
DAUGAVPILSDAUGAVPILSDAUGAVPILSDAUGAVPILSDAUGAVPILSDAUGAVPILSDAUGAVPILSDAUGAVPILSDAUGAVPILS
NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS
DAUGAVPILS NOVADA PA VALD AS A SAS I D VU SDAUGAVPILS NOVADA PA VALD AS A SAS I D VU SDAUGAVPILS NOVADA PA VALD AS A SAS I D VU SDAUGAVPILS NOVADA PA VALD AS A SAS I D VU SDAUGAVPILS NOVADA PA VALD AS A SAS I D VU SDAUGAVPILS NOVADA PA VALD AS A SAS I D VU SDAUGAVPILS NOVADA PA VALD AS A SAS I D VU SDAUGAVPILS NOVADA PA VALD AS A SAS I D VU SDAUGAVPILS NOVADA PA VALD AS A SAS I D VU S

202020202020202020202020 .  gada maijs.  gada maijs.  gada maijs.  gada maijs.  gada maijs.  gada maijs.  gada maijs.  gada maijs.  gada maijs

“Augšdaugavai” šogad veltīta izstāde un videostāsts

Krāšņi, krāsaini un pavasarīgi 
– tādi ir vizuālās mākslas darbi, 
ko novada mūzikas un mākslas 
skolu, kā arī citu izglītības iestā-
žu audzēkņi veltījuši  Augšdauga-
vas ainavai, atsaucoties novada 
Kultūras pārvaldes aicinājumam 
piedalīties individuālā brīvdabas 
plenērā.  

Šogad 23. maijā bija iecerēts 
starptautiskais tautas mākslas 
festivāls „Augšdaugava”, kurš 

diemžēl nenotika. Šādas izmaiņas 
viesuši ar pandēmiju saistītie ie-
robežojumi. Festivāla norise bija 
iecerēta no jauna iekārtotajā brīv-
dabas pasākumu vietā “Latgales 
sēta”, kas tapusi, pašvaldībai pie-
daloties vērienīgā projektā “Rītei-
ropas vērtības”. 

Kultūras pārvaldes vadītāja 
Ināra Mukāne, atzīst, ka pašval-
dība ir ieguldījusi lielu darbu, 
sakārtojot “Latgales sētas” pasā-

kumu norises vietu un Markovas 
taku, bet pašlaik vēl turpinās dar-
bi arī pie Slutišķu muzeja infra-
struktūras atjaunošanas. 

Lai arī festivāls šogad nenotiks, 
par godu Augšdaugavai tapuši 
jauniešu zīmējumi un videostāsts, 
kurā muzikālus sveicienus sūta 
dziedātājs Juris Ostrovskis un 
Naujenes pagasta folkloras kopa 
“Rūžeņas”. Tas ir neliels stāsts 
par vietu likteņupes Daugavas 

krastā, kur ikviens var baudīt ne-
skartās dabas rāmos ritmus un 
iepazīt bagāto kultūras mantoju-
mu. Daugava ir galvenā Slutišķu 
ainavas vērtība. Augšdaugavas 
teritorijā tā met deviņus lielus 
līkumus, veidojot gleznainu upes 
ieleju. Video stāstus var aplūkot 
pašvaldības mājaslapā sadaļā 
“Videogalerija”. 
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Maija sākumā Daugavpils nova-
da mūzikas un mākslas skolu un 
citu izglītības iestāžu audzēkņi 
tika aicināti piedalīties brīvdabas 
plenērā un iemūžināt Augšdau-
gavas skatus kādā no mākslas 
darbiem. Atsaucība bijusi negai-
dīti liela. Plenērā aktīvi piedalījās 
Naujenes un Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolu audzēkņi skolo-
tāju Anitas Jasinskas un Valda 
Grebeža vadībā, kā arī Lāču pa-
matskolas audzēkņi – kopumā 47 
dalībnieki, kuri radījuši vizuālās 
mākslas darbus dažādās tehni-
kās, krāsās paužot savu redzēju-
mu par Augšdaugavas ainavām. 
Visi darbi ir apkopoti virtuālā 
izstādē tautas mākslas festivāla 
„Augšdaugava” mājas lapā augs-
daugava.lv, Daugavpils novada 
domes portālā un sociālajos tīklos, 
tāpat drīzumā būs aplūkojami arī 
izstādē Daugavpils novada Kultū-
ras centrā “Vārpa”. Visi dalībnie-
ki saņems Pateicības rakstus, bet 
labāko darbu autori arī nelielas 
balvas.  

Daugavas svētku svinēšana Slu-
tišķu sādžā aizsākās 1994. gada 
14. maijā, kad dabas parkā “Dau-
gavas loki” Daugavpils rajona 
padome atklāja Markovas taku, 
klātesot valsts prezidentam Gun-
tim Ulmanim un komponistam 
Raimondam Paulam. Markovas 
pilskalna pakājē tika uzstādī-
ta tēlnieka Viļņa Titāna veidota 
piemiņas zīme, ar kādu Latvijas 
Kultūras fonds iezīmēja Latvijas 
pilskalnus. 1998. gadā Naujenes 
pagasta padome uzsāka ikgadējo 
“Augšdaugavas” dienu tradīciju. 
Kopš 2000. gada tās tiek svinētas 
kā tautas mākslas svētki ar mēr-
ķi pētīt un rādīt  sabiedrībai pie 
Daugavas dzīvojošo dažādo tautu 
kultūras bagātības. 

Šajos gados Daugavpils novada 
pašvaldības īstenotie projekti ir 
sekmējuši parka “Daugavas loki” 
un Slutišķu teritorijas atpazīsta-
mību. Tā ir kļuvusi par tūristu ie-
cienītu vietu, kur nesteidzīgi bau-
dīt dabas skaistumu un izzināt 
kultūras mantojumu.

Naujenes pagasta pārvaldes 
vadītāja Ināra Miglāne aicina ik-
vienu izturēties saudzīgi pret sa-
kārtoto vidi, lai to saglabātu pēc 
iespējas ilgāk. 

 Inese Minova

Visus darbus var aplūkot Daugavpils novada pašvaldības mājaslapas www.daugavpilsnovads.lv fotogalerijā.

Publicējam nelielu ieskatu bērnu un jauniešu vizuālās mākslas darbu izstādē “Augšdaugava”.
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Daugavpils novadā Lielā Talka noritēja aktīvi
Š. g. 16. maijā visā Latvijā norisi-

nājās Lielā Talka. Tā ir lielākā Lat-
vijas nevalstiskā kustība, kas balstās 
uz brīvprātīgu līdzdalību vides sa-
kopšanā, atveseļošanā un labiekārto-
šanā, radot saliedētību, pozitīvismu 
un labi padarīta darba sajūtu. Valstī 
izsludinātā ārkārtas situācija ieviesa 
izmaiņas Lielās Talkas norisē - šogad 
tā notika nedaudz neierastā formātā, 
lielāku uzsvaru liekot uz individuālu 
talkošanu. Jāatzīmē, ka Daugavpils 
novada iedzīvotāji bijuši gana aktīvi. 
Apkopojām aktuālo informāciju no 
talkošanas vietām.

Biķernieku pagastā Lielās Tal-
kas laikā tika ierīkotas puķu dobes 
un iestādīti ziedi pie kultūras nama 
ēkas, pie bijušās administratīvās 
ēkas, jauniešu centra, kā arī Biķer-
nieku pamatskolas. Tāpat sakārtots 
un attīrīts grāmatu fonds Biķernie-
ku bibliotēkā. Gar ciemata centru un 
pašvaldības ceļiem čaklie Biķernieku 
iedzīvotāji savāca vairāk kā 30 maisu 
atkritumu. Tika sakrauta malka, ko 
bija sagatavojuši algoto sabiedrisko 
darbu veicēji. Sakārtoja arī pagasta 
kapsētu teritorijas. Biķernieku pa-
matskolas kolektīvs sakopa un labie-
kārtoja izglītības iestādes teritoriju.

Dubnas pagastā Lielā Talka nori-
sinājās 15. maijā, kuras ietvaros tika 
veikti sekojoši darbi: pie pagasta pār-
valdes ēkas labiekārtota teritorija, 
iestādītas puķes un dekoratīvie augi. 
Izremontēta ģērbtuve atpūtas vietā 
“Parīze,” kā arī savākti atkritumi pa-
gasta kapsētās (kopumā savākti 14 
atkritumu maisi). Lielajā Talkā Dub-
nā piedalījās 11 talcinieki.

Arī Zemgales vidusskolas skolēni 
un darbinieki piekopj ikgadējo tradī-
ciju - talkošanu pavasarī. Skolēni tal-
koja pie savām dzīvesvietām, palīdzot 
vecākiem sakārtot telpas, logus, kā 
arī tuvāko apkārtni. Klases stundā 
skolēni attālināti tika iepazīstināti ar 
šī gada talkas noteikumiem. Viņiem 
tika piedāvāta prezentācija, kurā bija 
izskaidrota situācija valstī, iezīmētas 
ikgadējās talkas tradīcijas, pievērsta 
uzmanība talkas formātiem: SOLO 
talka, DUO talka un Ģimenes talka. 
Izglītojamie talkoja vienatnē vai di-
vatā (ar brāli, māsu vai kādu no vecā-
kiem). Savu māju teritorijas sakopa 
arī skolotāji un skolas darbinieki. Kā 
atzīst talkotāji no Zemgales vidus-
skolas - jāatceras, ka tīrs ir ne tikai 
tur, kur tīra, bet arī tur, kur nemēslo. 
Tāpat Demenes pagastā tika sastādī-
ta puķu dobe, kā arī uzkopta ciemata 
teritorija.

Kalkūnos pagasta daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju iedzīvotāji sakopa 
teritoriju blakus savām mājām, ie-
stādīja puķes. Tika sakopta teritorija 
Raiņa piemiņas vietā Randenē. Dārz-
kopības biedrību “Daugava” un “Celt-
nieks” iedzīvotāji sakopa ar sadzīves 
atkritumiem piesārņotās teritorijas. 
Kalkūnos talkoja 40 cilvēki. 5. maijā 
uz Demenes atkritumu poligonu tika 
izvesti 400-450 maisi ar atkritumiem, 
kuri tika savākti Randenē, Kalkūnē, 
Muitā un Galdniekos. Dārzkopības 
biedrību iedzīvotāji 16. maijā salasī-
ja vēl 74 maisus ar atkritumiem. No 
Kalkūnes pagasta pārvaldes talkā 
piedalījās 17 cilvēki.

Kalkūnes pagasta jaunieši, kuri 
talkoja pašu iniciatīvas vadīti, savā 
sociālā tīkla Instagram kontā raksta: 
”Turpinām uzlabot savu dzīvi, savu 
pagastu, apkārtējo pasauli, netērējot 
laiku karantīnā un pavadot laiku liet-
derīgi. Mēs aicinām ikvienu rūpēties 
par dabu, nevis piesārņot apkārtējo 

vidi un vietu, kurā jūs dzīvojat. Aici-
nām katru iesākt mainīt pasauli uz 
labo pusi, lai neatkārtotu jau pieļau-
tās kļūdas. Vēlamies sākt šo stafeti, 
kuras mērķis ir padarīt mūsu reģio-
nu, mūsu valsti tīrāku, iesaistīt šajā 
aktivitātē pēc iespējas lielāku cilvēku 
skaitu. Mēs, Kalkūnes pagasta jau-
nieši esam par to, lai Lielā Talka tur-
pinātos un notiktu katru dienu.”

Neskatoties uz mainīgajiem laik-
apstākļiem talkošana Kalupē ir pa-
devusies. Kalupieši vienojās kopīgā 
darbā, iekopjot apkārtni. Ātri vien 
tika uzkopta kapličas teritorija pie 
Baltaču kapiem. Tika uzsākts arī 
jauns projekts – ziedu dārzu iekopša-
na Kalupes pagasta centrā. Kopīgiem 
spēkiem tika izveidotas divas brašas 
puķu dobes 24 m2 katra - var sagaidīt 
ziedošo vasaru! Kalupes pagastā ko-
pumā talkoja 30 cilvēki.

Līksnas pagasta talkā tika savāk-
ti atkritumi gar pašvaldības ceļiem, 
kā arī gar valsts ceļiem Līksnas pa-
gasta teritorijā. Kopumā piedalījās 
18 cilvēki. Savukārt pagasta jaunie-
ši palīdzēja sakopt Līksnas baznīcas 
teritoriju – nopļaujot zāli, attīrot 
ūdenskrātuves. Tika savākti atkritu-
mi un labiekārtoti apstādījumi. Šajā 
talkā piedalījās 51 cilvēks. Kopumā 
Līksnas talcinieki savāca 324 maisus 
ar atkritumiem.

Medumu parkā čaklie iedzīvotāji 
savāca zarus, izzāģēja sausos krū-
mus, no dabas materiāliem veidoja 
mazas arhitektūras formas, nopļāva 
zālienu. Savākti 27 atkritumu maisi. 
Talkā piedalījās 49 cilvēki (arī privāt-
īpašumos).

15. maijā Naujenē notika jaunie-
šu Lielā Talka un, ņemot vērā esošo 

situāciju valstī, lielāks uzsvars tika 
likts uz DUO un Ģimenes talku. Tal-
kā piedalījās septiņi aktīvi dalībnie-
ki. Naujenes ciema bērni un jaunieši 
parūpējās par to, lai Naujenes jaunie-
šu pulcēšanās vietas apkaime ir sa-
kopta no ēkas ieskautajām nezālēm, 
papildus tam tika vākti apkārt esošie 
atkritumi, ko šķiroja atbilstoši Lielās 
Talkas nosacījumiem. Tika savākti 
atkritumi tuvāk esošajā ciema atpū-
tas vietā, pie dīķa un strītbola lauku-
ma. Naujenes pagasta iedzīvotāji, kā 
arī pārvaldes darbinieki talkoja visu 
iepriekšējās nedēļas nogali - uzkopa 
neapsaimniekotās teritorijas Vecs-
tropu ciemā (ēkas 18. novembra ielā 
386; 391). Ēku teritorijas, kurām nav 
saimnieka, pastāvīgi tiek piegružo-
tas, un talkas ietvaros tur tika savāk-
ti aptuveni 80 maisi atkritumu. Ar 
savu neatlaidību un darboties gribu 
pārsteidza divas bijušās naujenietes, 
kuras ierodoties ciemos pie vecākiem, 
uzkopa un savāca atkritumus pie 
Daugavas, iemīļotajā atpūtas vietā 
pretī Juzefovas parkam, kā arī sala-
sīja atkritumus mazdārziņu teritorijā 
un gar ceļiem apkārt visam Naujenes 
ciemam. Tika savākti vairāk nekā 20 
maisi atkritumu. Kopējais talkas da-
lībnieku skaits – 28 cilvēki, savākti 
115 maisi ar atkritumiem.

Nīcgales pagasta pārvalde informē, 
ka iedzīvotāji piedalījās Lielajā Talkā 
gan SOLO un DUO talkās, gan Ģime-
ņu talkās. Piedalījās arī pagasta pār-
valde, kultūras nams, īpašuma daļa, 
pirmsskolas izglītības iestāde. Tal-
košana norisinājās laika periodā no 
24. līdz 30. aprīlim. Savākti aptuveni 
100 atkritumu maisi, sakoptas kap-
sētas un labiekārtota Nīcgales ciema 

centra  teritorija – iestādīts dzīvžogs 
(140 stādiņi). Kopā talkā piedalījās 
22 – 24 iedzīvotāji.

Salienas un Vecsalienas pagastā 
veikta ceļa P69 ceļmalu sakārtošana, 
Červonkas pils parka labiekārtošana, 
Salienas vidusskolas parka sakopša-
na. Lielajā Talkā pagastā piedalījās 
42 personas, tika savākti 55 maisi.

Skrudalienas pagastā sabiedrisko 
darbu darbinieku spēkiem ir sakop-
tas divas stihiskās izgāztuves, pār-
valdes darbinieki labiekārtoja Otrā 
Pasaules karā kritušo kapus “Ragu-
liški”.

Višķos talka notika 15. maijā. Tajā 
piedalījās Višķu pagasta pārvaldes, 
pašvaldības aģentūra “Višķi”, APSD 
strādnieki, kopā 23 cilvēki. Māju 
iedzīvotāji sakopa savas mājas pa-
galmus. Savākti 43 atkritumu mai-
si. Labiekārtotas pagasta pārvaldes 
ēkas teritorijas un savākti atkritumi 
ceļu grāvmalās un pludmalēs.

Ambeļos piedalījās 40 cilvēki, sa-
vākti 28 maisi. Laucesā talkoja 22 
cilvēki, tika savākti 50 maisi. Vabo-
lē pie pagasta pārvaldes un ceļmalas 
talkoja 8 cilvēki, kuri kopumā savāca 
30 atkritumu maisus.

Aicinām cilvēkus talkot, ne tikai 
Lielās Talkas norises laikā, bet gan 
visa gada garumā, kā arī rūpēties par 
apkārtējo vidi!

Lepojamies ar sava novada aktī-
viem iedzīvotājiem! 

Dainis Bitiņš
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Novada bibliotēkas gaida savus lasītājus
Daugavpils novada pagastu 

bibliotēkas un to apkalpošanas 
punkti no 18. maija pakāpeniski 
atsāk lietotāju apkalpošanu klā-
tienē, nodrošinot atsevišķus bib-
liotekāros pamatpakalpojumus 
un nosakot to saņemšanas nosa-
cījumus, ievērojot valdības no-
teiktos ierobežojumus, drošības 
pasākumus un Kultūras ministri-
jas izstrādāto sanitāro protokolu.

Bibliotēkas sniegs šādus pakal-
pojumus: 
 grāmatu, žurnālu un citu infor-

mācijas resursu  pieņemšana un 
izsniegšana;
 uzziņu un konsultāciju sniegšana; 
 piekļuve datoriem (maksājumu 

veikšanai, izdrukai, skenēšanai, 
mācību, studiju vai darba vajadzī-
bām).

Drošības apsvērumu dēļ apmeklē-
tāju uzturēšanās laiks bibliotēkā tiek 
ierobežots līdz 30 minūtēm. Pie ie-
ejas bibliotēkā norādīta informācija 
par cilvēku skaitu, kas vienlaicīgi var 
atrasties telpās, un nepieciešamības 
gadījumā apmeklētāju plūsma var 
tikt regulēta.

Par brīvu pieeju plauktiem ar infor-
mācijas resursiem (grāmatām, žur-
nāliem u.c.) jāinteresējas konkrētā 
pagasta bibliotēkā. Galda spēles un 
mīkstās rotaļlietas nebūs pieejamas. 

Lietotāji tiek aicināti iespēju ro-
bežās iepriekš sagatavoties biblio-
tēkas apmeklējumam, noskaidrojot 
interesējošos informācijas resursus 
kopkatalogā. Ar bibliotēkas piešķirto 
lietotājvārdu un paroli var attālināti 
rezervēt grāmatas un citus izdevu-
mus savā kopkataloga lietotāja profi -
lā Mana bibliotēka. Pasūtīt nepiecie-
šamos izdevumus var arī, zvanot vai 
rakstot uz savas bibliotēkas e-pastu. 
No lietotājiem pieņemtās grāmatas 
un žurnāli tiek ievietoti 72 stundu 
karantīnā un kļūst pieejami citiem 
lietotājiem tikai pēc karantīnas ter-
miņa beigām.

Ienākot bibliotēkā, apmeklētājiem 
jādezinfi cē rokas ar bibliotēkā pie-
ejamajiem roku dezinfekcijas līdzek-
ļiem. Uzturoties bibliotēkas telpās, 
jāievēro 2 metru distance no apkārtē-
jiem (izņemot starp vienai mājsaim-
niecībai piederīgajiem) un jāseko bib-
liotēkas darbinieku norādījumiem, 
kā arī telpā izvietotajām informācijas 

zīmēm.
Lietotājiem arī turpmāk tiks nodro-

šināti attālinātie pakalpojumi: 
 attālināta reģistrēšanās par bib-

liotēkas lietotāju;
 piekļuve datubāzēm un 3td eGRĀ-

MATU bibliotēkai; 
 informācijas skenēšana un saņem-

šana uz elektronisko pastu. 
Aicinām izvērtēt savu veselības stā-

vokli un neapmeklēt bibliotēku, ja 
noteikta izolācija dzīvesvietā vai ir 
elpceļu infekcijas slimības simptomi. 
Personām ar slimības pazīmēm ap-
kalpošana bibliotēkā var tikt atteikta. 
Izturēsimies atbildīgi pret savu un 
apkārtējo veselību un rūpēsimies par 
sevi un citiem. 

Lai drošs un tīkams bibliotēkas ap-
meklējums! 

Valdība piešķir papildu 75 miljonus eiro ceļu būvei. Būs objekti arī Daugavpils novadā
Papildu 75 miljoni eiro, kurus valdī-

ba 28. aprīlī lēma novirzīt valsts auto-
ceļu sakārtošanai, tiks ieguldīti valsts 
galveno un reģionālo autoceļu seguma 
sakārtošanā, kā arī vairākos satiksmes 
drošības projektos. Papildu jau ieplā-
notiem objektiem Daugavpils novadā, 
piešķirtie līdzekļi tiks ieguldīti arī citu 
Daugavpils novada ceļu infrastruk-
tūras attīstībā. Tiks remontēts ceļa-
posms A6 Rīga – Daugavpils – Krāsla-
va – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) 
9,15 km garumā (no 238,75km līdz 
247,90km).

Par šiem papildu līdzekļiem kopumā 
būvdarbi plānoti 71 valsts ceļu objektā, 
kā arī atsevišķos satiksmes drošības 
uzlabošanas projektos. Tiks sakārtoti 
kopumā 583 kilometri valsts autoceļu 
un astoņi tilti.

Posmi, kuros tiks veikti remontdarbi, 
tika atlasīti pēc vairākiem kritērijiem. 
Pirmkārt, tiks uzsākti darbi, kas bija 

ieplānoti vairākos objektos 2021. gadā, 
taču to tehniskā dokumentācija jau ir 
gatava un remontdarbus var uzsākt 
jau šogad. Ņemot vērā to, ka papildu 
fi nansējums 75 miljonu eiro apmērā ir 
pieejams tikai līdz šā gada 31. decem-
brim, investīcijas tiks ieguldītas segu-
ma atjaunošanā. Galvenais kritērijs 
posmu atlasē bija autoceļu tehniskais 
stāvoklis un satiksmes intensitāte. 
Seguma atjaunošanu var veikt tajos 
posmos, kas ir salīdzinoši labā tehnis-
kā stāvoklī, kuru būtiski var uzlabot, 
atjaunojot segumu. Kā otrs būtisks 
kritērijs tika ņemta vērā satiksmes in-
tensitāte, lai ieguldījumi varētu kalpot 
maksimāli lielam ceļu lietotāju skai-
tam.

“Mums ir zināms laika rāmis, kurā 
darboties, un jau maija beigās mēs 
plānojam laist tirgū pirmos papildu 
objektus. Jūlijā un augustā sāksies 
pirmie būvdarbi par piešķirtajiem pa-

pildu līdzekļiem. LVC būvinženieri un 
iepirkumu speciālisti tuvākajos mēne-
šos strādās ļoti intensīvi. Esmu pār-
liecināts, ka mēs veiksmīgi realizēsim 
iecerēto, neskatoties uz saspringtiem 
termiņiem,” pauž VAS Latvijas Valsts 
ceļi valdes priekšsēdētājs Jānis Lan-
ge. Gan no ekonomikas “sildīšanas”, 
gan no valsts autoceļu sakārtošanas 
un satiksmes drošības viedokļa ir gan-
darījums par valdības lēmumu novirzīt 
papildu līdzekļus autoceļu sakārtoša-
nai. Šogad autovadītāji noteikti pama-
nīs vairāk būvdarbu, bet nākamgad 
varēs lietot labākus un drošākus auto-
ceļus, norāda Lange.

Papildu fi nansējums tiks novirzīts 
arī satiksmes drošības paaugstināša-
nas projektiem. Plānots, ka kopumā 
apmēram 20 kilometros valsts galveno 
autoceļu tiks uzstādītas drošības barje-
ras. Drošības barjeras plānots uzstādīt 
arī tajos ceļu posmos, kas ir ļoti ciešā 

tuvumā pie ūdenstilpnēm. Uzlabojot 
satiksmes organizāciju, valsts galveno 
autoceļu krustojumos tiks atjaunoti 
virzienu rādītāji, kuri ir nokalpojuši 
savu laiku un vairs pietiekami neatsta-
ro, līdz ar to ir grūti saredzami. Atse-
višķos valsts galveno autoceļu posmos 
tiks ierīkotas ribjoslas, kopumā aptu-
veni 70 kilometros. Tāpat līdzekļi tiks 
ieguldīti divu gājēju un velosipēdistu 
celiņu izbūvei: Murjāņos no Gaujas til-
ta līdz Murjāņu sporta skolai un Beb-
erbeķos, lai novirzītu gājēju plūsmu uz 
drošu pāreju pār Rīgas apvedceļu (A5).

Visi valsts autoceļu objekti, uz ku-
riem plānots veikt darbus par papildu 
līdzekļiem, ir atzīmēti būvdarbu kartē 
LVC mājas lapā www.lvceli.lv, kā arī 
zemāk galerijā pievienotajā kartē.

Avots: lvceli.lv 

No 1. jūnija vairākas izglītības jomas aktivitātes varēs īstenot klātienē
Valsts pārbaudījumi un iestājpār-

baudījumi pamatizglītības, vidējās 
izglītības un augstākās izglītības pa-
kāpē, bērnu un jauniešu nometnes, 
pieaugušo mācību process, interešu 
izglītības process, kā arī vēl vairākas 
sporta aktivitātes varēs noritēt klā-
tienē no 2020. gada 1. jūnija, informē 
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). 

Par šādiem nosacījumiem lēma Mi-
nistru kabinets, pieņemot grozījumus 
2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 
103 „Par ārkārtējās situācijas izsludi-
nāšanu”. IZM rosinājusi atvieglot Co-
vid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas 
līdzšinējo regulējumu, lai pakāpenis-
ki atgrieztos pie pilnvērtīga izglītības 
procesa. Respektējot iepriekš noteik-
tos ierobežojumus, daudzas izglītības 
jomas aktivitātes varēja īstenot tikai 
daļēji.

Arī augstākās izglītības pakāpē 
valsts pārbaudījumi varēs noritēt klā-
tienē, ja tie nebūs iespējami attālināti. 
Klātienes formātu varēs izmantot arī 
profesionālās kvalifi kācijas eksāme-
niem un iestājpārbaudījumiem.

IZM pieņemtie rīkojuma grozījumi 
paredz atļaut nometņu darbību no 1. 
jūnija. Tā kā nometnes mēdz būt ļoti 
dažādas – sākot no interešu izglītības 
un beidzot ar piedzīvojumu un sporta 
nometnēm, kā arī to formāti mēdz būt 
dažādi – dienas vai diennakts, – ir sa-
gatavotas nometņu rīkošanas vadlīni-
jas, kuras tiks nodotas nometņu orga-
nizatoriem. 

Neievērojot 2 m distanci, būs atļau-
ti sporta treniņi (nodarbības) tādiem 
sportistiem, kuri ir Latvijas pieaugušo 
izlašu, Latvijas Olimpiskās vienības 
un Latvijas Paralimpiskās vienības 

dalībnieki, kā arī tādu komandu sporta 
spēļu augstāko līgu komandu dalībnie-
ki, kuri veic no rakstveida līguma izrie-
tošus sportista pienākumus. Tomēr tas 
nebūs attiecināms uz cīņu sporta veidu 
sportistiem.

Lai gan valdība izšķīrās par Covid-19 

izraisītās ārkārtējās situācijas ierobe-
žojumu mazināšanu, tomēr jāatceras, 
ka nosacījumi pulcēšanās, publisko 
vietu un pasākumu apmeklēšanai jop-
rojām ir spēkā – ne vairāk kā 25 perso-
nu pasākumi, ievērojot 2 m distanci un 
stingrus higiēnas noteikumus.  
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Pārtikas paku sadale ģimenēm Daugavpils novadā
2020. gada 6. aprīlī, sakarā ar izglī-

tojamo attālināto apmācību, Daugav-
pils novada domes deputāti pieņēma 
lēmumu veikt Daugavpils novada paš-
valdības administratīvajā teritorijā dzī-
vesvietu deklarējušo izglītojamo ēdinā-
šanu.

Ēdināti tiek 5.- 6. gadīgie, kā arī 1.- 9. 
klases izglītojamie, kas nāk no trūcī-
gām, maznodrošinātām vai daudzbērnu 
ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglīto-
jamo izglītības ieguves formas vai vie-
tas) izsniedzot pārtikas pakas.

Kopā ar Līksnas pagasta pārvaldes so-
ciālajiem darbiniekiem devāmies vienā 
no šādiem braucieniem, kuriem šoreiz 
bija jānogādā pakas kopumā 35 Līksnas 
pagasta bērniem. ”Pakas vedam divreiz 
mēnesī. Viena paka jau ir aizgājusi. Tās 
vecāki sagaidīja ar pārsteigumu. Dau-
dzi bija priecīgā noskaņojumā, tādēļ, ka 
viņus atceras. Šodien pakas vedam otro 
reizi,” skaidro Līksnas pagasta sociālā 
darbiniece Elvīra Vorošena.

Produktu klāsts pakās katru piegā-
des reizi tiek daļēji mainīts. Nemainīgs 
paliek tikai tajās esošais produktu uz-
turvērtības daudzums, kuru skolēniem 
ir jāsaņem ikdienā. Pakā ietilpst olas, 
desiņas, putraimu izstrādājumi, milti 
un persiku pusītes, biezpiens, sviests, 
skābais krējums, tēja, makaroni, iebie-
zinātais piens, zirnīši, cukurs, kā arī 
saldās pārslas. 

Piegādes maršrutā satiktās ģimenes 
uzsver, ka mājās mācīšanās process ir 
sarežgīts un arī paši bērni vēlas atgriez-
ties skolās, bet, kamēr ārkārtējā situā-
cija saglabājas, šāda veida pašvaldības 
atbalsts ir nepieciešams.

Karīna Atgone (4 bērnu māte) dalās 
ar savu pieredzi: ”Man kā mammai grū-
ti mājās ar viņiem. Pirmais bērns ir ot-
rajā klasē, otrais ies pirmajā klasē, arī 
vajag ar viņu mācīties, trešo vajag iemā-
cīt burtiņiem, cipariem, un vēl ir cetur-

tais bērns, mazākais,” piebilstot, ka ar 
pakām ģimene ir pilnībā apmierināta.

”Atbalsts jau ir ģimenei, protams. Ja 
sēž mājās, ēdamais aiziet ļoti ātri. La-
bāk, lai iet skolā, tur ir vienkāršāk,” at-
zīst trīs bērnu tēvs Aldis Rokjāns.

Sociālie darbinieki strādā sociālā die-
nesta sagādātajos specializētajos ap-
ģērbos un aizsargmaskās, kas ir nepie-
ciešams, lai pasargātu ģimenes un arī 
pašus darbiniekus no vīrusa izplatības. 
”Mums, sociālajiem darbiniekiem, tas 
sanāk it kā lieks darbs, bet tomēr tā ir 
arī iespēja apmeklēt cilvēkus mājās ša-
jos grūtajos laikos. Mēs tomēr redzam, 
vai ģimenei viss ir kārtībā. Iznāk arī ar 
vecākiem parunāt par kaut ko, sakārtot 
dažādas lietas. Tomēr mums ir arī da-
žas augsta riska ģimenes. Vienlaikus 
tas ir arī apmeklējums,” skaidro Elvīra 
Vorošena.

Izglītojamo ēdināšanas izmaksas sa-
sniedz 1,42 eiro mācību dienā. Pārtikas 
pakas tiek iepirktas un piegādātas vie-
nu reizi divās nedēļās.

Pieņemtais lēmums darbosies līdz 
tam brīdim, kad tiks atjaunotas klātie-
nes mācības izglītības iestādēs, bet ne 
ilgāk, kā līdz mācību gada beigām.

Atgādinām, ka 15. aprīlī Daugavpils 
novada domes ārkārtas sēdē apstiprinā-
ti papildus saistošie noteikumi, kas pa-
redz piešķirt pabalstu krīzes situācijā, 
ēdināšanas atbalstu bērniem un atbal-
stu attālinātam mācību procesam. Šo 
atbalstu var saņemt ģimenes/personas, 
kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas 
Daugavpils novada administratīvajā 
teritorijā, un, kuras atbilst pabalsta pie-
šķiršanas kritērijiem.  

Sīkāku informāciju par atbalsta vei-
diem iespējams atrast mājaslapā dau-
gavpilsnovads.lv sadaļā ”Pašvaldība” 
vai sadaļā ”Sociālais darbs un veselība”. 

Dainis Bitiņš

Naujenes Novadpētniecības muzejā top keramikas izstāde

Īstenojot pārrobežu projektu, Nau-
jenes Novadpētniecības muzejs ir pa-
plašinājis keramikas kolekciju, ko jau 
drīzumā varēs aplūkot izstādē „Podnie-
cības tradīcijas Daugavpils novadā”.

“Pateicoties Latvijas-Lietuvas-Balt-
krievijas pārrobežu sadarbības projek-
tam “Seno amatu jaunā dzīve”, Nau-
jenes muzejā tiek īstenotas dažādas 
aktivitātes. Viena no tām ir unikālu 
kolekciju veidošana,” stāsta muze-
ja direktore Evita Kusiņa-Koļesņika. 
Projekta ietvaros plānots iegādāties 
95 eksponātus, kuri tiks izmantoti iz-
stāžu veidošanā. Pašlaik ir iepirkta 
jau liela daļa šīs kolekcijas, tostarp 
20 keramikas trauki, kas ir raksturīgi 
Daugavpils novadam. Tos pēc muzeja 
pasūtījuma darinājis Latgales kerami-
ķis Valdis Pauliņš, kurš mēģinājis pēc 
iespējas precīzāk atdarināt tieši Nau-
jenes pagastam raksturīgās saimniecī-
bas trauku formas. Savu darbu veido-
šanā keramiķis izmanto mālu, ko pats 
rok Daugavas krastos. 

Muzeja direktore uzsver, ka pirms 
tam tika veikts nopietns izpētes darbs, 
lai uzzinātu, kādus traukus savās 
saimniecībās izmantoja Naujenes pa-
gasta iedzīvotāji. Projektā iesaistītais 
zinātniski pētnieciskā darba eksperts 
strādāja LU Latvijas vēstures insti-
tūta Etnogrāfi sko materiālu krātuvē, 
kur iepazinās ar padomju laikos Dau-

gavpils novadā notikušo ekspedīciju 
materiāliem, kuros tika dokumentēti 
seno trauku zīmējumi, kas kalpoja par 
pamatu jaunu trauku darināšanā. 

Latgales podniecībai raksturīgas 
divas attīstības līnijas – praktiskā 
un dekoratīvā. Praktiskā podniecība 
tika izkopta vairāku tūkstošu gadu 
garumā, izgatavojot saimniecībai ne-

pieciešamos traukus. Izstādē šo veidu 
raksturo tādi saimniecības trauki kā 
vāraunieks (trauks ēdiena gatavoša-
nai), piena pods (trauks piena uzglabā-
šanai), pārosis (trauks ēdiena pārnēsā-
šanai), medaunieks (pods medus, piena 
produktu, ievārījuma glabāšanai), kā 
arī saimes bļodas un krūzes. Savukārt 
dekoratīvajai podniecībai jeb „kerami-
kas taisīšanai” Latgalē pievērsās 20. 
gs. sākumā. Spilgtākie paraugi ekspo-
zīcijā ir svečturi, svilpaunieki, vāzes, 
alus krūzes, sālstrauki un vazaunīki 
jeb puķu podi.

Muzeja ekspozīcijā pārstāvēti gan 
19. gadsimta beigu, gan 20. gadsimta 
sākuma Latgales podnieku veidotie 
saimniecības trauki, kurus Naujenes 
pagasta iedzīvotāji iegādājušies gada-
tirgos Juzefovā, Višķos, Izvaltā vai no 
ceļojošiem tirgotājiem. Kā arī ir skatā-
mi padomju laikos tapušie vecmeistara 
Andreja Paulāna un Latgalē mūsdie-
nās pazīstamu keramiķu Valda Pau-
liņa, Lilijas Zeiļas, Jura Krompāna un 
Voldemāra Vogula darbi.

Evita Kusiņa-Koļesņika rāda nepa-
rastas formas trauku, sauktu par ru-
komoiņiku. Šāds trauks roku mazgāša-
nai senāk bija katra vecticībnieka sētā.
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mazinājis šo trauku vērtību un noderī-
gumu. Muzeja direktore uzsver, ka se-
nāk cilvēki pret lietām izturējās daudz 
rūpīgāk nekā mūsdienās, neko neme-
ta ārā, bet mēģināja iespēju robežās 
visu salabot. Izstādē var apskatīt bļo-
du, kuru ir mēģināts “salāpīt”, lai var 
trauku izmantot tālāk un dot tam otru 
dzīvību. Ir arī ieplēsti trauki, kuri ir 
vērtīgi ar savām krāsām un rakstiem, 
kas atbilst vietējai keramikai. 

Keramikas izstāde ir tikai daļa no 
projekta aktivitātēm. Muzejs papildi-
na savus krājumus ar dažādiem etno-
grāfi skiem priekšmetiem, kuri saistīti 
ar tradicionālo Daugavas ielejas iedzī-
votāju nodarbošanos un senajām ama-
tu prasmēm, tostarp aušanu, adīšanu 
un podniecību. Viens no vērtīgākajiem 
muzeja ieguvumiem ir novada rok-
darbnieces Valentīnas Kurtišas rok-
darbu kolekcija -- rakstaini cimdi un 
zeķes. Vairākos cimdu un zeķu pāros 
ieadīti tieši Naujenes pagastam rak-
sturīgie raksti. Gan šie, gan daudzi citi 
rokdarbi būs apskatāmi rudenī izstādē 
“Rokdarbu tradīcijas Dvinas/Daugavas 
ielejas teritorijā”. 

Evita Kusiņa-Koļesņika stāsta, ka 
izstāde veidojas ļoti apjomīga, tāpēc 
keramikas ekspozīcija izvietota atse-
višķā telpā etnogrāfi jas nodaļā. Savu-
kārt novembrī apmeklētāji varēs skatīt 
ne tikai lielo izstādi, bet arī piedalīties 
jaunajā muzeja pedagoģiskajā prog-
rammā, kura ir saistīta ar stāstījumu 
par senām amatu prasmēm, vakarēša-
nas tradīciju, un katram dalībniekam 
būs iespēja apgūt dažādas senās amata 
prasmes muzejpedagoga pavadībā.

Projekta “Seno amatu jaunā dzīve” 
kopējās izmaksas ir 122 258 eiro, no 
kurām Eiropas kaimiņattiecību ins-
trumenta līdzfi nansējums ir 90% jeb 
110 032 eiro, valsts budžeta dotācija 
ir 2645,35 eiro, bet Daugavpils novada 
pašvaldības līdzfi nansējums ir 2645,35 
eiro.

Naujenes Novadpētniecības muzejs 
laipni aicina ikvienu nākt aplūkot gan 
jauno keramikas izstādi, gan pārējās 
muzeja ekspozīcijas. 

Inese Minova

Galvenokārt visi eksponāti nonākuši 
muzejā kā dāvinājums, katram trau-
kam ir savs stāsts. Izstādē pārstāvēti 
arī trauki no Slutišķu sādžas – gan 
ekspedīcijās ievākti oriģināli, gan to 

atdarinājums. 
Aplūkojot kolekciju, var secināt, ka 

daudzi senākie trauki ir ilgstoši kalpo-
juši ikdienā, par ko liecina gan plaisas, 
gan dažu detaļu trūkums. Taču tas nav 

Roboti ienāk Kalupes pamatskolā

Pateicoties ES fi nansējumam, Ka-
lupes pamatskola ir iegādājusies spe-
cializētos robotus, kuri tiek piedāvāti 
bērniem, kas apmeklē robotikas pulci-
ņu. Tajā kopumā nodarbojas 19 bērni, 
no otrās līdz astotajai klasei. Mazākie 
audzēkņi pārsvarā nodarbojas ar ro-
botu saskrūvēšanu jeb konstruēšanu, 
savukārt programmēšanas darbiņš 
tiek uzticēts vecāko klašu skolēniem. 
Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā 
divas mācību stundas pēc kārtas. 

Robotus iespējams vadīt, ieprogram-
mējot tos datorā, kā arī izmantojot savu 
viedierīci (mobilais telefons, planšete). 
Ir nepieciešams vien instalēt savai 
ierīcei atbilstošo programmu (datorā 
– mBlock, viedierīcēm – MakeBlock). 
Nākotnē pulciņā plānots izmantot arī 
ārkārtējās situācijas apstākļos skolai 
piešķirtās viedierīces, kuras patlaban 
tiek izmantotas bērnu attālināto mācī-
bu nodrošināšanai.

Pildot dažādus uzdevumus, bērni 
mācās vadīt robotus, iziet šķēršļu jos-
las, ka arī gatavojas lielākām, Latvijas 
mēroga sacensībām, kuras notiek ik 
gadu. (Šogad ieplānotās sacensības Rē-
zeknē nenotika koronavīrusa izraisīto 
ierobežojumu dēļ.)

Ar savu pieredzi dalās Kalupes pa-
matskolas direktores vietniece, ma-
temātikas un informātikas skolotāja 
Tatjana Romanceviča: ”Cik reizes bērni 
ieprogrammēs, šeit bija ieprogrammēts 
četras reizes apgriezties, robots to arī 
dara. Vienu reizi viņi pajokoja, 16 rei-
zes ielika, mēs diezgan ilgi gaidījām. 
Bet es bērniem ļauju mēģināt, jo tikai 
sakot ”dari tā un nekā savādāk!” bēr-
niem tas apnīk. Viņi grib to visu paši 
izmēģināt. Jāļauj bērniem arī kļūdīties 
– tad interese nepazūd. Teikšu godī-
gi – viņi ļoti gaida otrdienu, prasa vai 
pulciņš notiks. Bērni ar prieku nodar-
bojas.”

Šādi roboti Latvijas skolās sastopami 

ne tik bieži. Daugavpils novadā tādi ir 
vēl Vaboles un Randenes skolās. Ka-
lupes skolā ir pieejams arī lodēšanas 
komplekts. Ar tā palīdzību vecāko kla-
šu audzēkņi pašu spēkiem varēs izvei-
dot savus robotus.

Pulciņa ietvaros tiek attīstītas bēr-

nu radošuma, loģiskās domāšanas, kā 
arī roku motorikas spējas. Nodarboša-
nās ar robotiem ir dažādu priekšmetu 
vienlaicīga apgūšana: ”Vispirms tā ir 
mājturība, kaut kas no vizuālās māks-
las, jo bērniem jāspēj šo robotu salikt 
pareizi. Viena komanda man ļoti lēni 

strādāja, neprata pat saskaitīt ”punkti-
ņus.” Attīstās arī telpiskā domāšana, 
lai viņi paši saprastu un iedomātos, kā 
tas strādā. Kad robots ir saslēgts, sākas 
informātika (programmēšana). To var 
izmantot arī mācību priekšmetos, pie-
mēram, matemātikā, ieprogrammējot 
robotam noteiktu ceļa šķērsošanas attā-
lumu vai arī izmantot robotu, lai (zinot 
laiku un ceļu) aprēķinātu tā kustības 
ātrumu. Robotiem ir arī gaismas un 
skaņas sensori. To visu var izmantot 
fi zikas stundās,” stāsta Tatjana.

Kā piebilst skolotāja, robotu iegāde 
ir liels ieguvums skolas audzēkņiem, 
jo tie mācās pieņemt lēmumus paši. 
Iegūtās iemaņas tiem noteikti noderēs 
turpmākajās mācībās vidusskolā, un 
pavērs iespējas studēt tādās perspek-
tīvās nozarēs kā programmēšana vai 
robotika.

Par projektu: “Atbalsts izglītoja-
mo individuālo kompetenču attīstī-
bai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001), kurš 
tiek realizēts, sadarbojoties Daugavpils 
novada pašvaldībai un Valsts izglītības 
satura centram. Tā īstenošanas gaitā 
tiek organizētas ārpus skolas nodar-
bības, dažādu mācību priekšmetu pa-
dziļinātas apguves nodarbības, valodu 
apmācība, dažādas citas aktivitātes, 
vasaras nometnes u.c.

Mērķis: Nodrošināt Latvijas izglī-
tības pakalpojumu daudzveidību, kas 
balstīti uz individuālās mācību pieejas 
attīstību un ieviešanu vispārējās izglī-
tības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglī-
tojamo kompetences un mācību sasnie-
gumus.

Īstenošanas laiks: No 2017. gada līdz 
2021. gadam (4 mācību gadi) divos pos-
mos:

1. posms – 2017./2018. m.g. un 
2018./2019. m. g.

2. posms – 2019./2020. m. g. un 
2020./2021. m. g.

Dalībnieki: Vaboles vidusskola, 
Randenes pamatskola un Kalupes pa-
matskola.

 Dainis Bitiņš
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P E R S O N Ī B A

Aleksandra Muižnieka rokās koks pārvēršas ziedos

Gandrīz ikvienam no mums ir kāda 
aizraušanās, kas ikdienas dzīvi pada-
ra interesantāku. Vai tas būtu sports, 
rokdarbi, gleznošana vai kulinārija, 
nav svarīgi, galvenais, ka tas pa-
šam sniedz prieku un gandarījumu. 
Daugavpils novada iedzīvotājs Alek-
sandrs Muižnieks savu vaļasprieku 
atrada amatniecībā, pašmācības ceļā 
apgūstot kokgriešanas noslēpumus. 
Viņa rokās vienkāršs koka gabals 
pārvēršas skaistos ziedos. 

Skaidu smarža kopš bērnības
Ar kokgriešanu Aleksandrs aizrā-

vies tikai brieduma gados, lai gan 
pirmā iepazīšanās ar šo materiālu 
notikusi jau bērnībā. Aleksandrs 
stāsta, ka viņa tēvs savulaik bijis ļoti 
labs galdnieks, kurš izgatavojis mē-
beles – bufetes un dīvānus. “Padomju 
laikā veikalā praktiski neko nevarēja 
nopirkt. Tēvs pats lieca pat atsperes 
dīvāniem. Iedomājieties, kas tas par 
darbu?” stāsta Aleksandrs. Ar mēbe-
ļu izgatavošanu uz pasūtījumu tēvs 
pelnījis ģimenei iztiku, jo algas to-
laik bijušas niecīgas. Būdams mazs 
puika, Aleksandrs bieži pavadījis 
laiku tēva darbnīcā, kur smaržoja 
pēc ēveļskaidām. Viņam paticis tajās 
rušināties un kaut ko meistarot no 
koka klučiem. Tolaik zēniem bijusi 
ļoti iecienīta rotaļlieta -- koka plinte, 
tās tēsuši paši. Pirmais nopietnākais 
Aleksandra darbs no koka bija naža 
spals, vēlāk tādu pašu izgatavojis sa-
vam draugam. 

Pie kokgriešanas viņš atgriezās 
tikai pēc daudziem gadiem, turklāt 
diezgan nopietni. Ikviens, kas redzē-
jis Aleksandra no koka grebtos zie-
dus, jūtas pārsteigts par tik smalku 
un skaistu darbu. Kāpēc tieši ziedi, 
Aleksandrs īsti nemāk teikt, bet do-
mā, ka visdrīzāk aizķēris kāds raksts 
avīzē, kur ieraudzījis fotogrāfi ju ar 
Holandē izgatavotām koka tulpēm. 
Tās šķita pārāk primitīvas, izgriez-
tas no fi niera un nokrāsotas. Alek-
sandrs nolēma, ka pats varētu iz-
grebt no koka apjomīgus un skaistus 
ziedus. Iespējams, tieši spīts pierādīt 
pašam, ka var paveikt to labāk nekā 
holandieši, arī likusi ķerties pie ins-

trumentiem. Un Aleksandram tas arī 
izdevies.  

Vajadzīga liela pacietība un ne-
atlaidība

Meistars rāda nelielu no koka iz-
grebtu ziedu kompozīciju. Tas bijis 
viņa pirmais darbs, kas tapis no vien-
laidu gabala. Pamazām tam pievieno-
jās dažādi citi ziedi – lilijas, rozes, īri-
si, peonijas, fuksijas. “Vai zināt, kuru 
ziedu visgrūtāk izgrebt? Margrietiņu! 
Tai ir ļoti daudz plānu ziedlapiņu,” 
saka Aleksandrs. Margrietiņas visla-
bāk esot grebt no ozola vai oša koka, 
jo tie ir cieti. Taču lielākoties viņš 
izmanto liepas koku, kas ir mīksts 
un labi padodas grebšanai, turklāt 
liepas koksne nebīstas mitruma un 
nepūst kā bērzs. Ļoti izturīgs un ciets 
esot ķirsis, meistaram ir padomā da-
žas idejas, ko varētu no tā izgrebt. 
Pēc darba ar šo koku instrumenti gan 
ātri notrulinās un ir jāasina no jauna. 

Ziedu grebšanas tehniku Alek-
sandrs apguvis pašmācības ceļā, ek-
sperimentējot sākumā ar plastilīnu 
un putuplastu. Ja kāds darbs neiz-
devās, mēģinājis to izgrebt no jauna. 
Pamazām iekrājies plašs instrumen-
tu klāsts, kurā ir gan profesionāli 
Čehijā ražoti darbarīki,  gan paša 
izgatavoti. Aleksandrs rāda vienu 
tādu rīku, ko pats uzmeistarojis no 
padomju laika šķērēm, uz kurām pat 
vēl redzama to cena. Meistars atzīst, 
ka ar šiem instrumentiem jāstrādā 
uzmanīgi, jo viena nejauša kustība – 
un roka pušu. Sākumā tā arī bijis, ka 
rokas asiņoja, līdz piešāvies pie dar-
barīkiem. 

Pēdējos piecus gadus Aleksandrs 
bija metis mieru savai nodarbei, bet 
nu atkal ķēries pie darbarīkiem. Ne-
sen iesākts jauns darbs -- top roze. 

Agrāk viņš vispirms zīmējis skices, 
taču tagad to uzskata par tukšu laika 
šķiešanu un veido darbu pēc izjūtām. 
Gatavos darbus nelako, jo laka ko-
ku padarot nedzīvu, stiklainu. Ziedu 
kompozīcijām lieti noder arī mežābe-
les zari, uz kuriem “saplaukst” no ko-
ka izgrebtie ziedi. 

Viens darbs varot tapt diennakts 
laikā, ja kārtīgi pie tā piesēžas. Īpa-

šas darbnīcas Aleksandram nav, 
galvenokārt darbi top vasarā lauku 
mājās, kad ir atvaļinājums. “Vajag 
svaigu gaisu, lai smadzenes vēdi-
nās,” smejas meistars. Neviens viņa 
darbs neatkārtojas, katrs ir atšķirīgs. 
No gadu gaitā izgrebtajiem ziediem 
daudzi jau aizgājuši tautiņās. Alek-
sandrs tos nepārdod, bet ir izdāvinā-
jis radiem un draugiem. Vairāki dar-
bi aizceļojuši pat uz Itāliju, Šveici un 
Vāciju. Aleksandra ziedi pabijuši arī 
dažādās izstādēs. 

Neviens no abiem Aleksandra dē-
liem par amatniecību nav ieintere-
sējies. “Tas ir ļoti rūpīgs darbs, kas 
prasa daudz pacietības,” skaidro 
Aleksandrs.

Spoks, bet varbūt tikai fi zika
Ilgus gadus Aleksandrs nostrādājis 

par šoferi – sākumā autobusu parkā, 
tad PMK 9 Kraujā, kur strādāja ar 
smago tehniku. Visbeidzot gandrīz 
20 gadi pavadīti Daugavpils novada 
domē sarga darbā. Šogad Aleksandrs 
nolēmis iet pelnītā atpūtā. “Pietiks, 
jāprot savlaicīgi nospiest bremzes,” 
viņš saka. Taču te pavadītais laiks 
noteikti paliks labā atmiņā. 

Iespējams, daļa domes darbinieku 
Aleksandra klātbūtni pat nav pama-
nījuši, jo viņš strādā naktīs un svēt-
ku dienās, toties Aleksandram nekas 
nepaliek nepamanīts. Viņš sadzird 
pat vismazāko troksnīti ēkā vai ap to. 
“Dažkārt šķiet, ka naktī dzirdu ēkā 
soļus. Taču izrādās, ka ārpusē pret 
palodzi atsitas lietus lāses, radot dob-
ju atbalsi visā telpā. Tas īpaši rak-
sturīgs rudenī. Kad ēkā neviena nav, 
dzirdamība ir lieliska,” saka Alek-
sandrs. Šajā darbā piedzīvotas dažā-
das satraucošas situācijas, nakts dzī-
ve pilsētā brīžiem sit augstu vilni, it 
īpaši to varējis izjust 
divtūkstošo gadu sā-
kumā. Tolaik kā sēr-
ga bijuši narkomāni, 
kas mēdza naktīs pul-
cēties ēkas tuvumā, 
atstājot tur izlietotas 
šļirces. Piedzīvota arī 
zagļa iekļūšana ēkā. 
Reiz naktī ēkas tuvu-
mā dzirdējis apšaudi 
un izsaucis policiju. 
Beidzamajos gados 
gan viss esot mierīgi, 
arī par drošību pret 
garnadžiem ēkā ir 
gādāts. Vienīgi negu-
lētās naktis sāk likt 
sevi manīt. 

Darbā neiztiek arī 
bez spoku stāstiem. 
Aleksandrs atceras 
kādu savādu atgadī-
jumu pirms daudziem 
gadiem. Sarga tel-
pā uz galda atradies 
stikls, virsū tam stā-
vēja trauciņos salikti 
dažādi rakstāmpiede-
rumi. Ap diviem nak-
tī Aleksandrs grasī-
jies iziet apgaitā, kad 
pēkšņi aiz muguras 

atskanējis skaļš blīkšķis. Pagriezies 
viņš redzējis, ka stikls palecas un vi-
sas rakstāmlietas nokrīt uz grīdas, 
izveidojot apaļu piramīdu – garākie 
zīmuļi un pildspalvas pa riņķi apak-
šā, pārējie pēc izmēra pakāpeniski 
izkārtojās pa virsu. “Žēl, ka nenofo-
tografēju, veidojums bija neparasts,” 
saka Aleksandrs. Sajūta bijusi baisa, 
taču Aleksandrs cenšas šo parādību 
izskaidrot ar fi zikas likumiem, proti, 
pie vainas varēja būt uzkrājusies sta-
tiskā elektrība. 

Beidzot būs laiks atpūtai
Sākoties pavasarim, Aleksandrs 

kopā ar dzīvesbiedri Inesi tagad bie-
ži vien dodas uz savām lauku mājām 
Ciršos, kur iekopts dārzs un zivju 
dīķis. Par laika pavadīšanu pensijā 
viņš pat nešaubās: “Ja ir sava lauku 
māja, tad darba vienmēr pietiek.”

Aleksandrs aizrautīgi stāsta, kādi 
darbi gaida jau tuvākajā laikā. Pēc 
lietavām zāle aug griezdamās, būs jā-
pļauj. Dīķī ielaistas karūsas un līņi. 
Makšķerēšana ir vēl viena Aleksand-
ra aizraušanās. Vislabāk viņam pa-
tīk  makšķerēt Bicānu ezerā Riebiņu 
novadā. “Savā dīķī nav tik interesan-
ti, jo es jau zinu, ko noķeršu, bet tur 
vienmēr ir pārsteigums, jo ir liela ziv-
ju daudzveidība,” stāsta Aleksandrs. 
Viņš rāda milzu līdakas galvu, no ku-
ras plāno izveidot dekoru. Šo plēsoņu 
noķēris pirms pāris gadiem savā dīķī, 
tā bija pasākusi iznīcināt zivju krā-
jumus. 

Aleksandru gaida arī sagatavotie 
kokmateriāli jauniem darbiem, tāpēc 
garlaikoties viņam laika nebūs.

Inese Minova
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 Uz pirti pēc laimes sajūtas

Kopš seniem laikiem latviešiem 
pirts vienmēr ir bijusi īpaša vieta, 
kur attīrīt miesu un veldzēt garu. Arī 
mūsdienās pirtī iešana kļūst arvien 
populārāka. Šobrīd pirts ir viens no 
labākajiem veidiem, kā atgūties pēc 
dažādu vīrusu radītā stresa un sasil-
dīties vēsajā laikā.   

Višķu pagasta pirtnieces Dzintras 
Abarones pirtiņa tiek kurināta vairā-
kas reizes nedēļā. Lai arī pirts sezona 
tā īsti nekad nebeidzas, taču pavasa-
ris ir laiks, kad pirtniecei darba kļūst 
īpaši daudz, jo sākas augu vākšana 
dažādiem pirts rituāliem un sietas 
pirmās pirtsslotas.  

Ilgus gadus Dzintra nostrādājusi 
par sākumskolas skolotāju Spoģu vi-
dusskolā. Taču nolēmusi beidzot pie-
vērsties tikai savai sirdslietai. 

Pirtnieces zināšanas viņa apguvusi 
Pirts skolā, kur tagad pati strādā par 
pasniedzēju. Pirtnieka arodu apguvis 
arī dzīvesbiedrs Jānis. Dzintra lab-
prāt dalās savās zināšanās ar citiem, 
vadot dažādas meistarklases pirtsmī-
ļiem un skolu audzēkņiem. 

Latviskais SPA Latgalē
Māla krūzēs smaržo nesen ievākto 

kļavu ziedu tēja, ko pirtniece mu-
dina izbaudīt ar pieneņu medu. To 
viņa vārījusi pirmo reizi. Neesot ne-

kas sarežģīts, pieneņu ziedi jāaplej 
ar verdošu ūdeni, jāpievieno citrons 
un jāatstāj līdz rītam. Tad uzlējumu 
nokāš, uz litru pievieno kilogramu 
cukura un uz lēnas uguns savāra sī-
rupā. Līdzīgi varot pagatavot arī vīg-
riežu, piparmētru, viršu, pelašķu un 
plūškoku sīrupu. 

Viesojoties pie pirtnieces, var uzzi-
nāt par dažādu augu ietekmi uz cil-
vēka organismu, kā pagatavot pirts 
skrubjus un daudzas citas interesan-
tas lietas. 

Dzintra Abarone atzīst, ka pirts ir 
latviskais SPA, jo, izņemot mazgāša-
nos, tajā var izbaudīt augu smaržas, 
slotu un ūdens pieskārienus. Viņa 
pirtī neizmanto nekādus ķīmiskus lī-
dzekļus, arī gariņa uzmešanai traukā 
ieliets tīrs ūdens bez piedevām: “Ja 
vajag, novējo gaisā sausu vērmeli un 
jau ir aromāts.” Pirts rituālos Dzin-
tra izmanto visu, ko var saplūkt pļa-
vā vai mežā. 

Tuvu un tālu ir izdaudzināti pirt-
nieces īpašie skrubji, kas izgatavoti 
no dažādiem augiem. „Augi un skru-
bīši ir mūsu fantastiskā pievienotā 
vērtība,” teic Dzintra. Viņa neslēpj 
sveci zem pūra, bet labprāt dalās 
skrubju pagatavošanas noslēpumos. 
Tos pirtniece gatavo gan no svaigiem, 
gan kaltētiem augiem, samaļot kopā 

ar jūras sāli, medu vai brūno cuku-
ru. Svaigu augu skrubji gan uzreiz 
jāizlieto, jo ilgi neuzglabājas. Žāvētos 
augus var uzglabāt ilgāk un samalt 
vien īsi pirms došanās pirtī. Lielāko-
ties skrubjiem pamatā ir jūras sāls, 
kas veicina svīšanu un enerģētiski 
attīra ķermeni.  

Dzintra ir gluži kā māksliniece, kas 
acu priekšā uzbur dažādu krāsu un 
smaržu smēriņus: “Man patīk spēlē-
ties ar krāsām, tas ir kā gleznot ar 
sāli un augiem.” Pieneņu ziedlapiņas 
sāli iekrāso maigi dzeltenu. Ja sālim 
pievieno dažas kaltētas meža zemeņu 
ogas, tas iegūst rozā nokrāsu. Dabūt 
gatavu var gandrīz jebkuru toni -- 
zaļo, oranžo, sarkano un citus. 

Katram skrubim ir savs uzdevums 
pirts rituālā. Dzintra stāsta, ka pa-
rasti pirtsmīļus aicina izbaudīt čet-
ras sildīšanās reizes. Pirmajā reizē 
viņa izmanto sāls skrubi, kas palīdz 
svīst un attīrīties no smaguma sajū-
tas. Otrajā reizē der augu pulvera un 
cukura skrubis. Trešajā reizē seko 
pēriens, bet noslēgumā tiek uzlikta 
augu maska.  

“Skrubja sastāvdaļas var arī ne-
jaukt uzreiz kopā. Vispirms uzkaisa 
samaltus augus, tad brūno cukuru. 
Tā ir spēlēšanās ar sajūtām. Kāpēc 
pirts pēdējā laikā kļūst tik populāra? 
Jo cilvēkam vajag šos pieskārienus. 
Un tos pirtī var dabūt pārpārēm. Tās 
visas ir sajūtas -- kā pirtnieks uz-
ber augus vai sāli, kā krīt un novējo 
aromāts, kā čab slotiņas ar roku un 
ūdens pieskārienu.”  

Eļļu maģija
Līdzīgi kā skrubis, īpašas ir arī 

Dzintras gatavotās smaržīgās eļļas. 
Saimnieks Jānis atzīst, ka papeļu 
pumpuru eļļa esot viņa glābējs da-
žādās situācijās, jo īpaši pie apdegu-
miem. 

„Papeļu pumpurus savāc aprīļa bei-
gās, maija sākumā. Jāvāc brīdī, kad  
pumpurs sāk atdzīvoties, piepildīties 
ar suliņām un pumpura galiņā pa-
rādās dzintara lāsīte. Tas nozīmē, ka 
pumpurs ir pilns ar sveķiem un sulu,” 
pamāca Dzintra. Svaigus pumpurus 
viņa aplej ar vīnogu kauliņu eļļu un 
atstāj līdz vasaras beigām nogatavi-
nāties.

Papeļu pumpuri esot visaromātis-
kākie, taču var izmantot arī ceriņu 
ziedus, tiem gan jāuzlej uzsildīta eļļa, 
kas ik dienu jānokāš un jāuzlej svai-
gai ziedu porcijai, līdz iegūst vajadzī-
go aromātu.  

Viena no smaržīgākajām ir ievu 
mizu eļļa. Mizas jāievāc agri pavasa-
rī, kad vēl ir sulu laiks. Šī eļļa lieliski 
noder kā pretsāpju līdzeklis un pret 
sēnītēm. Līdzīgi gatavo arī kalmju 
sakņu izvilkumu. Pret rētām un ap-
degumiem lieliski noder asinszāļu 
eļļa. Tā gan jāgatavina saulē, kas pa-
līdz procesam noritēt pareizi. 

“Pašā pirts procesā es eļļiņas nenesu 
iekšā. Bet pašā noslēgumā, kad mūsu 

ķermenis ir mērcēts ūdenī, pucēts, 
pērts, berzts un masēts, vajag pabarot 
un mitrināt ādiņu. Tad var pievienot 
eļļu medum, ja nav pret to alerģija,” 
stāsta pirtniece. Viņu ģimenē pašu 
gatavotās eļļas kalpo ikdienas va-
jadzībām, lai saārstētu rētu vai citu 
kaiti. Tās lieliski aizstāj roku krēmu.  

Slota pērienam un sačubināša-
nai

Protams, neviena pirts nevar iztikt 
bez galvenā aksesuāra – slotas. Vie-
nai pirts sezonai Dzintra sien ap tūk-
stoš slotām. Katram pirtsmīlim vienā 
reizē nepieciešams gana daudz slotu, 
lai var palikt zem galvas, muguras 
un kājām, cepures vietā, pabalstīt 
plecus un izbaudīt pērienu. 

Slotas ir ļoti dažādas un katrai ir 
sava misija. Bērza, ozola un liepas 
slotas Dzintra sauc par darba slotām, 
kas paredzētas pērienam. Kļavu slo-
ta ir ļoti maiga un lieliski der uzčubi-
nāšanai. Vasarā viņa sien arī svaigās 
slotiņas, kurās reizē ar koku zari-
ņiem liek arī dažādus pļavu augus.

Piemēram, ar vīgriežu slotiņām var 
gan apčubināt, gan labi noberzt au-
gumu. Tai gan ir specifi sks aromāts, 
bet patīkams. Vīgrieze palīdz labāk 
svīst un nomierina. 

„Man vienmēr jautā, kā es līdz 
Jāņiem pagūstu sasiet slotas. Tas ir 
absolūtais stereotips, ka viss jāsasien 
līdz Jāņiem. Piemēram, ozolam un 
kļavai lapas līdz Jāņiem nemaz nav 
gatavas, lai var likt ziemas slotās.”

Dažkārt slotas tiek sietas pat au-
gustā. Dzintra gan ielāgojusi, ka slo-
tas jāsien jaunā mēnesī, jo vecā mē-
nesī sietām ātri apbirst lapas. 

Liela nozīme ir arī tam, vai slotiņas 
tiek pareizi uzglabātas un sagatavo-
tas pēršanai. Sausās slotiņas viņa 
uzglabā sasietas pa pāriem tā, lai tās 
brīvi karājas un nesaspiežas. Jau ie-
priekšējā dienā pirms paredzētās pir-
tiņas viņa vajadzīgo slotu daudzumu 
rūpīgi saliek lielā bļodā, apsmidzi-
na ar ūdeni un uzklāj mitru drānu. 
Kļavu slotiņas uzliek citām pa virsu 
un viegli aprasina. Mērcēšana ūdenī 
slotām nav nepieciešama, jo pārlieku 
izmirks. Zem drānas saglabājas mit-
rums, kas ļauj lapām burtiski atdzer-
ties. Strādājot šīs slotiņas ir čubino-
šas, vieglas, elastīgas un smaržīgas.  

Kad slotas un skrubji ir sagatavo-
ti, pirtniece uz lāvas klāj linu palagu, 
kam virsū bagātīgi liek svaigi pļautu 
zāli. Šajā smaržīgajā gultā guldina 
pirtsmīli, un var sākties pirts rituālu 
baudīšana. ”Ja cilvēks no pirtiņas iz-
nāk laimīgs, tātad pirtnieks savu dar-
bu ir padarījis godam,”  saka Dzintra 
Abarone. 

Inese Minova
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Vitālijs Aļeksejevs: “Galvenais vērtējums skolotāja darbam - audzēkņu sasniegumi”

2019. gada novembrī Daugavpils no-
vada Kultūras centrā “Vārpa” izskanē-
ja Latvijas Republikas proklamēšanas 
101. gadadienai veltīts svinīgais sarī-
kojums „Kopīgs ceļš”, kura laikā Dau-
gavpils novada pašvaldība teica paldies 
sava novada iedzīvotājiem, pašaizlie-
dzīgiem sava darba darītājiem.

Viens no Atzinības raksta saņēmē-
jiem bija Vitālijs Aļeksejevs. Viņš ir 
Kalupes pamatskolas sporta, mājturī-
bas un tehnoloģiju mācību priekšmetu 
skolotājs, kas ar savu darbu un entuzi-
asmu ir sekmējis izglītojamo zināšanu 
izaugsmes dinamiku. Viņa audzēkņi 
guvuši teicamus sasniegumus sportā. 
Sekmīgi un atbildīgi veicis uzdevu-
mus skolas mācību gada darbā. Ar au-

dzināmo klasi ”Zelta 
Zivtiņas” čempionāta 
fi nālā ieguvuši 2. vietu 
valstī.

Vitālijs stāsta, ka iz-
glītošanas darbu ir sā-
cis tālajā 1991. gadā, 
kā audzinātājs bērnu-
namā. Savukārt Kalu-
pes pamatskolā darbs 
sākās 1993. gadā 
sporta skolotāja spe-
cialitātē: ”Tajos laikos 
te bija divas plūsmas 
– krievu un latviešu. 
Bija vajadzīgi sporta 
skolotāji. Mans spor-
ta skolotājs ir aizgājis 
pensijā, un es atnācu 
viņa vietā. Par spor-
ta skolotāju strādāju 
līdz pat šai dienai. Pēc 
kāda laika pavērās 
iespēja mācīt arī māj-
turības priekšmetu, 
un tā kā biju vienīgais 

vīrietis skolotājs šajā mācību iestādē, 
tad nācās apgūt šo specialitāti. Tagad 
mācu abus šos priekšmetus.”

Kurā pusē ir Jūsu dzimtās vie-
tas?

Esmu piedzimis Kalupē un tieši Ka-
lupes skolā savulaik iemācījos pirmos 
burtus, ciparus. Vēlāk, kad pienāca 
laiks izvēlēties profesiju, man nebija 
domu kļūt par skolotāju. Bet dzīve pa-
griezās tā, ka strādāju savā dzimtajā 
skolā, un nemaz par to nenožēloju!

Kur Jūs mācījāties pēc skolas?
Pirmos skolotāja profesijas pamatus 

ieguvu Maskavas Jaunatnes institūtā. 
Tie bija interesanti laiki, jo tur mācī-
jās studenti no visas pasaules. Insti-
tūtā bija jaunieši ne tikai no tuvākām 

ārzemēm, bet arī no 
tālām, eksotiskām 
valstīm, kā Kuba, 
Jamaika, Laosa u.c. 
Mans kā studējošā 
uzdevums bija ie-
pazīstināt viņus ar 
Maskavas skaistāka-
jām vietām. Joprojām 
uzturam kontaktus, 
neskatoties uz to, ka 
esam izkliedēti pa vi-
su pasauli. Šogad bija 
plānots rīkot 30 gadu 
izlaiduma jubilejas 
absolventu tikšanos, 
kāds jau bija paņē-
mis biļetes no pašas 
Kubas! Diemžēl ko-
ronavīrusa izraisītās 
pandēmijas dēļ tik-
šanās tika atcelta. 
Vēlāk arī mācījos 
Daugavpils Universi-
tātē sporta skolotāja 
specialitātē.

Par ko Jūs sap-
ņojāt kļūt bērnībā?

Man patīk jūra un 

ūdens stihija kopumā, gan ezers, gan 
upe. Man arī dienests bija saistīts ar 
jūru. Pēc tā biju domājis kļūt par jūr-
nieku. Arī saviem izglītojamiem mēģi-
nu iemācīt mīlestību pret jūru. Viens 
no maniem kādreizējiem bērnunama 
audzēkņiem, Valentīns Saveļjevs, ta-
gad ir kļuvis par kapteini. Vienreiz 
viņš atbrauca un pateicās par to, ka sa-
vulaik viņu iedvesmoju kļūt par jūrnie-
ku, jo vecāku, kas dotu padomu, viņam 
nebija.

Kādas bija Jūsu audzināmās kla-
ses? 

Viens izlaidums bija tāds, kuru atce-
rēšos visu dzīvi. Savulaik viņi uzvarēja 
Zelta Zivtiņas čempionātā (2014./2015. 
m. g). Devītajā klasē būdami, viņi iz-
cīnīja otro vietu Latvijā. Nācās iziet 
sākumā Latgales atlases posmu (kurš 
norisinājies Daugavpilī), pēc tam vēl 
divus posmus. Dalība konkursā bija 
viņu izdoma. Šī klase bija unikāla ar 
to, ka tā bija ļoti vienota, neviens ne-
jutās atstumts. Galvenais, ka bērniem 
pašiem bija interese un motivācija pie-
dalīties. Ja ne viena, ne otra nav, tad 
rezultātu panākt nevar.

Kādus sasniegumus Jūsu au-
dzēkņi ieguvuši sportā?

Mums bija ”zelta” meiteņu paaudze. 
Šķiet 2006. gadā uzvarējām Daugavpi-
lī Jauno vieglatlētu kausā. Katrai no 
komandas dalībniecēm bija jāpiedalās 
kādās divās disciplīnās (tāllēkšana, 
sprints, vidus un garā distance, lodes 
grūšana, šķēpmešana, stafete). Vēlāk 
startējām nākamajā posmā Zilupē, 
kur arī uzvarējām. Tad pavērās iespēja 
braukt uz republikas līmeņa sacensī-
bām Valmierā J. Daliņa stadionā. Tur 
mēs valstī izcīnījām otro vietu! Trenē-
jāmies sporta stundās, bet protams, ar 
divām stundām nedēļā daudz neizdarī-
si. Tādēļ biju veltījis arī savu personīgo 
laiku, lai nodarbotos ar vieglatlētēm. 
Meitenes trenējās arī pašas, ārpus 
stundām.

Mūsdienās skolēnu kļūst arvien ma-
zāk, bet prieks, ka tagad parādījās vēl 
viena zvaigzne Mareks Meženiks. Viņš 
pat iekļuva Latvijas vieglatlētikas iz-
lasē. Tagad Mareks mācās vidussko-
lā Vabolē, bet atceros viņu kā aktīvu 
jaunieti, kuram interesēja visi sporta 
veidi. Viņam bija ne tikai talants, bet 
arī vēlme trenēties, kas deva rezultā-
tus. Mareks patlaban trenējas Dau-
gavpils novada Sporta skolā pie Janas 
un Dmitrija Hadakoviem. Savulaik pa-
guvis piedalīties arī Pasaules skolēnu 
krosa (5km) čempionātā Francijā.

Prieks par jauno paaudzi, kura arī 
aktīvi nodarbojas ar sportu, jo kalu-
pieši piedalās visos sporta veidos. Ie-
sāk sportot viņi tieši skolā, tad pāriet 
pagasta komandās, piedalās dažādās 
sacensībās – tas arī ir galvenais vēr-
tējums skolotāja darbam, ja tavs au-
dzēknis prot kaut ko izdarīt, sasniegt. 
Priecē arī fakts, ka kalupieši jau vai-
rākus gadus dominē futbolā mūsu no-
vadā. Pilnas zēnu komandas diemžēl 

nevaram patlaban salasīt, tādēļ klāt 
nāk meitenes, kuras spēlē ne sliktāk 
par zēniem!

Skolas dalība Olimpiskajā dienā 
kļuvusi par tradīciju

Skolotājs stāsta par Latvijas Olim-
piskās komitejas organizēto Olimpis-
ko dienu, dalība kurā jau kļuvusi par 
skolas tradīciju. Kalupes pamatskola 
ir novada visaktīvākā tās rīkošanā. 
Olimpiskajās dienās ciemos brauc arī 
dalībnieki no citām novada skolām. 
Katru gadu šīm dienām ir kāda ievirze 
– volejbols, teniss, futbols u.c. Tad vese-
lu dienu notiek stafetes, kas ir saistītas 
ar konkrēto sporta veidu.

Olimpiskajā dienā uz skolu tiek ai-
cināti pazīstami sportisti, piemēram, 
savulaik tika aicināts Ziemas Olimpis-
ko spēļu dalībnieks, kamaniņu brau-
cējs Agris Elerts. (A. Elerts piedalījās 
pirmajās Ziemas Olimpiskajās spēlēs 
neatkarīgās Latvijas izlases sastāvā 
1992. un 1994. gadā.), kā arī Vispasau-
les olimpiādes čempions, Pasaules Gi-
nesa rekorda uzstādītājs, svarbumbu 
celšanas meistars Vladislavs Petrovs, 
biatlona zvaigzne Jēkabs Nākums. 
Tikšanās ar sportistiem vienmēr kalpo 
kā vislabākais piemērs jauniešiem.

Vai skolotājs var kaut ko mācī-
ties no bērniem?

Protams! Visu laiku jāmācās! Ja ti-
kai mēģināsi iestāstīt savu, nepielāgo-
sies jaunajai situācijai, tad būs grūti. 
Ja salīdzinām 90. gadu skolēnus un 
tagadējos, tad, protams, tie ir pavisam 
dažādi skolēni. Jābūt mūsdienīgam un 
jāsaprot, ko skolēns vēlas tagad. Diem-
žēl daudziem skolēniem īstais sports 
interesē mazāk par virtuālo (datorā vai 
telefonā).

Kā ārkārtējās situācijas apstāk-
ļos vadāt stundas? 

Ja runājam par sportu - sūtu audzēk-
ņiem uzdevumus, veidoju videopamā-
cības par to, kā jāpilda vingrinājumi 
dažādos sporta veidos (skriešanā u.c.). 
Skolēnu uzdevums ir izpildīt šos vin-
grinājumus, kā arī atsūtīt atskaiti. Jā-
saka, ka skolēni labi tiek galā ar abiem 
uzdevumiem – uzfi lmē visu diezgan 
labā kvalitātē. Protams, mēs nevaram 
kopā uzspēlēt komandas spēles, bet 
fi ziskās sagatavotības pamati tiek no-
drošināti.

Ar ko nodarbojaties brīvajā laikā 
(hobiji, intereses)?

Brīvajā laikā (sestdien vai svētdien), 
kad nav nepieciešamības kaut kur 
braukt, dodos mežā sēņot. Man patīk 
brīvība, klusums, dabas (putnu) ska-
ņas. Patīk arī makšķerēt kādā vietējā 
upītē vai ezerā. Atrašanās dabā dod 
pozitīvu lādiņu un spēku visai darba 
nedēļai.

Paldies par sarunu!
Ar skolotāju sarunājās Dainis Bitiņš 
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Špoģu vidusskola gatavojas eksāmeniem

Lai ārkārtējā situācija valstī ne-
būtu šķērslis mācību gada noslē-
gumam un valsts pārbaudījumiem, 
ļaujot izlaiduma gada jauniešiem 
saņemt savu zināšanu objektīvu 
vērtējumu, kā arī izglītības ieguves 
dokumentu, Izglītības un zinātnes 
ministrija kopā ar Valsts izglītī-
bas satura centru ir veikusi virkni 
sagatavošanās darbu drošības un 
pārbaudījumu praktiskās norises 
jomā.

Skolas viedoklis
Ir atcelti eksāmeni 9. klašu sko-

lēniem, izņemot mazākumtautību 
izglītības programmām, kuriem 
tiek piedāvāta brīvprātīga iespēja 
kārtot valsts valodas eksāmenu. 
Špoģu vidusskolas direktore Ināra 
Onzule uzskata, ka tas bija pareizs 
lēmums, jo attālinātā mācīšanās, 
kas notika pēdējo divu mēnešu lai-
kā, nevar tikt pielīdzināma darbam 
klātienē, turklāt jaunākie audzēkņi 
eksāmeniem nav gatavi arī psiho-
loģiski. Taču par eksāmeniem 12. 
klasēs viedokļi dalās:

”Pirmais viedoklis bija, ka ek-
sāmeni būtu jāatceļ arī 12. klašu 
skolēniem. Man ir bezgalīgi žēl, ka 
skolēniem šādos apstākļos ir jākār-
to eksāmeni. No otras puses, mēs 
nezinām, kas notiks mūsu valstī un 
pasaulē pēc dažiem gadiem. Vai šis 
gads skolēniem neatspēlēsies vēlāk 

dzīvē, konkurējot ar absolventiem, 
kuriem ir nokārtoti centralizētie 
eksāmeni? To mēs nevaram zināt,” 
atzīst Špoģu vidusskolas direktore. 

Pēc viņas teiktā, skola var nodro-
šināt visus nepieciešamos drošības 
pasākumus eksāmenu laikā, līdz 
ar ko eksāmeni noritēs veiksmīgi. 
Arī paši topošie studenti apzinās 
eksāmenu svarīgumu, strikti ievē-
ro drošības pasākumus. Ierodoties 
skolā uz konsultāciju, redzam, ka 
visi skolēni ir maskās. Tajās būs jā-
pavada arī eksāmenu laiks.

Izmaiņas eksāmenu norisē
Ņemot vērā, ka 2020.  gada 30. 

aprīlī ir veikti grozījumi Ministru 
kabineta 2013. gada 21. maija no-
teikumos Nr. 281 “Noteikumi par 
valsts vispārējās vidējās izglītības 
standartu, mācību priekšmetu 
standartiem un izglītības program-
mu paraugiem” un grozījumi Minis-
tru kabineta 2019. gada 30. aprīļa 
noteikumos Nr. 183 “Noteikumi 
par valsts pārbaudes darbu norises 
laiku 2019./2020. mācību gadā”, kā 
arī Slimību profi lakses un kontro-
les centra un Veselības ministrijas 
ieteikumus, VISC ir veicis izmai-
ņas Valsts pārbaudes darbu prog-
rammās 2019./2020.m.g.: Eksāme-
ni ilgs līdz 3 astronomiskajām 
stundām, tiek samazināts uz-
devumu daudzums, saglabā-

jot eksāmenu grūtības pakāpi, 
svešvalodās nebūs valodas lie-
tojuma daļas, kā arī eksāmenos 
netiks paredzēti starpbrīži.

”Šobrīd mēs saprotam, ka būs 
tikai samazināts laiks, bet sarež-
ģītības līmenis paliek tas pats. No 
eksāmeniem tiks noņemti daži pos-
mi. Drošības pasākumi ir prioritāte 
nr. 1, jo mēs nevaram riskēt ar 12. 
klases skolēnu veselību. Mums ir jā-
nodrošina, lai mūsu skolēni nokļū-
tu līdz skolai un sekmīgi nokārtotu 
eksāmenus. Skolā jau pie pašām ār-
durvīm dežūrē medmāsa, kura pār-
bauda visus simptomus. Katram 
izglītojamajam tiek mērīta tempe-
ratūra. Šogad mūsu skolā eksāme-
nus kārto 15 izglītojamie, un telpa 
ļauj nodrošināt 2,5 m attālumu 
starp skolniekiem (starp soliem). 
Tiek nodrošināta roku dezinfekcija 
un izsniegtas maskas,” skaidro Inā-
ra Ondzule. Mutvārdu daļai tiks 
piemeklēta cita telpa, kur patlaban 
runas ierakstam tiek sagatavoti 
mikrofoni.

Pirmo eksāmenu 2. jūnijā 
skolēni kārtos angļu valodā, 
tad seko latviešu valodas eksā-
mens, kurš norisināsies 9. jūni-
jā, bet 12. jūnijā – matemātika. 
Pilnu grafi ku ar eksāmenu datu-
miem var apskatīt Valsts izglītības 
satura centra mājaslapā. 

Špoģu vidusskolas pieredze 
gatavošanās procesā

Špoģu vidusskolas angļu valodas 
skolotājs atzīst, ka attālinātais mā-
cību process gatavošanos eksāme-
niem būtiski nav ietekmējis:

”Cilvēki netika trenēti kaut kam 
tādam. Visiem tas bija kaut kas 
jauns. Eksāmens iepriekš bija pa-
redzēts marta sākumā, un līdz tam 
laikam jau viss tika izdarīts. Šobrīd 
vairāk tiek strādāts uz klausīšanos, 
lasīšanu, teksta analīzi, interpretā-
ciju.”

Pēc Sandra Skaraiņa teiktā, ār-
kārtējās situācijas laiks skolēniem 
ļāva pat vēl labāk sagatavoties 
eksāmenam, un kopumā nāca par 
labu:

”Es ceru, ka ieguvumi ilgtermiņā 
būs lielāki, jo skolēniem bija iespē-
ja koncentrēties pašiem uz sevi, jā-
kļūst atbildīgākiem. Visu cieņu ve-
cākiem, kuri varēja apvienot savu 
darbu un bērnu kontroli, jo bija jā-
pārbauda vai viss tiek darīts. Tāpat 
tā bija iespēja vecākiem vairāk ie-
dziļināties mācību procesā, un skol-
niekiem vairs nebija iespēju pateikt, 
ka nekas nav uzdots mājasdarbos.” 

Angelina Šnitko ir Špoģu vidus-
skolas 12. klases izcilniece. Pēc vi-
dusskolas pabeigšanas viņa plāno 
studēt medicīnu, tādēļ kā papildek-
sāmenu ir izvēlējusies kārtot biolo-
ģiju:

”Kad sākās ārkārtējā situācija 
un attālinātās mācības, risinājām 
pagājušo gadu eksāmenus. Tagad, 

kad esam skolā, tas bija sava vei-
da izaicinājums, jo divus mēnešus 
mēs te negājām. Labāk ir mācīties 
klātienē, jo man patīk komunicēt 
ar skolotāju. Vakar mums bija pir-
mā konsultācija, un bija grūti sēdēt 
maskā, bet šodien jau vienkāršāk.” 
Kopumā Angelina ir noskaņota po-
zitīvi un eksāmenus cer nokārtot 
labi. Viņa atzīst, ka katram cilvē-
kam piemīt uztraukums, bet viņai 
tas palīdz vairāk uzmanības veltīt 
darbam.

”Gatavojamies individuāli, mā-
jās. To, ko skolotāji atsūta, to arī 
izpildām. Kontaktējamies arī savā 
starpā, prasām viens otram, kas 
labāk padodas, kas iznāk un neiz-
nāk. Neliels šoks bija, kad atliekot 
vien dažām dienām, atcēla angļu 
valodas (marta) eksāmenu. Infor-
mācijas par eksāmenu norisi mums 
pietiek, jo mēs sazinājāmies ar kla-
ses audzinātāju, kura mums visu 
paskaidroja un nodeva informāci-
ju. Domāju, ka eksāmenu nolikšu 
labi, nebūs nekādu problēmu,” par 
savu pieredzi, gatavojoties eksāme-
niem, stāsta 12. klases skolnieks 
Armands Šaršuns.

Ieteikumi konsultāciju un 
pārbaudījumu organizācijai 

Sadarbībā ar Veselības ministri-
ju ir sagatavoti „Ieteikumi 9. un 12. 
klašu izglītojamo un profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņu pirm-
seksāmenu klātienes konsultāciju 
un valsts pārbaudījumu organizē-
šanai un norisei ārkārtējās situā-
cijas laikā”, kuru pamatā ir regu-
lējums distancēšanās, higiēnas, 
individuālo aizsardzības līdzekļu 
un pašizolācijas ievērošanai, ja sko-
lēns ir atgriezies no ārvalstīm. Lī-
dzās tam, ka skolās būs nodrošināti 
individuālās aizsardzības līdzekļi, 
atbilstošs telpu plānojums, lai ne-
tiktu pārsniegts personu skaits 
(25), kā arī noteikts eksāmenu il-
gums (3 stundas), jāatceras, ka uz 
eksāmenu nedrīkstēs doties, ja ir 
elpceļu infekcijas pazīmes.

Detalizēta informācija par ek-
sāmenu norisi

Valsts izglītības satura centrs sa-
gatavojis detalizētu informāciju par 
eksāmenu norisi, ar kuru aicinām 
iepazīties ne tikai skolu direktorus 
un skolotājus, bet arī vecākus un 
skolēnus. Lai gan katru gadu top 
šāds eksāmenu norišu apraksts, šo-
reiz tas ir ar papildu akcentiem, jo 
ņemta vērā ārkārtējā situācija un 
valstī noteiktie epidemioloģiskās 
drošības pasākumi. Šī informācija 
arī mazinās satraukumu un neziņu 
par eksāmenu norisi kopumā.

Dainis Bitiņš
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Ražens gads Špoģu vidusskolā 
Špoģu vidusskolai šis mācību gads ir 

sanācis panākumiem ražens. Kopvēr-
tējumā skola ieņem 1. vietu olimpiāžu 
rezultātu un 2. vietu interešu izglītības 
darbā vidusskolu grupā Daugavpils 
novadā.

”Mums ir 17 skolēni, kas ir ieguvu-
ši godalgotas vietas, kā arī atzinības 
rakstus. Veiksmīgi starti ir arī valsts 
līmenī, un šis rezultāts, protams, prie-
cē. Olimpiāžu laureāti ir no 1. līdz 12. 
klasei, kurā šogad tādi ir pieci audzēk-
ņi,” stāsta skolas direktore.

Šajā mācību gadā skolas audzēkņi 
ieņēmuši 14 godalgotas vietas, kā arī 
saņēmuši 9 atzinības. Lielākā daļa 
apbalvojumu ir par latviešu valodas 
un literatūras, kā arī krievu valodas 
priekšmetiem, viena godalgota vieta 
bioloģijā un trīs par skolēnu pētniecis-
kiem darbiem.

”Skolas mērķis ir maksimāli labi 
sagatavot skolēnus, dot viņiem zināša-
nas, lai tie būtu konkurētspējīgi jebku-
ros apstākļos. Olimpiādē skolēns var 
padziļināti apgūt zināšanas, un, ja 
skolēns ir daudzpusīgs, tad tā ir dzīves 
pieredze, kas noderēs jebkurā dzīves si-
tuācijā,” skaidro Ināra Ondzule.

Skolas lepnums
Angelina Šnitko ir 12. klases skolnie-

ce, kura šajā mācību gadā ir paguvusi 
piedalīties trīs novada olimpiādēs un 
vienā valsts līmeņa olimpiādē latviešu 
valodā un literatūrā, kurā tika ieņem-
ta 2. vieta: ”Es atceros to dienu, kad 
man piezvanīja skolotāja un pateica, 
ka man ir tā 2. vieta. Sākumā es neti-
cēju – domāju, ka skolotāja grib mani 
izjokot. Tas bija pārsteigums.”

”Olimpiādes tēma bija ļoti intere-
santa – ” Māris Čaklais”. Skolnieki 
kopumā dzeju diezgan grūti uztver. 
Angelinai radās ļoti liela interese par 
to, un tad mēs Daugavpilī ieguvām 3. 
vietu, un devāmies uz Rīgu. Vēlāk sā-
kās problēmas ar grāmatu meklēšanu, 
mēs paši pasūtījām internetā kritiskas 
grāmatas par Māri Čaklo. Vienu citu 
grāmatu pat kopējām. Tā kā Angeli-
na ir ļoti neatlaidīga, atbildīga, viņa 
paralēli citām nodarbēm spēja atrast 
laiku. Tā mēs arī tikām olimpiādē,” 
stāsta latviešu valodas skolotāja Alo-

īda Suveizda.
Angelinai padodas visi priekšmeti. 

Viņas vidējā atzīme mācību priekšme-
tos ir 9,68 balles. Kā papildeksāmenu 
viņa kārtos bioloģiju, jo savu turpmāko 
dzīvi Angelina vēlas saistīt ar medi-
cīnu: ”Man patīk izzināt visu, uzzināt 
kaut ko jaunu un par to izstāstīt citiem. 
Visvairāk man patīk bioloģija, es jau 
no 9. klases braucu uz olimpiādēm, un 
tieši tas man rosināja iemācīties kaut 
ko vairāk.”

Sagatavošanās olimpiādei ir no-
pietns process, un tam tika veltīts liels 
ārpusstundu darbs. Skolotāja atzīst, 
ka tādi skolēni kā Angelina ir retums:

”Es pat teiktu tā, ka viņa ir tāds kā 
Latvijas ”dzintargraudiņš”. Pateicoties 
tādiem skolēniem kā Angelina, es do-
māju, ka mūsu valstij noteikti ir nākot-
ne.” 

Bioloģijas olimpiādei, kurā Angelina 
ieņēma 3. vietu, sagatavoja bioloģijas 
skolotāja Anna Vasiļjeva, savukārt 
ekonomikas olimpiādei, kur skolniece 
saņēmusi atzinību, - Lilija Tipāne.

Citi skolas audzēkņu sasniegumi
Skola lepojas arī ar pārējiem savas 

skolas audzēkņu sasniegumiem. Tā 
Anastasija Kosoņa no 11. klases skolo-
tājas Ivetas Lazarevas vadībā ir iegu-
vusi 1. vietu latviešu valodas un litera-
tūras olimpiādē.

Krievu valodas olimpiādē ievēroja-
mus panākumus guvušas 12. klases 
skolnieces Valērija Cirša un Valerija 
Ļebedjoka. Skolotājas Irīnas Grebežas 
vadībā viņas ieņēma 1. vietu. Tāpat 1. 
vietu valsts krievu valodas olimpiādē 
ieguva Jūlija Putāne (10. klase), šajā 
pašā priekšmetā 2. vietu ieguva arī 
Normunds Grauzs (9. klase) un Edu-
ards Svarnovičs (10. klase).

Dmitrijam Žukovecam, Jeļenai Toro-
povai un Viktorijai Aļeksejevai ir ievē-
rojami sasniegumi (visiem 3. vietas) 
Daugavpils novada skolēnu pētniecis-
kajos darbos.

Atzinības par dalību olimpiādēs sa-
ņēma arī Dmitrijs Žukovecs, Elāna 
Gavrilova, Armands Šaršuns, Aļeksejs 
Ņekraševičs, Emma Zdanovska, Mar-
kuss Samoilovs, Daņila Kirilovs, Nor-
munds Grauzs. Daudzi citi skolēni no 

Špoģu vidusskolas saņēma arī pateicī-
bas par dalību olimpiādēs, kas viņiem 
kalpos par sava veida stimulu turpmā-
kajās mācību gaitās.

”Milzīgs paldies mūsu skolēniem par 
to, ka viņiem nācās pielāgoties šiem sa-
režģītajiem apstākļiem. Vecākiem par 
viņu pacietību, izturību. Par to, ka vi-
ņiem nācās apgūt gan 1. klases, gan 5. 
klases programmu. Milzīga pateicība 
skolotājiem, kuri ar skolēniem sasnie-
dza augstus rezultātus olimpiādēs, kā 
arī attālinātajā mācību procesā savu 
darbu veikuši ar vislabāko sirdsapzi-
ņu,” saka skolas direktore.

Daugavpils novada skolu rei-
tings šajā mācību gadā:

Vidusskolu grupā olimpiāžu re-
zultātu kopvērtējumā 2. vietā (aiz 
Špoģu vidusskolas, kura atrodas pir-
majā vietā) ierindojas Salienas vidus-
skola, savukārt 3. vietu dala Sventes 
un Vaboles vidusskolas.

Interešu izglītības jomā vidus-
skolu grupā 1. vietā ierindojas Vaboles 
vidusskola, 2. vietā paliek Špoģu vi-
dusskola, savukārt 3. vietā ierindojas 
Sventes vidusskola.

Pamatskolu grupā 1. vietu olim-
piāžu rezultātu kopvērtējumā iegu-
va Naujenes pamatskola, 2. vietā ierin-
dojās Kalupes pamatskola, savukārt 
Silenes un Laucesas pamatskolas savā 
starpā dala 3. vietu.

Pamatskolu grupā interešu iz-
glītības darbā 1. vietu mūsu novadā 
ieņem Lāču pamatskola, 2. vietā ierin-
dojas Naujenes pamatskola, savukārt 
3. vietā – Kalupes pamatskola.

Skolas vadība pateicas attālinātā 
procesa organizēšanas palīgiem, kuri 
sniedza savu atbalstu: Ambeļu pagas-
ta pārvaldes sociālai darbiniecei Ja-
nīnai Gaidelei, Nīcgales pagasta soci-
ālo darbinieci Irīnu Buli, Bāriņtiesas 
darbiniecei Regīnai Kudiņai, Natālijai 
Pēterānei. Lielu pienesumu deva arī 
Daugavpils novada Izglītības pārval-
des organizētie tiešsaistes semināri, 
kuros bija iespējams saņemt padomus 
un rekomendācijas mācību procesa or-
ganizēšanā, kā arī aktuālo informāciju 
par valstī notiekošo.

Dainis Bitiņš

Ar biedrības “Daugavas Savienība” atbalstu uzstādītas ērtas kāpnītes pie Poguļankas upes 
aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava”

Divi no nozīmīgiem aizsargājamo ai-
navu apvidus “Augšdaugava” tūrisma 
objektiem Daugavas ielejā – Salienas 
dižakmens un sens arkveida tilts pār 
Poguļankas upi atrodas Daugavpils 
novada Salienas pagasta teritorijā, 
netālu no autoceļa P69 (Daugavpils-
Krāslava). Pašlaik ar biedrības “Dau-
gavas Savienība” atbalstu Daugavpils 
novada dome uzstādījusi ērtas kāp-
nītes, lai abus šos interesantos objek-
tus varētu apskatīt. Šeit jau iepriekš 
izvietota arī atpūtas vieta ar nojumi, 
informācijas stends, ir avotiņš, no ceļa 
norāde – “brūnā zīme”. 

Salienas dižakmens ir otrais lielā-
kais pašlaik zināmais laukakmens 
Daugavpils novadā. Tas novietojies Po-
guļankas (Salienas) upes labajā kras-
tā, I virspalu terasē. Netālu no tā iztek 
avotiņš. Tas ir valsts nozīmes dabas 
piemineklis.

Poguļankas upe ir Daugavas kreisā 
krasta garākā (24 km) pieteka dabas 
parka “Daugavas loki” un aizsargā-
jamo ainavu apvidus “Augšdaugava” 
teritorijā. Tās ielejā konstatētas dau-
dzas aizsargājamu augu un dzīvnieku 
sugas, kā arī vesela virkne dabas pie-
minekļu un kultūrvēsturisku objektu. 
Tipiska Augšzemes augstienes nogāžu 
straujupe, viena no kādreizējam fore-
ļupēm un, iespējams, arī lašu nārsta 
vietām.

Tilts pāri Poguļankas (Salienas) upī-
tei būvēts 19. gs beigās no šķeltiem un 
apstrādātiem laukakmeņiem. Arkas 
augstums ir 5,2 m, garums 5,5 m, pla-
tums 4,6 m. Tilts ir vietējas nozīmes 
arhitektūras un inženierbūves piemi-
neklis, viens no nedaudzajiem šāda 
veida tiltiem, kas salīdzinoši labā teh-
niskā stāvoklī ir saglabājies Daugav-
pils novadā.

Upītes ielejā no Poguļankas jaunā 
tilta līdz ietekai Daugavā ir saglabājies 
savdabīgs un savā ziņā pat unikāls da-
bas komplekss, kurā atrodas sekojošas 
dabas un kultūrvēsturiskas vērtības:   
Eiropas nozīmes aizsargājami biotopi 
– upes straujteces posmi, nogāžu un 
gravu meži· Daudz interesantu un pat 
unikālu ģeoloģiska rakstura apskates 
objektu – Daugavpils novada otrs lielā-
kais dižakmens (Salienas dižakmens), 
konglomerāti-  kvartāra iežu veidoti 
līdz 8 m augsti atsegumi, augšdevona 
pamatiežu – mālu un aleirolītu atse-
gumi upītes labajā krastā pie ietekas 
Daugavā, vecupes veidojumi, plaša, 
smilšaina delta, kas  veidojusies upītes 
akumulējošās darbības rezultātā.

Jolanta Bāra 
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Šovasar tiks īstenoti pieci jauniešu projekti

Vairāku gadu garumā Daugavpils 
novada dome rīkoja divus projektu 
konkursus jauniešiem: Uzlabosim sa-
vu ikdienu!, kas bija vērsts uz jaunie-
šu ideju realizēšanu dzīves kvalitātes 
uzlabošanai un lietderīgā brīvā laika 
iespēju dažādošanai, un Attīsti sevi! – 
jauniešu nometņu projektu konkurss. 
Šogad tika lemts apvienot šos divus 
projektu konkursus, kā rezultātā šī ga-
da februārī tika izsludināts Daugavpils 
novada jaunatnes iniciatīvu projektu 
konkurss Attīsti sevi!, paredzot mak-
simālo fi nansējumu vienam projektam 
1000 eiro. 

Kopumā tika saņemtas septiņas 
projektu idejas. Balstoties uz projektu 
konkursa vērtēšanas un pārraudzības 
komisijas lēmumu, tika atbalstīti pieci 
projekti. 

Kalkūnes pagasta jauniešu bied-

rības "Jāņoga" projekts "Mēs savai 
videi"

Projekts Mēs savai videi veicinās 
jauniešu radošuma attīstību, kā arī  
Jāņa Raiņa daiļrades popularizēšanu. 
Projekta ietvaros jaunieši tuvāk iepa-
zīsies ar Jāņa Raiņa daiļradi un, bals-
toties uz šīm zināšanām, veidos intere-
santus vides objektus, kas pēc projekta 
iepriecinās katru pagasta iedzīvotāju. 
Pateicoties projektam, tiks sakopta 
pagasta teritorija, labiekārtotas atpū-
tas vietas. Jaunieši norāda, ka tas būs 
ieguldījums Kalkūnes pagasta kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāšanā un 
kļūs par Kalkūnes pagasta jauniešu 
dāvanu Raiņa 155 gadu jubilejā.

Naujenes pagasta neformālās 
jauniešu grupas projekts "Iepazīs-
ti sevi"

Projekta mērķis ir veicināt jaunie-

šu jaunu prasmju un zināšanu ieguvi, 
sniegt praktiskās iemaņas par sejas 
ādas kopšanas un dekoratīvās kosmē-
tikas lietošanas pamatprincipiem, no-
drošinot jauniešu brīvā laika lietderīgu 
pavadīšanas iespēju dažādošanu lauku 
ciematos, veicinot jauniešu pašiniciatī-
vu un aktivitāti Naujenes pagastā.

Dubnas pagasta neformālās jau-
niešu grupas projekts "Florbola 
čempions"

Dubnas pagasta jaunieši ir lieli fl or-
bola cienītāji, un vēlas aktualizēt šāda 
brīvā laika pavadīšanu savā pagastā. 
Iepērkot visu nepieciešamo inventā-
ru, sakomplektējot komandu un cītīgi 
trenējoties, jaunieši plāno piedalīties 
Daugavpils novada fl orbola spēlēs, ku-
rās pārstāvēs savu pagastu, nevis spē-
lēs citu pagastu komandās. 

Līksnas pagasta jauniešu bied-
rības "Līksnas jauniešu kopiena" 
projekts "Snapskills"

Līksnas pagasta jauniešu vidū, ve-
cumā no 13 līdz 25 gadiem, tiks pie-
dāvāta un organizēta dienas nometne 
“Snapskills”, kuras galvenais mērķis 
būtu četru dienu garumā iepazīstināt 
jauniešus ar fotografēšanas pamat-
principiem. Jaunieši arvien vairāk un 
vairāk izmanto tehnoloģijas, interne-
tu un mobilās ierīces. Visbiežāk viņi 
skatās video, klausās mūziku un jeb-
kurā laikā var sazināties ar saviem 
draugiem. Paši sevi viņi saskata kā 
digitālo mediju lietotājus, ne tik daudz 
kā digitālā satura radītājus, lai gan tie 
katru dienu dalās ar tūkstošiem attēlu 
un video Instagram un citos sociālajos 
tīklos. Jaunās tehnoloģijas piedāvā 

iejusties profesionāla fotogrāfa ādā, 
vienkārši ieslēdzot kameru savā vied-
tālrunī. Mainīt ekspozīciju, gaismas 
jūtīgumu, diafragmu utt. 

Skrudalienas pagasta biedrības 
"Silenes stariņi" projekts "Jaunie-
šiem ir balss!"

Projekta mērķis ir sekmēt izpratni 
par Eiropas Savienības sabiedrību, vei-
cināt viņu integrāciju vienotā Eiropā, 
attīstīt kritiskās domāšanas prasmes 
un pašiniciatīvu. Galvenais projekta 
uzdevums ir paplašināt jauniešu re-
dzesloku, sniegt daudzpusīgāku un 
argumentētāku izpratni par viņu lomu 
Eiropā. Projekta laikā tiks izveidota 
jauniešu darba org-grupa, organizētas 
informatīvas aktivitātes, tiks veikta 
Daugavpils novada jauniešu aptauja 
par piedalīšanos vēlēšanās “Jaunie-
šiem ir balss!”, Daudzfunkcionālā cen-
tra “Skrudaliena” teritorijā tiks uzstā-
dīts norādes stabs “Mēs esam tālu, mēs 
esam blakus”, organizēts informatīvs 
un atraktīvs pasākums  “Mini pikniks 
ar Eiropu”, izveidots projekta kalen-
dārs.

Visas projektu aktivitātes norisinā-
sies laika posmā no 1. jūnija līdz 30. 
septembrim. Aicinām jauniešus un jau-
niešu biedrības sekot arī citu projektu 
konkursu aktualitātēm un izmantot 
iespējas iegūt fi nansējumu savu ideju 
realizēšanai. 

 Milāna Loča
Jaunatnes projektu koordinatore

Festivālam “Muzykys Skrytuļs” būs būt arī sarežģītos laikos!
Sakarā ar valstī notiekošo situāciju 

vīrusa COVID-19 pandēmijas iespai-
dā un esošajiem ierobežojumiem pub-
lisko pasākumu rīkošanā, festivāls 
“Muzykys Skrytuļs” ir gatavs notikt, 
arī ievērojot visas nepieciešamās dro-
šības prasības, informē festivāla koor-
dinatore Sanita Pinupe.  

Šogad tiks piedāvāta iespēja visiem 
interesentiem vērot festivāla digitālo 
versiju. Šis būs jauns, unikāls un vēl 
nebijis risinājums liela festivāla nori-
sei, reizē arī iespēja jauno latgaliešu 
mūziku klausīties neatkarīgi no savas 
fi ziskās atrašanās vietas. Jauna situā-
cija, jauni noteikumi, jaunas iespējas!

Festivāla mērķis ir popularizēt Lat-
gales kultūras identitāti, sniegt atbal-
stu jaunajiem autoriem un izpildītā-
jiem, sekmēt dziesmu izpildīšanu un 
tekstu rakstīšanu latgaliešu valodā. 
Tiešsaistes festivāls- koncerts pilnībā 
saskan ar festivāla ideju, jo, piedāvā-
jot to baudīt tiešsaistē un translējot 
kādā no radio kanāliem, informācija 
tiks nodota apmeklētājiem gan tie-
ši – piesaistot tos, kuri plāno baudīt 
latgaliešu grupu uzstāšanos, gan ne-
tieši – tiem, kuri nejauši būs ieslēguši 
raidstaciju, tādā veidā viņus ieintere-
sējot, izglītojot un parādot latgaliešu 
valodu, dziesmas un identitāti. Šī ir 
lieliska iespēja, ka nejaušos klausī-
tājus varētu uzrunāt un ieinteresēt 
latgaliešu valoda, lai pēc tam viņi jau 

apzināti atbrauktu iepazīt Latgali.
Pirmajā digitālajā latgaliešu mūzi-

kas festivālā klausītāji tiks iepazīs-
tināti ar klātienes festivāla dalībnie-
kiem, atskaņojot jaunās latgaliešu 
mūzikas labākās dziesmas. Atkarībā 
no situācijas un ierobežojumiem, ie-
spējams, šo festivāla risinājumu va-
rēs piedāvāt vērot arī nelielam ska-
tītāju pulkam. Ja tas tomēr nebūs 
iespējams, tad klātienē tiksies tikai 
organizatori un mūziķi. Tomēr festi-
vāla organizatori jau sāk apzināt dau-
dzas vietas Latgalē un ārpus tās (arī 
Rīgā un ārzemēs), kur cilvēki varētu 
sapulcēties nelielās kompānijās un 
klausīties festivālu iespējami labākā 
kvalitātē, kā arī vērot video tiešsaisti 
atbilstoši jūlija beigu drošības prasī-
bām. Tādējādi tiks panākts festivāla 
“Muzykys Skrytuļs” sākotnējais mēr-
ķis, lai mūzika skan iespējami plašai 
auditorijai.

Šajā esošo ierobežojumu laikā Latvi-
jas kultūrā arvien vairāk ienāk digitā-
li risinājumi dažādiem pasākumiem, 
tādā veidā kļūstot vēl mobilākiem un 
advancētākiem, izmantojot dažādas 
interneta vidē pieejamas platformas. 
Ir vērojams, ka šobrīd arī lielas kon-
certzāles, dažādi teātri un citas kultū-
ras iestādes piedāvā koncertus, izrā-
des un mākslu baudīt digitālā versijā. 
Un kādēļ tad nevarētu tikt izmantota 
šī laika priekšrocība un festivāls pār-

veidots un organizēts, kā pirmais digi-
tālais latgaliešu mūzikas festivāls.

Digitālajā festivālā piedalīsies gan 
jauni, gan jau populāri dažādu mūzi-
kas žanru mūziķi, kā arī tiks piesais-
tīti mākslinieki, kuri ir izteikuši vēlmi 
piedalīties festivāla aktivitātēs, tieš-
saistē rīkojot konkursus un uzvarētā-
jam dāvinot viņu darbus. Iepriekš tiks 
nofi lmēti un samontēti vairāki nelieli 
videoklipiņi ar intervijām, dažādiem 
Latgales skatiem, dejām un perfor-
mancēm, kuri tiks iestrādāti un pa-
rādīti šajā digitālās versijas ierakstā. 

Tiešsaistes pasākums norisināsies 
laikā, kad tika plānots festivāls – 25. 
jūlijā.

Astotais latgaliešu mūzikas festi-
vāls “Muzykys Skrytuļs” tiek realizēts 
ar Latgales reģiona attīstības aģentū-
ras, Valsts Kultūrkapitāla fonda un 
A/S Latvijas valsts meži fi nansiālu 
atbalstu. Festivālu tradicionāli rīko 
festivāla iniciatoru grupa un Līksnas 
pagasta pārvalde.
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Naujenes Mūzikas un mākslas skola uzsāk 
audzēkņu uzņemšanu 

2020./2021. mācību gadam 

Skola aicina apgūt sekojošas mācību programmas:
Daugavas ielā 29, Kraujā, Naujenes pagastā: 

• Klavierspēle – no 6 gadu vecuma*;
• Akordeona spēle – no 7 gadu vecuma;
• Saksofona spēle – no 8 gadu vecuma;
• Klarnetes spēle – no 8 gadu vecuma;
• Trompetes spēle – no 8 gadu vecuma;
• Trompetes spēle - no 8 gadu vecuma;
• Eifonijas spēle – no 8 gadu vecuma;
• Vijoles spēle – no 8 gadu vecuma;
• Kontrabasa - no 8 gadu vecuma;
• Vizuāli plastiskā māksla – no 6 gadu vecuma*.

Skrudalienas mācību punktā: 
• Akordeona spēle – no 7 gadu vecuma

Salienas mācību punktā: 
• Akordeona spēle – no 7 gadu vecuma
• Eifonijas spēle – no 8 gadu vecuma

“no 6 gadu vecuma *”  - izglītojamais var tikt uzņemts NMMS, ja ir reģistrēts 
Valsts izglītības informācijas sistēmā un uz iestāšanās brīdi ir citas vispāriz-
glītojošās iestādes audzēknis.

Iesniedzamie dokumenti: 
• Skolas direktoram adresēts iesniegums 

(veidlapa atrodama  https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/kultura/
naujenes-muzikas-un-makslas-skola/) 

• Dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
• Ārsta izziņa par bērna vispārējo veselības stāvokli;
• Ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, to noformē atbil-

stoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, 
paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievieno laika zīmogu un ie-
sniedz izglītības iestādē, nosūtot uz izglītības iestādes elektroniskā pasta 
adresi nmms@inbox.lv

 Dokumentus pieņem:
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas kancelejā, Daugavas iela 29, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads.  (Lūdzam apmeklējumu  pieteikt ie-
priekš sazinoties ar skolas administrāciju).

Papildus informācija pa tālruni 654 50287, mob. tālruni 26749424 vai 
sūtot uz e-pastu nmms@inbox.lv , naujenes_mms@inbox.lv

Špoģu Mūzikas un mākslas skola uzsāk 
audzēkņu uzņemšanu 

2020./2021. mācību gadam 

Špoģu Mūzikas un mākslas skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu 
2020./2021. mācību gadam. Skola piedāvā audzēkņiem mācības šādās 
programmās:
Špoģos

•  Vizuāli plastiskā māksla no 7-9 gadu vecuma;
•  Klavierspēle no 6-8 gadu vecuma;
•  Akordeona spēle no 8-10 gadu vecuma;
•  Kokles spēle 8-10 gadu vecuma.

Kalupes mācību punktā:
•  Vizuāli plastiskā māksla no 7-9 gadu vecuma;
•  Klavierspēle no 6-8 gadu vecuma;
•  Akordeona spēle no 8-10 gadu vecuma;

Vaboles mācību punktā:
•  Vizuāli plastiskā māksla no 7-9 gadu vecuma.

Kalkūnes mācību punktā:
•  Vizuāli plastiskā māksla no 7-9 gadu vecuma;
•  Klavierspēle no 6-8 gadu vecuma;
•  Akordeona spēle no 8-10 gadu vecuma.

Iesniedzamie dokumenti:
•  Skolas direktoram adresēts iesniegums 
•  Dzimšanas apliecības kopija;
•  Ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli.

Papildus informācija pa tālruni 654 52306, mob.tālruni 26414622 vai sko-
las e-pastu spogimms@inbox.lv 

Jūnijā darbu skolēnu vasaras nodarbinātības 
programmā uzsāks 51 skolēns

Pavasara koronavīrusa Covid-19 uz-
liesmojums ir ietekmējis daudzus cilvē-
kus un ļoti smagi iespaidojis arī uzņē-
mējus. Tika ietekmēta arī Daugavpils 
novada skolēnu vasaras nodarbinātī-
bas programmas īstenošana. Tomēr, 
pateicoties neatlaidīgam darbam un 
lojāliem uzņēmējiem, izdevās aizvietot 
uzņēmēju atsauktās vakances dīkstā-
vē nonākošo darba devēju pieteikumu 
atsaukumu dēļ.  Līdz ar ko kopumā šo-
gad plānots nodarbināt 138 skolēnus. 

Jau jūnija mēnesī dažādos Daugav-
pils novada uzņēmumos darbu uzsāks 
51 skolēns, gūstot praktisko pieredzi 
un iemaņas. Atšķirībā no 2019. gada, 
šogad ir krietni mazāk iespēju strā-
dāt jauniešus visvairāk interesējošās 

un saistošajās tūrisma un mazum-
tirdzniecības nozarēs. Lielākā daļa no 
uzņēmēju piedāvātajiem darbiem jau-
niešiem šogad ir saistīti ar teritorijas 
labiekārtošanu un palīgdarbiem. 

Ņemot vērā, ka valstī izsludinātās 
ārkārtējās situācijas dēļ valdīja liela 
neskaidrība par 9. klašu un vidussko-
lēnu eksāmeniem, tika pieņemts lē-
mums pagarināt pieteikuma termiņu 
darbam jūlijā un augustā līdz 29. mai-
jam.  Ar skolēniem, kas pieteicās dar-
bam jūlijā un augustā, sazināsimies 
jūnija otrajā pusē.   

 Jāzeps Krukovskis
Attīstības pārvaldes

Komercdarbības konsultants

Īstenos vairākus projektus
 Daugavpils novada ūdenstilpēs 

Zivju resursu aizsardzība Sven-
tes ezerā

Daugavpils novada dome plāno 
veikt zivju aizsardzības pasākumus 
Sventes ezerā. Projekta ietvaros 
iegādāsies laivu, kas būs nepiecie-
šama Sventes ezera 734,8 ha lielās 
sarežģītas konfi gurācijas akvatorijas 
apsekošanai un kontrolei. Projekta 
īstenošanas rezultātā ieguvēji būs 
Daugavpils novada, kā arī Daugav-
pils pilsētas un citi legālas makšķe-
rēšanas entuziasti, jo būs mazāk ne-
likumīgas makšķerēšanas gadījumu. 
Projekts iesākās š.g. aprīlī, bet pilnī-
bā realizēt to ieplānots līdz augusta 
mēnesim.

Zinātniskā pētniecība ezeros
Šī projekta ietvaros sagatavos ziv-

saimnieciskās ekspluatācijas no-
teikumus Kumbuļu un Vīragnas 
ezeram. Noteikumi ir nepieciešami, 
lai plānotu ezera apsaimniekošanu, 
nodrošinātu zivju resursu aizsardzī-
bu un atražošanu, uzlabotu ezeru 
ekoloģisko stāvokli. Lai ezeros veikt 

apsaimniekošanu, ir nepieciešama to 
sākotnēja zinātniskā izpēte un kva-
litatīvas rekomendācijas. Tas ļaus 
ilgtermiņā rūpēties par zivju resursu 
optimālu saglabāšanu. Projekta sā-
kuma termiņš ir š.g. maijs, savukārt 
noslēgums plānots uz decembri. 

Ūdenstilpju kontrolei iegādā-
sies dronu

Daugavpils novada ūdenstilpēs ar 
mūsdienu tehnoloģiju - attālinātās iz-
pētes palīdzību kontrolēs ezerus. Tā-
dējādi tiks samazināta vajadzība pēc 
cilvēkresursiem un degvielas, kā arī 
mazināsies tehnikas nolietojums. Ap-
rīkojums tiks izmantots nelikumīgo 
zvejas rīku konstatēšanai un vizuā-
lai fi ksēšanai, kā arī, lai konstatētu 
iespējamo ūdeņu piesārņojumu ar 
atkritumiem un noplūdēm. Projekts 
norisināsies no š.g. aprīļa līdz augus-
tam.
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Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2020. gada 2. jūnijā plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Rasaskalns” ar 
kadastra numuru 4498 005 0403   1.47 
ha platībā Daugavpils novada Višķu 
pagastā. Objekta sākotnējā cena – 
EUR 2518.00.

2020. gada 2. jūnijā plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals) ar kadastra 
apzīmējumu 4494 003 0103 Daugav-
pils novada Vaboles pagastā. Objekta 
sākotnējā cena – EUR 1589.00

2020. gada 2. jūnijā plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 

Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals) ar kadastra 
apzīmējumu  4494 003 0210  1.41 ha 
platībā Daugavpils novada Vaboles pa-
gastā. Objekta sākotnējā cena – EUR 
2189.00.

2020. gada 2. jūnijā plkst. 10:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals) ar kadastra 
apzīmējumu  4494 002 0230  4.23 ha 
platībā Daugavpils novada Vaboles pa-
gastā. Objekta sākotnējā cena – EUR 
3568.00.

2020. gada 2. jūnijā plkst. 11:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-

lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals) ar kadastra 
apzīmējumu 4492 003 0353   0.47 ha 
platībā Daugavpils novada Tabores pa-
gastā. Objekta sākotnējā cena – EUR 
908.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2020. 
gada 29. maijam plkst. 15.00. Daugav-
pils novada domē, 12.,19. kabinetos, 
Rīgas iela 2, Daugavpils.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. pan-
ta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš 
paziņojuma publicēšanas Latvijas Re-

publikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12., 19. ka-
binetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 15.00).

Iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu EUR 14.00 (četrpadsmit euro 
00 centi) un nodrošinājumu 10% ap-
mērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 
sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 
domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. 
uzziņām:   29412676. 

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagastā

Lidija Nezjamova (1949.g.)
Biķernieku  pagastā

Anatolijs Naumovs (1958.g.)
Vjačeslavs Ivanovs (1936.g.)

Valentīna Jablonska (1952.g.)
Dubnas pagastā 

Jānis Pudāns (1955.g.)

Kalkūnes pagastā 
Jevgeņija Zagorska (1941.g.)

Jeļena Vorslova (1958.g.)
Laucesas pagastā

Valentīna Kolosova (1958.g.)
Maļinovas pagasts

Antoņina Kuročkina (1938.g.)
Medumu pagastā

Leonora Kovaļevska (1932.g.)

Naujenes pagastā
Irina Širokova (1940.g.)

Vladimirs Perminovs (1944.g.)
Marfa Ivanova (1941.g.)
Vera Godjavina (1935.g)
Igors Paršins (1950.g.)

Valentīna Ignatāne (1952.g.)
Skrudalienas pagastā

Emīlija Dimitrijeva (1932.g.) 

Sventes pagastā
Aleksandra Perevalova (1932.g.)

Višķu pagastā
Mihals Kozjars (1948.g.)

Broņislava Kokina (1941.g.)
Janīna Oliņa (1922.g.) 

Mācību poligonā “Meža Mackeviči” 
intensīvi turpinās zemessargu apmācība

No 1.  līdz 30. jūnijam ieskaitot Daugavpils novada Vaboles pagasta mā-
cību poligonā “Meža Mackeviči” notiks Zemessardzes militārās mācības.

Nodarbību mērķis ir pilnveidot zemessargu zināšanas un iemaņas dar-
bā ar dažāda veida ieroču sistēmām.

Zemessardzes 3. Latgales brigādes teritorijā atrodas seši bataljoni – Ze-
messardzes 32. kājnieku bataljons Rēzeknē, Zemessardzes 34. kājnieku 
bataljons Daugavpilī, Zemessardzes 35. kājnieku bataljons Preiļos, Ze-
messardzes 55. kājnieku bataljons Aizkrauklē un Zemessardzes 56. kau-
jas nodrošinājuma bataljons Jēkabpilī, kā arī Zemessardzes 36. kaujas 
atbalsta bataljons Lūznavā.

Iedzīvotāju ievērībai! 
No 1.  līdz 30. jūnijam ieskaitot Daugavpils novada Vaboles pagasta mā-

cību poligona “Meža Mackeviči” apkārtnē iespējami pārvietošanās ierobe-
žojumi un būs izvietots drošības apķēdējums.

Mācību laikā pārvietosies militārā tehnika, bruņoti karavīri un zemes-
sargi, tiks izmantota mācību un kaujas munīcija, kā arī kaujas imitācijas 
līdzekļi.

Mācību norises vietās, atrodot mācību nezināmus priekšmetus, tos aiz-
liegts aiztikt vai pārvietot.

Nacionālo bruņoto spēku personāla augstākminētās plānotās apmācī-
bas ir saskaņotas un notiek mācību ietvaros.

Bruņotie spēki atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz ar iz-
pratni izturēties pret iespējamiem pārvietošanās īslaicīgiem apgrūtināju-
miem, kas var rasties apmācību laikā.

Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot arī karavīru un zemes-
sargu pārvietošanos ārpus militārajiem poligoniem un vienību izvietoju-
miem, tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemša-
nu dažādās Latvijas vietās.

Informāciju sagatavoja:
Zemessardzes 3. Latgales brigādes

Informācijas daļa
Tālr. 26192444

Facebook/LatgalesBrigādesZemessargiKaravīri 

Mednieku skola “Taurs” piedāvā piedalīties 
tiešsaistes semināros par medniecības nozari

Mednieku skola “Taurs” sadarbībā 
ar Latvijas Mednieku asociāciju un 
Medību saimniecības attīstības fondu 
piedāvā piedalīties tiešsaistes video se-
mināros par dažādām ar medniecības 
nozari saistītām tēmām. Kā piemēram, 
izmaiņas likumdošanā, mednieka eki-
pējums, nažu asināšana, medību trofe-
ju vērtēšana, selektīvu medību pamat-
principi, un daudzas citas. Semināri ir 
bez maksas. Semināru tematikai un 
grafi kam var sekot līdzi sociālajos tīk-
los vai www.taurs.lv/jaunumi.

Šī ir vēl nebijusi iespēja ikvienam in-
teresentam, atrodoties savā dzīvesvie-

tā, iegūt papildus zināšanas, tiešsaistē 
uzdot jautājumus, dzirdēt un redzēt 
šīs nozares profesionāļus. Viss, kas ir 
nepieciešams – interneta pieslēgums, 
planšete, dators vai telefons.

Tāpat mednieku skola "Taurs" orga-
nizē jauno mednieku kursus un medī-
bu vadītāju kursus Daugavpilī, Dau-
gavpils novadā un citur Latvijā.

Plašāka informācija un pieteikšanās 
pa tālr. 29406818 vai www.taurs.lv. 

Kapusvētki  Daugavpils novada draudžu 
kapsētās

Sventes draudzes kapos
30. maijā 14.00 Plikā kalna kapos; 
27. jūnijā 14.00 Raudas kapos;
4. jūlijā 14. 00 Timšāņu kapos;
5. jūlijā 14.30 Sventes kapos;
Dubnas draudzes kapos
13. jūnijā 15.00 Kondavnieku kapos;  
20. jūnijā 12.00 Lāču kapos;  
27. jūnijā 12.00 Dubnas kapos, pl. 
13.30 Zarānu kapos.   
Višķu draudzes kapos
13. jūnijā 12.00 Kukaru kapos, pl. 
13.00 Putānu kapos;
14. jūnijā 13.00 Raudinkas kapos;
20. jūnijā 13.00 Rogoču kapos, pl. 
15.00 Klekeru kapos;
21. jūnijā 14.00 Augškalnes kapos;
28. jūnijā 13.00 Klobonu kapos;

Laucesas katoļu draudzes kapsētā
28. jūnijā 14.30;
Skrudalienas pagasta kapos 
5.-6. jūnijā Viļkeļu vecticībnieku 
kapos;
7. jūnijā Voitišku vecticībnieku kapos;
13. jūnijā 12.00 Silenes pareizticīgo 
kapos;
21.jūnijā 13.00 Raguļišku pareizticīgo 
kapos;
4. jūlijā 14.00 Silenes katoļu kapos;
Biķernieku pagasta kapos
30. maijā un 2. jūnijā Pantelišķu kap-
sētās;
31. maijā Krasnoje kapsētā;
4.,5. un 6. jūnijā – Krivošejevas kap-
sētās.
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Ar ES atbalstu izveidotajā rūpniecības teritorijā Randenē notiek aktīva ražošana

2018. gada maijā Daugavpils nova-
da Kalkūnes pagasta Randenes ciemā, 
Dārza ielā 57, tika nodota ekspluatāci-
jā vieglās rūpniecības ražošanas terito-
rija ar ēku kopējo platību ap 1000 m2.   

Šis projekts Daugavpils novada te-
ritorijā ir pirmais ražošanas objekts, 
kurš tika realizēts, izmantojot Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda fi nansē-
jumu uzņēmējdarbības attīstīšanai. 
Projekts tapis sadarbībā ar Daugavpils 
pilsētas domi, lai, sakārtojot publisko 
infrastruktūru, tiktu sniegts atbalsts 
uzņēmējdarbībai un rastos jaunas dar-
ba vietas.

Jaunizveidotā ražošanas teritorija 
tika aprīkota ar uzņēmējdarbības veik-
šanai nepieciešamajām inženierkomu-
nikācijām – elektroapgādi, siltumap-
gādi, ūdensapgādi, laukumu ar cieto 
segumu. Uzbūvētā ražošanas teritorija 
sastāv no ražošanas, tehniskajām un 
biroja telpām 652,70 m2 platībā un no-
liktavas telpām 345,40 m2 platībā.

Dienas laikā uzņēmuma abi ražo-
šanas cehi ražo līdz 600 vienībām da-
žādas produkcijas, no tiem Randenes 
cehā līdz 150 vienībām dienā. 

Darba apstākļi 
Arī darba apstākļi šeit tiek uzturēti 

augstā līmenī – ir pieejama aprīkota 
ēdamistaba (atpūtas telpa), ģērbtuve 
un duša. Visi darbinieki strādā ofi ciāli, 
tiek maksāti visi nodokļi. Kompānija 
saviem darbiniekiem piedāvā arī medi-
cīnisko apdrošināšanu. 

Pamatā uzņēmumā strādā vietējie 
(Randenes) iedzīvotāji, bet ir arī dar-
binieki, kas mēro ceļu no Ilūkstes. Po-
tenciālajiem jaunajiem darbiniekiem, 
nepieciešamības gadījumā uzņēmums 
ir gatavs izpalīdzēt ar dzīvokļu jautā-
juma atrisināšanu, jo Randenē esot 
pietiekami daudz brīvo dzīvokļu. Pats 
Randenes ciemats ir labi piemērots 
dzīvošanai – tas atrodas skaistā vietā, 
darbojas vietējais veikals, tuvumā izre-
montēti pievedceļi un neliels attālums 
līdz Daugavpilij. 

Ražošanas aprīkojums un pro-
dukcijas kvalitāte 

Šūšanas cehā Randenē tiek ražotas 
bērnu virsjakas, ko ražo ar mūsdienīgu 
aprīkojumu. Pati ēka ir aprīkota ar mo-
dernu apkures un ventilācijas sistēmu, 
liftu, kā arī piebraukšanas rampu ērtai 
produkcijas iekraušanai/izkraušanai. 

Katrai produkcijas vienībai tiek pār-
baudīta kvalitāte. Uzņēmumā tā ir at-
sevišķa vakance – ražošanas kontrolie-
ris – cilvēks, kurš pastāvīgi seko tam, 
lai nerastos defekti. Brāķa gadījumā 
produkcija tiek atgriezta pārstrādei. 
Uzņēmumā ik pa laikam pielieto arī 
starpoperacionālo kontroli. Tā ir ne-
pieciešama, lai pārbaudītu darbinie-
ku atsevišķu ražošanas posmu darba 
kvalitāti sarežgītākiem pasūtījumiem 
(specializētajām jakām, kombinezo-
niem u.c.)

Darbaroku piesaiste un jaunu 
partneru meklēšana

Pēc uzņēmuma vadības teiktā, ja po-
tenciāls darbinieks ir gatavs strādāt, 
tad uzņēmums gatavs iet tam pretī. 
No savas puses uzņēmums nodrošina 
apmācību, labus darba apstākļus un 
visas sociālās garantijas. Jauno darba-

roku piesaiste notiek pastāvīgi.
SIA ”Lattex D” bija pirmais Daugav-

pils novadā, kurš ārkārtējās situācijas 
apstākļos sāka ražot maskas. Liels 
pieprasījums pēc tām ir saglabājies 
līdz šai dienai, un patlaban uzņēmums 
saņēmis pirmo pasūtījumu no Somijas, 
kas apliecina uzņēmuma ražotās pro-
dukcijas kvalitāti.

Jauni partneri tiek meklēti Rande-
nes cehā ražotai produkcijai, jo uzņē-
mums vēlas paplašināties, kaut gan 
arī tagad Randenē tapusī produkcija 
tiek pārdota visā pasaulē.  

Potenciālajiem sadarbības part-
neriem uzņēmums piedāvā eksperi-
mentālos gabalus, proti, tiek saražots 
eksperimentāls produkts ar mērķi pa-
rādīt uzņēmuma spēju veikt konkrētā 
pasūtījuma/produkta saražošanu. 

Minētā teritorija izveidota realizējot 
5.6.2.specifi skā atbalsta mērķa “Teri-
toriju revitalizācija, reģenerējot degra-
dētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām”, 
trešā atlases kārtas “Ieguldījumi de-
gradēto teritoriju revitalizācijā Latga-
les plānošanas reģiona attīstības prog-
rammas pielikumā noteikto teritoriju 
pašvaldībās” sadarbības  projektu  Nr. 
5.6.2.0/17/I/003  ”Degradēto rūpniecis-
ko teritoriju reģenerācija Daugavpils 
pilsētas un Daugavpils novada terito-
rijās I kārta”.

Dainis Bitiņš

Iznākusi trešā Daugavpils novada monēta
Daugavpils novada viesiem un ko-

lekcionāriem nu ir iespēja iegādāties 
jauno monētu, uz kuras attēlota Vec-
salienas (Červonkas) muižas pils. Tā 
ir jau trešā suvenīrmonēta, kas veltī-
ta Daugavpils novadam. Iepriekš kla-
jā laistas monētas, uz kurām attēlota 
Raiņa māja Berķenelē un gleznainie 
Daugavas loki. 

Monēta iznākusi sērijā “Latvian 
heritage” pēc Daugavpils novada paš-
valdības aģentūras „TAKA” inicia-
tīvas, tās autore ir māksliniece Līga 
Čible.

Vecsalienas (Červonkas) muižas 
pils (1870) ir nacionāli nozīmīgs kul-
tūrvēsturisks piemineklis, izcils būv-
niecības paraugs ar augstvērtīgu ar-
hitektūru. Muiža piederējusi baronu 
fon Hānu dzimtai. Ir saglabājusies 
krāsaina logu vitrāža, kurā redzams 
fon Hānu dzimtas ģerbonis. No pils 
torņa paveras brīnišķīgs skats uz 
parku ar pastaigu celiņiem un labie-
kārtotām atpūtas vietām.

Raiņa māja veidota kā piemiņas 
vieta izcilajam latviešu dzejniekam, 
tulkotājam, drāmas meistaram, po-
litiskajam un sabiedriskajam dar-
biniekam Rainim (1865 – 1929). No 
1872. līdz 1881.gadam Berķeneles 
pusmuižu nomāja dzejnieka vecāki 
Krišjānis un Dārta Pliekšāni. Tur 
pagājuši Raiņa bērnība un skolas 

gadi. Šeit krātās atmiņas 
atspoguļotas romāna dze-
joļos “Dagdas piecas skiču 
burtnīcas” nodaļā “Vienīgā 
aina”. Poētiskā darba iecere 
radusies emigrācijā Šveicē, 
kad Rainis domās bieži ce-
ļojis uz savu saulaino bēr-
nības zemi. Dzejnieka “vie-
nīgā aina” – Berķenele ar 
vēstures, dabas un dzejas 
simboliem piepildīto telpu 
ir nozīmīgākā Daugavpils 
novada kultūras mantoju-
ma vērtība, kas kļuvusi par 
radošuma un iedvesmas 
vietu mākslas un dzejas cie-
nītājiem.

Savukārt dabas parks 
„Daugavas loki”, kopā ar 
Augšdaugavas aizsargā-
jamo ainavu apvidu, ir ie-
kļauts UNESCO Pasaules 
mantojuma Latvijas nacio-
nālajā sarakstā. Šeit dižo-
jas Vecpils pilskalns ar 13.gs. Livo-
nijas ordeņa pilsdrupām, Slutišķu 
sādža, „Daugavas vārti” un Juzefo-
vas muižas parks ar unikālu gravu. 
Ikvienam cilvēkam kaut reizi mūžā 
ir jāiziet Augšdaugavas takas, tverot 
putna sajūtas no Ādama, Ververu un 
Slutišķu kraujas virsotnēm.

Monētas varēs iegādāties Daugav-

pils novada pašvaldības aģentūrā 
„TAKA” pēc ārkārtējās situācijas un 
ierobežojumu atcelšanas. Tālrunis 
uzziņām: 65476748; 29431360. 

Nacionālā mantojuma monētu pro-
jekts “Heritage” darbojas vairāk nekā 
25 pasaules valstīs. Katras valsts iz-
laisto monētu attēls un informācija 
par to tiek iekļauti Eiropas nacionālā 

mantojuma monētu kolekcijas mājas 
lapā www.nationaltokens.com. Lat-
vijas nacionālā mantojuma monētu 
mājas lapa - www.mantojumsuzmo-
netas.lv.

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

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 7069 eks., izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Izdevums iznāk kopš 2011. gada 3. marta

P U B L I S K Ā  A P S P R I E Š A N A

No šī gada 18. aprīļa
 Daugavpils novadā dzimuši 12 bērniņi - 6 meitenes un 6 puikas.

Maijā laulību noslēguši 5 pāri,
 no tiem 2 pāri - novada iedzīvotāji.

SIRSNĪGI SVEICAM STARPTAUTISKAJĀ BĒRNU AIZSARDZĪBAS DIENĀ!

Lai ikvienā ģimenē valda mīlestība un sirds siltums,
 lai skan bērnu smiekli, 

dzimst cerības un piepildās sapņi!

Daugavpils novada dome

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 
„Noteikumi par koku ciršanu  ārpus meža” 13. Un 17. punktu un Daugavpils 
novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku cir-
šanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Kalupes 
pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru, sasvēru-
šos, satrupējušu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un pieguļošo 
nekustamo īpašumu drošību, nozāģēšanu:

Objekta adrese: Valsts reģionālais autoceļš P64 Višķi - Nīcgale  posmā km 
17.720-17.780 -  8 koki (4 liepas, 4 kļavas).

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Kalupes pagasta pārval-
dē attālināti sūtot pa e-pastu parvalde@kalupe.lv vai 
zvanot uz mājas lapā (www.kalupe.lv) norādītajiem 
tālruņiem (Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, 
Daugavpils novads.) no 2020. gada 25. maija  līdz 
2020. gada 12. jūnijam  plkst.10.00.

Daugavpils novada dome (reģ.Nr.90009117568)
izsludina vakanci 

Attīstības pārvaldes kartogrāfi jas inženiera amatam
(amata kods pēc profesiju klasifi katora – 2165 01)

Darba līgums uz noteiktu laiku
Darba pamatpienākumi:

– veikt Daugavpils novada attīstības plānošanas dokumentu grafi sko mate-
riālu sagatavošanu;

– veikt ģeotelpisko datu uzturēšanu un aktualizāciju, karšu un informācijas 
veidošanu;

– veikt statistisko datu integrēšanu (ģeokodēšanu) ģeodatu bāzē;
– veidot dažādu nozaru tīmekļa kartes un lietotnes Daugavpils novada ģeo-

portālā.
Prasības kandidātiem
o otrā līmeņa profesionālā augstākā (vai nepabeigta augstākā) izglītība ģeo-

mātikā, ģeogrāfi jā vai vides zinātnēs, kuras gaitā tika apgūtas amatam 
atbilstošas profesionālās un vispārējās iemaņas un prasmes kartogrāfi jā, 
ģeodēzijā u.c;

o praktiskas iemaņas darbam ar ģeotelpisko datu apstrādes datorprogram-
mām ESRI ArcGIS, Quantum GIS, Portal for ArcGIS;

o pieredze darbā ar ģeotelpiskajām datu bāzēm;
o prasme izmantot datubāzes un ģeotelpiskās informācijas sistēmas;
o teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Offi ce);
o teicamas latviešu valodas zināšanas;
o prasme pārzināt un piemērot teritoriju attīstības plānošanas un ģeomāti-

kas jomu reglamentējošos normatīvos aktus;
o spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā, komunikabilitāte, atbildība, 

organizatoriskās spējas;
o vēlama darba pieredze attiecīgajā jomā.

 Pieteikuma dokumenti
o Iesniegums brīvā formā;
o CV;
o Izglītības dokumentu kopijas (diploms ar pielikumiem, par nepabeigtu 

augstāko izglītību – akadēmisko izziņu ar sekmju izrakstu);
o Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepiecie-

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

o Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu 
kopijas un rekomendācijas vēstules.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodro-
šinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir 
Daugavpils novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
LV – 5401.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā, 
iespējas profesionālai izaugsmei, mēnešalgu no 878 līdz 914 EUR (atkarībā 
no darbinieka kvalifi kācijas un darba pieredzes) un sociālās garantijas

Pieteikumu ar norādi „Kartogrāfi jas inženiera amatam” var iesniegt 
līdz 2020. gada 12. jūnija plkst. 15.30:
o uz e-pasta adresi vakances@daugavpilsnovads.lv
o pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401.
Ar atbilstošākiem kandidātiem sazināsimies telefoniski un uzaicināsim uz 

darba interviju, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un 
laiku. 


