti vērtī-
ga šī kursa daļa ir tās lekcijas, ko lasīs Vidzemes 
augstskolas docētājs Andris Klepers - ļoti augstas 
klases profesionālis, un, protams, arī vēstures lek-
cijas. Ja cilvēks nezina konkrētos vēstures posmus, 
neorientējas šajā secībā, protams, ka viņam ir sa-
mērā grūti veidot savu stāstījumu, tai skaitā arī 
strādāt ar cilvēkiem un atbildēt uz jautājumiem. 
Viss ir ļoti vajadzīgs, un, protams, pēc tam, kad šie 
kursi būs pabeigti, ļoti daudz kas ir pašu cilvēku ro-
kās, jo viņiem šīs savas zināšanas būs jāpapildina 
un jāpadziļina patstāvīgi. Jāsaka gan, ka Latvijas 
mācību iestādēs gida profesija tiek maz kur mācī-
ta. Patiesībā fl agmanis - tā ir Vidzemes augstskola, 
kurā pirms pāris gadiem tika uzsāka tūrisma gidu 
sagatavošanas programma. No nākamā gada, cik 
man zināms, Daugavpils Tirdzniecības skola uzsāks 
apmācības tūristu grupu pavadoņiem, kas praktiski 
ir ar gidu ievirzi. Ir arī daudz privāto mācību cen-
tru, kas organizē šāda veida kursus gan Rīgā, gan 
Daugavpilī.”

Kā viens no gidu skolas dalībniekiem ir arī Višķu 
pagasta iedzīvotājs, jau esošais tūrisma pakalpoju-
mu sniedzējs un ilggadējs gids Jānis Kudiņš, kurš 
uz apmācībām ir pieteicies, lai papildinātu savas 
vēstures zināšanas arī par citiem sava dzimtā Dau-
gavpils novada pagastiem. 

Jānis Kudiņš gida profesijai pievērsies jau kopš 
1972.gada un kopš tā laika ekskursijās ir vedis gru-
pas no toreizējā Daugavpils, Preiļu, Krāslavas ra-
jona, kā arī no Lietuvas un Baltkrievijas. Kopā ar 

mūsu tūristiem pabijis Maskavā, Vidusāzijā, Aiz-
kaukāzā, Vladivostokā, Taškentā, Uzbekijā, Armē-
nijā un Gruzijā. Savukārt šogad Jānis cer, ka būs 
daudz gribētāju, kas vēlēsies apceļot Latgali, arī 
Višķu pusi. 

J.K. „Par cik mēs esam blakus Aglonai, kur ir vai-
rāki tūristiem pievilcīgi objekti, sākot jau ar Aglo-
nas baziliku, Karaļa kalnu, kara muzeju, tad arī pie 
mums brauc atpūsties pie skaistajiem ezeriem. Paš-
laik mēs mēģinām ļoti intensīvi pētīt Višķu vēsturi, 
lasīt dažādas leģendas un nostāstus, kā arī krājam 
nelielu Višķu apkārtnē atrasto lietu kolekciju. Drīz 
tā būs pieejama arī tūristiem. Paši Višķi jau ir ļoti 
interesanti. Pēc vienas no versijām Višķos dzimusi 
un bērnību pavadījusi Marija Skavronska, nākamā 
Krievijas cariene Katrīna I. Tikai nedaudzie zina, 
ka grāfs Mols kopā ar Belinski, bija vieni no celm-
laužiem, kas cīnījās par dzimtbūšanas atcelšanu 
Latgalē. Un abiem muižas tika nodedzinātas, ne-
skatoties uz to, ka viņi ieguldīja savas pūles zem-
nieku brīvlaišanā.”

Kā jau višķānietis, Jānis Kudiņš plāno turpināt 
sadarbību ar Višķu amatnieku ciemu un amatu 
meistaru keramikā valdi Grebežu. 

J.K. „Tie, kas brauks uz Višķiem, varēs apmek-
lēt arī Višķu amatnieku ciemu. Arī Višķu baznīca ir 
ļoti interesanta, ar labu akustiku. Un tas ir viens no 
retajiem zviedru arhitekta Kārļa Eduarda Strand-
maņa projektiem Latvijā. Tāpat arī tūrisma bāzes 
- „Vīrogna”, „Priedes”, „ Višķezers” un citi.” 

Apmācībām noslēdzoties, visiem gidiem tiks pie-
šķirtas apliecības un identifi kācijas kartes, kas 
apstiprinās Daugavpils novada sertifi cēta gida sta-
tusu, savukārt, gidu pakalpojumus ekskursiju va-
dīšanā būs iespējams pieteikt Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūrā „TAKA”.

Gids būs pirmais cilvēks, kas prezentēs mūsu no-
vadu, tieši tāpēc - trenēt savas komunikācijas un 
runas prasmes, mācīties saprasties ar visdažādāka-
jiem cilvēkiem, stāstīt par kultūras pieminekļiem, 
vēsturiskajām būvēm un piemiņas objektiem, kā arī 
pašreizējām kultūras īpatnībām, aicina Daugavpils 
novada gidu skola, kurā apmācības ilgs līdz šī gada 
maija beigām. 

 SIA „Mežvidi” rūpējas par katru no saviem darbiniekiem

Tabores pagasta SIA „Mežvidi” saimnieko 
tās valdes priekšsēdētāja Nadežda Selicka. 
Saimniecība izveidota 1993.gadā, 2013.gadā 
tā ir bijusi lielāko darba devēju desmitniekā 
Daugavpils novadā. Firma specializējas kā sa-
biedriskās ēdināšanas uzņēmums, kopš 1998.
gada organizējot skolēnu ēdināšanu, pašlaik 
jau četrās Daugavpils pilsētas skolās - tā ir 
Poļu vidusskola, 12.vidusskola, Saskaņas pa-
matskola un Centra ģimnāzija.

Nadežda Selicka: „Sākumā tā bija vien neliela 
kafejnīca, tepat Taborē, bijušās pagasta ēdnīcas 
telpās. Pakāpeniski uzņēmums attīstījās, nopietni 
pievēršoties lopkopībai, graudkopībai, kā arī grants 
ieguvei. Grants ieguve pašlaik ir ļoti aktuāla, gran-
ti no mums iepērk arī fi rma „Binders”. Pa šiem ga-
diem liellopu fermu esam paplašinājuši līdz 60 gal-
vām, taču nākotnē plānojam līdz pat 100 govju lielu 
ganāmpulku, protams, ideālā variantā - pat tuvu 
200 govīm. Kādreiz saimniecībā bija arī 800 cūkas, 
šobrīd tās ir tikai 27, toties ar gaļu tiek nodrošināti 
visi mūsu darbinieki. Ir arī grūti apvienot vairākas 
nozares, vienlaicīgi nodarbojoties gan ar cūkkopību, 
gan ar piensaimniecību. Vasaras laikā tiek pabaro-
ti arī visi mūsu strādnieki, gluži kā Kolhoza laikos. 
Uzskatu, ka cūkkopībai nopietni var pievērsties 

tad, ja ir pāri 3000 galvu. Un tam ir vaja-
dzīgs cehs, nevis tikai kautuve, kā mums 
ir šobrīd.” 

SIA „Mežvidi” kolektīvs savas pastāvē-
šanas laikā ir īstenojis vairāk nekā 10 lie-
lus Eiropas Savienības projektus, un visi 
tie saistās ar saimniecības modernizāciju, 
kā arī jaunas un jaudīgas tehnikas iegādi. 
Arī tagad tiek rakstīts projekts jaunas fer-
mas būvniecībai, ar iespēju paplašināties. 
Saimniecībā vajadzīgs arī vēl viens jaudī-
gāks traktors.

Paši saviem spēkiem un līdzekļiem SIA 
renovē esošo kafejnīcu Taborē, tajā plā-
nots ierīkot divas zāles, lai varētu pievēr-
sties banketu rīkošanai. 

Nadežda Selicka: „Vienā pusē jau esam 
ielikuši jaunus logus, izbūvējām dušas telpu, iz-
remontējām trīs kabinetus, tagad ķersimies klāt 
virtuvei. Šobrīd kafejnīca ir tikai priekš savējiem, 
piektdienās nāk bērni, spēlē novusu. Tad, kad pa-
plašināsimies, aicināsim arī ciemiņus. Vēlamies, 
lai ir skaisti un cilvēkiem kur atpūsties. Darba ir 
daudz, taču plānojam pabeigt līdz nākamajam ga-
dam.”

Par to, lai paplašinātos vai atvērtu vēl kādu veika-
lu Daugavpilī, Nadežda Selicka pat nedomā. „Esmu 
taboriete līdz matu galiņiem, te ir mans darbs, te ir 
viss. Uz pilsētu negribētu nemaz, nebiju to tā iedo-
mājusies. Kaut kā pat neinteresanti. Smaida. Līdz 
pilsētai 7 minūtes ko braukt. Tas taču nav nekas!”, 
tā saka Nadežda. 

Saimniecībā ir viss nepieciešamais. Tiek audzēti 
arī graudaugi, ko izlieto galvenokārt lopbarībai. Na-
dežda Selicka atzinīgi novērtē visu savu speciālistu 
darbu. Uzņēmumā strādā 53 darbinieki, tie visi ir 
vietējie, no Tabores, un visi ir sava amata profesio-
nāļi. 

Nadežda Selicka: „Mums ir vajadzīgi tikai profe-
sionāļi! Taču katram ir jāatrod sava pieeja. Jūtos 
par viņiem arī sociāli atbildīga. Darbiniekus uz-
raugam un izaudzinām mēs paši. Tas atkarīgs no 
paša darba devēja attieksmes un tā, ko viņš vēlas 

sasniegt. Tas ir mūsu darbaspēks ,un es, kā vadītā-
ja, to vērtēju ļoti augstā līmenī. Mums nav speciālis-
tu mainības, visi, kas strādā, strādā jau no pašiem 
pirmsākumiem. Dažas ģimenes pie mums strādā 
vairākās paaudzēs, savu arodu nododot arī saviem 
bērniem.”

Vislielākie darbi un uzmanība tiek veltīta tieši 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. 
Skolēnu ēdināšanai tiek izmantoti tikai paši labā-
kie produkti. Atsauksmes ir ļoti labas. Tiek ņemtas 
vērā arī vecāku un bērnu vēlmes. Ēdiena pagata-
vošanā netiek izmantoti pusfabrikāti, bet tikai pats 
labākais - gaļa, dārzeņi, kas ziemā glabājas mūs-
dienu tehnoloģijām atbilstošās noliktavās, un piena 
produkti - šo produktu kvalitātei ir jābūt vienmēr 
augstai. 

Nadežda Selicka: „Mums pilsētas Centra ģimnā-
zijā ir arī savs konditors, kas cep dievīgas bulciņas 
skolai un arī pēc pasūtījuma. Mums nav nekādu 
piedevu, ir tikai raugs, milti un piens. Bulciņas ce-
pam pēc vecās receptes - tā ir skolu ēdnīcu klasika - 
rozā bulciņas, bulciņas ar magonēm, ar rozīnēm, arī 
garšīgas picas ar desu, kurā ir 70 % gaļas, nevis kā 
tagad ir veikalos. Pēc pasūtījuma cepam arī kliņģe-
rus - gan saldos, gan sāļos. Organizējam banketus, 
arī izbraukuma. Mūsu gardos pīrāgus un kondito-
rejas izstrādājumus ir iespēja pasūtīt pie Inesas 
Augšpoles, zvanot pa tālruni 26488792. 

Nadežda Selicka neuztraucas par sava uzņēmu-
ma pēctecību, jo droši zina, ka visus darbus turpinās 
vadīt dēls.  

Nadežda Selicka: „Esmu lepna par saviem bēr-
niem, man ir divi dēli un meita. Katrs no viņiem 
nopietni pievērsies un noskaņojies tam, ko dara un 
dara to ar vislielāko pienākuma apziņu. Kad aiziešu 
pensijā, noteikti savu uzņēmumu nodošu vadīt sa-
vam dēlam. Otram dēlam jau pieder „Tabores servi-
sa centrs”, kurā ir visa nepieciešamā tehnika pakal-
pojumu sniegšanai iedzīvotājiem - aršanai, sēšanai, 
labības kulšanai, dīķu rakšanai, ceļu uzbēršanai un 
līdzināšanai utt. Meita pašlaik studē Šveicē, presti-
žajā Ženēvas Universitātē.”

Novēlam SIA „Mežvidi” kolektīvam izaugsmi un 
dzīvotspēju! 
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INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM

Daugavpils novada lauku attīstības konsultantu darba grafi ks

Pagasts Konsultants Telefons, e-pasts E-pasts, darba laiks
Pamata darba 
vieta - Naujene

Ruta 
Grustāne

27887785
ruta.grustane@llkc.lv

Pirmdiena 08.30 – 18.30
Trešdiena 08.00 - 17.00

Biķernieki Ceturtdiena 08.00 - 17.00
Ambeļi Piektdiena 8.00-15.30

Pamata darba 
vieta - Višķi

Jānis Mozulis 27824131
janis.mozulis@llkc.lv

Pirmdiena 08.30 – 17.30
Trešdiena 08.00 - 17.00

Dubna Ceturtdiena 08.00 - 17.00
Maļinova Piektdiena 8.00-15.30

Pamata darba 
vieta - Laucese

Ņina Sisa 28303670
nina.sisa@llkc.lv

Trešdiena 8.00-17.00

Kumbuļi Pirmdiena 9.00-12.00

Demene Pirmdiena 12.30-18.00
Piektdiena 8.00-15.30

Tabore Ceturtdiena 8.00-17.00

Pamata darba 
vieta - Svente

Inna 
Kolomijčuka

27839571
inna.kolomijcuka@llkc.lv

Pirmdiena 08.00 – 16.30
Piektdiena 8.00-15.30

Kalkūne Otrdien, Ceturtdien
8.00 - 17.00

Medumi Trešdiena 08.00 - 17.00

Pamata darba 
vieta – Saliena

Regīna 
Januševska

27877846
regina.janusevska@llkc.lv

Pirmdiena 08.30 – 17.00
Ceturtdien 8.30-17.00

Vecsaliena Piektdiena 8.00-15.30
Skrudaliena Trešdiena 08.00 - 17.00

Pamata darba 
vieta - Līksna 

Mārtiņš 
Malnačs

27859106
martins.malnacs@llkc.lv

Pirmdiena 08.30 –18.00

Vabole Otrdiena 08.00 – 17.00
Piektdiena 8.00-15.30

Nīcgale Trešdiena 08.00 - 17.00
Kalupe Ceturtdiena 08.00 - 17.00

 SIA „LLKC” Daugavpils birojs maijā rīko apmācības

Pasākums Norises vieta, datums, laiks Kontakti
Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases 
profesionālo augu aizsardzības līdzekļu 
lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

SIA „LLKC”, Daugavpils KB telpās, Sēlijas 25, 3. 
stāvs, Daugavpils/8.05.2014.

plkst. 9.00

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs”, Ineta Timšāne, mob.: 28314028,

ineta.timsane@llkc.lv
Pamatapmācība 2.reģistrācijas klases 
profesionālo augu aizsardzības līdzekļu 
lietotāju apliecību iegūšanai

SIA „LLKC”, Daugavpils KB telpās, Sēlijas 25, 3. 
stāvs, Daugavpils/21.05.2014. plkst. 9.00

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs”, Ineta Timšāne, mob.: 28314028,

ineta.timsane@llkc.lv

Vislatvijas pasākuma „Satiec savu meistaru” ie-
tvaros, Daugavpils novada Ambeļu pagastā tradīciju 
mājā “Ambeļu skreine” notika tradicionālās vijoļspē-
les meistarklase un latgaļu gavēņa ēdienu gatavoša-
na no vietējiem produktiem.

Klātesošajiem bija iespēja mācīties, kā praktiski 
pagatavot Latgales senos gavēņa ēdienus. Ar savu 
prasmi ēdienu gatavošanā dalījās Latgales godu 
saimniece Broņislava Gavare. Viņa arī stāstīja, kā 
gavēja viņas bērnībā un kādus ēdienus gatavoja. 

Pasākuma dalībnieki varēja paši iesaistīties dažā-
du ēdienu gatavošanā no vietējiem produktiem. Tas 
bija interesanti, jo dažiem ēdieniem bija arī intere-
santi nosaukumi, piemēram, „kļockas ar spolvom” 
ramans, tatarons u.c. 

Te būs dažas receptes šo ēdienu pagatavošanā. 
Kļockas ar spolvom
Nepieciešams: kartupeļi (5-6 gab.), ola, sāls. Kar-

tupeļus nomizo, sarīvē uz smalkās rīves, stingri no-
spiež, lai masa paliek pasausa, tad liek klāt olu, sāli 
un samīca. Veido nelielas bumbiņas. Liek vārošā 
ūdenī un vāra līdz gatavas. Pasniedz ar sviestu vai 
pienu.

Karupeļi ar aļaju
Nepieciešams: 5-6 kartupeļi, linsēklu eļļa, 1 sīpols, 

sāls. Kartupeļus nomizo, liek vārīties, pieber nedauz 
sāls. Kad kartupeļi gatavi, nolej ūdeni, kartupeļus 
mazliet pasusina uz uguns un liek klāt smalki sa-
grieztus sīpolus un linsēklu eļļu. Visu samīca. Pa-
sniedz ar siļķi, sālītām sēnēm vai sālītu gurķi. 

Ramans
Nepieciešams: rudzu maize, 1 sīpols, linsēklu eļļa. 

Līdz 15.maijam Lauku Atbalsta Dienests pie-
ņem platību maksājumu iesniegumus. Aicinām 
lauksaimniecības zemju apsaimniekotājus, uz-
ņēmējus saņemt bloku kartes pagastu pārvadēs 
un griezties pie Lauku attīstības konsultantiem 
pēc konsultācijām pēc sekojoša grafi ka.            

Dokumenti tiks pieņemti arī līdz 9.jūnijam 
(ieskaitot), taču piemērojot 1% atbalsta apjoma 
samazinājumu par katru nokavēto darba dienu 
pēc 15.maija. 

Lauksaimniekiem, kuri pirmo reizi vēlas pie-
teikties platību maksājumu saņemšanai, jāre-
ģistrējas par LAD klientiem. To var izdarīt klā-
tienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, 
LAD Klientu apkalpošanās daļās (reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē (RLP) vai Centrālā 
aparāta Klientu apkalpošanas daļā). Klienta re-
ģistrācijas veidlapu var iesniegt arī elektroniski 
ar Elektronisko parakstu (saskaņā ar Elektro-
nisko dokumentu likumu). 

Sīkāka informācija par EPS un tā lietošanu, 
kā arī 2014.gada platību maksājumu atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem atrodama LAD mā-
jaslapas www.lad.gov.lv sadaļā „Tiešie maksā-
jumi”. 

LAD atgādina, ka tiem lauksaimniekiem - zie-
māju audzētājiem, kuriem ir nepieciešami fi nan-
šu līdzekļi sējumu pārsēšanai, ir iespēja saņemt 
pārejas posma valsts atbalsta (atdalītais PPVA 
par platībām (APL) un atdalītais PPVA par lau-
kaugu platībām (ALA)) avansu ātrāk, nekā tas 
ir citus gadus. Parasti izmaksas tiek veiktas jū-
lijā, bet šogad - maija mēnesī līdz 1.jūnijam. 

Lai saņemtu tikai šo divu minēto avansa iz-
maksu jau maijā, lauksaimniekiem, kuri vēlas 
saņemt šo avansu, jau līdz šā gada 1.maijam ir 
jāiesniedz platību maksājumu pieteikums. Pie-
teikumus šajā gadījumā var iesniegt tikai EPS. 

eļļu. Pasniedz ar vārītiem kartupeļiem.
Tatarons
Nepieciešams: govs jaunpiens, kanēlis. Jaunpienu 

lej metāliskā bļodiņā vai kastrolī, pievieno klāt kanē-
li un cepeškrāsnī un cep līdz virsa ir tumši brūna un 
visa masa ir stingra.

Tradicionālās vijoļspēles meistarklasi vadīja muzi-
kante Inga Zeile, kas pulcināja gan jau esošos, gan 
topošos vijolniekus no Ambeļu pagasta, Preiļiem un 
Viļāniem. Īpaši aizkustinoši bija vērot, kā bērniem 

"Satiec savu meistaru" Ambeļos
Rudzu maizi sagriež nelielos 
kubiciņos, sasmalcina sīpolu, 
visu pārlej ar linsēklu eļļu un 
samaisa.

Miežu biezputra ar kar-
tupeļiem

Nepieciešams: 3-4 katru-
peļi, 0,5 kg miežu putraimi, 
sāls. Katlā ielej 1,5 l ūdens un 
liek uz uguns vārīties. Kartu-
peļus nomizo un smalki sa-
griež, tad liek katlā vārīties, 
tad pieber putraimus. Liek 
vāku virsū un vāra līdz viss 
ir gatavs

Kāposti ar aļaju
Nepieciešams: skābēti kā-

posti, 1 sīpols, linsēklu eļļa. 
Bļodā liek kāpostus, pievieno 
klāt smalki sagrieztu sīpolu 
un visu samaisa ar linsēklu 

tika dota iespēja iepazīt vijoli, sajust instrumentu, 
uzzināt, kā instruments aprūpējams, pirms sākt spē-
lēt. Pēc tam, kad katrs jau bija sadraudzējies ar meis-
tarklasē iedoto instrumentu, arī pati “vijolēšana” 
(tradicionālā vijoļspēle) veiksmīgi padevās. Vairāki 
bērni tikai pirmo reizi dzīvē ņēma rokās vijoli, un, 
pateicoties pieredzējušajai un radošajai skolotājai, 
pēc dažu stundu darba visi dalībnieki kopīgi varēja 
“novijolēt” divus lustīgus dančus - “Sienēs, sienēs” un 
“Cūkas driķos”.
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Sākusies Špoģu 
vidusskolas ēkas 

vienkāršotā renovācija

Jānis Belkovskis 
Špoģu vidusskolas direktors 

Projekta „Daugavpils novada izglītības iestāžu kon-
kurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojuma pie-
ejamības paaugstināšana” (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13IPIA/
VRAA/007) ietvaros ir sākusies Špoģu vidusskolas 
ēkas vienkāršota renovācija. 

Finansējuma saņēmējs: Daugavpils novada dome
Projekta attiecināmās izmaksas - EUR  5 743 

630,69
Finansējums:  
- 64,57% Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfi-

nansējums  
- 3% Valsts budžeta dotācija
- 32,43% Daugavpils novada  domes līdzfinansē-

jums
Būvdarbus veic:  SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība” 
Būvuzraudzību veic: Pilnsabiedrība  „IN PRO”
Autoruzraudzību veic: SIA  „BELSS ”
Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršotās renovācijas  

kopējās izmaksas sastāda EUR 1 407325,47 (ar PVN)
Skolas ēkas renovācijā tiks veikti darbi:
- skolas ēkas ārsienu (fasāžu) siltināšana un sienu 

bloku šuvju renovācija; 
- jumta siltināšana ēkai, kurā  izvietotas pirmskolas 
izglītības grupiņas; 
- ūdens apgādes un kanalizācijas iekštīklu nomaiņa; 
- siltumapgādes tīklu renovācija un apsildes virsmu 
nomaiņa, ierīkojot siltumregulējošos radiatorus; 
- siltumapmaiņas mezgla renovēšana, ierīkojot 
automātiskos  siltumregulatorus; 
- skolas ēkas jumta renovācija; 
- sanitārtehnisko telpu (dušas, tualetes) renovācija; 
- skolēnu garderobes renovācija; 
- skolas ēdnīcas, virtuves, palīgtelpu renovācija un 
ēdnīcas aprīkojuma un iekārtu nomaiņa; 
- papildus telpas ierīkošana pirmskolas izglītības 
grupiņām; 
- sporta zāles remonts; 
- mācību telpu un atpūtas telpu remonts; 
- ugunsdrošības signalizācijas un apziņošanas sistē-
mas ierīkošana pirmskolas izglītības grupiņu telpās; 
- apsardzes signalizācijas un videonovērošanas 
ierīkošana skolas telpās un teritorijā.

Skolas ēkas renovācijas rezultātā: 
- skolas telpas kļūs mājīgākas, siltākas; 
- uzlabosies izglītojamo drošība skolas telpās un te-
ritorijā; 
- pirmskolas izglītības grupiņas iegūs papildus tel-
pas.

Galvenais ko sagaida skolas kolektīvs, lai pēc re-
novācijas uzlabotos mācību telpu funkcionalitāte 
un mācību procesa nodrošināšanas kvalitāte, kā arī 
varētu ietaupīt finanšu līdzekļus par patērētajiem 
energoresursiem.

Konkursā „Cāļu cālis 2014” skatuviskākā cāļa 
titulu iegūst Alīna Grustāne no Naujenes

Otrajās Lieldienās, 21.aprīlī Daugavpils novada 
kultūras centrā jau ceturto gadu pēc kārtas notika 
Starpnovadu mazo vokālistu konkursu „Cāļu Cālis 
2014”. Šogad konkursā piedalījās 17 jaunie vokālisti 
no Daugavpils pilsētas un Ilūkstes, Jēkabpils, Prei-
ļu, Riebiņu, Aglonas, Krāslavas, Vārkavas, Daugav-
pils novadiem. Daugavpils novadu šogad pārstāvēja 
Gabriela Hrapāne un Alīna Grustāne.

Mazo cālēnu vokālās un skatuviskās dotības vēr-
tēja kompetenta žūrija: Daugavpils mūzikas vidus-
skolas pasniedzēja Inga Zeile, komponists, dzejnieks 
un mūziķis Artūrs Uškāns un vokālā pedagoģe Olga 
Arhipova.

Šogad, atšķirībā no citiem gadiem, žūrija lēma 
sveikt četrus labākos vokālistus. Ceturto vietu un 
žūrijas speciālbalvu ieguva - Liene Mozule no Preiļu 
novada, titulu „Skatuviskākais Cālis” ieguva Alīna 
Grustāne no Daugavpils novada Naujenes pagasta, 
par “Ritmiskāko Cāli” kļuva Elizabete Vasjkova no 
Jēkabpils un galveno titulu „Cāļu Cālis 2014” iegu-
va Marta Bozoviča no Daugavpils. 

Visi mazie dziedātāji mājup devās burvīgā no-
skaņojumā. Par jautro svētku noskaņu parūpējās 
vardes (lomās iejutās Santa Matisāne un Anita 
Auzāne). Starplaikos bērnus ar dziesmām priecēja 
Daugavpils novada kultūras centra popgrupa “Sta-
ge One”.

Kalupes pamatskolas triumfs 
Latgales reģiona sacensībās

Kalupes pamatskolas 5.klases 
komanda paliek nepārspēta skolē-
nu spartakiādes sporta veidos gan 
Daugavpils novadā, gan Latgalē.

Marta mēnesī Kalupes zēni un 
meitenes uzvarēja novada sacen-
sībās „Tautas bumbā”, tam sekoja 
zēnu uzvara Latgales reģiona sko-
lēnu sacensībās „Tautas bumba”, 
un arī 1.aprīļa novada skolēnu sa-
censību stafetēs „Drošie un veiklie” 
kalupieši guva pārliecinošu uzvaru, 
otrajā vietā atstājot Sventes vidus-
skolu un Biķernieku pamatskolu.

Visbeidzot 15.aprīlī Sventē iera-
dās labākās Latgales reģiona skolu 
komandas, lai noskaidrotu labāko 
skolu stafetēs „Drošie un veiklie”, 
kurā Kalupes pamatskola, uzvarot 
4 no 7 stafetēm, izcīnīja pārliecinošu uzvaru.

Sventē sacensties ieradās 8 komandas - mājinieki 
Sventes vidusskola, Kalupes pamatskola, Kaunatas 
vidusskola, Kārsavas vidusskola, Preiļu 1.pamat-
skola, Ilūkstes 1.vidusskola, Rēzeknes 1.vidusskola, 
Daugavpils 12.vidusskola. Jau ar pirmajām stafe-
tēm kalupieši guva pārsvaru. Vājākais posms ka-
lupiešiem izrādījās „Futbola dribls” - 6.vieta, visās 
pārējās stafetēs ierindojoties pirmajā trijniekā un 
rezultātā pārliecinoši 1.vieta. Otrie palika Kauna-
tas vidusskolas skolēni, trešie Preiļu 1.pamatskola.

Uzvarētāju treneris Vitālijs Aļeksejevs ar ganda-
rījumu atzīst, ka pie sasniegtā apstāties nedomā, 
jau pēc nedēļas notiks novada sacensības krosā, ku-
rās centīsies pagarināt Kalupes pamatskolas uzva-

ru sēriju.
Sacensībās patīkami pārsteidza arī Allas Petrov-

skas trenētā Sventes komanda, startējot ar daudz 
jaunākiem bērniem (komanda pārsvarā sastāvē-
ja no 2.un 3.klases skolēniem), starp 8 komandām 
tika izcīnīta 5.vieta, divās no stafetēm iegūta vieta 
pirmajā trijniekā, nopietns pieteikums uzvarai nā-
kamajos gados.

Sacensību noslēgumā visu skolu treneri atzīmēja 
labo organizētību un objektivitāti tiesnešu darbā. 
Par to liels paldies sacensību organizētājiem Jānim 
Petrovskim un Anatolijam Kazakevičam, kā arī 
Sventes vidusskolas skolēniem, kuri piedalījās sa-
censību tiesāšanā.

Sportiskāko novada ģimeņu sacensībās uzvar Rokjānu ģimene no Līksnas
5. aprīlī Sventes vidusskolas sporta zālē notika 

Daugavpils novada 3. ģimeņu sporta svētki „Tētis, 
mamma un es - sportiska ģimene”. Atklāšanas pa-
rādē dalībniekus sveica novada domes Sporta noda-
ļas vadītājs Eduards Lihoveckis.

Priekšnesumu sniedza Sventes vidusskolas solisti 
un deju grupa. Sacensību sākumā, Sventes vidus-
skolas sporta skolotāja un sacensību galvenā tiesne-
se Alla Petrovska, visām ģimenēm sarīkoja kopīgu 
jautro iesildīšanos.

Sacensībās piedalījās novada skolu un pagastu 
10 sportiskākās ģimenes, kuras sacentās 7 dažādos 
sporta uzdevumos, konkursos un 2 tautas sporta 
veidos. Apkopojot rezultātus, sportiskākās ģimenes 
titulu, piemiņas kausu, balvu, zelta medaļas un dip-
lomu otro gadu pēc kārtas izcīnīja Līksnas pagas-
ta un Sventes vidusskolas 2. klases skolnieka Ar-
manda Rokjāna ģimene ar 10 punktiem. Komandas 
sastāvā startēja Armands ar tanti Ivonnu un tēti 
Aldi. Armanda komandai izcīnīja četras 1. vietas: 
basketbola metienos, basketbola piespēlēs, šautriņu 
mešanā un spēlē „Nosit bumbu”. Ģimenes galva - 
tētis Aldis ir Līksnas pagasta sporta darba organi-
zators, basketbola un volejbola komandu kapteinis, 
mamma Iveta ir novada basketbola izlases spēlētā-

ja, savukārt, divi sportiskie un aktīvie dēli Armands 
un Kristers mācās Sventes vidusskolā. Rokjānu ģi-
mene šogad izpelnījās arī galveno balvu nominācijā 
„Novada sportiskākā ģimene” ikgadējā, tradicionā-
lā „Sporta laureāta 2013” pasniegšanas ceremonijā, 
kas notika 24.janvārī. 

Kopvērtējumā 2.vietu ar 16 punktiem izcīnīja 
Sventes vidusskolas 3. klases skolnieces Valērijas 
Sokolovas ģimene, kura bija labākā florbola stafetē 
un jautrajā stafetē. 3. vietā ar 18,5 punktiem Elvi-
sa Zepa ģimene no Kalupes pagasta. Tautas sporta 
veidu sacensībās „Lidojošā šķīvīša metienos mērķī” 
uzvaru izcīnīja Aina Zubrova no Sventes vidussko-
las un „Bērnu paklājiņa salikšanā” - Valērijas Soko-
lovas ģimene.  

Visas komandas saņēma sporta svētku nozīmītes, 
diplomus un Sventes vidusskolas sarūpētās veselī-
bas pakas. Olimpiskā sešnieka komandas apbalvo-
tas ar piemiņas kausiņiem. Visas ģimenes pateicās 
Sventes vidusskolas kolektīvam par viesmīlību, 
teicamu sporta svētku sarīkošanu un solīja nākoš-
gad atbraukt uz ģimeņu sacensībām daudz kuplākā 
skaitā.
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Iepazīšanās ar deputātu
Turpinot rubriku „Iepazīšanās ar deputātu”, pie-

dāvājam interviju ar Daugavpils novada domes de-
putātu, SIA „Kļavas V” īpašnieku un SIA „Irinkom” 
valdes locekli Viktoru Kalānu. 

Pastāstiet, lūdzu, par tām jomām, kuras, 
Jūsuprāt, Daugavpils novadā šobrīd ir īpaši 
prioritāras?

Es gan neesmu vadošās koalīcijas deputāts, lai va-
rētu noteikt prioritātes, bet varu pateikt savu vie-
dokli par to, kādām tām vajadzētu būt. Vienmēr ir 
aktuāls jautājums par infrastruktūras uzlabošanu, 
taču, manā skatījumā, uzmanība jāpievērš arī uz-
ņēmējdarbības sakārtošanai, proti, ir nepieciešams 
sniegt palīdzību uzņēmējiem, turklāt, daudzos jau-
tājumos. 

Kuri, konkrēti, ir tie aspekti, kuros uzņēmē-
jiem šobrīd ir nepieciešama pašvaldības palī-
dzība?

Pirmkārt, ir vietas, kurās ceļi tiek būvēti pilnīgi 
nelietderīgi - vietās, kur tie nākotnē nenesīs nodok-
ļus. Mēs esam novada dome, tāpēc ir jādomā arī par 
budžeta pildīšanu. Lietderīgāk taču ir būvēt pie-
braucamos ceļus pie uzņēmumiem, lai tie kļūtu pie-
vilcīgi klientiem un investoriem. Arī dažādi tūrisma 
objekti kļūtu daudz pievilcīgāki apmeklētājiem, ja 
pie tiem varētu piebraukt pa izbraucamu ceļu, nevis 
putekļiem. Tāpat būtu jāsniedz palīdzība kredītjau-
tājumos, taču, nevis ar naudu, bet ar savu atbalstu. 
Bieži uzņēmējs ar banku paliek viens pret vienu, un 
mēs zinām, cik šobrīd novadā ir uzņēmēju, kuriem 
ir problēmas šajā jomā. Daugavpils novada domei, 
tāpat kā jebkura cita novada domei, būtu jādomā, 
kā ietekmēt banku politiku, jo mūsu banku lobijs 
ir daudz spēcīgāks kā citās Eiropas valstīs. Tas, ko 
bankas dara ar uzņēmējiem, ir ārprāts. Uzņēmē-
jiem nav nekādas aizsardzības, tāpēc arī veidojas 
banku visatļautība. 

Vai šobrīd novadā ir uzņēmējdarbībai labvē-
līga vide?

Manuprāt, uzņēmējdarbības veicināšana šobrīd ir 
vairāk deklaratīva. Nenoliedzami, tiek īstenoti arī 
noderīgi pasākumi, piemēram, Uzņēmēju dienas, 
kurās pircēji tiek iepazīstināti ar vietējo produkciju. 
Bet tas ir vienīgais reālais pasākums, kurš satuvina 
vietēja līmeņa pircējus ar piedāvājuma sniedzējiem, 
bet nevajadzētu aizmirst par valsts mēroga vai pat 

starptautiska līmeņa pircējiem.  Turklāt, tas vairāk 
ir attiecināms uz tiem uzņēmējiem, kas ražo noteik-
tu produktus, vai amatniekiem, taču citas nozares 
paliek novārtā. Ir ļoti daudz jomas, kurās, ieguldot 
nelielas pūles, var sniegt būtisku palīdzību uzņēmē-
jiem. 

Uzņēmējiem vajadzētu plašākas publicitātes ie-
spējas, piemēram, novada domes mājas lapā uzņē-
mējdarbības sadaļa varētu būt krietni aktīvāka - ar 
pirkšanas un pārdošanas piedāvājumiem. Uzņē-
mējdarbības jomā jāiegulda daudz aktīvāks darbs. 

Kā ar esošajiem resursiem nodrošināt atbal-
stu visām būtiskajām sfērām?

Tas ir diezgan grūts jautājums, uz kuru nav ie-
spējams sniegt ātru un konkrētu atbildi. Jāņem 
vērā, ka vara savā ziņā ir decentralizēta, piemēram, 
gatavojot budžetu, struktūrvienības pašas sagata-
vo savus piedāvājumus, deputāti to tikai koordinē, 
vadoties pēc fi nansiālajām iespējām. Ir jārēķinās ar 
katra pagasta vēlmēm, bet tajā pašā laikā jāņem 
vērā, ka lielākais atbalsts jānovirza darbavietu ra-
dīšanai un strādnieku apmācībām. 

Mēs šobrīd ļoti daudz pievēršamies uzņēmēju ap-
mācībām, bet jāņem vērā, ka ne katrs ir cilvēks ir 
gatavs kļūt par uzņēmēju, par vadītāju. Ne katrs 
tam ir radīts, un patiesībā arī nav nepieciešamības, 
lai katrs būtu uzņēmējs. Ir vajadzīgi gan darba de-
vēji, gan darba ņēmēji, turklāt, ļoti būtiska problē-
ma ir darba ņēmēju ētika un likumdošana. Liela 
daļa nemaz nezina, kā notiek darba uzsākšanas 
process, kāda ir darba ņēmēja atbildība pret uzņē-
mēju, stājoties darba attiecībās, kā pareizi izbeigt 
darba attiecības u.tml. Ir gadījumi, kad darba ņē-
mējs bez jebkāda iepriekšēja brīdinājuma pārtrauc 
darbu uz vairākām nedēļām, un tad atgriežas, lai 
pieprasītu samaksu par nostrādāto. Šajā jomā būtu 
jāskaidro ļoti daudzi aspekti. Skolās jaunatnei jā-
māca, ne tikai uzņēmējdarbība, kura, protams, ir 
ļoti svarīga un nepieciešama, bet arī jāizglīto darba 
tiesisko attiecību veidošanā. Mūsdienās lielai daļai 
jaunieši ir pavisam neliela izpratne par to, kā tas 
ir - strādāt. Personīgi esmu saskāries ar to, ka pir-
mais jautājums, ko jaunietis uzdod, stājoties darbā, 
ir par algas apmēru. Neprasa, kādi būs pienākumi, 
vai var pastrādāt dažas dienas, lai izprastu situā-
ciju u.tml., bet uzreiz jautā - cik liela būs alga? Ir 
jāsaprot, kā iestāties darbā, kā jāraksta iesniegums, 
ka pirms aiziešanas no darba ir jābrīdina darba de-
vējs un jānostrādā likumā noteiktais termiņš. Mana 
pārliecība , mēs daudz runājam par uzņēmējdarbī-
bu , bet aizmirstam, ka bez darbiniekiem nevares 
attīstīties arī pats uzņēmējs. 

Ar kādām metodēm iespējams mudināt jau-
niešu apgūt profesiju?

Jābrauc uz skolām un jāskaidro, ne tikai to, kā 
kļūt par uzņēmēju, bet arī stāstīt par cilvēka vietu 
darba tirgū. Manuprāt, liela daļa mūsdienās nemaz 
neizprot, kas ir darba tirgus, un, ka tas sevī ietver 
tādus jēdzienus kā darba devējs, darba ņēmējs, dar-
ba attiecības, turklāt, tas viss balstās uz konkrētu 
likumdošanu. Katram ir jāizvērtē savas vēlmes un 
iespējas, jo dažkārt, cilvēks nemaz nav piemērots 
profesijai, kuru viņš ir izvēlējies apgūt. Vai Jūs zi-
nāt, cik mūsu valstī ir juristu, grāmatvežu un dator-
speciālistu? Man šķiet, ka 50% no viņiem pēc tam 
nākas apgūt pavisam citu profesiju. Lai bērnos un 
jauniešos radītu interesi par darbu un dzīvi laukos, 
skolās vajadzētu ieviest nelielus izmēģinājuma lau-
kus, organizēt dažādus projektus, kuros bērni vasa-
ras periodā varētu kaut ko audzēt un pēc tam par 
to pastāstīt. 

teikt, ka, manuprāt, šobrīd ir pārāk daudz tūrisma 
objektu. Daudz par daudz! Liela daļa no tūrisma pa-
kalpojuma sniedzējiem strādā ar nelielu peļņu vai 
vispār neko nepelna, tāpēc šī viennozīmīgi ir joma, 
kurā novada domei būtu jāiesaistās. Spilgts pie-
mērs ir Polija, no kuras mēs varam mācīties, jo galu 
galā dzīvojam kopējā Eiropas telpā un arī likumdo-
šanā nav krasu atšķirību. Polijas pilsētā Suvalki 
ir liels atpūtas komplekss, kurā ziemas periodā ir 
slēpošanas trase, bet vasarā iespējams atpūsties pie 
ezera. Šo kompleksu izveidoja pašvaldība. Sākotnē-
ji pašvaldība tikai izbūvēja kompleksu un tālāk jau 
uzņēmējiem tika sniegta iespēja to attīstīt. Manu-
prāt, mūsu novada pārstāvjiem ir vērts aizbraukt 
un iepazīties ar tāda kompleksa izveides niansēm. 

Pastāstiet, ar ko Jūs nodarbojaties tad, kad 
nepildāt deputāta pienākumus?

Lielāko daļu laika veltu savai saimniecībai, man 
ir lauki trijos pagastos. Domes deputāta pienāku-
mi man ir katru ceturtdienu, bet nedēļā ir septiņas 
dienas. Visas pārējās dienas es nodarbojos ar lauk-
saimniecību - gan ar graudkopību, gan lopkopību. 
Manuprāt, tieši šādas - jaukta tipa saimniecības, ir 
veiksmīgas lauksaimniecības ķīla, vismaz Latgalē. 
Tirgū ir ļoti lielas cenu svārstības, piemēram, ja pa-
gājušajā gadā graudiem bija ļoti laba cena, tad šo-
gad tā ir sarukusi par 10%, turklāt, arī raža ir par 
30% mazāka. Augkopība ir nozare, kura ir ienesīga 
katru trešo gadu, savukārt, lopkopība nav pakļauta 
tik spēcīgām cenu svārstībām, kaut bija arī 2008. 
gads. 

Kādi ir Jūsu hobiji?
Esmu darbaholiķis!
Tas izsaka visu?
Jā, es strādāju no pieciem rītā līdz vienpadsmi-

tiem vakarā. Nevaru atļauties turēt veselu pulku 
speciālistu, tāpēc lielāko daļu darbu es veicu pats. 
Un tas nozīmē, ka pārvalde, fi nanses, sagāde, sa-
darbība ar bankām un citām struktūrām - tas viss ir 
mans pienākums. Patiesībā, sadarbojoties ar visām 
nepieciešamajām instancēm, esmu secinājis, ka 
zemniekiem un uzņēmējiem bieži vien tiek piemē-
rotas nepamatotas prasības - atskaites, saistības, 
u.tml. Iespējams, pret mani šīs instances ir lojālā-
kas, bet kopumā zemniekus šī birokrātija apgrūti-
na. Tas prasa ļoti lielus laika ieguldījumus, kurus 
lietderīgāk būtu veltīt ražošanas produktivitātes 
celšanai. 

Jūs minējāt, ka pret Jums dažādas instan-
ces ir lojālākas, kāpēc?

Es diezgan sen darbojos šajā sfērā, pazīstu cilvē-
kus, un esmu ļoti godīgs visās jomās, tāpēc arī dažā-
das instances un cilvēki pret mani uzturas toleran-
ti. Ja apsolu kaut ko izdarīt, cilvēki saprot, ka es to 
patiešām arī  centīšos izdarīt. Kā jau teicu, vienmēr 
esmu godīgs, jo šmaukties var tikai vienu reizi – to 
esmu sapratis tajā ilgajā laika periodā, kopš darbo-
jos biznesa vidē. Biznesa attiecībām jābūt godīgām, 
lai sadarbības partneris ticētu, nevis tāpēc, ka uz 
līguma ir paraksts, bet pēc principa - vīrs un vārds! 
Ja tiek paspiesta roka, tātad solījumam ir jābūt 
izpildītam! Ja kaut kādu iemeslu dēļ apņemšanos 
nav iespējams izpildīt, ir jāiet un jāskaidro, kāpēc 
ir šāda situācija, jāpiedāvā alternatīvas un jāmeklē 
risinājums. 

Pastāv uzskats, ka, lai kļūtu par labu uzņē-
mēju, ir jāpiedzīvo vismaz viens bankrots – vai 
Jūs tam piekrītat?

Esmu piedzīvojis daudz bankrotus, ne vienu vien! 
Bankrots patiesībā ir zināšanu  kvalitātes pārbaude 
un spēja atrast izeju no bezizejas situācijas! Tā ir 
iespēja izvērtēt sevi, taču, nenoliedzami, tas ir arī 
ārkārtīgi liels stress, izaicinājums, bet dzīve ar to 
nebeidzas.  

Kāds ir Jūsu kā deputāta pienesums nova-
dam un tā iedzīvotājiem?

Es domāju, ka iepriekšējo četru gadu laikā, kad es 
biju Daugavpils novada domes priekšsēdētājas viet-
nieks un darbojos pozīcijā, dome ir izdarījusi gana 
daudz, un tas ir arī mana pienesuma rādītājs. Nav 
noslēpums, ka tajā laikā tika izmantotas gandrīz 
visas iespējas iegūt papildus līdzekļus, ko sniedza 
dažādi projekti. Par savu nopelnu varu dēvēt, pie-
mēram, Silenes vidusskolas, Naujenes bērnu darza 
renovācija, Sventes skolas renovāciju, turklāt, līdz 
tam bija garš ceļš ejams - Ministru kabinets trīs 
reizes atteica fi nansējumu, tikai ceturtajā panācām 
pozitīvu rezultātu. 

Pastāstiet, par ko Jūs pēdējo reizi sodīja ceļu 
policija?

Ceļu policija?! Par to, ka steidzos! Bieži nepār-
sniedzu ātrumu, bet gadās! Jūs mani pārsteidzāt ar 
šādu jautājumu. 
 Ar Viktoru Kalānu sarunājās Marta Kive.

Kurās jomās 
novadā Jūs re-
dzat straujāko 
izaugsmi?

Esmu ļoti ie-
dziļinājies uz-
ņēmējdarbības 
jomā, iespējams, 
tāpēc citas sfē-
ras neesmu pētī-
jis tik detalizēti, 
bet, vadoties 
pēc iepriekšējās 
pieredzes, varu 
teikt, ka lauk-
saimniecība kā 
ražošanas noza-
re attīstās ļoti 
strauji. Savu 
vietu tirgū ieka-
ro arī biogāzes 
ražošana. Rau-
goties uz citām 
jomām, varu 
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Dzīvokļu īpašnieki - esiet savas mājas saimnieki!
Vasilisa Pudovkina
Pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja 

 Daugavpils novadā 111 privatizēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un 
dzīvokļu saimnieki paši nodrošina māju uzturēšanu un apsaimniekoša-
nu. Ideja kļūt par īsteniem sava nama saimniekiem parasti rodas tiem 
dzīvokļu īpašniekiem, kuri nav apmierināti ar mājas apsaimniekoša-
nu un vēlas palielināt savu kontroli pār dzīvojamās mājas pārvaldīša-
nas procesu, optimizēt  pārvaldīšanas  izdevumus, lemt par dzīvojamās   
mājas remontdarbiem un siltināšanu, nepieciešamo uzkrājumu veidoša-
nu un izlietošanu, līdzfinansējums piesaistīšanu no ES un pašvaldības 
fondiem, vai  kādu citu  iemeslu dēļ.

Privatizētas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē ar balsu 
vairākumu vienojas par apsaimniekošanas formu , proti, vienojas, kam 
uzticēt pārvaldīt dzīvojamās mājas - fiziskai vai juridiskai personai, di-
bināt savu biedrību, kooperatīvo sabiedrību, SIA vai citu, un tad jau 
slēdz savstarpēju līgumu likumā noteiktajā kārtībā.

Kārtību nosaka Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma 10. pants, 
kurā teikts, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības kopumā vai 
atsevišķu šā likuma 6.panta noteikto pārvaldīšanas darbību dzīvojamās 
mājas īpašnieks var uzdot veikt pārvaldniekam, rakstveidā noslēdzot 
ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Uzdodot pārvald-
niekam pārvaldīšanas uzdevumu, dzīvojamās mājas īpašnieka 
pienākums ir nodrošināt šā uzdevuma izpildei nepieciešamo fi-
nansējumu. 

Ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar no-
došanas un pieņemšanas aktu pārņem dzīvojamas mājas pārvaldīšanas 
tiesības, dzīvokļu īpašnieki, savstarpēji vienojoties, nosaka: 1. dzīvo-
jamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un maksu 
par to; 2. kā tiek noteikta katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamā daļa 
par saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī viņiem piederošās kopīpašumā 
esošās mājas daļas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanas 
kārtību.

Uz 01.01.2014.g.novada dzīvokļu īpašnieku kopumā veikt dzīvojamo 
māju apsaimniekošanu uzticējuši:

  - kooperatīvai sabiedrībai “Mežmalas” - 4 dzīvojamās mājas;
  - biedrībai - 2 dzīvojamās mājas;
  - Daugavpils novada pašvaldības kapitālsabiedrībai “Naujenes pa-

kalpojumu serviss” (valdes loceklis A. Elksniņš) - 36 dzīvojamās mājas 
(t.sk., 28 iepriekšējam mājas apsaimniekotājam);

- Daugavpils novada pašvaldības aģentūrai “Višķi”, kā iepriekšējam 
mājas apsaimniekotajam (vadītājs V. Šnitko) - 5 dzīvojamās mājas;

- vienam dzīvokļa īpašniekam (fiziska persona) - 64 dzīvojamās mājas.  
65 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki ir pilnvarojuši 

pārvaldīt mājas 55 fiziskām personām un 46 daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas pārvalda 4 juridiskas personas - SIA „Naujenes pakalpojumu ser-
viss” (36 dzīvojamās mājas), DzĪKS „Mežmalas” (4 dzīvojamās mājas), 
pašvaldības aģentūra „Višķi” (5 dzīvojamās mājas) un biedrība „SOS 
Latgale” (1 dzīvojamā māja).

Daugavpils novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzī-
vokļu īpašnieku pilnvaroto persona (pārvaldnieku) sa-
raksts un kontaktinformācija:

1. Ambeļu pagasts:
Ambeļi c., Višku iela 11 – pārvaldniece Janīna Gaidele tālr.29498733;
2. Bikernieku pagasts:
Biķernieku c., Līvānu iela 4,5, Saules iela 1, 2, 3,- pārvaldniece Tatja-

na Aleksejeva tālr. 22444663
3. Demenes pagasts, Demenes ciems:
Jaunatnes iela 1, pārvaldnieks Kazimirs Januškevičs, tālr. 26237455 
Jaunatnes iela 3, pārvaldniece Svetlana Markule , tālr. 25949292
Briģenes iela 3, pārvaldnieks Georgijs Leonovs, tālr. 26329504
Draudzība iela 9, pārvaldnieks Antons Macuks , tālr. 29283822
Draudzība iela 20, pārvaldniece Aleksandra Lahovska, tālr. 28277324
Demenes pagasts, Kumbuļu ciems:
Līdumnieku iela 1 pārvaldnieks Karalyuk Konstantin, tālr. 26841752
Līdumnieku iela 3, pārvaldniece Olga Osipova, tālr.20230402
Līdumnieku iela 4, pārvaldnieks Valērijs Gabrijeļčiks,tālr. 26643354
Līdumnieku iela 5, pārvaldnieks Jurijs Maždžulis,tālr. 22016033
Līdumnieku iela 11,pārvaldnieks SIA „Naujenes pakalpojumu ser-

viss” 65450252,mob.tālr.29405858, 29405858
Līdumnieku iela 15, pārvaldnieks biedrība “SOS „Latgale”, (valdes lo-

cekle Regīna Tamane) tālr. 26381526
Līdumnieku iela 16, pārvaldnieks Grigorijs Jevstigņejevs, tālr. 

29683275
4. Dubnas pagasts, Dubnas ciems:
Nākotnes 3, pārvaldnieks Aleksejs Dmitrijevs, tālr.29730774
Nākotnes 5, pārvaldniece Veronika Saleniece, tālr. 22338580
Nākotnes 7, pārvaldnieks Ēriks Klodāns, tālr. 22121519   
Nākotnes 9, pārvaldniece Gaļina Zarāne, tālr. 29806107
5. Kalkūnes pagasts:
Kalkūni, Kalkūnes iela 18, Kalkūnes 14, un Randenes ciems - Ran-

dene 1, Randene 2 - pārvaldnieks SIA ”Naujenes pakalpojumu serviss” 
65450252,mob.tālr.29405858, 29405858

6. Laucesas pagasts, Laucesas ciems:
Jaunatnes iela 12, pārvaldnieks Juris Smilkovskis, tālr. 29948666
Miera iela 25, pārvaldniece Marija Ņevļeva, tālr. 29822233  
Miera iela 29, pārvaldnieks Miroslavs Kolodynskis, tālr.26700690
Laucesa 1, pārvaldniece Olga Ivanova, tālr. 26408074     
7. Līksnas pagasts, Līksnas ciems:
Daugavas iela 5, Jaunatnes iela 20, Jaunatnes iela 22 - pārvaldnieks 

Daugavpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Naujenes pa-
kalpojumu serviss” Tālr. 65450252,mob.tālr. 29430421, 29405858

8. Medumu pagasts, Medumu ciems:
Alejas iela 4, pārvaldnieks Visvaldis Ločs, ,mob. tālr.26085787
Alejas iela 8, pārvaldnieks Feoktists Muštavinskis, mob.tālr. 26185436
Alejas iela 10, pārvaldnieks Vitālijs Maizītis, mob. tālr. 27095116, 

26014207;
Alejas iela 12, pārvaldniece Regīna Gligore, mob.tālr. 29690893
Ezeru iela 3, pārvaldniece Tatjana Makareviča, mob. tālr.29842359
Ezeru iela 4, pārvaldniece Inesa Surmoviča, mob.tālr. 28895016
Ezeru iela 5, pārvaldnieks Broņeslavs Survila, mob.tālr.26659477, 

26659483
9. Maļinova pagasts, Maļinovas ciems:
Medupes iela 4,6 ; Rēzeknes 31,33, 35, 37- pārvaldnieks Vjačeslavs 

Ratnieks, mob.tālr.26811561
10. Naujenes pagasts:
Kraujas ciems - Daugavas iela 17, 26, 28, 30, 32; Vecstropu ciems 

- 18.Novembra iela 418, 428, 398; Naujenes ciems -Vecpils iela 3, 5, 6, 
8,Skolas iela 13, Dzelceļa iela 13; Lociku ciems - Vienības 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8 - pārvaldnieks Daugavpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība 
SIA ”Naujenes pakalpojumu serviss” (www.sia-nps.lv), 65450252, mob.
tālr.29405858, 29405858, sia_nps@inbox.lv

Vecstropu ciems - 18.Novembra iela 387,389,420,422- pārvald-
nieks Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvas sabiedrības (DzĪKS) ”Mežma-
las”, mob.tālr. 29503145

11. Nīcgales pagasts, Nīcgales ciems: 
Skolas iela 1, pārvaldnieks Leonards Šalkovskis, mob.tālr. 26032525
12. Salienas pagasts, Salienas ciems:
Centrāles 13, Oksana Parfjonova ,mob.tālr. 26376785
Centrāles iela 15, Biebrība “Salienas nams”, valdes priekšsēdētājs
Juris Zinkevič, mob.tālr. 28703148
Centrāles iela 17, Svetlana Vitkovska, mob. tālr. 26293119
Centrāles iela 23, Valērijs Afanasevičs mob. tālr. 26593223
13. Skrudalienas pagasts, Silenes ciems:
Mazā iela 4, pārvaldnieks Valērijs Geiko, mob. tālr. 26254329
Dīķu iela 2, pārvaldnieks Andrejs Matuļs, mob. tālr. 26301079 
Skaistā iela 6, pārvaldnieks Nikolajs Kovaļkovs, mob.tālr. 26301079
Skaistā iela 5,12, Dīķu iela 3, Riču iela 2, pārvaldnieks Daugavpils 

novada pašvaldības kapitālsabiedrība  SIA „Naujenes pakalpojumu ser-
viss”

14. Sventes pagasts, Sventes ciems:
Alejas 4 , pārvaldniece Marija Molejeva, mob.tālr. 25983668
Alejas ielā 11, pārvaldnieks Vladimirs Virbals
Alejas ielā 13a, pārvaldniece Antoņina Spruģe, mob.tālr. 20033625
Alejas ielā 15, pārvaldniece Klavdija Trofimova
Alejas ielā 17, pārvaldniece Leokādija Petkune
Daugavpils ielā 1, pārvaldnieks Aleksandrs Makuhins
Daugavpils ielā 5, pārvaldniece Valentīna Jurkeviča, mob.tālr. 

29938616
Daugavpils ielā 6, pārvaldniece Beata Derevina, mob. tālr. 29548873
Daugavpils ielā 9, pārvaldniece Furmunata Dikarkina, mob.tālr. 

28263776
Daugavpils ielā 7, pārvaldniece Nadežda Kauzova, mob. tālr. 29891487
Daugavpils ielā 11, pārvaldniece Regīna Lindenaua, mob.tālr. 

25964129
Parka ielā 1, pārvaldnieks Georgijs Kaļiņins, mob. tālr. 65429297
Skolas ielā 1, pārvaldnieks Ivans Jaloveckis, mob.tālr. 25967214
15. Tabores pagasts:
Ozolu iela 2c, Tabore, pārvaldniece Irīna Jazvica, mob.tālr. 29395834 
Cibuļovka 4, Cibuļovka - pārvaldniece Ilona Svoka, mob. tālr. 28665107
Lasenberga 5, Lasenberga - pārvaldniece Klara Petrova, mob.tālr. 

20377653
16. Višķu pagasts, Višķu tehnikuma ciems:
Dzīvojamās mājas Nr. 1, 2, 5, 11, 12, 15 - pārvaldnieks Daugavpils no-

vada pašvaldības aģentūra “Višķi”, tālr. 65442032, mob.tālr.26815715, 
agentura@viski.lv

Dzīvojamās mājas pilnvarojuma līguma - pārvaldniekam panākumos 
viens no punktiem ir līdz katra gada 1. aprīlim sagatavot rakstveida 
pārskatu par šajā Līgumā noteiktā pārvaldīšanas uzdevuma izpildi, 
tajā skaitā pārskatu par Pārvaldniekā rīcībā nodoto finanšu līdzekļu iz-
lietošanu, kā arī informēt dzīvokļu īpašniekus kārtējā mēneša maksāju-
miem rēķinos par šajā punktā minēto pārskatu pieejamību. Ja dzīvokļu 
īpašnieki vēl nav saņēmuši informāciju par gada pārskatu, var zvanīt 
un interesēties pa kādu no augstāk norādītajiem tālruņa numuriem.
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Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fon-
da pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īste-
nošana” aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu 
saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpo-
jumu attīstība” ietvaros biedrība „Silenes stariņi” 
turpina projekta „Skrudalienas pagasta Sila ezera 
krasta labiekārtošana - 2.posms”, Nr. 13-03-ZL16-
Z401201-000001 īstenošanu.

Projekta ietvaros biedrība „Silenes stariņi” jau ir 
iegādājusies ērtu un stabilu četrvietīgu laivu ezera 
apsekošanai un makšķerēšanai. Papildus drošībai uz 
ūdens ir nopirktas arī peldvestes. Krasta pievilcīgas 
vides nodrošināšanai ir nepieciešams pastāvīgi pļaut 
ataugušo zāli, tādēļ šim nolūkam biedrība iegādājās 
krūmgriezi, ar kura palīdzību būs iespējams izzā-
ģēt arī biezi saaugušos krūmus. Turpinot Sila ezera 
krasta labiekārtošanu, projekta ietvaros paredzēts 
uzstādīt rotaļu kompleksu, tādējādi nodrošinot aktī-
vu atpūtu pie ūdens arī ģimenēm ar bērniem. Rotaļu 
kompleksā ietilps slidkalniņš, rāpšanās slīpne, rok-
gājējs, kāpnes, pievilkšanās un nošļūcamais stienis, 
virvju kāpšanas siena. Šāda atpūtas kompleksa pie-
ejamība ezera krastā bērniem sniegs plašākas iespē-
jas izmantot savu brīvo laiku, iesaistoties veselīgās 
un aktīvās nodarbēs.

90% no projekta izdevumiem finansē Eiropas Sa-
vienības Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF), 10% 
Daugavpils novada dome. Kopējās izmaksas sastāda 
EUR 4 642,90. Projektu plānots pabeigt līdz 2014.
gada 31.augustam.

Silenes ciemā turpinās 
Sila ezera krasta 
labiekārtošana

Uzsākts projekts “Atbalsta sistēma Latvijas 
audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un 

viesģimenēm”
Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” 

2014.gadā uzsāka projektu „Atbalsta sistēma Latvijas 
audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģi-
menēm”, kura ietvaros martā sāka darboties 4 reģio-
nālie atbalsta centri audžuģimenēm, adoptētājiem, 
aizbildņiem un viesģimenēm Latgalē, Vidzemē, Kur-
zemē un Zemgalē. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas 
ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas 
„NVO fonds” apakšprogramma. 

Projekta mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi 
Latvijā, sekmējot stabilas, profesionālas ģimeniskas 
aprūpes atbalsta sistēmas izveidi bērniem, kuri zau-
dējuši vecāku gādību. Projekta sadarbības partneri ir 
Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrība „Muna Sāta” 
, Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība „Estere” , 
Biedrība „CARITAS”, Zantes audžuģimeņu biedrība 
„Pīlādzīts”, Bauskas novada audžuģimeņu atbalsta 
centrs “Spēlmaņi”, bērnu un ģimeņu atbalsta iestāde 
Norvēģijā. Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 28.feb-
ruārim, tā kopējais finansējums 109 985.17 EUR.

Realizējot projektu, paredzēts attīstīt profesionālu 
atbalsta sistēmu audžuģimenēm, adoptētajiem, aiz-
bildņiem un viesģimenēm Latvijā, lai nodrošinātu bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem viņu vajadzī-
bām atbilstošu, drošu un atbalstošu aprūpi ģimeniskā 
vidē, tā ietvaros:

- Izstrādāt detalizētu atbalsta programmu ģi-
menēm (vienotu visos Latvijas reģionos), kuras plāno 
vai jau ir iesaistītas bāreņu un bez vecāku gādības pa-
likušu bērnu neinstitucionālās ārpusģimenes aprūpē 
un sagatavot speciālistus programmas ieviešanai Lat-
vijas reģionos;

- Izveidot atbalsta centrus audžuģimenēm, aiz-
bildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm;

- Palielināt pašvaldību līdzdalību atbalsta no-
drošināšanā audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbild-
ņiem un viesģimenēm pašvaldības teritorijā.
Atbalsta programmas ietvaros ģimenēm plānota pie-
ejamība šādiem pakalpojumiem:

1. Sociālā darbinieka un psihoterapeita konsul-
tācijas;

2. Atbalsta grupas;
3. Konsultācijas krīzes situācijās;
4. Asistēšana un atbalsts tiekoties ar bioloģisko 

ģimeni;
5. Apsekošana mājās un problēmu izpēte;
6. Apmācības, atbilstoši ģimeņu vajadzībām;
7. Saskarsmes un piesaistes uzlabošanas tre-

niņš t.sk. bērnu emocionālā audzināšanā;
8. Auklīšu atbalsts;
9. Mentora pieejamība – projekta ietvaros no-

tiks arī mentoru apmācība, kuras laikā pieredzējušas 
ģimenes tiks sagatavotas mentoru uzdevumu veikša-
nai, tādejādi stiprinot un veicinot ģimeņu savstarpējo 
atbalstu, izmantojot pieredzes apmaiņu un padomu 
došanu. 

Projekta īstenotāji cer, ka tiks izstrādāta un ieviesta 
pastāvīga profesionāla atbalsta sistēma, kas būs efek-
tīvs un iedarbīga pasākumu kopums, kas aizsargās 
bez vecāku gādības palikušos bērnus un nodrošinās 

viņiem iespēju dzīvot un attīstīties ģimenēs, sapratnes 
un mīlestības gaisotnē. 

Tiek plānota arī sadarbība ar pašvaldību vairākos 
aspektos:

1. Mērķa grupas apzināšana un informēšana 
par pieejamiem pakalpojumiem;

2. Diskusija ar pašvaldības atbildīgajām amat-
personām par izstrādāto atbalsta sistēmu mērķa gru-
pai;

3. Diskusijas ar politiķiem un speciālistiem par 
turpmāko, projekta laikā izstrādātās un ieviestās, 
programmas realizēšanu, lai nodrošinātu iespējas pa-
stāvīga atbalsta saņemšanai savas pašvaldības terito-
rijā esošajām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptēta-
jiem un viesģimenēm.

4. Telpu nomas izdevumu segšanas Atbalsta 
programmas audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētā-
jiem un viesģimenēm nodrošināšana pašvaldībā.

Viens no projekta sadarbības partneriem ir Latgales 
audžuģimeņu atbalsta biedrība „Muna Sāta”, kuras 
vadītāja un projekta reģionālā koordinatore Marija 
Pupiņa pastāstīja, ka „šobrīd Latgales reģionā ir 90 
audžuģimenes, un biedrība apvieno 50 no tām, kurās 
šobrīd atrodas 140 bez vecāku gādības palikuši bērni.  
Audžuģimenes secināja, ka vienatnē cīnīties ir grūti, 
un tikai apvienojoties var kaut ko panākt. Biedrības 
pārstāvji piedalās arī Latvijas Audžuģimeņu bied-
rības rīkotajās darba grupās Rīgā, kurā tiek skatīti 
dažādi jautājumi, piemēram, par audžuģimeņu soci-
ālajām garantijām, atbalstošiem pasākumiem, u.tml.”

M.Pupiņa uzsvēra, ka būtiskākais ir panākt profe-
sionālas un pieejamas atbalsta sistēmas izveidi, lai 
audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji un viesģimenes 
visā Latvijā un Latgalē saprastu, ka ir iespējams sa-
ņemt palīdzību. Projekta ietvaros darojas 2 psihologi, 
sociālais darbinieks un psihoterapeits, tāpat 5 piere-
dzējušām audžuģimenēm būs iespējas apgūt mentoru 
apmācības, līdz ar to pieaugs ģimeņu pedagoģiskās 
prasmes un spējas, kas ļaus bērnam vislabvelīgākajā 
veidā atrisināt izveidojušās konflikta situācijas un dis-
ciplinēšanas jautājumus. Šādas sistēmas izveide un 
attīstība stiprinātu jau esošās ģimenes un  mudinātu 
cilvēkus pieņemt savā ģimenē audžubērnus. 

Latvijas sabiedriskajā telpā vairākkārt izskanējis 
viedoklis par bērnunamu likvidēšanu, to vietā nodro-
šinot visiem bērniem iespēju augt audžuģimenēs, pie 
aizbil.dņiem vai viesģimenēs Biedrības “Muna Sāta” 
vadītāja skaidro: “Tā ir medaļa ar divām pusēm, jo 
pilnībā likvidēt bērnunamus nav iespējams. Var ma-
zināt to skaitu un izveidot ģimeņu tipa bērnu namus 
samazinot bērnu skaitu bet vienmēr būs bērni, kurus 
nav iespējams ievietot ģimenē - t.s. sarežģītie pusau-
dži, bērniņi ar īpašām vajadzībām u.tml, turklāt, ļoti 
trūkst audžuģimeņu. “

Latvijas audžuģimeņu biedrības aizgūst labās prak-
ses piemērus no līdzīgām organizācijām ārvalstīs. Pie-
redzes apmaiņas pasākumi uzskatāmi parāda, ka, lai 
sasniegtu rietumvalstu līmeni, Latvijai vēl tāls ceļš 
ejams, bet organizācijas ir gatavas darboties un attīs-
tīties.  

 Daugavpils novada Kultūras pārvalde turpina 
ES programmas „Eiropa Pilsoņiem” projekta 

„Pilsētu un vecpilsētu tēla atjaunošana” 
īstenošanu

2013.gada augustā Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde uzsāka ES programmas „Eiropa pilso-
ņiem” projekta  „Pilsētu un vecpilsētu tēla at-
jaunošana” īstenošanu. Projekta iniciators un va-
došais partneris ir Islas pašvaldība Maltā, ar kuru 
Kultūras pārvaldei izveidojusies laba sadarbība 
kultūras projektu jomā. Projekta partneri ir arī Za-
rasu rajona pašvaldība (Lietuva) un Fara San Mar-
tino pašvaldība (Itālija).

Galvenais projekta mērķis ir aprobēt visu četru 
partnervalstu kultūras institūciju pieredzi darbā ar 
pilsētu, vecpilsētu un citu administratīvo teritoriju 
kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstīšanas 
metodēm. Tāpat projekta ietvaros iecerēts analizēt 
instrumentus administratīvo teritoriju sarukšanas 
efekta apturēšanai, palielināt iedzīvotāju līdzda-
lību aktīvā pilsoniskuma procesos, veidot vietas 
identitāti, izmantojot kultūras, vēstures un izglītī-
bas instrumentus, ieviest jauninājumus kultūras 
un mākslas sektorā, kā arī palielināt radošo jomu 

ekonomisko aktivitāti. Laika posmā no 22.maija 
līdz 29.maijam visu partnervalstu delegācijas vieso-
sies Daugavpils novadā un Zarasu pašvaldībā. No 
22.līdz 26.maijam projekta dalībnieki no Latvijas, 
Lietuvas, Itālijas un Maltas tiksies Zarasos, kur 
piedalīsies konferencē par dažādu kultūras jomu 
nozīmi teritorijas kopējās identitātes veidošanā, kā 
arī apmeklēs Zarasu pilsētas tūrisma sezonas at-
klāšanas pasākumus. 25.maijā projekta dalībnieki 
apmeklēs Starptautisko tautas mākslas festivālu 
„Augšdaugava” Daugavpils novada Naujenes pa-
gastā. Tāpat vizītes laikā partneri apmeklēs ievēro-
jamākos Daugavpils novada kultūras un dabas ob-
jektus. 2014.gada vasarā notiks projekta konference 
Fara San Martino pašvaldībā Itālijā; konferences 
tās galvenie temati būs Eiropas Savienības vērtības 
un iespējas, kā arī pilsoniskās sabiedrības koncepta 
ilgtspējīga attīstība. Projekta īstenošana noslēgsies 
2014.gada novembrī.

„Satiec savu meistaru” aktivitātes norisinājās 
arīdzan Raiņa mājās Berķenelē. Savas amata 
prasmes apmeklētājiem demonstrēja trīs meistari: 
aust mācīja Una 

Gura, kokapstrādes pamatus - Edgars Ļahs, ro-
taļlietas no auduma meistaroja Elita Poļakova.

Pasākumā pārsvarā piedalījās ģimenes ar bēr-
niem. 

Lielu interesi izraisīja rotaļlietu izgatavošana, šo 
prasmi mācījās kā pieaugušie, tā arī bērni.

Koktēlnieka Edgara Ļaha vadībā uz koka ripi-
ņām varēja izdedzināt latviešu rakstu zīmes un 
saņemt konsultāciju par kokamatniecības arodu. 

Tā kā Raiņa mājas Berķenelē telpās atrodas di-
vas stelles, tad neizpalika arī bez aušanas prasmju 
mācīšanas. Pateicoties audējai Unai Gurai un pa-
sākuma apmeklētājiem, Berķeneles stellēs austais 
lakats drīz būs pabeigts. 

"Satiec savu meistaru" 
Berķenelē

Svarīgi, ka arī turpmāk Raiņa mājas Berķenelē 
apmeklētāji varēs pieteikties uz līdzīgām radoša-
jām darbnīcām - aušanu, dedzināšanu uz koka un 
rotaļlietu izgatavošanu. Sekojiet līdzi informācijai 
un piedalieties! 
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Datums Laiks Pasākums Vieta

30.04. 8.00 Brauciens uz Latgales uzņēmumiem Tikšanās pie Daugavpils 
novada domes

08.05. 14.30-
16.00 Praktiskais seminārs „Darbs komandā” (Līdere) Daugavpils novada dome, 1. 

st. DPMC telpas

08.05. 12.00 Termiņš Konkursa 2. kārtas darbu (biznesa 
plānu) iesniegšanai

Uz e-pastu jazeps.
krukovskis@dnd.lv

09.05. 14.00-
16.30

Konkursa 2. kārtā iesniegto darbu (biznesa 
plānu) vērtēšana

Daugavpils novada dome, 1. 
st. DPMC telpas

12.05. 12.00 2. kārtas rezultātu paziņošana dalībniekiem Elektroniski uz e-pastiem

14.05. 14.00-
15.00

Praktiskais seminārs „Biznesa plānā pieļautās 
kļūdas” (J. Krukovskis)

Daugavpils novada dome, 1. 
st. DPMC telpas

15.05. 14.00-
15.00

Praktiskais seminārs „Uzstāšanās un 
prezentācijas prasmes” 

Daugavpils novada dome, 1. 
st. DPMC telpas

15.05. 15.00-
18.00

Praktiskais seminārs „Inovatīva mārketinga 
praktiskie piemēri un sociālo mediju iespējas 
biznesā” un individuālās konsultācijas („Līdere”)

Daugavpils novada dome, 1. 
st. DPMC telpas

22.05. 14.00-
17.00

Konkursa labāko biznesa plānu prezentācijas 
Vērtēšanas komisijai

Daugavpils novada dome, 1. 
st. DPMC telpas

30.05. 17.00-
19.00

Konkursa noslēguma pasākums, uzvarētāju 
apbalvošana

Daugavpils novada kultūras 
centrs, Kamīna zāle

Ir pagājis jau mēnesis, kopš konkursa dalībnieki 
uzsāka aktīvo un aizraujošo ceļu uz savu biznesu. 
Konkursa ietvaros gan konkursa dalībnieki, gan 
citi interesenti ir apmeklējuši Rēzeknes biznesa in-
kubatoru, gan tikušies ar uzņēmējiem, kuri dalījās 
savā pieredzē un iedvesmoja jauniešus; ir notikušas 
dažādas apmācības un praktiskie semināri: „Mans 
radošums - mana konkurētspēja”, kuru vadīja Vita 
Brakovska, praktiskais seminārs „Pirmie soļi ceļā 
uz savu uzņēmumu” (vadīja Jānis Straumēns), 
praktiskais seminārs „Finanšu plānošana”, praktis-
kais seminārs „Biznesa plāna un naudas plūsmas 
veidlapas aizpildīšana” u.c. 

Arī otrais apmācību mēnesis solās būt aktīvs un 
interesants. Apmācībās piedalīties var ikviens in-
teresents! Pieteikšanās konkursa pasākumiem ir 
obligāta (uz e-pastu jazeps.krukovskis@dnd.lv). Ap-
mācības notiks Daugavpils novada domes telpās. 

Savukārt, konkursa noslēguma pasākums notiks 
Daugavpils novada kultūras centrā, kurā tiks ap-
balvoti arī konkursa uzvarētāji. 

Uz tikšanos konkursa aktivitātēs!
Sekojiet konkursa aktualitātēm pašvaldības mā-

jas lapā www.dnd.lv, sadaļā „Uzņēmējdarbība”.

Piedalies konkursa “Esi uzņēmējs 2014” norisēs

Uzņēmēji un amatnieki aicināti 
prezentēt savu produkciju!

Latgales plānošanas reģions, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju Latvijā (turpmāk - VARAM), ir uzsācis programmas LV07 
„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Nor-
vēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektu Nr.4.3-
24/NFI/INP-001 „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģio-
nālās attīstības pasākumu izstrāde”. 

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un 
sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.  

Mērķa grupas ir pašvaldības, plānošanas reģioni, valsts institūcijas, uzņēmē-
jus pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, potenciālie investori, uzņēmēji un 
fiziskas personas.  

Projekta ietvaros tuvākajā laikā tiks atvērta Latgales pārstāvniecība Rīgā. 
Visi tie uzņēmēji un interesenti, kas vēlētos izvietot ar uzņēmējdarbību sais-
tītus informatīvos, reklāmas un uzskates materiālus pārstāvniecības telpās, 
informāciju jāiesniedz Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas Projektu 
daļas projektu koordinatoram Jāzepam Krukovskim uz e-pastu jazeps.krukov-
skis@dnd.lv vai, zvanot pa tālruni – 26121362

Kopumā projektā notiks tādas aktivitātes kā semināri, dalība investīciju foru-
mos, pieredzes apmaiņas braucieni, investīciju kataloga un mājas lapas izveide 
un citas ar uzņēmējdarbības veicināšanu Latgales reģionā saistītas darbības. 

Vairāk informācijas par projektu Nr. 4.3-24/NFI/INP-001 „Reģionālās poli-
tikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” 
var lasīt: http://www.latgale.lv/lv/luc/projekti/nfi_proj_reg_pol_akt_ist 

Sākusies pieteikšanās Daugavpils 
novada skolēnu vasaras 

nodarbinātības programmā
Cienījamie skolēni, vecāki un uzņēmēji! Arī šogad Daugavpils novada 

dome atbalstīs skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, lai veicinātu 
Daugavpils novada skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniegtu ie-
spēju paaugstināt praktiskās darba iemaņas, tādējādi radot izpratni par 
profesijām un gūstot pirmo praktisko pieredzi.

Programmā var piedalīties skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā, un, kuri mācās Daugavpils 
novada izglītības iestādēs. Skolēni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dau-
gavpils novadā, bet kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, tiks 
nodarbināti pēc Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēnu nodarbinā-
šanas.

Darbs skolēniem tiks piedāvāts laika posmā no 2014. gada 9. jūnija līdz 
29. augustam. Darba vietas skolēniem var piedāvāt Daugavpils novada 
teritorijā darbojošies uzņēmumi un novada pašvaldības iestādes. 

Programmai ir šādi nosacījumi: 
•	 Viens skolēns ar pašvaldības finansējumu drīkst strādāt ne vai-

rāk kā 4 stundas dienā un:
─ ne mazāk kā 2 nedēļas, ja skolēnam ir 14-15 gadi;
─ ne vairāk kā 1 mēnesi, ja skolēnam ir 16-19 gadi;
Maksimālais nodarbinātības periods skolēniem vecumā no 14 līdz 15 

gadiem tiek noteikts ar novada pašvaldības izpilddirektores rīkojumu 
pēc skolēnu pieteikumu izvērtēšanas;     
•	 Vienas stundas izmaksa skolēnam ir valstī noteiktās minimālās 

stundas likmes apmērā - ne zemāka kā EUR 1,934 pirms nodokļu no-
maksas. Darba devējs par saviem līdzekļiem ir tiesīgs maksāt vairāk par 
iepriekš nosaukto summu.   
•	 Darba devēji nevarēs nodarbināt savus pirmās un otrās pakāpes 

radiniekus (bērnus, brāļus, māsas un mazbērnus).
Pieteikšanās kārtība:
•	 Darba devējus lūdzam iesniegt pieteikumus līdz 25.04.2014. 

elektroniski uz jazeps.krukovskis@dnd.lv vai personīgi Daugavpils 
novada domē, 29. kabinetā
•	 Darba vietas tiek publicētas Daugavpils novada domes mājas 

lapā www.dnd.lv - līdz 30.04.2014.
•	 Skolēnu pieteikumus pieņemam līdz 09.05.2014. elektroniski 

uz e-pastu: jazeps.krukovskis@dnd.lv vai personīgi Daugavpils no-
vada domē, 29. kabinetā
•	 Pieteikumu izvērtēšana notiks līdz 16.05.2014.
•	 Rezultātu paziņosim skolēniem un darba devējiem: 21.05.2014.
•	 Skolēnu dokumentu pieņemšana: no 22.05.2014. līdz 26.05.2014. 

personīgi, Daugavpils novada domē, 29. kabinetā
•	 Līgumu slēgšana - līdz 06.06.2014. 
Ar programmas nolikuma projektu var iepazīties Daugavpils novada 

domes mājas lapā www.dnd.lv, bet no š.g. 27. aprīļa tajā pašā vietnē būs 
pieejama informācija par pieņemto lēmumu skolēnu vasaras nodarbinā-
tības programmas īstenošanai.

Veiksmīgu programmas realizāciju gan skolēniem, gan darba 
devējiem!

Neskaidrību gadījumā sazinieties: 
Jāzeps Krukovskis  jazeps.krukovskis@dnd.lv 
26121362

Diāna Čiževska
Sieviešu kluba “Šarms” valdes priekšsēdētāja /projekta vadītāja

Naujenes pagasta biedrība sieviešu klubs “Šarms” 2014.gada janvārī izstrā-
dāja un iesniedza projektu “Mācies, radi un dari Naujenē!” Borisa un Ināras 
Teterevu fonda programmai “Nāc un dari! Tu vari!”, saņemot atbalstu un 1.ap-
rīlī parakstīja projekta īstenošanas un granta izlietošanas līgumu. Projekta 
“Mācies, radi un dari Naujenē” mērķis ir izveidot “Naujenes pagasta sieviešu 
kultūras aktivitāšu atbalsta grupu”, kas veicinās Naujenes pagasta sieviešu 
aktīvas dzīves pozīcijas veidošanos, pašizglītošanos, attīstīs sieviešu radošās 
spējas, stiprinās sieviešu sabiedrisko aktivitāti, palielinās Naujenes pagasta 
iedzīvotāju aktivitāti sabiedrisko pasākumu apmeklēšanai un to kvalitātes 
paaugstināšanu. Projekta realizācijas laiks ir no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2015.
gada 31.augustam. 

Projekta realizācijas laikā Naujenes pagasta sievietes no trūcīgām ģimenēm 
apgūs jaunās prasmes mīksto rotaļļietu izgatavošanā, skrapbukinga un ziepju 
izgatavošanā - trijās radošās darbnīcās un četrās prasmju apmaiņas darbnīcās, 
kurās apgūs vēl papildus dekupāžas, pērļošanas, sveču liešanas un filcēšanas 
pamatprasmes, kuras varēs izmantot kā sevis pilnveidošanai, tā arī ģimenes 
labklājības celšanai.

Tiks izveidota masku - kostīmu kolekcija, kura piedalīsies visās Naujenes 
pagasta kultūras un sporta aktivitātēs, ne tikai projekta īstenošanas laikā, bet 
arī turpmāk visās pagastam nepieciešamajās aktivitātēs. Naujenes pagasta 
iedzīvotājiem būs savs talismans - gliemezis Naujis un meitenīte Jene, kuri 
popularizēs Naujenes pagastu un tā cilvēkus. 

“Naujenes pagasta sieviešu kultūras aktivitāšu atbalsta grupa” palīdzēs or-
ganizēt un vadīt Naujenes pagasta rīkotos pasākumus, radošās darbnīcas, iz-
stādes un kostimētās parādes. 

Projekts tiks realizēts sadarbībā ar Naujenes pagasta iestādēm un Naujenes 
pagasta pārvaldi.

Cienījamās Naujenes pagasta sievietes, kuras vēlas apgūt jaunās prasmes 
vai darboties “Naujenes pagasta sieviešu kultūras aktivitāšu atbalsta grupā”, 
esat laipni gaidītas Sieviešu klubā “Šarms”, pēc adreses: Daugavas iela 31A, 
Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Plašāku informāciju par sie-
viešu kluba “Šarms” darbību un projekta realizāciju var saņemt kluba blogā 
- http://sieviesuklubssarms.blogspot.com/

“Mācies, radi un dari Naujenē!”
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SARUNA AR PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJU

Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

 Ēvalds Stašulāns: „Dzīve ir mans lielākais skolotājs”
Dubnas pagasta teritorija aizņem 64 km2. Dubnas 

pagastā dzīvo 848 iedzīvotāji. Pagastā ir 12 lielākās 
zemnieku saimniecības, kas nodarbojas ar graudko-
pību un lopkopību, attīstītas arī tādas lauksaimnie-
cības nozares kā aitkopība, biškopība, dārzkopība un 
augkopība. Lielākie uzņēmēji - SIA „Antaris”, SIA 
„Dubna” un SIA „ARD”, kas ir segu un spilvenu šū-
šanas uzņēmums, par kura darbību rakstījām vienā 
no iepriekšējiem avīzes numuriem. Kopš 1994.gada 
Dubnas pagastā saimnieko Ēvalds Stašulāns. 

„..skolēnu skaits bija tuvu septiņiem simtiem. 
Iespaidīgi!”

Ē.S. „Esmu dzimis Dubnas pagasta „Laipu” mā-
jās. Skolas gadi aizvadīti, mācoties Špoģu vidussko-
lā. Tolaik bija vēl vecā skola, mācības notika divās 
plūsmās, skolēnu skaits bija tuvu septiņiem simtiem. 
Iespaidīgi. Tagad tas ir samazinājies uz pusi. Skolā, 
protams, toreiz nebija centrālās apkures sistēmas, 
kurinājām paši. Ēdnīca toreiz nebija skolā, līdz tai 
bija jāiet. Un, no ēdnīcas nākot, vajadzēja uz skolu 
nest malku. Dežūrklasei bija jāsanes malka arī di-
rektora kabinetam, skolas kancelejai un skolotāju 
istabai, lai veselu nedēļu varētu kurināt. Pašiem bija 
jāsakārto arī klase. Pirmā audzinātāja man bija Ma-
rija Aizbalte, kura jau ir Aizsaulē. Pamatskolā tā bija 
Janīna Gavare, vidusskolā - Anna Juhņeviča. Ļoti 
daudz man deva tieši vidusskolas gadi. Skolā mums 
bija iespēja iegūt traktorista tiesības. Un vidusskolas 
klasēs vasaras brīvdienu laikā mēs strādājām kolho-
zā. Biju arī vēl kādu diplomu nopelnījis. Toreiz vēl 
brauca fotografēt Daugavpils rajona avīzes „Avan-
gards” redakcija. Pēc tam dienēju armijā, Maskavas 
apgabalā. 

 „Dubnas pagastā nostrādāts 21 gads”
Ē.S. „Kad sāku studēt Latvijas lauksaimniecības 

universitātes Ūdenssaimniecības un zemes ierīcības 
fakultātes 3.kursā, izgāju praksi Pelēču pagastā, kur 
strādāju par zemes mērnieku. Pēc tam turpināju 
darbu, strādājot par zemes mērnieku jau dzimtajā 
Dubnas pagastā. 1994.gadā tiku ievēlēts par pagasta 
padomes priekšsēdētāju, 2009. - apstiprināts par pa-
gasta pārvaldes vadītāju. Ir patīkami pēc vairākiem 
pagastā nostrādātiem gadiem redzēt, kā saimnieko 
tādi jaunie zemnieki kā Aivars Smans - z/s „Mežma-
las”, Edgars Guds - z/s „Jāņukalns”, Andris un Sand-
ra Zeiļi (z/s „Arāji” un „Arāji 1”), Pēteris Spriņģis - 
z/s „Lejas”. Lepojos ar mūsu pagasta zemniekiem! 
Sākums, protams, bija smags. Arī Novadu reformas 
gadi nebija no vieglajiem, bija daudz šaubu par to, kā 
būs tālāk. Tas bija pārdomu laiks daudziem. Likum-
došana strauji mainījās, nevarēja īsti saprast, kādas 
būs pagasta pārvaldes un cik. Sākotnēji mums tika 
plānos veidot nelielu novadu kopā ar Višķiem, Ambe-
ļiem un Maļinovu, nesanāca.”

„Mana ikdiena sākas ar darba sadali bez-
darbniekiem”

tēvu. Mājās bija jāstrādā, kamēr tēvs bija savos dar-
bos. Nevarēju palīdzību prasīt vecākajam brālim vai 
māsai, jo biju vienīgais bērns ģimenē. Tādā veidā iz-
strādājās disciplīna pret sevi un darbu, ko darīju. No 
dzīvē pieļautajām kļūdām esmu mācījies. Kā saka – 
nekļūdās tikai tas, kas neko nedara.”

„Man ir ļoti saliedēta komanda”
Ē.S. „Mana komanda ir ļoti saliedēta, draudzīga un 

izpalīdzīga. Visi jautājumi ir risināmi. Arī sadarbība 
ar kaimiņu pagastiem - laba - gan ar Višķiem, gan 
Maļinovu, gan Kalupi, arī ar Preiļu novada Pelēču 
pagastu. Špoģu skolā mācās aptuveni pāri 80 mūsu 
bērni, trīs reizes dienā brauc divi skolēnu autobusi. 
Skola - tā ir dzīve! Par bērnu un jauniešu trūkumu 
pagastā nevaru sūdzēties, jo vakaros kultūras nams 
ir pilns. Dubnas kultūras namā darbojas trīs kolek-
tīvi un divi interešu pulcini: folkloras kopa ,,Atzola”, 
vadītāja M. Umbraško, bērnu vokālais ansamblis 
,,Uguntiņa” un „Uguntiņa 1”, vadītāja G. Pētersone, 
interešu pulciņš - amatierteātris ,,Mulda”, vadītāja 
M.Umbraško un interešu pulciņš -ritma dejas bēr-
niem, kuru vada A.Zeile.”

„Esmu sava pagasta patriots, jo te esmu dzi-
mis, audzis un strādājis” 

Ē.S. „Esmu īsts dubnietis, te ir mana dzimtene. Tā 
kā Dubnas pagastā nav komunālās saimniecības no-
daļas, man ir jāveic visi pagasta saimnieciskie darbi, 
jāpārzina daudzas tehniskas lietas, lai novērstu bojā-
jumus, iegādātos vajadzīgos un atbilstošos materiā-
lus. Daudzus darbus, arī ārpus darba tiešajiem pie-
nākumiem, uzņemos droši. Piemēram, esmu vadājis 
skolēnus uz skolu, kamēr šoferis slimoja. Ar traktoru 
esmu braucis.”

„Aktuālākā problēma pagastā ir bezdarbs”
Ē.S. „Aktuālākā problēma pagastā ir bezdarbs, jo 

iedzīvotājiem nav ienākumu. Iedzīvotāju skaits sa-

rūk, daudzi mazie ciemi paliek tukši. Uz ārzemēm 
izbraukuši apmēram 100 iedzīvotāji. Savukārt, vēl 
viena liela problēma, ar kuru saskaramies, ir brīvo 
zemju trūkums lauksaimniekiem. Tagad notiek in-
tensīva aizaugušo zemju attīrīšana no kokiem, krū-
miem, taču tas ir darbietilpīgs process. Ilggadējā dar-
ba pieredze iemācījusi saprast cilvēkus, labi iepazīt 
katru pagasta iedzīvotāju. Līdz ar to, ja rodas kādas 
problēmas, tās ir vieglāk atrisināt un novērst radu-
šās nepilnības.” 

„Lepojos ar paveiktajiem darbiem”
Ē.S. „Pagājušā gada laikā paveikts daudz. Jadro-

vas kapsētā uzstādīts jauns žogs, veikti četru kabi-
netu remontdarbi Dubnas pagasta pārvaldes ēkā, 
iegādātas un uzstādītas ielu norādes un māju nume-
rācijas zīmes, norobežota teritorija un ierīkots jauns 
žogs pie pagasta katlu mājas bērnu drošības nolūkos, 
izzāģēti bīstamie koki, izgatavoti un uzstādīti in-
formatīvie stendi Svenču, Mazo Stradišķu, Aščuku, 
Ceplīšu un Zemnicku ciemā, kultūras namā bērniem 
un jauniešiem uzstādīta spoģuļsiena ritma deju mē-
ģinājumiem. Jaunajā plānošanas periodā, piesaistot 
ES līdzfi nansējumu, jāveic 2,5 km pašvaldības ceļa 
„Dubna - Bicāni - Zeiļi - Medupes upe” rekonstrukci-
ja uzņēmējdarbības attīstībai. Šogad plānojam ieklāt 
asfaltu Draudzības ielā Nr.52-49, ierīkot patstāvīgo 
elektrības pieslēgumu pagasta noliktavai, veikt kul-
tūras nama sanitārā mezgla remontdarbus, turpināt 
bīstamo koku izzāģēšanu kapsētās, kā arī veikt no-
lietojušos notekcauruļu nomaiņu un bedrīšu aizbēr-
šanu uz pagasta autoceļiem.” 

Visiem novēlu veselību, saticību un mīlestību ģi-
menēs, dvēseles līdzsvaru un spēku, darot skaistu un 
sakoptu mūsu pagastu, novadu, Latviju. Un mūsu 
pagasta zemniekiem gribu novēlēt attīstību, paplaši-
nāšanos un modernizāciju. 

Ē.S. „Diena sākas ar darba sadali bez-
darbniekiem, pats visu kontrolēju. Izda-
lu darba rīkus, parādu, kas un kur jāda-
ra. Man ir arī GMI pabalsta saņēmēji, 
kopā ir kaut kur no 7-11 cilvēki katru 
dienu. Apzinos, ka tas ir pienesums so-
ciālajam budžetam. 2013. gadā, Eiropas 
Sociālā fonda projekta „Algoti pagaidu 
sabiedriskie darbi pašvaldībās” ietvaros, 
Dubnas pagastā tika nodarbināti 77 bez-
darbnieki.”

„Dzīves lielākais skolotājs - dzīve 
un, protams, vecāki”

Ē.S. „Dzīves lielākie skolotāji - vecāki. 
Tēvs strādāja par autobusa šoferi, māte 
- par skolotāju Arendoles pamatskolā, 
Preiļu 2.vidusskolā, vēlāk - Rudzātu in-
ternātskolā. Mātei tur bija iedalīts dzī-
voklis, pie mums brauca tikai pa brīv-
dienām. Visus skolas gadus dzīvojos ar 

Mūžībā aizgājuši     
Ambeļu  pagastā

Ruskulis Vladislavs  (1934.g.)
Biķernieku  pagastā

Ungure Janīna (1923.g.)
Demenes pagastā

Petkevičs Ivans (1969.g.)
Voitkeviča Mečislava (1929.g.)

Barzdo Stepans (1932.g.)

Kalkūnes pagastā
Rakovs Anatolijs (1936.g.)

Kalupes pagastā
Ruskuls Aleksandrs (1941.g.)

Līksnas pagastā
Jakubovskis Jānis (1957.g.)
Vasiļjeva Jeļena (1935.g.)
Vasiļjevs Ignatijs (1933.g.)

Medumu pagastā
Kavševiča Broņislava (1932.g.)

Naujenes pagastā
Teivāne Antoņina  (1929.g.)

Bikuļčs Jānis(1943.g.)
Arakelova Tamāra (1946.g.)

Skrudalienas pagastā
Čubrevičs Pāvels (1934.g.)

Zinčonoks Aleksandrs (1984.g.)
Roliks Jānis (1969.g.)

Sventes pagastā
Papsujevičs Alberts (1939.g.)

Vaboles pagastā 
Jukša Olga (1935.g.)

Vecsalienas pagastā
Kovaļevska Anna (1945.g.)

Višķu pagastā
Skorobogatova Marija (1936.g.)

Medvedeva Marija (1932.g.)
Beķišs Staņislavs (1947.g.)

STARPTAUTISKAIS TAUTAS MĀKSLAS FESTIVĀLS  „AUGŠDAUGAVA 2014” aicina!
Pirms divdesmit gadiem aizsākusies Dauga-

vas svētku tradīcija dabas parkā “Daugavas 
loki” turpinās arī šogad. 25. maijā Daugavpils 
novada Naujenes pagasta Slutišķu ciemā ar 
plašu svētku programmu notiks Starptautis-
kais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 
2014”.    

Daugavas svētku norises aizsākās 1994. gada 14. 
maijā, kad Daugavpils rajona padome, sadarbībā 
ar Latvijas Kultūras fondu un Daugavpils univer-
sitāti atklāja  Markovas  izziņas taku,  klātesot  to-
reizējam valsts  prezidentam  Guntim  Ulmanim.

Šī gada festivāla vadmotīvs ir Lielais Augšdau-
gavas musturdeķis, kura darināšanu 2011. gadā 
uzsāka Naujenes Novadpētniecības muzejs ar mēr-
ķi izveidot lielāko musturdeķi Latvijā, iesaistīt tā 
veidošanā pēc iespējas vairāk dalībnieku un iekļūt 
Ginesa rekordu grāmatā. Pašlaik ap 70 metrus 

garajā audeklā savus musturus iezīmējuši vairāk 
nekā 2300 cilvēki no visas Latvijas. Dodoties uz 
festivālu, aicinām ņemt līdzi fragmentu Lielajam 
musturdeķim, kas darināts no dažādu krāsu un 
veidu diegiem jebkurā tehnikā (adījums, tamborē-
jums, mezglojums, izmēri 10x10cm vai 20x20 cm). 

Dalībnieki un viesi tiek laipni aicināti sagaidīt 
vasaru gleznainajos Daugavas krastos un gūt prie-
ku aktivitātēs, kam cauri vīsies rakstu un zīmju 
dažādība. Gan lieli, gan mazi varēs piedalīties 
radošajās darbnīcās, meklēt sev atbilstošākās zī-
mes, ieskatīties Daugavpils novada un pārnovadu 
audēju rakstos. Koncerti skanēs latviešu, krie-
vu, angļu, itāļu un lietuviešu valodās, jo festivāls 
„Augšdaugava” šogad notiek ar Daugavpils novada 
domes un Eiropas Savienības programmas „Eiropa 
pilsoņiem” projekta  atbalstu. Projektā „Pilsētu un 
vecpilsētu tēla atjaunošana” sadarbojas Islas paš-

valdība (Malta), Fara San Martino pašvaldība (Itā-
lija), Zarasu rajona pašvaldība (Lietuva) un Dau-
gavpils novada Kultūras pārvalde ar mērķi izzināt 
Eiropas valstu un pašvaldību pieredzi Otrā pasau-
les kara izraisīto kultūras mantojuma postījuma 
seku pārvarēšanā, iepazīties ar atbalsta pasāku-
miem vietējo sabiedrības kopienu  ekonomiskās un 
radošās aktivitātes palielināšanai, kas mazinātu 
iedzīvotāju aizplūšanu no reģioniem. 

Programma „Eiropa pilsoņiem” atbalsta sabied-
rības līdzdalību kultūras un mākslas aktivitātēs, 
pateicoties tam Starptautiskā tautas mākslas fes-
tivāla „Augšdaugava” programmā iepazīsim folk-
mūzikas grupu „Aurora” no Maltas, tautas deju 
kolektīvu no Itālijas un Zarasu kultūras centra 
lietuviešu tautas mūzikas kapelu „Čir-vir-vyrai”.
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PERSONĪBA

Anna Lazdāne: “Katra vieta muzejā ir kāda sapņa piepildījums”

Vaboles pagasts īpaši izceļas ar unikālā mantojuma 
paraugiem, uzkrātajām bagātīgajām latgaliešu tradi-
cionālās kultūras vērtībām un zināšanām par senām 
lauku amatu prasmēm. 

Nesen tika apstiprināta Amata un radošās izglītī-
bas centra “Vaboles muiža” infrastruktūras attīstības 
koncepcija 2014. - 2016.gadam. Koncepcijas mērķis ir 
veikt Vaboles muižas kultūras mantojuma objektu - 
vēsturiskās pārvaldnieka mājas un ledus pagraba re-
konstrukciju. Vaboles muižas vēsturisko ēku rekons-
trukcija ļaus izveidot struktūru, kura spēs apvienot 
amata prasmju nesēju, pārmantotāju un kultūras 
mantojuma pētnieku potenciālu. 

Turpinot rubriku „Personība”, uz sarunu esam aici-
nājuši ilggadējo Vaboles pagasta brāļu Skrindu dzim-
tas muzeja vadītāju un muzeja dvēselīti Annu Lazdā-
ni.

Kāds ir bijis Jūsu ceļš līdz Skrindu dzimtas 
muzejam?

Manas tēva mājas ir Kalupes pagastā, esmu uzau-
gusi 4 bērnu ģimenē. Diendienā es redzēju, cik smagi 
vecākiem bija jāstrādā un arī mums pēc skolas bija 
darbs - dārzā, kolhozā. Visas bērnības vasaras pagāja 
ganos zirgam mugurā. Govis un zirgi ir manas jaunī-
bas asociācijas tēli. Par laimi, vecāki mūs visus izglīto-
ja. Es vēlējos aizbraukt un man tāda iespēja bija. Sāku 
meklēt darbu tālu prom no dzimtās puses. Pabeigusi 
Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolu devos darba 
meklējumos uz Jelgavu. Pirmā darba vieta bija tautas 
mākslas centrā “Daiļrade”,kur gadu strādāju kā au-
dēja. Savu piepildījumu šajā darbā neatradu, jo gribē-
jās aktīvāku dzīves veidu. Ar 1996.gadu sāku strādāt 
Jelgavas Lauktehnikā kā māksliniece - noformētāja. 
Darbs ļoti patika un aizrāva, iemīlēju kolektīvu un arī 
darbu. Nepagāja ne pieci gadi, kā liktenis mani atsvie-
da atpakaļ uz Vaboli. Vasarā atbraucu paciemoties uz 
laukiem, Līgo vakarā manī ieskatījās kāds jauks pui-
sis, kas izrādījās vienīgais un liktenīgais vīrietis manā 
mūžā. Drīzumā mēs apprecējāmies. Darbu atradu 
Daugavpilī, kur alus rūpnīcā strādāju kā māksliniece-
noformētāja. Tad kolhoza “Vabole” priekšsēdētājs V. 
Baiks mani aicināja darbā uz  Vaboles kultūras namu. 
Pēc 14 darba gadiem, 1996.gadā atklājot Vabolē mu-
zeju, mani apstiprināja par Skrindu dzimtas muzeja 
direktori. Sākumā viss man likās pilnīgi svešs, likās, 
ka pazudīšu. Visu bija jāapgūst un kārtējo reizi jāsāk 
no jauna. Kaut ar asarām acīs, bet tomēr pamazām 
viss gāja uz priekšu. 

Runājot par Skrindu dzimtas muzeju. Kas 
Jums šeit ir pats sirdij tuvākais, kurš ir pats mī-
ļākais muzeja eksponāts?

Vislielākā pateicība skolotājai Felicijai Sardiko, 
kuras aizsāktais darbs novadpētniecībā, man pavē-
ra iespēju darbam. Katra vieta muzejā ir manu roku 
apmīļota un katra vietiņa ir kāda sapņa piepildījums. 
Tas viss ir izauklēts caur manu „es”. Šodien jau varu 
lepoties ar cilvēkiem, kas man dažādos laika posmos 
ir bijuši līdzās. Kad tikko ienācu muzejā, man bija 
viena doma, ar ko lai sāk? Es nezināju, ko darīt. Bet 
tad izlēmu, ka jāsaņemas. Sapratu, ka nav lielākas 
bagātības kā cilvēks, un, redzot šos darbīgos, aktīvos 
vaboliešus, man viņus gribējās iemūžināt. Un, ja jūs 
man tagad jautājat par mīļāko un man tuvāko , tad 
es varu pateikt, ka tie ir Vaboles ļaudis. Tā tapa fo-
toizstāde, kas bija mākslinieka Staņislava Grahoļska 
redzējums. Katrs to uztver personīgi, katrs to saredz 
savādāk. Toreiz saskatīt un atlasīt šos cilvēkus fotoiz-
stādei man palīdzēja tā laika Vaboles pagasta pado-
mes priekšsēdētājs Vilis Vingris. Izrādās, ka aiz katra 
cilvēka slēpjas mežonīga pieredze. Ja es būtu talantī-
ga rakstniece, es varētu rakstīt par katru vabolieti. Jo, 
tikai runājot ar cilvēkiem, atklājas viņu stāsts, un tad 
tu sajūti šī cilvēka garšu, dvēseli, izdzīvo viņa dzīves-
stāstu. Un tā ir vislielākā bagātība, ko gūsti. Un darbs 
ar cilvēkiem vienmēr ir bijis tas, kas man visvairāk 
paticis. Gan šī fotoizstāde, gan daudzie videoieraksti.

Kāds ir Jūsu noslēpums darbā ar cilvēkiem? 
Tie mēdz būt tik dažādi...

Jāatzīst, ka nav jau tik daudz šeit to tūristu. Bet 
svarīgi ir atklāt cilvēka personīgo attieksmi. Un tieši 
to cenšos panākt darbā ar apmeklētājiem, lai cilvēks 
sajūt, ka viņš šeit ir piederīgs, tikai tad cilvēkiem at-
veras acis. 

Šeit notika viena ekskursija izciliem pedago-
giem no Ogres rajona. Nez kāpēc, viņi izvēlējās 
tieši šo vietu. Un ekskursijas beigās, sēžot pie 
saimes galda, viņi man teica: „Mēs esam iz-
braukājuši pusi pasaules, kur tik mēs neesam 
bijuši, bet, kā mēs varējām nezināt, ka šeit ir 
tāda vieta, kas liek aizdomāties par dzīvi un  
vērtībām.” 

Bet tas nāk nemanot, neuzspiesti, kad cilvē-
ku sāc uztvetr ļoti personīgi, kad cilvēks grib 
ieklausīties. Un tad katrs aizdomājas par sa-
vas dzīves jēgu - kāpēc es esmu šodien, kāda ir 
mana dzīves misija.

Kas ir kalpojis Jums par piemēru? Kādi 
bija Jūsu vecāki?

Noteikti pirmais cilvēks ir bijis mans tēvs. 
Viņš mūs audzināja, neko nespiežot un neuz-
spiežot. Mamma bija stipra sieva un gādīga 
mamma. Viss lauku darbu smagums ģimenē  
bija jāiznes uz saviem pleciem, viņa arī bija 

galvenā darbu organizētāja un plānotāja ģimenē. 
Mamma bija dāsna un devīga, arī ar kaimiņiem prata 
dalīties mazumiņā kas bija. Mamma bija ļoti sabied-
riska ar lielisku humora izjūtu.

Es vienreiz jautāju priesteriem, kāpēc brāļi Skrin-
das, kas bija tik ticīgi un tik daudz izdarīja Latgales 
tautas labā, kāpēc viņi tik ātri aizgāja no dzīves. Un 
priestera atbilde bija šāda: „Viņi savu no Augšas no-
sprausto misiju bija paveikuši.” Citiem nepietiek 
mūža, lai kaut ko nozīmīgu izdarītu, pateiktu kaut ko 
svarīgu otram cilvēkam. Tāpēc es tagad stipri aizdo-
mājos, ka mums katram ir sava misija uz zemes, un 
mēs dzīvojam tik ilgi, lai to piepildītu.

Latgale un Daugavpils novads ir pazīstama 
ar dažādiem seniem amatiem, arī saimniecēm 
un dažādu arodu meistariem. Vai arī Jūs protat 
kādu arodu?

Šodien jau nav nevienas sievietes, kas neprastu ga-
tavot. Tagad laukos visas fantastiski gatavo! Ēst gata-
vošana nav mana stiprākā puse, bet, ja vajag, es uz-
taisīšu tādu galdu kā nevienam! Protu cept arī mājas 
maizīti, muzejā gatavojam komas, kas ir raksturīgas 
tieši Latgalei, sienu arī sierus. 

Mana mamma prata izcept ļoti gardu maizi, pati 
šuva un mums meitām darināja tērpus, kaut gan bija 
vienkārša lauku sieva. Mums visiem bērniem bija 
sarūpējusi lielu pūru. Savukārt, mana vīra māte bija 
īstena saimniece. Viņa gatavoja visiem godiem: kā-
zām, bērēm. Un visu, ko protu, es iemācījos no viņas. 
Mēģināju pati, vairāk un vairāk, arī savā ģimenē. Es 
protu cept izcilas putraimu desas. Arī maizes cepšanu 
es apguvu pie viņas, viņai bija īstā maizes krāsns. Es 
visu vēroju, iesaistījos maizes mīcīšanā. Taču lielākais 
prieks bija gaidīt, kad maizīte iznāks no krāsns. Un 
tad arī pati sāku cept maizīti. Diemžēl mājas pārbū-
ves rezultātā maizes krāsni izjauca. Tagad lielākoties 
cepu saldskābo maizi, rudzu maizi ir grūti izcept.

Jūs jau minējāt, ka Jums ir audējas un māks-
las izglītība. Kā Jūs sevi realizējat kā mākslinie-
ce?

Universitātes laikā aušana man bija tuva. Es audu 
no lupatiņām gobelēna tehnikā sienas un grīdas de-
korus. Tika austs dažādos toņos, smalkākos un rup-
jākos pavedienos, pavedienos ar mezgliem, un ar 
dažādā krāsu spēlēm. Darbam ar lupatiņām ir viens 
liels pluss - darbs veicas daudz ātrāk nekā ar vilnu. Ar 
vilnu aužas ļoti lēni un dienā var noaust tikai dažus 
centimetrus. Bet šeit dienā var noaust līdz metram.

Tad, kad strādāju kultūras namā kā māksliniecis-
kās daļas vadītāja, lielākoties nodarbojos ar noformē-
šanas darbiem pagastā un tuvākajā apkārtnē. Par 
piemiņu esmu saglabājusi savu skolnieku  darbiņu 
fotoattēlus.

Ir viena, otra glezna, kuru pēc pasūtījuma esmu vei-
dojusi. Viena mana glezna, kas 6 gadus atpakaļ tapa 
pēc pasūtījuma vienam bagātam vācu kungam. Un 
tas ir vienīgais darbs, kas ir nonācis uz ārzemēm. Pār-
svarā, ja gadās kādreiz kāds iedvesmas mirklis, tad 
mazliet pagleznoju savam priekam. 

Vai Jūs, kā skolotāja un muzeja vadītāja, tuvi-
nat mākslai arī savus audzēkņus ?

Jā. Vēl tad, kad strādāju kultūras namā, man dzi-
ma doma, ka vajag jaunajai paaudzei parādīt, kā top 
gobelēna glezniņas. Šo ideju atbalstīja kultūras nama 
vadītāja. Izstudējot, kā tam ir jādarbojas, tika uztaisīti 
nelieli rāmīši. Uz šīm nodarbībām nāca diezgan prā-
va saimīte bērnu un mēs veidojām skaistas izstādes. 
Es palīdzēju bērniem izstrādāt zīmējumu skices. Šis 
praktiskais darbiņš man sagādāja lielu gandarījumu. 
Es biju priecīga, ka varēju bērniem sniegt šo informā-
ciju un prasmes. Un gala rezultātā tapa ļoti labi darbi-
ņi. Protams, darbiņu kvalitāte bija atkarīga no bērna 
pacietības. Viens īpaši smalks darbiņš ar nosaukumu 
„Putna lidojums” nokļuva pat Republikas mēroga iz-
stādē un tur ieguva pirmo vietu. Es uzskatu, ka Vabo-
lē ir daudz talantīgu bērnu, kas varētu kļūt par talan-
tīgiem māksliniekiem. Dažas meitenes es iedvesmoju 
mākslu mācīties tālāk.

Es redzu, ka muzejā ir arī stelles. Vai tās tiek 
izmantotas?

Šīs stelles mums uzdāvināja Dace Teivāne, kas ir 
profesionāla audēja, mācījusies Rēzeknē. Viņa ir au-
dēja trešajā paaudzē. Viņas mātes un vecmātes austās 

segas un fragmenti glabājas mūsu muzeja krājumā.. 
Viņa tika uzaicināta muzejā ar izstādi un sarunas lai-
ka viņa man jautā: „Vai Tev nevajag stelles? Man ir 
1880. gada stelles, saglabājušās mantojumā no dzim-
tas. Viņas vairs nevienam nav vajadzīgas.” Un tad 
tās atveda uz muzeju tik baltas un nopulētas. Šodien 
esmu uzvilkusi audeklu, un katrs, kas vēlas, var iesist 
kādu šķīrieniņu tajā, veidojot lupatiņu deķīti. Tagad 
jau pāris metri ir ieausti. Kādreiz lupatu deķītis bija 
pirmā nepieciešamība - kājslauķis, siltumam, nevis 
dēļ skaistuma. Kam nebija mājās stelles, tie tamborē-
ja, kam bija stelles - auda. Tagad šī lupatu māksla ir 
aizgājusi jau ļoti profesionālā līmenī.

Tad jau sanāk, ka Jūsu galvenā dzīves misija 
ir muzejs?

Jā, tā ir. Varu teikt, ka, pateicoties skolotājai Felici-
jai Sardiko. Viņa jau sirma skolotāja būdama, staigāja 
ar šīm vēstulītēm mapītē. Tolaik es arī nevarēju sa-
prast, ko viņa grib, ko viņa ar tiem Skrindiem cīnās, 
kas tie Skrindi bija. Mana paaudze pilnīgi neko par 
viņien nezināja. Viņa strādāja skolā un pēkšņi sa-
prata, ka Latgale ir bagāta ar kultūras darbiniekiem 
un šiem cilvēkiem, kas nāk no Vaboles, tātad ir jābūt 
muzejam. Un, pateicoties Inārai Mukānei, Vitālijam 
Aizbaltam, māksliniecei Silvai Linartei un arhitektei 
Nansijai Tamanei tika atklāts un nodibināts muzejs, 
kas, pateicoties valdības un iekārtas maiņai, tika iz-
veidots bijušās pagastēkas telās.  

Ziniet. Es ticu tam, ka ir kāds stiprāks spēks, kas 
mūs vada pa nosprausto ceļu, un mēs varam tālre-
dzīgi nospraust mērķi un kustēties vīzijas virzienā. 
Dzīvojot tālāk, es saprotu, ka ar to vairs nepietiek, ir 
nepieciešamas plašākas telpas. Pirms gadiem trim, 
tur stūrī bija mans darba kabinetiņš un šeit bija divi 
tumši kambari. Un tad es nodomāju, ka man vēl va-
jag darba kabinetu. Un ziniet, nepaiet ne gads, notiek 
reorganizācija visā centrālē un viss tiek vākts projām. 
Un šodien jau jaunas runas par Vaboles muižas re-
novāciju. Laikam zvaigžņu stāvoklis bija tik spēcīgs 
sarindojies, ka visu vēlēšanās sāk piepildīties. Es tā 
ceru, ka tur kādreiz būs liels un skaists muzejs.

Kas ir ieplānots jaunajā Vaboles muižas ēkā? 
Telpa tur ir ļoti liela, un tur plānojas liela amatu 

māja, ar visām muzejam atbilstošajām ekspozīcijām. 
Paldies visiem novada speciālistiem, vietējai vadībai, 
kuri pie tā strādā. Koncepcija jau ir izstrādāta un ir 
iedoti līdzekļi tehniskajam projektam. Nu ir jācer, ka 
atkal atvērsies durvis kādam projektam, kur varēs 
piesaistīt līdzekļus. 

Vai Vaboles muižā ir plānots izvietot arī tema-
tiskos ciemus? 

Tematiskie ciemi, šī doma it kā virmo. Mēs ar “TA-
KAS” direktoru esam runājuši un ir jau atlasīti tādi 
cilvēki un mājas, kur šīs radošās aktivitātes varētu no-
tikt. Jautājums ir par to, kā to noformulēt, atrunāt. Es 
ceru, ka “TAKAS” direktoram tas izdosies un mums 
šos plānus, sapnīšu izdosies salikt kopā. Tas prasa 
lielu darbu - vienošanās ar šiem cilvēkiem: profesio-
nāliem biteniekiem, audējām, dažādu amatu meista-
riem, kurus mēs varētu uzrunāt un pie kuriem varētu 
viesoties. Tas ir atkarīgs no tā, kā tās programmas 
tiks sastādītas, kā to visu izdarīt, lai tūristam izdotos 
arī gardumus nobaudīt. Jo šodien vairs nebrauc tikai, 
lai apskatītu. Cilvēki vēlas pārdzīvojumu, brauc pēc 
emocijām. Mēs varētu piedāvāt visādus našķus. Ir jau 
jādomā, kā to visu varētu pasniegt. Pie tā ir jāstrādā. 

Kas ir tā Latgales īpatnība, kas atšķir mūs no 
pārējiem?

Mēs, tā skrienot uz Eiropu, dažkārt aizmirstamies. 
Taču šeit, Latgalē, tieši šīs lauku mājas, tās mazās 
lauku viensētas. Agrāk katrā sētā bija dzīvība - katrā 
bija divi trīs lopiņi, bija piemājas aura. Tur bija piens, 
siers, tas viss bija. Manuprāt, ja mēs gribētu, mēs va-
rētu ar to pelnīt lielu naudu. Eiropā jau tā vairs nav. 
Ja vien mēs spētu saglabāt šīs mājas, kā šīs baravikas 
mežā, ar šo lauku cilvēku darbu, vest tūristus un le-
poties, cik apdzīvoti mēs esam, kādās viensētās mēs 
dzīvojam, kā mēs strādājam. Un, ja atbrauc autobuss 
ar trīsdesmit cilvēkiem, tad katru var izmitināt pa vie-
nam katrā šajā lauku sētā. Un visi būtu ieguvēji. Bet 
tas kaut kāpēc paiet garām, cilvēki aiziet. Protams, 
tas prasa lielus līdzekļus, tu pats vari dzīvot kā dzī-
vo, bet, tiklīdz svešs cilvēks ienāk, tev attiecīgi jābūt 
citiem sanitārajiem apstākļiem un sakoptākai videi.

Jūs daudz stāstījāt par darbu. Bet varbūt ir 
kāds hobijs, kā jūs relaksējaties un atpūšaties?

Dažkārt gribas izlasīt kādu labu grāmatu, ieskatī-
ties žurnālu lappusēs. Man jau patīk fi lozofi ska satura 
grāmatas. Ar visumu saistītās lietas, tad var padomāt, 
kāpēc viss tā notiek un veikt salīdzinājumus. 

Vēl viena mana mīlestība ir ziedi. Es metos puķu va-
gās, pērku sēklas, roku zemi, stādu, sēju. Tas sagādā 
prieku, un nekas, ka dažkārt aizaug nezālēs. Raujot 
šīs nezāles, tu saproti, cik tu esi laimīgs, cik brīvs...
Kādu laiku,kad bija lielāka nepieciešamība biju aizrā-
vusies ar adīšanu;cimdi,zeķes,vestes, džemperi. Ģime-
nes vajadzībām zeķes adu arī vēl tagad, diezgan bieži 
atrodu laiku šūšanas darbiem.

Sagādāsim vairāk prieka otram un paši kļūsim lai-
mīgāki! 

 Ar Annu Lazdāni sarunājās Vija Frīda 
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APSVEICAM

VAKANCE

INFORMĀCIJA

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

audzināšanā !

AFIŠA
Pasākums Norises vieta Datums

Pavasara gadatirgus Nīcgalē Nīcgales ciems 1.maijs
Tradicionālais skrējiens pa Medumu ciema ielām Medumi 4.maijs
Pasākums novada jauniešiem „Piedzīvojumu taka” Sventes pagasts 10.maijs
Daugavpils novada Ģimeņu svētki Daugavpils novada 

kultūras centrs 
10.maijs

Sarkanā nakts Kalkūnes muiža Kalkūnes ciems 17.maijs
Starptautiskā muzeju nakts Daugavpils novada muzeji  17.maijs
Daugavpils novada deju kolektīvu Vasarsvētku sadancis Vaboles pagasts 24.maijs 
ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projekts „The Revival 
of Old Towns and Cities”. Seminārs „Pilsētu un novadu 
tēla uzlabošana, izmantojot kultūras resursus”

Daugavpils novada 
kultūras centrs

25.-27.maijs 

Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 
2014”

Slutišķu sādža, Naujenes 
pagasts 

25.maijs 

Jauniešu biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs 2014” 
noslēguma pasākums 

Daugavpils novada 
kultūras centrs

29.maijs 

Tūrisma triatlons (velo, kanoe, skriešana) Naujene - Slutišķi 31.maijs
Daugavpils novada skolēnu jaunrades festivāls Višķu estrāde 31.maijs

Daugavpils novada Kalupes pagasta pārvalde 
AICINA PIETEIKTIES darbā uz vakanto jaunat-
nes lietu speciālista amatu 
   Prasības kandidātiem:
-    augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
-    priekšstats par  darbu ar jaunatni;
-    spējas plānot, veikt un koordinēt darbu ar 
jaunatni, veicinot 
pašvaldības jaunatnes iniciatīvu;
-    komunikabilitāte, atbildība un spēja patstāvī-
gi organizēt savu darbu, veidot sadarbību ar   pa-
gasta iedzīvotājiem un iestādēm;
-    zināšanas projektu vadībā;
-    augsta atbildības sajūta uzticētiem darba 
pienākumiem;
-    radoša pieeja darbam;
-     teicamas latviešu valodas zināšanas;
-    prasme strādāt ar datoru.
   CV un Pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt 
personīgi vai pa pastu pēc adrese Ezeru iela 6, 
Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 
LV-5450 līdz 2014.gada 15.maijam. 

Tālrunis uzziņām 65407490 

Novadā dzimuši      
 Biķernieku pagastā

Olga Beinaroviča (3.aprīlī)
Demenes pagasts

Jeļizaveta Griņeviča (20.martā)
Dubnas pagastā

Rihards Strēlnieks (12.martā)
Ieva Rubika (30.martā)

Kalupes pagastā
Mihails Rakickis (2.aprīlī)

Laucesas pagastā
Andrians Mitrošins (18.martā)

Maļinovas pagastā
Artjoms Fomins (26.martā)

Naujenes pagastā
Olivers Ļahs (12.aprīlī)

Višķu pagastā 
Vladislavs Guzs (14.martā)

 Sveicam jaunlaulātos!  
•	 Tatjanu Širokovu un Vladimiru Tolstovu
•	 Oļesju Tjapko un Genādiju Vasiļjevu
•	 Inesi Mitrakovu un Maksimu Lazdānu
•	 Kristinu Barčdu un Aleksandru Voroņecki
•	 Jeļenu Nikolajevu un Andreju Jermolajevu

Brīvdienās no 1.maija līdz 5.maijam Dau-
gavpils novada Dzimtsarakstu nodaļa strādās 
dežūrrežīmā -

Tālruņi: 29875125, 26302417, 29877122, vai 
griezties pie domes dežuranta.

10.maijā Daugavpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļa nestrādās. Dzimšanas un miršanas fak-
tus varēs reģistrēt Daugavpils pilsētas Dzimt-
sarakstu nodaļa no plkst. 9.00 līdz 14.00, tālr. 
65425515; 65476778, Raiņa ielā 27, Daugavpilī.

Programma
Spruktu baznīca

10.00 Dievkalpojums
Slutišķu sādža

12.00 – 16.30 Izstāde “Daugavpils novada musturdeķis”
Radošās darbnīcas: Lielā musturdeķa veidošana, gliemezīšu izgatavošana, “Dzīparu namiņš” u.c.
Izzinošās nodarbības un darbnīcas bērniem un pieaugušajiem “Zīmju un rakstu tulkotava”

No 12.00  Daugavpils novada tūrisma pakalpojumu izstāde
Amatnieku un ražotāju tirdziņš, amatu un prasmju demonstrējumi, darbnīcas, tirgošanās

Latgales sēta
12.00  Lielā musturdeķa sagaidīšana pie Daugavas 
12.15  Festivāla atklāšana “Sveiciens Augšdaugavai! ”
13.00  dienas koncerti 
17.00  noslēguma koncerts  “Eiropas rakstu raksti”

Slutišķu vecticībnieku māja                                                                                
no 12.00 bērnu mākslas skolu izstāde “Mana laika zīme”

              Daces Pudānes gobelēnu izstāde
              Daces Teivānes austo jostu izstāde 
12.00 – 16.00 Radošās darbnīcas:  

Raiņa māja Berķenelē “Gadskārtu musturos” ,
Skrindu dzimtas muzejs sadarbībā ar mākslinieci Daci Pudāni - “Kā top gobelēns?”  
Darbnīca “Austais musturs”  
Ilūkstes bērnu un jauniešu centra rokdarbnieču klubs “Dzīparu namiņš”

13.30 Koncerts “Jo dziedāju, jo skanēja Daugaviņas maliņā”
Sporta aktivitātes pie Latgales sētas

13.00 – 16.00 Vizināšanās un sacensības ar kanoe un smailītēm, sacensības baļķa mešanā, akmeņu 
grūšanā, riņķu mešanā, pļavas volejbols

Citas aktivitātes
• z/s “Klajumi” vizināšanās ar zirgiem EUR 3,00
• Naujenes novadpētniecības muzeja apmeklējums 10.00 – 17. 00  (ieejas maksa pieaugušajiem 

Eur 1,14 , bērniem, pensionāriem Eur 0,43) 
Pieteikšanās amatnieku, mājražotāju, saimnieciskās darbības veicēju tirdziņam līdz 2014. gada 16. 
maijam jāiesniedz Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, Attīstības nodaļā, 29. kab. vai 
elektroniski – jazeps.krukovskis@dnd.lv
Festivāla nolikums, tirgošanās noteikumi un pieteikuma anketas 
www.dnd.lv; www.augsdaugava.lv
Informācija par pasākumu: 
Ināra Mukāne – Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja, tālr.654 76832, mob. t. 29191840 
Inta Uškāne – Daugavpils novada Kultūras centra direktore, tālr. 654 31867, mob. t. 26362572 


