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Sveiks, mazo draudziņ!

Šis stāsts sākās sensenos laikos, tik senos, ka mūsu stāsta galvenais varonis gliemezītis Naujis vairs tos pat neatceras. Tas sākās tai  
brīdī, kad viņš nāca pasaulē vienā no Latgales gleznainākajiem pagastiem – Naujenē.  

Māmiņa zināja stāstīt, ka todien lija lietus, gaiss bija silts un ziedēja visa pasaule. Naujis nebija nekāds lielais ceļotājs, viņam patika gozē-
ties saulītē un sapņot par tām vietām, kuras viņš tik daudz iepazina no vecmāmiņas stāstiem. Naujis atcerējās savas bērnības gadus, kad visa 
lielā ģimene garajos ziemas vakaros sēdēja savā siltajā namiņā un klausījās vecmāmiņas stāstus par skaistākajām Naujenes pagasta vietām. 
Ik pa brīdim stāstu pārtrauca vēja gaudošana jumta korē, tad visi reizē palūkojās aizputinātajos logos un tur redzēja vecmāmiņas uzburtās 
vasaras ainas, notikumus un cilvēkus. Ak, kas tie bija par laikiem!

Arī šodien Naujis sēdēja savā iemīļotākajā vietā un vēroja,  kā aiz žoga jautri čalo bērni.  Pēkšņi tieši virs viņa galvas atskanēja bikla 
balstiņa: „Atvainojiet, Gliemeža kungs!” Naujis pacēla acis augšup un ieraudzīja jauku meitenīti zaļos svārciņos, dzeltenā jaciņā, ar divām 
smieklīgām astītēm un vasarraibumainu degunteli. „Vai, cik jauka meitenīte, līdzīga pienenītei!” nodomāja Naujis. „Esmu Jene,”  teica meite-
ne, „ dzīvoju šeit pirmo dienu, tur, aiz ceļa, lielajā mājā.” Tā sākās mūsu varoņu draudzība…

 
  Šī krāsojama grāmatiņa  ir domāta maziem, zinātkāriem bērniem, kuri vēlas iepazīt savu dzimto zemi,  Naujenes pagastu, kurš ir ba-

gāts ar savu vēsturi, “zaļām vērtībām”, tradīcijām un cilvēkiem. Tas ir viens no lielākajiem Latgales pagastiem.

NĀC LĪDZI NAUJIM UN JENEI! KRĀSO, LASI UN UZZINI VAIRĀK PAR NAUJENES PAGASTU!



- Nauji, pastāsti man par Naujenes pagastu! – nopietni un ar interesi lūdza Jene.
- Labi, Jene. Tad nu klausies! Naujenes pagasts atrodas Latgales dienviddaļā. Iedzīvotāju ziņā 
tas ir lielākais pagasts Daugavpils novadā. Ļoti sen Naujenes pagasts tika saukts par Vecpils 
ciemu, bet vēlāk to pārdēvēja par Naujenes pagastu. Lielākie ciemi ir Naujene, Krauja, Lociki 
un Vecstropi. Naujenes pagastā ir divas pamatskolas, pirmskolas izglītības iestāde, Mūzikas 
un mākslas skola, Jauniešu iniciatīvas un sporta centrs, – aizrautīgi stāstīja Naujis. - Lielu daļu 
teritorijas aizņem dabas parks “Daugavas loki”. Šeit aug daudz augu, dzīvo meža zvēri un čivina 
putni. Pie Daugavas var atpūsties, izpeldēties karstā vasaras dienā. 
- Nauji, es noteikti gribu iepazīties ar šo parku un arī apmeklēt kādu no skolām. Vai tas ir ie-
spējams? 
- Viss ir iespējams, ja ļoti to grib! Nāc, es tev visu izstāstīšu!
Tā Naujis un Jene uzsāka savu piedzīvojumu pilno ceļojumu pa Naujenes pagastu. 



- Nauji, vai Naujenes pagastam ir savs ģerbonis? 
- Protams, ka ir, – atbildēja Naujis. - Tajā ir attē-
lotas divas gaiļpieša lapas. Tās simbolizē mūsu pagasta 
dabas vērtības. Redzi, šķēlums ar mākoņu griezumu? 
Tie simbolizē Daugavu.
- Skaisti! 



- Skaties, Jene! Tā ir pirmsskolas izglītības iestāde 
“Rūķītis”. Mūsu pagasta mazie iedzīvotāji šeit katru 
dienu uzzina daudz jauna un interesanta. Viņi rotaļājas, 
mācās lasīt, skaitīt, rakstīt, dziedāt un dejot. 



- Nauji, kas tā par ēku, kura ir 
redzama starp baltajiem bēr-
ziem? –ziņkārīgi jautāja Jene.
- Tā ir Naujenes pamatskola, - 
atbildēja Naujis.
- Ko šeit var iemācīties?
- Skolā māca ne tikai lasīt un 
rakstīt. Skolā darbojas deju pul-
ciņš, vokālais ansamblis, koris, 
rokdarbu pulciņi un 500. Maz-
pulks. Bērni mācās attīstīt savus 
talantus, rūpēties par apkārtējo 
dabu un lietderīgi pavadīt brīvo 
laiku. 



- Jene, Naujenes pagastā ir vēl viena skola – Lāču pamatskola.
- Lāču? Vai tur mācās lāči? – aizdomīgi pārjautāja Jene.
- Nē, taču! – iesmējās Naujis, - Ciems, kurā atrodas Lāču pamatskola, kādreiz tika saukts par Lāčiem, vēlāk to pārdēvēja
          par Locikiem, bet skolas nosaukums saglabājies līdz šim, - paskaidroja Naujis.
- Aha! Sapratu! – priecājās Jene. 
- Skolā bērni aktīvi sporto, darbojas dažādos pulciņos, dejo, dzied, zīmē un spēlē   leļļu teātri, – Naujis turpināja savu stāstu.
- Nauji, skaties kādi mazi bērniņi! Viņi arī iet skolā? – jautāja Jene.
- Jā, tikai ne skolā, bet pirmsskolas grupā “Lāčuks”, kura darbojas skolā. Vēl Lāču pamatskolai ir savs karogs un himna, liela sporta zāle.



- Jene, dzirdi? Skan mūzika.
- Jā, vijole. Skaisti! – ieklausījās Jene.
- Tā ir Naujenes Mūzikas un mākslas skola.
    Šeit var iemācīties spēlēt dažādus instrumentus –  
        vijoli, akordeonu, klavieres, pūšamos instrumentus,  
           nodarboties ar vizuāli plastisko mākslu. 
               Jene klausījās vijoles spēlē, līdz tālumā 
                           sadzirdēja skaļus bērnu smieklus.



-    Nauji, kas tur tik skaļi smejas? – neizpratnē jautāja Jene.
-    Tur bērni spēlē futbolu. Redzi? – teica Naujis.
-    Jā. Cik liels futbola laukums!- turpināja Jene.
-    Ēka, kura atrodas līdzās futbola laukumam, ir Naujenes jauniešu iniciatīvu un sporta centrs. Šeit bērni var nākt pēc skolas un spēlēt galda  
     spēles, futbolu, apmeklēt deju pulciņus vai vienkārši atpūsties.
-     Nauji, cik daudz interesanta tu man šodien pastāstīji un parādīji! Jau kļūst tumšs, es labprāt turpinātu mūsu ceļojumu rīt. Vai esi ar mieru?
-     Protams, Jene! Līdz rītam!
      Naujis un Jenes devās uz mājām, lai atpūstos un rītā turpinātu savu ceļojumu pa Naujenes pagastu.



Nākamajā rītā Naujis sagaidīja Jeni
pie Juzefovas parka.
-    Labrīt! – priecīgi teica Naujis.
-    Labrīt, Nauji! – atbildēja
     Jene. - Kas šī ir par vietu?
-    Tas ir viens no lielākajiem
parkiem Naujenes pagastā – Juzefo-
vas parks. Šeit pirmo reizi atklāja
manu sugu. Es taču esmu liellūpu
vīngliemezis! Tas bija tālajā
1991.gadā, kad Latvijas dabas pētnieki
mani pamanīja. Tagad esmu
ierakstīts Latvijas Sarkanā
grāmatā, esmu rets un aizsargājams!   –
lepni iesaucās Naujis.



Kamēr Naujis stāstīja par savām retajām  
īpašībām, Jene devās pastaigāties pa parku 
un pēkšņi iekliedzās: 
-   Vai, man uz galvas kaut kas nokrita! Čie-
kurs! - iesaucās Jene.
-   Jene, paskaties! Tā ir vāvere, kura grauž 
čiekurus! Skaties!
Jene pacēla galvu un ieraudzīja mazu zvēriņu, 
kurš sēdēja priedē. – Cik skaista! Kāds viņai 
tumši brūns kažociņš un kupla aste!
-   Jene, ko tu zini par vāverēm? – jautāja 
Naujis. 
-   Vāveres ir mazi zvēriņi. Tās ēd dažādus au-
gus, riekstus, sēklas, augļus, ziedus, pumpu-
rus, sēnes, saknes, lapas, ogas. Kažoka krāsa 
tām ir dažāda: ruda, brūna pelēka. 



Naujis turpināja savu stāstu par Juzefovas parku.
- Parkā var vērot arī lielu taureņu daudzveidību. Taure-
ņu spārni parasti ir košās krāsās vai uzkrītoši izrotāti. Tos 
bieži var novērot barojamies ar dažādu ziedu nektāru. 



- Nauji, es atkal dzirdu vijoli! – iesaucās Jene.
- Tā nav vijole, tas ir sienāzis, kurš sisina zālē, – iesmē-
jās Naujis. – Vai tu zini, kā izskatās sienāzis?
- Zinu, - apvainojās Jene, bet turpināja, – sienāži dzīvo 
pļavās, laukos, mitros krūmājos, dažkārt arī kokos. Pārtiek 
galvenokārt no augiem, sīkiem kukaiņiem. Tikai sienāžu tēviņi 
sisina, trinot priekšspārnu pamatnes vienu gar otru. Tie var 
būt zaļā, brūnā krāsā. Jene pabeidza savu stāstu un turpinā-
ja klausīties sienāža sisināšanā.



-   Jene, ātri nāc šurp! – iesaucās Naujis. – Šī ir tā vieta, kur 
mani atrada dabas pētnieki. Tā ir Naujenes grava, kura atro-
das šajā parkā, – priecājās Naujis.
-    Jene, tu vari aprakstīt manu izskatu? – palūdza Naujis.
-   Mēģināšu, - atbildēja Jene. – Tu esi neliels un tavu čaulu 
klāj matiņi. Tev ir liela balta lūpa, un tu esi aizsargājams. 



Turpinot savu ceļojumu, Jene un Naujis gāja pa taciņu gar Daugavu. Naujis stāstīja par
saviem pagājušā gada piedzīvojumiem, Jene priecājās par skaisto dabu. Pēkšņi abi draugi nonāca
pie pilskalna. 
-    Kas tā ir par vietu? – jautāja Jene.
-    Tas ir Dinaburgas pilskalns. Sensenos laikos šajā vietā atradās liela pils. Šeit dzīvoja bruņinieki. Tie aizsar-
gāja pili no svešinieku uzbrukumiem. Tagad šajā vietā atrodas pils makets, kas ir līdzīgs īstajai pilij, tikai mazāks.
-    Iesim, apskatīsim to vietu! – aicināja Jene un uzskrēja augšā pa trepītēm, bet Naujis turpināja baudīt strau-
tiņa čalošanu, atpūšoties koka ēnā.



Mazo draudziņ!
Dabas parka mežos var satikt briežu sugas pārstāvi – 
stirnu. Stirna ir viens no mazākajiem briežu dzimtas 
dzīvniekiem, tās ķermenis ir slaids, ar garām kājām. 
Šim dzīvniekam ir laba dzirde un oža. Vasarā stirnai ir 
sarkanbrūns kažociņš, bez pavilnas, bet purniņš –  pe-
lēkbrūns. Ziemā kažoks kļūst pelēks vai brūnganpelēks, 
reizēm pat gandrīz melns, tam izaug arī bieza pavilna. 
Ragi ir tikai stirnu tēviņiem. Stirna pārtiek no zālau-
giem, mētrām, koku un krūmu zariem, lapām.
Rudajai lapsai ir biezs kažoks. Mugura, sāni un aste ir 
no gaiši rudas nokrāsas līdz sarkanbrūnai. Pakakle, krū-
tis, arī astes gals ir balts, vēders –  pelēki balts. Lapsai 
ir melnas kājas. Lapsa ir ļoti uzmanīgs dzīvnieks, kas 
apkārtējā vidē orientējas galvenokārt ar ožas un dzir-
des palīdzību. 
Ezim ir adatu kažociņš. Dzīvnieks barojas ar sliekām, 
augļiem, kukaiņiem, sēklām. Ziemeļu baltkrūtainais ezis 
sastopams visā Latvijas teritorijā, arī dabas parkā, 
turklāt tas bieži apmetas apdzīvotu vietu tuvumā.
Izkrāso tos pats! 





Bebri ir ļoti labi būvētāji. Dzīves 
lielāko daļu bebrs pavada ūdens 
tuvumā un ūdenī. Bebrs ir labs pel-
dētājs un uz vairākām minūtēm 
spēj ienirt. Bebri ir augēdāji. Ru-
denī un ziemā ēd kokus, kam mīks-
tāka koksne, piemēram, apses un 
vītolus. Rudenī bebrs cītīgi grauž 
apses, kārklus un bērzus, gatavo-
jot barības rezerves ziemai. 



Dabas parka “Daugavas loki” meži ir bagāti arī ar sēnēm. Sēnes cilvēkiem ir pazīstamas jau 
kopš senseniem laikiem. Daudz informācijas par sēnēm var atrast grāmatās, laikrakstos un 
žurnālos. Bieži sastopamas ir bekas un lācīši, gailenes, celmenes, bērzlapes un  citas sēnes. 
Sēņu daudzveidība dabas parkā ir liela – aptuveni 303 sugas. Ir arī indīgās sēnes. Vispopulā-
rākās ir mušmires.  Zaļā mušmire ir Latvijas indīgākā sēne. 
Atcerēsimies, ka vākt ēšanai drīkstam tikai tās sēnes, kuras droši pazīstam! Kad 
ir notikusi saindēšanās ar sēnēm, nekavējoties jāizsauc ārsts!
Sēņojot jābūt saudzīgiem un jāsaglabā sēņotne!



Daugavas ielejā augošajos mežos mīt daudzveidīga putnu 
fauna, un raksturīgākās putnu sugas ir žubīte, zeltgalvītis, 
dziedātājstrazds, melnais meža strazds, lielā zīlīte, sīlis, 
dzenis, rubenis, zaļā vārna u.c. 



- Nauji, kas tas ir par putnu, kas sēž tur  kokā? 
– jautāja Jene
- Tas ir dzenis, un droši varu teikt, ka tas ir diž-
raibais dzenis. Latvijā un šajos mežos tas ir sa-
stopams ļoti bieži. Vari to aprakstīt?
- Labi, - atbildēja Jene. –Tas ir neliels, ar  meln-
baltu apspalvojumu. Tam ir arī sarkanas spalvas. 
- Malacis! – uzslavēja Naujis.- Dzeņi barojas ar 
sēklām, riekstiem, ogām, kukaiņiem. 



-   Jene, vai tu zini kādu aizsargājamu putnu sugu? – jautāja 
Naujis.
-   Padomāsim… Nesen lasīju, ka šajos mežos bija manīta zaļā 
vārna. Vai tā ir tiesa? Tas taču ir aizsargājams putns? – jau-
tāja Jene.
-   Protams, tas ir rets un aizsargājams putns. Naujenes
pagasta teritorijā tas tika manīts Juzefovas parkā un pie
Slutišķiem. Tās apspalvojums pamatā ir gaiši zils, bet
muguras daļa šim putnam ir oranži brūna. Zaļā vārna ir
ierakstīta Eiropas Apdraudēto sugu sarakstā.
    Naujis un Jene ilgi vēl sarunājās par putniem, augiem un  
     dzīvniekiem. Saulīte sāka rietēt, un abi devās uz mājām, lai  
        rītā atkal turpinātu savu ceļojumu pa Naujenes pagastu.



Nākamajā rītā Naujis gaidīja Jeni Slutišķos pie Markovas izziņu takas. Laiks bija 
labs, spīdēja saulīte un čivināja putni. Jau iztālēm Naujis sadzirdēja tik ļoti pazīs-
tamo un ierasto balstiņu. Tā bija Jene, kas dziedāja.
-   Labrīt, Nauji! – sacīja Jene un turpināja savu dziesmiņu. - Kur šodien turpināsies 
mūsu ceļojums?
-   Labrīt, Jene! Šodien es tevi iepazīstināšu ar vienu no Naujenes pagasta kultūr-
vēsturiskajiem objektiem – Markovas izziņas taku. Taka izveidota tālajā 1994.gadā, 
atklāšanā piedalījās bijušais Latvijas Republikas prezidents Guntis Ulmanis, - sāka 
savu stāstījumu Naujis. 
Jene apsēdās koka ēnā un uzmanīgi klausījās Nauja teiktajā.
 - Markovas pilskalns ir viens no mazākajiem Latgalē. Šeit aug meža vizbuļi un
atvašu saulrieteņi. Tie ir aizsargājamie augi. Uz šo vietu vasarā brauc
 ļoti daudz tūristu, lai baudītu  skaisto dabu, klausītos strauta čalošanā
     un atpūstos no ikdienas rūpēm.



- Nauji, tev patīk makšķerēt? – jautāja Jene.
- Jā, kuram tad nepatīk! – iesaucās Naujis.- Bet, lai varētu makšķerētu 
Daugavā,  jābūt speciālai biļetei, kas ļauj to darīt. 
- Kādai biļetei? – izbrīnījās Jene.
- Makšķerēšanas biļetei! - atkārtoja Naujis.
- Man nav tādas! Tas nozīmē, ka es nevarēšu makšķerēt? Es tik ļoti vēlē-
jos noķert kādu zivtiņu, - nopūtās Jene.
- Jene, nepārdzīvo! Ejam pie Daugavas, es tev pastāstīšu nedaudz par 
zivīm, kas tajā dzīvo! - mierināja Naujis. - Daugavā biežāk sastopami sami, 
asari, līdakas, nēģi u.c. Vislielākais no šīm zivīm izaug sams. Tam ir garas ūsas, 
kas palīdz medīt. Sami barojas ar zemūdens tārpiem, kukaiņiem, zivīm. 



                    Draudziņ!
Izkrāso ilustrācijas un turpini ceļojumu
                              kopā ar mani un Jeni!





- Nauji, skaties! – iesaucās Jene. - Cik daudz stārķu!
- Jā, redzu. Baltais stārķis ir ļoti izplatīta suga. Tas 
ir liels putns. Barību stārķis meklē mitrās pļavās, tīrumos, 
ūdeņu malās. Tas pārtiek no kukaiņiem un to kāpuriem, tār-
piem, zivīm, grauzējiem, abiniekiem, rāpuļiem. Stārķi ligz-
das visbiežāk iekārto koku galotnēs un uz ēku jumtiem. Zie-
mu tie pavada Āfrikā. Stārķis ir attēlots daudzu pilsētu, 
pagastu un valstu ģerboņos, piemēram, Daugavpils novadā ir 
Demenes pagasts, kura ģerbonī ir attēlots melnais stārķis. 
Tas simbolizē veselīgu vidi un bagātību. Melnais stārķis ir 
iekļauts Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā  un ierak-
stīts Latvijas Sarkanajā grāmatā.
- Nauji, cik daudz interesantu lietu tu man izstāstīji! 
– secināja Jene un turpināja vērot, kā lielie, baltie putni 
pacēlās spārnos un pazuda debesu zilajās tālēs.



Mīļo lasītāj! 

Lūk, arī noslēdzās mūsu ceļojums pa Naujenes pagastu! 
Ceram, ka tu labi un lietderīgi pavadīji savu laiku kopā ar 
mums, uzzināji daudz jauna un interesanta par dabas par-
ku “Daugavas loki”, Naujenes pagasta izglītības iestādēm un 
pašu Naujenes pagastu. 
Uz tikšanos mūsu turpmākajos ceļojumos! Bet nobeigumā 
gribam piedāvāt iegaumēt dažus noteikumus par uzvedību, 
atrodoties dabā!



    Mazais lasītāj! 
Iegaumē, ko nedrīkst darīt, 
         atrodoties dabā! 

1. Nedrīkst ķert taureņus!

2. Nedrīkst mīcīt augus!

3. Nedrīkst lauzt kokus!

4. Nedrīkst aiztikt putnu olas!

5. Nedrīkst mīcīt sēnes!



Būsim saudzīgi pret dabu,
jo daba ir dzīva. 

6. Nedrīkst ķert putnus!

7. Nedrīkst mīcīt skudru pūzņus!

8. Nedrīkst skaļi klausīties mūziku!

9. Nedrīkst atstāt atkritumus!



UZZIŅA 
par grāmatā iekļautajiem augie un putniem, kas aug un dzīvo  

dabas parkā “Daugavas loki”

1. Atvašu saulrietenis (latīniski: jovibarba sobolifera)
Auga lapas gaišzaļas, sulīgas, nereti ar violetu vai sārtu nokrāsu. Zied jūlijā un augustā dzelteniem vai zaļganiem ziediem. Atvašu saulrie-

tenis aug smilšainās augsnēs – norās, kāpās, klajos priežu mežos. 

2. Augstais gaiļpiesis (augstais zilausis, bruņiniekpiesis) (latīniski: delphinium elatum)
Augs ir indīgs, 1-2 m augts, lapas staraini šķeltas 3 — 7 daļās. Augstais gaiļpiesis zied jūnijā, jūlijā ziliem vai zilpelēkiem ziediem, kas 

sakārtoti garos ķekaros. Aug upju un ezeru krūmājos, mežmalās. Aizsargājams augs, iekļauts Latvijas Sarkanajā grāmatā.

3. Matainais grīslis (spilvainais grīslis) (latīniski: Carex pilosa Scop.)
Auga lapas šauras, 30-50 cm garas, mīkstas un klātas sīkiem matiņiem. Matainais grīslis zied maijā. Latvijā tas ir ļoti reti sastopams – da-

bas parka „Daugavas loki” teritorijā – Juzefovas parkā. Tā ir izzūdoša suga, ierakstīta Latvijas Sarkanajā grāmatā 1.kategorijā.

4. Meža vizbulis (latīniski: Anemone sylvestris), arī Daugavas vizbulis jeb Daugavas anemone
Tas ir lielākais no Latvijā sastopamajiem vizbuļiem. Meža vizbulis zied baltiem ziediem maijā, jūnijā. Dažreiz uzzied otrreiz rudenī. Viss 

augs ir klāts ar maziem, mīkstiem matiņiem. Meža vizbulis aug saulainās nogāzēs, skujkoku mežos, krūmājos, galvenokārt, Daugavas ielejā.  
Tas ir aizsargājams augs un ir iekļauts Latvijas Sarkanajā grāmatā. 

5. Zaļā vārna (latīniski: Coracias garrulus) 
Gaiši zilā krāsā ar oranži brūnu muguru, ap acīm šaura, melna josla, bet aste ir tumšākā zaļganzilā tonī. Zaļā vārna sastopama preižu mežos, 

vecos parkos (Slutisķu sādža, Juzefovas parks). Ļoti reta, izzūdoša suga, ierakstīta Eiropas Apdraudēto sugu sarakstā. 

6. Baltais stārķis jeb vienkārši stārķis, arī svētelis (latīniski: Ciconia ciconia)
Tas ir viens no vislabāk pazīstamajiem putniem Latvijā, kas pie mums sastopams lielā skaitā. Tas ir liels putns - 100 – 125 cm augsts, spārnu 

platums 155 – 200 cm, svars 2,3 - 4,5 kg. Tā spalvas pamatā ir baltas, ar melnām spārnu lidspalvām. Stārķim ir sarkans, garš knābis un kājas. 
Stārķi galvenokārt uzturas klajā lauku ainavā - pļavās, ganībās, tīrumos, un ligzdu visbiežāk būvē viensētās un ceļmalās.

7. Liellūpas vīngliemezis (latīniski: Isognomostoma isognomostoma)
Čaulas virsma 4-7 x 7-11 mm, brūna, gluda, ar samērā gariem nedaudz liektiem matiņiem. Liellūpas vīngliemeži sastopami zem kritušu, ap-

sūnojušu koku mizas, zem prauliem, uz sūnainiem akmeņiem, saimnieciski neskartos mežos. Latvijā pirmo un viengo reizi liellūpas vīngliemezis 
konstatēts 1990. gadā Juzefovas parkā. Reta, aizsargājama suga, ierakstīta Latvijas Sarkanajā grāmatā. 














