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 Latgales senioru dziesmu un deju festivāls “Saulei pretī mūžu ejot” 
Višķu pagastā izskanēja nu jau 17. 

Latgales senioru dziesmu un deju fes-
tivāls “Saulei pretī mūžu ejot”. Svētki 
tiek rīkoti ar mērķi iepazīstināt sa-
biedrību ar senioru māksliniecisko 
kolektīvu darbību un nodrošināt tra-
dīciju nepārtrauktību, kā arī veicināt 
sadarbību starp Latgales senioru 
amatiermākslas kolektīviem, reģiona 
pašvaldībām, nevalstiskajām orga-
nizācijām un nacionālajām kultūras 
biedrībām.

Festivāla dalībnieku pulkā pāri 
tūkstotim senioru, kas savu ikdienu 
un arī svētkus pavada koros, vokā-
lajos un etnogrāfi skajos ansambļos, 
folkloras kopās, mazākumtautību ko-
lektīvos, Eiropas deju kopās, tautas 
deju kolektīvos un amatnieku apvie-
nībās. 

Pārstāvot 23 Latgales novada paš-
valdības, uz Višķu pagasta estrādes 
kāpa 86 pašdarbības kolektīvi no vi-
sas Latgales, lai baudītu dejas prieku 
un dziesmās līdzi izdziedātu skaistā-
kos meldiņus. 

Festivālu atklāja Svētbrīdis Višķu 
Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu 
baznīcā, kam sekoja krāšņs dalībnie-
ku gājiens no baznīcas uz estrādi.

Senioru kolektīvu Dižkoncertu va-
dīja aktieris Jānis Jarāns, savukārt 
koncerta īpašais viesis, dziedātājs 
Andris Baltacis, kopā ar koriem un 
ansambļiem izdziedāja vairākas sir-
dij tuvas un zināmas dziesmas. 

Latgale ir bagāta ar savu daudz-
veidīgo kultūru, kas vieno un dara 
stipru visu Latgales tautu. To ap-
stiprināja arī svētkos klātesošā Lat-
vijas Labklājības ministre Ramona 
Petraviča: “Sajūtas tiešām šodien ir 
ļoti pacilājošas. Un es esmu bezgala 
priecīga un pateicīga par šo iespēju 
būt te -  Latgales novada 17. senio-
ru dziesmu un deju festivālā. Jo, kā 
jau šeit pareizi minēja, kā priecājas 
seniori, tā neprot priecāties neviens 
cits. Vēlos, lai šo enerģiju, pozitīvis-
mu un dzīvesprieku paņemam sev 
līdzi. Es to noteikti paņemšu kā ce-
ļamaizi savā tālākajā darbā”.  

Ramona Petraviča izteica milzīgu 
paldies senioriem par viņu gara spē-
ku krāt Latvijas tautas tradīcijas un 
nodot tās tālāk jaunajai paaudzei. 
“Tās ir jānodod mūsu bērniem, maz-
bērniem un mazmazbērniem, jo tas 
pozitīvisms un enerģija - tā mūsu 

Latvija. Tās ir mūsu tradīcijas un 
mūsu kultūra”, tā R. Petraviča. 

Seniori vienmēr ir pozitīvi, dzī-
vespriecīgi un enerģiski, savukārt, 
ja kādu brīdi sūrums vai grūtums 
jūtams, to visvieglāk ir izdzīvot ar 
smaidu sejā, dziedot vai dejojot. 

Senioru deju kopa “Dzīves virpu-
lī” no Vārkavas novada ir festivāla 
dalībnieks jau vairāk kā 10 gadus. 
Kolektīva pārstāves Elga Upeniece 
un Marija Gavare min, ka dejošana 
ir ļoti pacilājoša nodarbošanās. Abas 
atzīst, ka dalība kolektīvā viņām ir 
atpūta, izklaide, arī iespēja mācīties 
ko jaunu, gūt daudz draugus un pozi-
tīvas emocijas. Elga Upeniece stāsta, 
ka ar kolektīvu ir daudz kur būts, kā 
arī, ka dalība svētkos ir viņu dzīves 
lielākā jēga. Kolektīva dalībniecēm 
patīk dejot ašās dejas, kurās var gūt 
prieku un izdejoties pēc sirds patikas. 
Tiek dejotas gan latviešu tautas, gan 
Eiropas, gan sporta dejas. Nesen ko-
lektīvs ir ticis pie jauniem tērpiem. 
“Emociju, ko šodien guvām, pietiks 
vēl ilgam laikam. Šie ir pirmie svētki, 
kad beidzot nelīst, ar laiku mums ir 
ļoti paveicies. Seniors, ja viņš ir paš-
darbnieks un nav atbraucis uz šiem 
svētkiem, ir zaudējis ļoti daudz. Visi 
festivāli mums ir īpaši, un arī šis. Tas 
dod spēku darboties tālāk. Ja redzi, 
ka ir tik daudzi, kas arī dejo un dzied, 
ka mums sanāk, visi smaida, gribas 
braukt vēl un vēl. Pat, ja kaut kas 
reizēm neizdodas vai pieļaujam kādu 
kļūdu, kompensējam to ar smaidu”, 
tā savās emocijās pēc koncerta dalī-
jās Elga un Marija. 

Senioru dziesmu ansamblis “Zelta 
rudens” no Rēzeknes dziesmas tradī-
ciju popularizē jau 20 gadu garumā, 
saglabājot Latgales novadam rak-
sturīgās tautas tradīcijas. Ansambļa 
dalībniece Ženija Čudare atklāj, ka 
visvairāk viņām patīk dziedāt latvie-
šu tautasdziesmas, kas tiek izpildītas 
gan latviešu, gan latgaliešu mēlē. Uz 
vaicājumu, kas ir tas, ko dalībnie-
ces gūst, piedaloties svētkos, Ženi-
jas kundze atbild, ka tās ir emocijas 
un satikšanās prieks. “Redzēt citus 
skaistos tērpos, parādīt arī sevi, kādi 
mēs esam. Tas jau ir galvenais dzīvē, 
tāds mūsu mērķis – lai mēs varētu 
dziedāt, pabūt kopā. Svinam svēt-
kus, uzstājamies, kaut kur arī tālāk 
aizbraucam. Galvenais ir dziedāt-
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prieks!”, tā Ž. Čudare. 
Višķu pagasta senioru deju kopa 

“Magones” savu darbību uzsāka 
2009. gadā līdz ar darbību Latvijas 
senioru deju apvienībā. Deju kolek-
tīva moto ir “Kustība – tā ir dzīvība, 
kas notur mūs šajā pasaulē!”. Iesāku-
mā kolektīvā darbojās deviņas dejo-
tājas, tomēr ar laiku skaits pieauga, 
un šobrīd kolektīvā dejo jau 16. Savas 
darbības laikā kolektīvs ir piedalījies 
91 koncertā, izdejojis 65 dejas, pieda-
lījies dažādos projektos un festivālos 
Latvijā, Vācijā un Polijā. 

Deju kopas vadītāja Marija Šaršu-
ne bilst, ka visi 10 kolektīva pastā-
vēšanas gadi ir bijuši interesanti un 
trauksmaini. “Tik daudz draugus 
esam guvušas un tik daudz kur esam 
braukušas, uzstājušās – gan tepat 
Latvijā, gan ārzemēs, Polijā, Vācijā, 

Lietuvā. Visu laiku sapņojām aiz-
braukt uz Baltkrieviju, cerams, ka 
sapnis piepildīsies!”, tā Marijas kun-
dze. 

Marija Šaršune atzīst, ka kolektīva 
dalībnieces ir enerģijas pilnas, kas 
nekad nepagurst – nedz mēģināju-
mos, nedz koncertos. 

Festivālu rīkoja Daugavpils novada 
dome, Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde, Biedrība “Latgales reģio-
nālā pensionāru apvienība” un Višķu 
pagasta pārvalde.

Nākamvasar kuplo senioru kolek-
tīvu pulku sagaidīs Rugāju novads, 
kuram nodots arī Latgales novada 
senioru dziesmu un deju festivāla ka-
rogs. 

Olga Davidova
Kristīna Isate

Šogad Novada svētki notiks Juzefovas parkā 
Daugavpils novada svētki šogad nori-

sināsies 24. augustā Naujenes pagasta 
Juzefovas parkā un piedzīvos koncep-
tuālas izmaiņas pretstatā tradicionāla-
jām ikgadējām Novada dienām. 

Jezupovas (Juzefovas) muižas parks 
ir veidots 19. gadsimtā holandiešu 
stilā, tajā ir atrodamas vairāk nekā 
100 dažādu augu sugas. Parka īpašo 
atmosfēru veido simtgadīgas Eiropas 
ciedru priedes, korķa goba un baltā pa-
pele. No Jezupovas parka iztek avots, 
kura ūdenim piemītot dziednieciskas 
īpašības.

Lai arī Novada dienas ik gadu tika 
pasniegta kā dāvana pilsētas iedzīvo-
tājiem un viesiem, tagad tās tiks po-
zicionētas, uzsverot novada bagātās 

tradīcijas un vietas vērtību. Izpilddi-
rektore Vanda Kezika norādīja, ka arī 
šogad katram pagastam būs iespēja 
padižoties citu vidū, izceļot konkrētās 
vietas īpašo šarmu.  

Daugavpils novada dienas notiek 
kopš 2010. gada. Šo gadu laikā tika 
iepazīti visi 19 novada pagasti, to kul-
tūras un vēstures savdabība, kā arī ak-
tīvākie un radošākie kolektīvi, amat-
nieki, mājražotāji un zemnieki. Tāpat 
tika organizētas interesantas ekskur-
sijas, caur tām ļaujot pilsētas iedzīvo-
tājiem kaut vienu dienu paciemoties 
un iepazīt lauku vides priekšrocības.

Pasākums “LĪGO VIŠĶOS 2019” aizritējis festivāla formātā 
Ar ielīgošanas rituāliem, lustēm un 

dančiem Višķu pagasta estrādē aizritējis 
ikgadējais pasākums “Līgo Višķos”, šo-
gad mainot savu formātu un pirmo reizi 
pārtopot par festivālu trīs dienu garumā. 
Tas pulcēja līgotājus no malu malām, lai 
kopā lustīgās noskaņās pavadītu vienus 
no gada visskaistākajiem svētkiem - Va-
saras Saulgriežus.

Jau piektdien, 21. jūnijā latvisko tra-
dīciju un folkloras cienītāji pulcējās Lat-
galisko tradīciju un prasmju mājā “Am-
beļu skreine”, kur notika bezmaksas 
interaktīvs pasākums “Vosorys saulgrīži 
Ambeļūs”. Tā laikā tika iepazīti un izpil-
dīti senie latgaliešu ielīgošanas rituāli, 
kas veicina spēku, veselību un pārticību. 

Sestdien, 22. jūnijā svinības turpinājās 
Višķu estrādē, kur vakarā notika ielīgoša-
nas “Open-air” disko ballīte “Midsummer 
night”, kopā ar jauniešu biedrību “Lauku 
studija”.

Svētdien, 23. jūnijā, festivāla ietvaros, 
jau no paša rīta Višķu stadionā notika 
biedrības “Esi Pirmais” rīkots sporta tur-
nīrs, kurā sacensties un savus spēkus un 
veiklību bija iespējams pārbaudīt dažā-
dās disciplīnās - pludmales futbolā, strīt-
bolā, tautas bumbā un jautrajās stafetēs. 
Kā visaktīvākās un uzvaras laurus pelno-
šākās komandas izcēlās Rēzeknes ciemi-
ņu komanda “Sokolovka” un Saulkrastu 
- “Traktors uz dinozaura”. Turnīra uzva-
rētāji saņēma balvas no festivāla sponso-
riem un ielūgumus uz “Līgo Višķos” nos-

lēguma pasākumu. 
No karstuma veldzēties un relaksēties 

bija iespējams blakus esošajā, labiekārto-
tajā Luknas ezera pludmalē ar peldvietu 
un laivu piestātni. Visas dienas garumā 
tur darbojās arī pirts, kur tika baudītas 
masāžas, pirts rituāli un vienkārša atpū-
ta draugu kompānijā. 

Festivāla “Līgo Višķos” kulminācijā iz-
skanēja Līgo svētku koncerts. To atklāja 
atraktīvā latgaliešu jauniešu kapela “Au-
gusti”, priecējot klātesošos gan ar tautas-
dziesmām, gan ar populāram ziņģēm. 
Turpinājumā svētku sajūtas ienesa Ogres 
Tautas teātra aktieri, izspēlējot tautā ie-
mīļoto Rūdolfa Blaumaņa lugu “Skroder-

dienas Silmačos”, kas, savas simts gadu 
garumā nezūdošās popularitātes dēļ, tiek 
dēvēta par latviešu teātra fenomenu. 

Pēc izrādes apmeklētājus kārtīgi izkus-
tināja un sasildīja par interneta sensāciju 
kļuvusī Latgales puišu grupa “Latgalīšu 
Reps”. Koncerta laikā fanu pūļi izdziedā-
jās un izdejojās tādu populāru hītu pava-
dījumā kā “Žarei Gaļi”, “Reita Panora-
ma”, “Ceļš Iz Muojom”, “Kūdra deg” u.c., 
kas savās lirikās pauž patiesu mīlestība 
pret dzimteni, valodu un mūziku. Jāņu 
rīts tika sagaidīts ballē, kur par patīkamo 
noskaņu un muzikālo pavadījumu gādāja 
Latvijas Šlāgeraptaujas dalībnieki Kristī-
ne un Alvis.

Tumsai iestājoties, festivāla norises 
vietā tradicionāli tika kurta Jāņuguns, 
kam, pēc tautas ticējumiem, piemīt se-
višķs noslēpumains spēks. Pasākuma 
laikā notika mājražotāju un amatnieku 
tirdziņš, vainagu pīšanas darbnīca, bija 
iespējams nobaudīt novada saimnieku 
gatavoto mājas alu un sieru, kūpinā-
jumus, speķa maizes, “Narotnūs blī-
ņus” un citus tradicionālus gardumus.
Līgo svētku svinēšanu Višķu estrādē, 
gleznainā Luknas ezera krastā, jau sesto 
gadu rīkoja Daugavpils novada pašval-
dības aģentūra “TAKA”. “Līgo Višķos” 
ir vieni no lielākajiem un krāšņākajiem 
svētkiem Latgalē. Šogad tie pulcēja vai-
rāk kā 2000 apmeklētāju gan no Daugav-
pils, gan no citiem, tuvākiem un tālākiem 
novadiem (Preiļiem, Aglonas, Krāslavas, 
Jelgavas, Ogres, Saulkrastiem u.c). Šo-
gad pasākums guva arī ievērojamu ār-
zemju viesu interesi - tajā ieradās līgotāji 
no Lietuvas, Vācijas, Holandes, ekskur-
santu grupa no Amerikas. 

Pasākumu atbalstīja: Daugavpils nova-
da dome, Višķu pagasta pārvalde, Ambe-
ļu pagasta pārvalde, tirdzniecības centrs 
“Solo”, viesnīca Park hotel “Latgola”, 
“Pabeerzner”, “Latgales Alus”, “Latgales 
Laiks”, “Latgalīšu Kulturys Gazeta.lv”.

Liāna Cvetkova
Daugavpils novada

 tūrisma aģentūra taka
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

01.07. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

15.07. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Jānis Belkovskis
01.07. Špoģu vidusskola 10.00-13.00
15.07. Vaboles pagasta pārvalde 10.00-12.00
Andrejs Bruns
01.07. Laucesas pagasta pārvalde, c. Mirnijs 15.00-18.00

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

Jevgeņijs Gridasovs
03.07. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
10.07. Tabores pagasta pārvalde 08.00-10.00
24.07. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Viktors Kalāns
29.07. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Jānis Kudiņš

01.07. Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 15.00-17.00

15.07. Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 15.00-17.00

Juris Livčāns
10.07. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
17.07. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
24.07. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
04.07. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
18.07. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
25.07. Medumu pagasta pārvalde 13.00-14.00
Aleksejs Mackevičs
09.07. Biķernieku pamatskola 10.00-14.00
10.07. Biķernieku pamatskola 10.00-14.00
Guntars Melnis
01.07. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00
08.07. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00 
Vjačeslavs Moskaļenko
23.07. Naujenes pagasta pārvalde 10.00-12.00
24.07. Kalupes pagasta pārvalde 10.00-12.00
30.07. Skrudalienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Olesja Ņikitina

01.07. Daugavpils novada Kultūras centrs 
"Vārpa"   14.00-16.00

08.07. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00

15.07. Daugavpils novada Kultūras centrs 
"Vārpa" 14.00-16.00

Aleksandrs Sibircevs
02.07. Sventes vidusskola 15.00-17.00
16.07. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
23.07. Sventes vidusskola 10.00-12.00
Ilmārs Skuķis
16.07. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-13.00
Regīna Tamane
09.07. Demenes pagasts, c. Kumbuļi, Upes iela 4 09.00-12.00
23.07. Skrudalienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
Jānis Vagalis 
03.07. Višķu pagasts, Aglonas iela 30 15.00-18.00
16.07. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-16.30
23.07. Višķu pagasts, Aglonas iela 30 15.00-18.00
30.07. Laucesas pagasta pārvalde  16.00-17.00

Deputātu pieņemšanas laiki var mainīties. 
Lūdzu sekojiet aktuālajai informācijai mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā “Novada 
dome”->”Deputāti”

2019. gada 30. maija sēdē pieņemti 19 lēmumi:
 Atbalstīja Kultūras pārvaldes projekta “Augšdau-

gavas un Poozerjes teritoriju kultūrvēsturiskā man-
tojuma un tradicionālo amatniecības prasmju vei-
cināšana un saglabāšana” pieteikuma iesniegšanu 
vadošā partnera statusā Latvijas, Lietuvas un Balt-
krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.–
2020. gadam, 3.projektu konkursam, 3.1. prioritāte: 
kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo 
amata prasmju veicināšana un saglabāšana, ar pro-
jekta kopējām izmaksām  450 000 euro un novada do-
mes projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils 
novadā” iesniegšanu 9.3.1.specifi skā atbalsta mērķa 
„Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei 
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarī-
gai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasāku-
mam „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība dein-
stitucionalizācijas plānu īstenošanai”, ar projekta 
kopējām attiecināmām izmaksām  1 346 004,38 euro.
 Nolēma uzsākt projektu „Daugavpils novada De-

menes pagasta Čerņavas un Dervanišķu ezera zivju 
resursu papildināšana” un „Daugavpils novada De-
menes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildi-
nāšana”, īstenošanu, nosakot projektu īstenošanas 
termiņu līdz 2019. gada 30. oktobrim un apstiprināja 
projektu kopējās izmaksas un ieņēmumu un izdevu-
mu tāmi.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2017. gada 20. 

jūnija lēmumu Nr.11 “Par Daugavpils novada domes 
pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”.
 Nolēma uzsākt novada domei piederošo Sabied-

rības ar ierobežotu atbildību “LATGALES LAIKS”   
kapitāla daļu pārdošanas procesu.
 Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

fonda līdzekļu sadali starp iestādēm 2019. gadam.
 Nolēma noslēgt līgumu par atkritumu apsaim-

niekošanu Kalupes pagasta teritorijā ar Sabiedrību 
ar ierobežotu atbildību „ATKRITUMU APSAIM-
NIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠ-
VALDĪBU ORGANIZĀCIJA” un noteica maksu par 
radīto sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu un uzglabāšanu šādā apmērā sākot 
ar 2019. gada 1. jūliju 6,67 euro par 1 m3 atkritumu 
bez pievienotās vērtības nodokļa, ja 1 m3 atkritumu 
svars sastāda 130 kg.
 Apstiprināja juridiskām un fi ziskām personām 

Maļinovas pagasta teritorijā ūdensapgādes pakalpo-
jumu tarifu 1,38 euro par 1m3 patērētā aukstā ūdens 
un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,22 euro par 
1m3 notekūdeņu (bez pievienotās vērtības nodokļa).
 Nolēma atteikt fi ziskai personai  vienreizējā pa-

balsta piešķiršanā Biķernieku pagastā.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu 2 neizīrētiem 

pašvaldības dzīvokļiem Demenes un Naujenes pa-
gastā.
 Nolēma atsavināt  3 dzīvokļu īpašumus Salienas 

pagastā.
 Norakstīja Salienas pagasta pārvaldes bezcerī-

gos debitoru parādus, par kuriem atzīta piedziņas 
neiespējamība.
 Nolēma dzēst 2 fi ziskām personām nekustamā 

īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus, soda nau-
du un nokavējuma naudu Kalkūnes un Sventes pa-
gastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

par koku ciršanu Dubnas pagastā.
 Nolēma atbrīvot ar 2019. gada 31. maiju pēc dar-

binieka un darba devēja vienošanās Daugavpils no-
vada pašvaldības aģentūras “Višķi” direktoru.
2019. gada 13. jūnija sēdē pieņemti 41 lēmums:
 Izdeva Višķu sociālās aprūpes centra nolikumu.
 Atļāva Jānim Vagalim savienot Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” valdes lo-
cekļa amatu ar Daugavpils novada domes deputāta 
amatu.
 Nolēma izbeigt masu informācijas līdzekļa - avī-

zes “Daugavpils novada vēstis”   darbību.
 Noteica Daugavpils novada domes konkursa par 

fi nansējuma piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju 
projektiem 2019. gadā  uzvarētājus - Sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību  “Kazanova” ar projektu “Ka-
zanova moonshine” un Viktoru Petaško ar projektu 
“Caur ikdienu – skaistajā”, kā arī piešķīra fi nansēju-
mu konkursa uzvarētājiem.
 Izsludināja Daugavpils novada domes konkursa 

par fi nansējuma piešķiršanu topošo un jauno uzņē-
mēju projektiem 2019. gadā 2.kārtu, apstiprināja 

konkursa nolikumu un noteica pieteikumu iesnieg-
šanas termiņu no 2019. gada 21. jūnija līdz 2019. 
gada 15. jūlija pl. 16.30.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2019. gada 25. 

aprīļa lēmumu Nr.1415 “Par projekta iesniegšanu 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā ”Pamatpakalpo-
jumi  un ciematu atjaunošana lauku apvidos””.
 Nolēma uzsākt projekta „Višķu  ezera zivju re-

sursu papildināšana” īstenošanu, noteica projekta 
īstenošanas termiņu līdz 2019. gada 30. septembrim, 
apstiprināja projekta kopējās izmaksas 5033,60 euro 
apmērā  un ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Nolēma pārņemt valdījumā un nostiprināt ze-

mesgrāmatā 10 īpašumus Kalkūnes, Kalupes, Līks-
nas, Maļinovas Tabores un Višķu pagastā.
 Nolēma nodot atsavināšanai 14 pašvaldības ne-

kustamos īpašumus Kalkūnes, Kalupes, Līksnas, 
Maļinovas, Naujenes, Sventes Vecsalienas un Višķu 
pagastā.
 Nolēma pārdot 7 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus - 6 fi ziskām personām un 1 juridiskai personai.
 Nolēma dzēst fi ziskām personai nekustamā īpa-

šuma nodokļa nokavētos maksājumus, soda naudu 
un nokavējuma naudu Vaboles pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

par koku ciršanu Višķu pagastā.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumen-
ti”.

Deputāts Valērijs Hrapāns 
nolika deputāta pilnvaras,
 darbu sāk Jānis Vagalis 

Domes sēdē tika skatīts jautājums par deputā-
ta Valērija Hrapāna deputāta pilnvaru izbeigšanu 
pirms termiņa, pamatojoties uz viņa iesniegumu. 

Saskaņā ar 2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezul-
tātiem “Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas sa-
rakstā pēc Valērija Hrapāna lielāko balsu skaitu sa-
ņēmis deputāta kandidāts Jānis Vagalis (1701). 31. 
maijā Jānis Vagalis sāka darbu Daugavpils novada 
domē.   

Ar stāšanos deputāta amatā Jāni Vagali sveica 
pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, pasnie-
dzot deputāta nozīmīti.

Jānis Va-
galis dzimis 
un uzaudzis 
Višķu pagastā, 
absolvējis Špo-
ģu vidusskolu, 
tālāk izglītības 
gaitas turpinā-
jis Daugavpils 
Sociālo tehno-
loģiju augstsko-
lā, kur ieguvis 
augstāko izglī-
tību un jurista 
kvalifikāciju. 
Pēc augstsko-
las absolvēša-
nas darbs tika 
saistīts ar ju-
risprudenci. 
Darba gadi no 
2008. līdz 2019. 
gadam pavadīti 
akciju sabiedrībā “Balticovo” kā Daugavpils fi liāles va-
dītājam. Pašreiz ir pilsētas pašvaldības uzņēmuma SIA 
“Labiekārtošana-D” valdes loceklis. Uzņēmumā strādā 
vairāk nekā 100 darbinieki. Galvenās uzņēmuma funk-
cijas ir pilsētas infrastruktūras uzturēšana – apzaļu-
mošana, zāles pļaušana, ielu apgaismojums, dzīvnieku 
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Atbalstīja projekta pieteikuma iesniegšanu
Deputāti domes sēdē atbalstīja pro-

jekta “Augšdaugavas un Poozerjes te-
ritoriju  kultūrvēsturiskā mantojuma 
un tradicionālo amatniecības prasmju 
veicināšana un saglabāšana” pieteiku-
ma iesniegšanu. 

Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne sēdē ziņoja, ka 2019. gadā 
Daugavpils novada Kultūras pārvalde 
plāno piedalīties Latvijas - Lietuvas 
- Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmas Eiropas Kaimiņattiecību 
instrumenta ietvaros 2014.-2020.ga-
dam 3. projektu konkursā ar projektu 
"Augšdaugavas un Poozerjes teritoriju 
kultūrvēsturiskā mantojuma un tra-
dicionālo amatniecības prasmju  veici-
nāšana un saglabāšana". Projektu plā-
nots iesniegt prioritātē - kultūras un 
vēstures mantojuma un tradicionālo 
amata prasmju veicināšana un sagla-
bāšana. 

Projekta sadarbības partneri ir 
Braslavas Zinātniski pētnieciskā kul-
tūras iestāde “Braslavas muzeju apvie-
nība” un Polockas vēstures un kultūras 

muzejrezervāts (Baltkrievija). 
Projekta mērķi ir bijušās Naujenes 

skolas vēsturiskā mantojuma atjau-
nošana Naujenes Novadpētniecības 
muzeja ekspozīciju paplašināšanai 
un radošo amatu prasmju darbnīcas 
iekārtošanai. Tāpat aiz stikla sienas 
ieplānots izvietot Lielo Augšdaugavas 
musturdeķi, lai tas būtu ērtāk apska-
tāms apmeklētājiem. 

Projekta ietvaros paredzēts renovēt 
vēsturisku ēku - Naujenes Novadpēt-
niecības muzeja malkas šķūni, kas 
būvēts ap 1905.g. un ir viena no Juz-
efovas muižas saimniecības ēkām, pie-
lāgojot to radošo darbnīcu un muzeja 
ekspozīcijas vajadzībām, kā arī labie-
kārtot apkārtējo teritoriju. 

Kopējās projekta izmaksas ir 450 000 
eiro, no tām – Kultūras pārvaldes plā-
notās izmaksas 340 000 eiro apmērā, 
kas pamatā tiktu novirzīti būvniecības 
darbiem. Pēc projekta nosacījumiem 
no ERAF novada pašvaldībai tiks at-
griezti 90 % no kopējā fi nansējuma pēc 
projektā paredzēto darbu izpildes, sa-

vukārt 5 % būs valsts līdzfi nansējums 
un 5 % -pašvaldības līdzfi nansējums 
jeb 17 000 eiro. 

Projekta ietvaros paredzētās galve-
nās aktivitātes: 

• Vēsturiskā šķūņa renovācija 
un  teritorijas labiekārtošana;

• interaktīvas rokdarbu ekspo-
zīcijas iekārtošana renovētajā šķūnī ar 
multimediju risinājumiem un apmek-
lētāju iespējām aktīvi līdzdarboties 
(aust, adīt, tamborēt, piedalīties Lielā 
Augšdaugavas musturdeķa veidošanā 
u.c. aktivitātēs);

• radošo darbnīcu izveidošana 
renovētajā šķūnī muzejpedagoģisko 
programmu nodrošināšanai; 

• meistarklases starp projekta 
partneriem - pīšana no salmiem, jostu 
vīšana, izšūšana, pīšana no klūgām, 
māla nodarbības, kokapstrādes meis-
tarklase u.c.;

• nemateriālā kultūras manto-
juma  darbnīcas - podniecība, tradicio-
nālais leļļu teātris;

• kopējas aktivitātes Augšdau-

gavas - Poozerjes teritorijas etnogrāfi s-
kā mantojuma izpētē;

• kataloga izdošana par tek-
stīlijām  un tradicionālo podniecību 
Augšdaugavas - Poozerjes teritorijās;

• starptautisku kultūras manto-
juma festivālu organizēšana Daugav-
pils novadā, Braslavā un Polockā;

• starptautiskās konferences 
“Materiālais un nemateriālais kultū-
ras mantojums Augšdaugavas - Poo-
zerjes teritorijā” organizēšana Nauje-
nes Novadpētniecības muzejā. 

Projekta realizācijas rezultātā tiks 
uzlabota kultūras mantojuma objekta 
pieejamība; pilnveidots materiālteh-
niskais nodrošinājums; paplašināts 
tūrisma pakalpojumu klāsts Daugav-
pils novadā; veicināta muzeja aktivi-
tāšu starptautiskā apmaiņa; uzlabota 
cilvēkresursu un materiāltehniskā 
nodrošinājuma kapacitāte, atrisināta 
muzeja krājuma un eksponēšanas tel-
pu trūkuma problēma.

 Olga Davidova

Novirza līdzekļus Medumu ciema 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā 

režīma uzlabošanai 
Daugavpils novada pašvaldības 

budžetā 2019. gadam Medumu pa-
gasta pārvaldei ir piešķirti 70 000 
eiro Medumu ciema notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā re-
žīma uzlabošanai un pašvaldības 
aģentūrai “Višķi” ir piešķirti 105 
000 eiro Vīgantu ciema attīrīšanas 
iekārtu pārbūvei. Abi pasākumi tiek 
fi nansēti no Daugavpils novada paš-
valdības Vides aizsardzības līdzekļu 
fonda.

Šī gada 23. maijā Medumu pagas-
ta pārvalde iesniedza Daugavpils 
novada domei ziņojumu, informējot, 
ka iepirkuma rezultātā Medumu 
ciema notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tu tehnoloģiskā režīma uzlabošanas 
izmaksas ir par 10889 eiro dārgākas 
nekā plānots (80889 EUR).

Saskaņā ar iepirkuma rezultā-
tiem, otra no Daugavpils novada 
pašvaldības Vides aizsardzības lī-
dzekļu fonda fi nansētā pasākuma 

“Vīgantu ciema attīrīšanas iekār-
tu pārbūve” izmaksas ir par 25322 
eiro zemākas nekā budžetā plānots 
(79678 EUR).

Deputāti sēdē apstiprināja veikt 
grozījumus Daugavpils novada 
pašvaldības budžetā, Medumu cie-
ma notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
tehnoloģiskā režīma uzlabošanas 
izmaksu sadārdzinājumam novirzot 
10889 eiro no Vīgantu ciema attīrī-
šanas iekārtu pārbūvei nepiecieša-
mo līdzekļu ietaupījuma, pārējo ie-
taupījumu 14433 eiro novirzot Vides 
aizsardzības līdzekļu fondam.

Grozījumu rezultātā pašvaldības 
konsolidētā budžeta ieņēmumu un 
izdevumu plāns netiek mainīts.

Kalupes pagastā atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumus turpmāk sniegs SIA AADSO 

Ar 2019. gada 15. jūniju beidzas no-
slēgtais triju gadu līgums ar SIA ”Eko 
Latgale” par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Kalupes pagastā. Ar 
Daugavpils novada domes lēmumu 
apstiprināts, ka turpmāk Kalupes pa-
gasta teritorijā juridisko un fi zisko 
personu radītos sadzīves atkritumus 
apsaimniekos SIA “Atkritumu apsaim-
niekošanas Dienvidlatgales starppaš-
valdību organizācija” (SIA AADSO). 
Līgums tiks noslēgts 2019. gada 1. jū-
lijā uz trīs gadiem. SIA AADSO plāno 
piemērot 6,67 EUR par 1m3 atkritumu 
bez pievienotās vērtības nodokļa, ja 1 
m3 atkritumu svars sastādīs 130 kg.
SIA AADSO uzdots nodrošināt sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas pa-
kalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, 
veicot darbības pakalpojuma sniegša-
nas pārņemšanu no SIA “Eko Latgale”, 
savlaicīgi par to brīdinot visus atkritu-
mu radītājus.
Attiecībā uz maksu par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu jāņem vērā, 

ka gadījumā, ja jaunā līguma darbības 
laikā netiks palielinātas ar pakalpoju-
mu sniegšanu saistīto nodokļu likmes, 
piemēram, dabas resursu nodoklis, sa-
biedrisko pakalpojumu regulatora ap-
stiprinātais tarifs par sadzīves atkritu-
mu apglabāšanu vai būtiski nepieaugs 
degvielas izmaksas, sabiedrība ar iero-
bežotu atbildību „Atkritumu apsaim-
niekošanas Dienvidlatgales starppaš-
valdību organizācija” neplāno maksas 
par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu palielināšanu, tādā veidā nodrošinot 
pamatotu balansu starp pakalpojuma 
kvalitāti (t.sk. pieejamību) un maksas 
par pakalpojumu sniegšanas apmēru.
Jāatzīmē, ka SIA “AADSO” ir pašval-
dību dibināta kapitālsabiedrība, kuras 
dalībnieces ir 9 pašvaldības, tostarp 
Daugavpils novads. Atkritumu apsaim-
niekošanu SIA “AADSO” pirms tam jau 
pārņēmis Kalkūnes un Biķernieku pa-
gasta teritorijās. 

Olga Davidova

patversme, kapu uzturēšana un rituālie 
pakalpojumi. 

- Kā pievērsāties politikai? Kāds 
bija pirmais solis?

J.V. Pirmie soļi politikā tika veikti 
2000. gadu sākumā. Savā laikā esmu bi-
jis Tautas partijas biedrs. Partija vēlāk 
tika likvidēta. Pēdējos divus gadus esmu 
politiskās apvienības “Saskaņa” biedrs. 
Politikai pievērsos tādēļ, ka redzu sevī 
spējas mainīt daudzas lietas gan nova-
dā, gan valstī uz labāko pusi. Manī ir tas 
cīņas spars, kad daudz lietas patīk sākt 
no sākuma un izdarīt līdz galam. 

- Kurās komitejās strādāsiet? 
J.V. Esmu ievēlēts Finanšu komitejā, 

kas, manuprāt, ir viena no svarīgākajām 
komitejām. Uzskatu, ka novada budžeta 
tēriņiem jābūt pamatotiem un orientē-
tiem uz cilvēku vajadzībām.  

- Kādas sfēras Daugavpils novadā, 
Jūsuprāt, ir prioritāras?

J.V. Manuprāt, novadā tās svarīgākās 

jomas, kurām jāpievērš pastiprināta uz-
manība, ir sociālā sfēra, uzņēmējdarbība 
un jaunatne. Attīstoties uzņēmējdar-
bībai, tiks radītas jaunas darba vietas, 
jaunas darba vietas papildinās novada 
budžetu, naudu varēs piesaistīt sociā-
lajai sfērai, sociālajiem pabalstiem, arī 
skolotāju algām. Ja būs darba vietas, 
arī jaunatne paliks šeit, neaizbraucot uz 
ārzemēm. 

- Ilgu laiku strādājāt uzņēmējdar-
bībā. Ar ko novads varētu piesaistīt 
potenciālos uzņēmējus un veidot 
šīs darba vietas? 

J.V. Manuprāt, būtu jāpacīnās par in-
vestoru piesaisti. Viens no galvenajiem 
uzņēmējdarbības virzītājspēkiem ir tieši 
investīcijas. Tā kā Daugavpils novads 
atrodas stratēģiski izdevīgā vietā, te va-
rētu izveidoties spēcīgs loģistikas centrs. 

- Kā Jūs vērtējat Daugavpils no-
vada attīstību šobrīd?

J.V. Novada dzīve ļoti cieši saistīta ar 

norisēm valsts dzīvē un ir pakļauta da-
žādām pārmaiņām. Lietas, kurām būtu 
jāpievērš uzmanība, ir lauku ceļu sakār-
tošana, jo tie pie mums ir gana sliktā 
stāvoklī. 

- Ko Jūs piedāvātu uzlabot jau-
niešu sfērā, kādu palīdzību varam 
sniegt, atbalstot jauniešu darbību?  

J.V. Sniegt atbalstu pirmā mājokļa 
iegādei, izveidojot un paredzot šim mēr-
ķim fi nansējumu kādā no programmām. 
Lai jaunās ģimenes uz atvieglotiem no-
sacījumiem varētu iegādāties savu pir-
mo mājokli. Ir jāattīsta arī pirmsskolas 
grupas, bērnu dārzus, lai visiem novada 
bērniem tajos pietiktu vietas. Šī situācija 
būtu jāpapēta. Esmu pret skolu slēgša-
nu, jo skola pagastā ir izglītības un kul-
tūras centrs. 

Cik aktīvi Jūs, kā deputāts, piedā-
vāsiet savas idejas? 

J.V. Kā deputāts strādāju pavisam ne-
sen. Jāiepazīst labāk novads un sfēras, 

pie kurām jāstrādā. Pagaidām esmu tu-
vāk iepazinis tikai Višķu un Ambeļu pa-
gastu, jo no tās puses nāku un Laucesas 
pagastu, kur esmu strādājis. 

Kādas rakstura īpašības Jums 
piemīt? Kāds ir Jūsu dzīves moto?

J.V. Labāk, lai par manām īpašībām 
runā citi. Mans moto ir “Ģimene ir valsts 
stūrakmens”. Ja Latvijā un novadā būs 
stipras ģimenes, tad būs arī stipra valsts. 

Vai atrodas laiks vaļaspriekiem? 
Kādi tie ir? 

J.V. Patīk nodarboties ar dārzkopību 
savā lauku saimniecībā. 

Ar ko Jūs lepojaties Daugavpils 
novadā? 

J.V. Lepojos ar novada iedzīvotājiem, 
kas, neskatoties uz dzīves grūtībām, 
atrod spēku dibināt ģimenes, audzināt 
bērnus un palikt dzīvot tepat, Daugav-
pils novadā. 
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I E D Z Ī V O T Ā J I  J A U T Ā  –  P A Š V A L D Ī B A  A T B I L D

Deputāti sēdē apstiprināja Daugavpils novada 
pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali 

Kopā 276520 eiro no Ceļu fonda pie-
šķirti šādu pagasta ceļu grants segu-
mu atjaunošanai:  ceļš “Pariža – Cep-
līši” Dubnas pagastā, ceļš “Aveņi – d/s 
Daugava” (1,12km) Kalkūnes pagastā, 
ceļš “Rasnači – Baltmuiža” (0,99km) 
Kalupes pagastā, ceļš “Valsts ceļš – 
Puriņi” (1,15km) Maļinovas pagastā, 
ceļš “Druvas  - Ilgas” (1,36 km) Me-
dumu pagastā, Aveņu iela (0,280km) 

Skrudalienas pagastā, ceļš “Mieriņi 
– dzelmes” (0,99km) Sventes pagastā, 
ceļš “Vaboles stacija-Aizbalti-Pudāni-
Mukāni” (1,37km) Vaboles pagastā, 
kā arī Līksnas pagasta Liepziedu ielas 
(0,560km) melnā seguma atjaunošana 
un avārijas nobrauktuves remonts.

Olga Davidova

Pieņemti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu tarifi  Maļinovas pagastā 

Ar 2019. gada 1. jūliju Maļinovas 
pagasta teritorijā stājas spēkā jauni 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakal-
pojumu tarifi , kas apstiprināti kārtējā 
Daugavpils novada domes sēdē.  Tarifi  
pieņemti, pamatojoties uz likumu “Par 
pašvaldībām”. 

Maļinovas pagasta teritorijā turp-
māk juridiskām un fi ziskām personām 
par ūdensapgādi būs jāmaksā 1,38 
EUR (bez PVN)  par 1m3 patērē auk-
stā ūdens, savukārt par kanalizācijas 
pakalpojumiem iedzīvotājiem būs jā-
šķiras no 1.22 EUR (bez PVN) par 1m3 
notekūdeņu.

Līdz šim Maļinovā darbojās 2010. 
gadā apstiprinātais tarifs, kas toreizējā 
valūtā paredzēja 0,69 Ls jeb 0,98 EUR 
par 1m3 aukstā dzeramā ūdens, ja uz-
stādīts sertifi cēts dzeramā ūdens skatī-
tājs vai 3,11 Ls jeb 4,43 EUR no vienas 
personas mēnesī, ja klients neizmanto-
ja skaitītāju. Savukārt par kanalizāci-
jas pakalpojumiem līdzšinējais tarifs 
paredzēja 0,54 Ls (0,77 EUR) vai 1,94 
Ls (2,76 EUR) par 1m3, atkarībā no tā 
vai bija uzstādīts ūdens skaitītājs.

Olga Davidova

Tautsaimniecības komitejā sniegta informācija 
par ezeru apsaimniekošanu Kalupē, Līksnā, 

Medumos un Vabolē
Tautsaimniecības komitejas sēdē de-

putātiem tika sniegta informācija par 
ezeru apsaimniekošanu augstākminē-
tajos pagastos. 

Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja 
Ināra Ūbele ziņoja, ka Kalupes pagas-
ta teritorijā atrodas 4 ezeri – Mazais 
Kalupes ezers, Lielais Kalupes ezers, 
Krivānu ezers un Seiļu ezers. Lielākais 
no ezeriem pēc platības ir Lielais Ka-
lupes ezers, tā kopējā platība sastāda 
175 ha, taču lielākā tā daļa (168.64 ha) 
ietilpst Preiļu novada teritorijā. Otrais 
lielākais pēc platības ir Mazais Kalu-
pes ezers, kura kopējā platība ir 119,4 
ha. Krivānu un Seiļu ezers ir pašvaldī-
bas ezeri, savukārt Lielais un Mazais 
Kalupes ezers – valsts. Pagasta pārval-
des plānos ir zivju krājumu mākslīga 
palielināšana, licenzētās zvejas orga-
nizēšana, zvejas kontroles pastiprinā-
šana, malu zvejniecības apkarošana 
un piebraucamās vietas izveide laivu 
nolaišanai Mazajā Kalupes ezerā. Sa-
vukārt Lielajam Kalupes ezeram paš-
valdībai jānoslēdz līgums ar Vārkavas 
novada domi par limita sadali, lai tajā 
varētu veikt zveju pašpatēriņa vajadzī-
bām. 

Vaboles pagastā atrodas Baltezers, 
kas ietilpst Daugavas upju baseina ap-
gabalā. Ezera virsmas platība ir 48,5 
ha, vidējais dziļums ir 7 metri, maksi-
mālais dziļums ir 16,8 metri (Latvijas 
Vides aģentūras 1972. gada mērījumu 
dati). Ezers pieder publiskajiem ūde-
ņiem. Saskaņā ar Zvejniecības likuma 
9. pantu, ap ezeru ir noteikta 10 met-
rus plata tauvas josla, ko zvejnieki un 
makšķernieki drīkst izmantot, pārvie-
tojoties gar ezera krastu. Dotā ezera 
apsaimniekošanu veic Vaboles pagasta 
pārvalde. 

Pagasta pārvaldes plānos iezīmēta 
Baltezera kā rekreācijas objekta at-

tīstība, jo tas ir ļoti dzidrs un skaists 
ezers, taču ar visai nabadzīgu zivju 
populāciju. Tajā mīt daudz plaužu, ma-
zāk asaru, lai gan tā viņiem ir ideāli 
piemērota vide. Ezeru ir vērts sargāt, 
jo tam ir liels tūrisma potenciāls tā vi-
zuālā skaistuma dēļ. Pēdējo reizi līda-
ku kāpuri ezerā ielaisti 2008. gadā. 

Līksnas pagasta teritorijā atrodas 8 
ezeri, lielākais no tiem pēc platības - 
Ļūbasta ezers  61,1 ha platībā, tajā mīt 
Amūras grundulis, asaris, līdaka, ka-
rūsa, kā arī līnis. 2004. gadā dibināts 
Dabas liegums un Natura 2000 terito-
rija ar mērķi melnā zīriņa aizsardzībai. 
Visa dabas lieguma teritorija atzīmēta 
kā applūstoša teritorija. 2016. gadā 
teritorijai izstrādāts Dabas aizsardzī-
bas plāns periodam līdz 2028. gadam. 
Dabas aizsardzības pārvaldes Latga-
les reģionālā administrācija sadarbībā 
ar Daugavpils novada pašvaldību un 
Līksnas pagasta pārvaldi 2018. gada 
12. martā rīkoja talku dabas liegumā 
“Ļubasts”. Lai veicinātu ezera atvese-
ļošanos, tika veikta piekrastes niedru 
selektīva izpļaušana un izvākšana.

Otrais pēc platības ir Koša ezers, kas 
aizņem 55,58 ha no pagasta teritori-
jas. Vidējais ezera dziļums ir 3 metri, 
maksimālais - 8. Ezers atrodas atklā-
tā vietā un ir pakļauts vēja ietekmei. 
Ļoti intensīva un ilgstoša ir ūdens zie-
dēšana. Pērn vides pētnieki izstrādāja  
ezera apsaimniekošanas stratēģiju. 
Pētījumā atklāts, ka ezerā mīt sudrab-
karūsas, kas Latvijā ir invazīva suga 
un rada ūdens saduļķošanos. Situāciju 
varētu nedaudz uzlabot, ielaižot ezerā 
līdaku mazuļus, un ezera ekoloģiskais 
stāvoklis uzlabotos, taču speciālisti 
vērtē, ka ieguvums no tā būtu mini-
māls. Palu laikā Daugavas ūdens pa 
iztekošo upīti plūst uz ezeru.

Latvijas valsts mežu teritorijā atro-

Trīs Demenes pagasta ezerus papildinās
 ar zivju resursiem 

Demenes pagasta Briģenes, Čerņa-
vas un Dervānišķu ezers atbalstīto 
projektu ietvaros tiks papildināts ar 
zivju resursiem 

Domes sēdē deputāti atbalstīja pro-
jektu „Daugavpils novada Demenes 
pagasta Briģenes ezera zivju resursu 
papildināšana” un „Daugavpils novada 
Demenes pagasta Čerņavas un Dervā-
nišķu ezeru zivju resursu papildināša-
na” īstenošanu. 

Kopējās pirmā projekta izmaksas 
sastāda 2700,72 eiro, no kuriem Ziv-
ju fonda fi nansējums ir 2403,00 eiro, 
kas sastāda 89% no attiecināmajām 
izmaksām, Daugavpils novada pašval-
dības līdzfi nansējums 297,72 eiro (no 
pašvaldības līdzekļiem, iegūtiem no 

licencētās makšķerēšanas un zvejas 
tiesību nomas), kas sastāda 11% no at-
tiecināmajām izmaksām.

Kopējās otrā projekta izmaksas sa-
stāda 3300,88 eiro, no kuriemm Ziv-
ju fonda fi nansējums ir 2937,00 eiro, 
kas sastāda 89% no attiecināmajām 
izmaksām, Daugavpils novada pašval-
dības līdzfi nansējums 363,88 eiro (no 
pašvaldības līdzekļiem, iegūtiem no 
licencētās makšķerēšanas un zvejas 
tiesību nomas), kas sastāda 11% no at-
tiecināmajām izmaksām.

Projektu realizācija paredzēta līdz šī 
gada 30. oktobrim. 

Olga Davidova

Mūsu pagastā nav iespējams izņemt skaidro naudu. Lai dabūtu skaid-
ro naudu, jābrauc uz pilsētu. Lai aizbrauktu uz pilsētu, nepieciešama 
skaidrā nauda, lai aizietu uz pirti nepieciešama skaidrā nauda. Izņemt 
skaidro naudu mūsu ciematā nav iespējas. Agrāk varēja veikalā “Elvi’, 
bet arī šīs iespējas vairs nav. Palīdziet lūdzu!

Atbild Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne 
Daugavpils novada pagastu pārvalžu kasēs var norēķināties ar skaidro nau-

du vai veikt bezskaidras naudas norēķinus, izmantojot internetbanku. Piekļu-
vi internetbankai var saņemt pagastu bibliotēkās, kur zinoši speciālisti var arī 
sniegt konsultāciju par e-pakalpojumiem. Bezskaidras naudas norēķinus par 
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, izmantojot uzstādītos POS terminālus, 
var veikt sekojošās pagastu pārvaldēs - Demenes, Kalkūnes, Kalupes, Sventes, 
Skrudalienas, Višķu. 

Jāatzīst, ka Daugavpils novada pašvaldībā joprojām ir virkne pakalpojumu, 
par kuriem jānorēķinās skaidrā naudā (ieejas biļetes).  Visos pagastos ir Latvijas 
pasta  nodaļas, kuras sniedz fi nanšu pakalpojumus, tai skaitā skaidras naudas 
izņemšanu no sava PNS bankas konta. Vienlaicīgi pasta nodaļā ar orderi var 
saņemt pārskaitīto naudiņu no VSAA, vai arī citu personu pārskaitīto naudu - 
naudas pārvedumu.  

Komercbanku bankomātu skaits ar katru gadu sarūk. Banku politika ir veici-
nāt iedzīvotājiem maksimāli izmantot iespēju veikt norēķinus bezskaidras nau-
das veidā.  Daugavpils novada teritorijā ir uzstādīts viens vienīgs Swedbankas 
bankomāts, kurš atrodas Špoģos. 

Pagastu iedzīvotājiem, kuriem nav  tiešas iespējas izņemt skaidro naudu Lat-
vijas pasta nodaļā, sabiedriskā transporta pārklājums nodrošina iespējas to 
veikt Daugavpilī. 

Aicinām iedzīvotājus plānot savus skaidrās naudas darījumus un izņemt skaid-
ro naudu, lai pietiktu tās līdz nākošajam skaidrās naudas izņemšanas brīdim. 

das šādi ezeri: Žīdu ezers 2,2 ha pla-
tībā, Gaišais ezers 6,3 ha platībā, kas 
ir labiekārtots, ir soliņi un pieeja kras-
tam. Pjatačoks 1 ha platībā. Tā vidējais 
dziļums ir 3.2 metri, bet maksimālais 
dziļums - 9 metri. Visapkārt ezeram 
purvains, pāraudzis krasts, kas ir grūti 
pieejams. Klusais ezers 5,9 ha platībā 
ir stipri aizaudzis. Adatiņa ezers 1 ha 
platībā, kas atrodas netālu no Viduspo-
guļankas. Līksnas pagasta teritorijā 
atrodas lielākā upe -  Daugava.

Ieņēmumi no zvejas tiesību nomas 
2015. gadā sastādīja 113,84 eiro, 2016. 
gadā - 113,84 eiro, 2017. gadā - 113,84 

eiro un pērn - 123,80 eiro. 
2013. gadā Līksnas dīķī divas reizes 

tika veikta niedru pļaušana, šim mēr-
ķim izlietoti 4264 eiro no dabas resur-
su nodokļa ieņēmumiem.

2014. gadā pagasta pārvalde sadar-
bībā ar LU līdzfi nansēja Ļūbasta ezera 
pētniecību, izlietoti 2845 eiro, savukārt 
pērn – izlietoti 489,32 eiro tilta remon-
tam Līksnas dīķim. 

 Olga Davidova
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Kulinārā mantojuma telpā tapa Annas Rubines sietie sieri

Daugavpils novada Kultūras pārval-
des īstenotā projekta “Radīt, lai palik-
tu” ietvaros nesen atklātajā Vaboles 
pagasta Kulinārā mantojuma telpā 
Vaboles pagasta sieru sējējas Annas 
Rubines vadībā tapa Līgo sieri dažā-
dām gaumēm. Šī jau ir otrā no sešām 
darbnīcām, kurās tiek pagatavots kāds 
no latviešu iemīļotajiem gastronomis-
kajiem gardumiem. 

Visi Annas Rubines sietie sieri ir tra-
dicionāli un pagatavoti, balstoties uz 
izsenām tradīcijām, savukārt saldie 
sieri vai sieri ar dažādām piedevām 
Annas Rubines sieto sieru izlasē nav 
iekļuvuši.  

Kamēr saimniece šiverējas pa virtu-
vi un pagatavo sierus, galdā tiek celti 
mājās sietie sieri- tradicionālais Jāņu 
siers, kas tapis no saldā piena, olām 
un nedaudz klāt ticis arī kurkuma, 
pēc saimnieces vārdiem, krāsai, taču 
stāstot, ka kurkumam piemīt spēja cī-
nīties ar dažādām slimībām, kā arī būt 
par lielisku profi lakses līdzekli. Ja pēc 
svētkiem siers ar ķimenēm paliek pāri, 
tad to var apcept sviestā uz pannas. 
Saimniece stāsta, ka arī tā ir ļoti gardi. 

Kad piens uzkarsējies līdz mutu-
ļošanai, klāt tiek likts kurkums un 
ķimenes. Tad pievienots skābums – 
citronskābe, citrona sula, etiķis vai 
esence, kas pienu sarauj. Pēcāk viss 
tiek samaisīts, masa lieta caur sietiņu 
un nokāsta. Masu ar karoti izspaida un 
pievieno sāli. Gatavo masu sien marlē 
un liek traukā zem sloga. 

Pēc siera vārīšanas nolietās piena sū-
kalas nav jālej ārā. Vairākkārt jau pie-
rādīts, ka tās ir ļoti veselīgas, spējīgas 
uzlādēt ar pozitīvu enerģiju un prieku, 
kā arī ir lielisks produkts skaistum-
kopšanā. 

Savukārt baltais siers, kura pagata-
vošanu varēja vērot Kulinārās telpas 
virtuvē, tiek pagatavots no skābpiena, 
kam klāt garšai – ķiplociņš un dilles 
– kaltētas vai svaigi grieztas. Ja grib 

par to mēs vēl neesam atradušas”, tā 
V. Era.

Meistarklases dalībnieki ne tikai 
nogaršoja Annas Rubines pagatavotos 
sierus, bet arī paņēma līdzi pa zāļu tar-
biņai, ko sarūpēja biedrības “Zaļā krū-
ze” pārstāves. 

 Olga Davidova

nedaudz asāku garšu, klāt var pievie-
not arī sarkanos piparus. Anna Rubine 
stāsta, ka agrākos laikos bieži vien vā-
rījuši tieši šo sieru. 

Siera pagatavošanas procesā nav ne-
kas tik sarežģīts, lai to nevarētu iemā-
cīties jebkura saimniece. Anna Rubine 
stāsta, ka neviena no siera receptēm 
nav pārmantota no mammas vai vec-
mammas, savukārt siera pagatavoša-
nas pieredze nākusi ar gadiem. Šobrīd 
sierus saimniecībā prot siet visas trīs 
Annas kundzes mazmeitas, jaunākajai 
no kurām vien 14 gadi. Anna Rubine 
pasmejas, ka smagākais siera pagata-
vošanas procesā ir trauku mazgāšana. 

Tomēr no visiem pašas sietajiem 
sieriem Annas kundzei vislabāk garšo 
siers ar ķimenēm, kas pagatavots no 
saldā piena. To saimniece sien arī Līgo 
un Jāņu dienai. 

Uz siera siešanas meistarklasi bija 
ieradušies daudzi skatītāji un siera de-
gustētāji, kas meistarklases laikā tika 
nogaršot arī daudzveidīgās zāļu tējas, 
kuras pagatavoja biedrības “Zaļā krū-
ze” pārstāves Vineta Era un Jolanta 
Bāra. Vineta Era stāsta, ka Jāņu sieri 
vislabāk garšojot ar tējām, kas paga-
tavotas no Saulgriežu laikā ievāktām 
zālēm, kurām piemīt īpašs spēks. “Vis-
labāk ir ievākt zāles, kad tām ir ziedē-
šanas laiks. Ievziedi, lapas no augiem, 
kas zied, kā arī zāles, no kurām tapis 
Jāņu vainags. Tās var izžāvēt un vārīt 
arī pēc svētkiem. Arī nopļautā siena 
smalkumus var žāvēt un izmantot tē-
jas pagatavošanā. Tā top tēju maisīju-
mi, kas satur ļoti daudz vērtīgu vielu. 
Ļoti vērtīgi ir malvas ziedi, bet diemžēl 
uz Jāņiem tie vēl nezied”, stāsta Vine-
ta. 

Vineta Era arī klātesošajiem pastās-
ta, kādas ir fermentētās un nefermen-
tētās tējas atšķirības. “Visas pagatavo-
jamās tējas, ko pērkam, ir fermentētas. 
Visas ievāktās zāles tiek samaltas, līdz 
no tām izdalās sula. Šo tēju atstāj uz 

6-8 stundām zem mitra dvieļa vai sal-
vetes un pēc tam izžāvē. Rodas piesāti-
nāta garša, jo izdalošās sulas ietekmē 
notiek fermentācija. Fermentētā tēja ir 
jāžāvē ļoti augstā temperatūrā. Ja tē-
jas zāles parasti tiek žāvētas vienkārši 
zem jumtiņa, fermentēto tēju jāžāvē 
100 grādos. Aktuāls ir jautājums, vai 
šī tēja pie tik augstas temperatūras 
nezaudē aktīvās vielas. Informāciju 

Līksnas pagasta jauniešiem vasara iesākās ar nometni “Teātra skola”
Biedrība “Līksnas jauniešu kopiena”, 

pateicoties Daugavpils novada jaunat-
nes projekta “Attīsti sevi” fi nansiāla-
jam atbalstam, no 3. līdz 6. jūnijam 
organizēja dienas nometni “Teātra sko-
la”. Tajā piedalījās 20 Līksnas pagas-
ta jaunieši. Šīs nometnes mērķis bija 
organizēt dienas nometni, kurā tiek 
veicinātas jauniešu radošās spējas, pie-
lietojot neformālās izglītības metodes. 
Nometne norisinājās četras dienas. 

Pirmajā nometnes dienā “Skatuves 
runa”, “Stils un make-up” vieslektors, 
Daugavpils teātra aktieris Egils Viļu-
movs, jauniešiem pastāstīja un iepazīs-
tināja ar svarīgākajiem noteikumiem, 
runājot publikas priekšā, kā arī ar stila 
un veiksmīga make-up pamatiem.

Otrajā nometnes dienā “Aktiermeis-
tarība” vieslektors, Daugavpils teātra 
aktieris Māris Korsiets, ļāva mazliet 
ieskatīties teātra aizkulisēs, jaunieši 
varēja iejusties aktieru tēlos, paši sace-

kopīgi iemācījās deju, kas tika prezen-
tēta nometnes noslēdzošajā dienā. 

Pēdējā nometnēs dienā jauniešiem 
bija iespēja izvēlēties dažādas latviešu 
tautas pasakas un tās inscenēt. Noslē-
guma dienā visiem tika pasniegti ap-
liecinājumi par dalību nometnē.

Lielu paldies vēlamies teikt Līksnas 
pagasta pārvaldei par atbalstu, īpašu 
paldies Valentīnai Korsietei un Elvīrai 
Vorošenai, kā arī brīvprātīgajiem jau-
niešiem par palīdzību nometnes plāno-
šanā un organizēšanā. 

Linda Podniece
Līksnas pagasta jauniete

Zane Ozola 

rēt īsus skečus par noteiktu tēmu, tos 
prezentējot arī pārējiem.

Trešajā nometnes dienā “Skatuves 
kustība”, vieslektore, Daugavpils teāt-

ra deju trupas dejotāja Anna Blakuno-
va, jauniešus izkustināja un palīdzēja 
atbrīvoties, vairāk iepazīt sevi un pa-
ļauties uz citiem, kā arī dienas gaitā 
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P/S “Indiņi” īpašnieces Ritas Artiševskas veiksmes stāsts: putnkopības hobijs pārtop biznesā
Piemājas saimniecības “Indiņi” īpaš-

niecei Ritai Artiševskai putnkopība sā-
kotnēji bija hobijs, kas dažādu dzīves 
apstākļu dēļ pārvērtās par nopietnu 
uzņēmējdarbību. Zaudējot darba vietu 
pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, uz-
ņēmīgā pilsētniece nenolaida rokas, bet 
izlēma, ka viņas iegūtās prasmes putnu 
audzēšanā varētu būt lieliska biznesa 
ideja. Caur Nodarbinātības valsts aģen-
tūru Rita uzrakstīja projektu, kas sākot-
nēji ļāva ar putnu kolekciju apbraukāt 
izglītības iestādes, muzejus un dažādas 
izstādes, lai dalītos ar savām zināšanām 
par putnu audzēšanas specifi ku.

Sākumā Rita iepraktizējās izaudzēt 
paipalas, bet tagad saimniecībā rosās 
arī dējējvistas, broileri, pērļu vistas un 
truši, tuvojoties Ziemassvētku sezonai 
–  arī tītari, pīles un zosis. “Kad man bija 
algots darbs, paipalas un truši bija mans 
hobijs. Man tas patika un izdevās, jo pai-
palas izšķiļas ne lielākas kā ola, kame-
nes izmērā. Tā bija kā rotaļa, iemācīties 
paipalas tā apčubināt, lai tās veiksmīgi 
izaugtu,” stāsta saimniece, kura pārlieci-
nāta, ka paipalu putni var būt mīļdzīv-
nieki arī tiem, kas mīt dzīvokļos.  “Tā kā 
esmu ekonomiste pēc izglītības, man bija 
interesanti saprast, vai arī apkārtējie cil-
vēki to novērtē un gatavi par to maksāt. 
Es vienmēr esmu uzņēmējiem teikusi, 
ka paipalas un broileri ir vislabākie put-
ni, lai gūtu atdevi lauksaimniecībā. Tie 
sāk atražot jau divu mēnešu laikā, tāpēc 
ātrai peļņai tas ir vislabākais variants. 
Protams, jārēķinās, ka jebkura dzīvība ir 
jākopj, jābaro un jāsilda, kas prasa izde-
vumus un laika patēriņu.”

Ritai Artiševskai paveicās, jo kāda Rī-
gas veikaliņa īpašnieks kā privātpersona 
Ziemassvētku galdam iegādājās viņas 
ģimenes produkciju, to atzinīgi novērtē-
ja un piedāvāja sadarbību. Tas kalpoja 
par stimulu uzņēmējdarbībai pievērsties 
vēl nopietnāk, iegādāties māju ar zemi 
Kalkūnes pagastā, reģistrēt kautuvi un 
ofi ciāli piedāvāt produkciju veikaliem. 
“Mums paveicās, jo veikali paši piedā-
vāja sadarbību un mums nebija jāvelta 
laiks, meklējot noietu. Labākais tirgus, 
protams, ir Rīgas reģions,” neslēpj Rita. 
“Indiņu” pastāvīgie klienti ir vairāk kā 
desmit sadarbības veikali Rīgā, veikali 
Jēkabpilī, Lielvārdē, Ikšķilē, Salaspilī, 
Jelgavā, Mārupē, Piņķos, kā arī produk-
cija tiek piegādāta privātpersonām, kas 
veic pasūtījumus.

 “Es varu simtprocentīgi apgalvot, ka 
Latvijā neeksistē putnkopība, jo mūsu 
valstī nav neviena apstiprināta mātes 
ganāmpulka nevienai putnu šķirnei. 
Latvijā ir selekciju stacijas liellopiem, 
cūkām, aitām, tikai ne putniem. Tas no-
zīmē, ka visi putni, kas dzīvo lielfermās, 
ir vai nu ievesti olu veidā un inkubēti, 
vai cāļu veidā un audzēti,” viedokli pauž 
Rita, kuras putni lielākoties nāk no Lie-
tuvas, kur pastāv broileru mātes ganām-
pulks. Arī dējējvistas cāļi tiek piegādāti 
no Lietuvas, kur tos lielos daudzumos 
no Slovākijas iepērk leiši. “Mēs nevienu 
putnu nepērkam tirgū, jo esmu pārlieci-
nāta, ka to nedrīkst darīt. Ja broilercālis 
ir pastāvējis svelmainā saulē un caur-
vējā, jūs varat viņu smuku un pūkainu 
atvest uz mājām, bet tas nebūs dzīvo-
tājs. Tikai tad, ja cālis nav mocīts un ir 
ielikts kastītē tieši klientam, būs rezul-
tāts.” Braucot uz mātes ganāmpulkiem, 
jārūpējas par speciālu transportēšanu ar 

cāļiem piemērotu ventilēšanas un  tem-
peratūras režīmu.

“Indiņi” nav reģistrēti kā bioloģiskie 
audzētāji, jo, viņuprāt, tā ir mākslīgi 
uzpūsta lieta. “Es uzskatu, ka nav sva-
rīgi šādi nosaukumi, ja vien uzņēmējam 
ir sirdsapziņa un viņš saprot, ko dara. 
Iegādājoties produkciju, cilvēks pēc gar-
šas jūt, ka tā ir vērtīga un kvalitatīva,” 
turpina Rita. Uzsākot nodarboties ar 
mājražošanu un gaļas kūpināšanu, viņi 
saskārās ar situāciju, ka viņu piedāvātās 
produkcijas gala cena nespēja konkurēt 
ar lielveikalos vai tirdziņos lietuviešu ra-

žotāju piedāvāto gaļas cenu. “Arī mēs sā-
kumā nolēmām uztaisīt eksperimentu. 
Nopirkām lēto poļu vistu, samarinējām 
to identiskās marinādēs un salīdzinā-
jām, vai ir jūtama kvalitātes un garšas 
atšķirība. Rezultātā secinājām, ka, ēdot 
poļu vistas fi leju, tā sadrūp kā pastēte, jo 
tai nav šķiedru. Mūsu vistai ir šķiedras, 
tā ir dabiska un nav sajūtas, ka esi mutē 
ielicis putas. Esmu dzirdējusi atsauks-
mes, ka mūsu vista ir sausāka, bet tā ir 
ražotāju viltība, jo poļu vista pirms kūpi-
nāšanas tiek novārīta. Mēs atteicāmies 
iet lētāko ceļu.”

Putnkopības jautājumu pazinēja ir 
pārliecināta, ka garšas īpatnības at-
šķiras arī atkarībā no tā, ko putns ēd 
un kāda ir gaisa kvalitāte, ko tas elpo: 
“Rūpnieciskajā procesā putns visu mūžu 
dzīvo uz vieniem pakaišiem, kas netiek 
tīrīti. Mūsu putni dzīvo tīrā gaisā, katru 
otro dienu tiem nomainām svaigas zāģu 
skaidras. Putni ļoti slikti pacieš karstu-
mu, tāpēc pieļauju, ka rūpnīcas ir spies-
tas izmantot arī antibiotikas. Dējējvistas 
labāk panes dažādus laikapstākļus, bet 
broileri visu mūžu dzīvo kūtī, kur tiem 
ir nepieciešama temperatūra, kas nepār-
sniedz 22°-23°grādus.”

“Indiņu” putni un trušu gaļa tiek kū-
pināta pamatā uz augļu koku malkas. 
Gaļai tiek izmantoti patentēti garšvielu 
maisījumi, savukārt šašlikam ir izstrā-
dātas sešas dažādas receptes katrai gau-
mei –ar kefīru, ķimenēm, sojas mērci, 
tomātu mērci un rabarberiem. Lai no-
drošinātu drošu un prasībām atbilstošu 
gaļas pārvadāšanu, saimniecībā ir iegā-
dāta arī vakuumiekārta un refrižerators. 
Sadarbībā ar Daugavpils novada Uzņē-
mēju padomi, īstenots LEADER prog-
rammas atbalsta projekts “Tirdzniecības 
piekabju un telšu vietu iegāde”, kas ļauj 
doties un piedalīties izbraukuma tirdzi-
ņos. Rita Artiševska gan saka, ka viņu 
saimniecība neapgūst Eiropas Savienī-
bas atbalsta fondu piedāvātās iespējas, 
jo projektu realizācijas process viņai ir 
par lēnu un smagnēju. “Man vajag te un 
tagad, vēl labāk – vakar,” skaidro uzņē-
mēja.

Rita, kura darbojas arī kā Daugavpils 
novada Uzņēmēju konsultatīvās pado-
mes locekle, pauž viedokli, ka valstī vēl 
ir jāsakārto daudzas lietas, lai uzņēmē-
jus atbalstītu, nevis kavētu to attīstību.  
“Valsts līmenī tiek subsidēti zemnieki, 
lai viņi darbotos. Bet, tiklīdz viņi sāk to 
darīt, lai kādā jomā tas arī nebūtu – māj-
ražošana, lopkopība, graudaudzēšana 
–  ir jānodod dažādas analīzes. Šobrīd 
BIOR laboratorija ir viens no spēles dik-
tētājiem, jo tiem ir noslēgts līgums ar 
PVD. Kāpēc valsts nevar subsidēt analī-
žu rezultātus? Latvijā man tas maksā 28 
eiro, tāpēc esmu spiesta braukt uz Lietu-
vu, kur šis pakalpojums ir 7 eiro. Ja man 
no katras putnu novietnes ir jānodod 
analīzes un es to pareizinu ar 28 eiro, tad 
saprotu, ka mūsējie nodarbojas ar bizne-
su uz zemnieku kakla,” sarūgtinājumu 
pauž Rita. Tas gan uzņēmīgo sievieti nav 
apstādinājis. Nupat viņa kopā ar vīru 
Kasparu Čekanovski atvēra pirms kāda 
laika slēgto pārtikas un saimniecības 
preču veikalu Ilūkstes novada Eglaines 
pagastā, kur plāno izbūvēt plašāku stāv-
laukumu vai kafejnīcu. Tāpat nākotnē 
ir iecere saimniecībā izveidot dekoratīvo 
putnu audzētavu, kas darbotos līdzīgi kā 
mini zoo.

Rita Artiševska ir vislabākais ek-
sperts, no kura noskaidrot, kura putna 
olas vislabāk iegādāties, lai Lieldienās 
būtu olu kauju čempions. “Pērļu vistas 
ola ir nedaudz mazāka par vistu olu, bet 
tai ir ļoti cieta čaumala, tā var pat pus-
gadu glabāties ārpus ledusskapja. Liel-
dienās vienmēr vinnētājs būs tas, kam 
būs pērļu vistas ola, vienīgais mīnuss – 
tā slikti krāsojas,” uz atvadām veiksmes 
noslēpumā dalās Rita.

 Elza Pučko
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Norisinājās amatierteātru saiets “Spēlējam kopā” 

Saiets sākās 31. maijā Višķu pagasta 
Sabiedriskajā centrā ar Baltkrievijas 
režisora un Vitebskas valsts kultūras 
un mākslas koledžas teātra zinātņu 
pasniedzēja Igora Bojarinceva meistar-
klasi „Konfl ikts drāmā”.   

Meistarklases dalībniekiem – ama-
tierteātru režisoriem un daļai aktieru 
no katra Daugavpils novada un pil-
sētas kolektīva – pirms ierašanas uz 
tikšanos ar režisoru bija uzdots mājas 
darbs – izlasīt Nikolaja Gogoļa lugu 
“Precības”. Pēc teorētiskās ievaddaļas, 
kurā režisors aicināja meklēt konfl ik-
tu katrā darbībā un mizanscēnā, ko uz 
skatuves izspēlē aktieris, turpinājās 
darbs ar lugas “Precības” fragmen-
tiem. Igors Bojarincevs aktualizēja arī 
veiksmīga iestudējamā materiāla at-
lases svarīgumu, lai izrāde būtu inte-
resanta un saistoša gan iesaistītajiem 
aktieriem, gan skatītājiem.

Sestdien, 1. jūnijā Saiets turpinājās 
Ambeļu pagastā. Dienas pirmajā pusē 
katram Saieta dalībniekam bija iespē-
ja piedalīties aktiermeistarības meis-
tarklasē un attīstīt skatuves kustību 
kopā ar Daugavpils teātra aktieriem. 
Tika izspēlētas etīdes, strādāts ar ak-

tieru iejušanos lomā, saglabājot savas 
personības šķautnes, izmēģināti kustī-
bu vingrinājumi, kas uzlabo plastiku, 
sadarbību ar pārējiem aktieriem, kā 
arī sevis un partneru apzināšanos lai-
kā un telpā.

Saietu turpināja Daugavpils novada 
Kultūras centra „Vārpa” teātra trupa 
„Trešais variants” ar iestudējumu E. 
Hafere „Viens, viens, divi”. Skečā ar 
manāmu devu pārspīlējumu un viegla 
humora prizmu tika attēlotas problē-
mas veselības aprūpē un pacientu – 
ārstu attiecībās.

Savu izrādi – kursa darbu – skatītā-
ju vērtējumam piedāvāja arī režisors 
Igors Bojarincevs un Vitebskas Valsts 
kultūras un mākslas koledžas studen-
ti. Viņu iestudējums “Auļotājs” pēc 
Ļeva Tolstoja stāsta motīviem uzru-
nāja skatītājus gan ar spēcīgo aktier-
spēli, gan cauri gadsimtiem nezūdošo 
tēmas aktualitāti. 

Saietu noslēdza teatrāla improvizā-
cija kopā ar Daugavpils Teātra aktieri 
un režisoru Māri Korsieti, kurā saieta 
dalībnieki varēja gan pierādīt zināša-
nas latviešu kino vēsturē, gan aplie-
cināt savu atraktivitāti dažādos citos 

uzdevumos. 
Festivālu rīkoja: Daugavpils novada 

domes Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde.  Paldies par sadarbību Am-
beļu pagasta pārvaldei un Ingrīdai 
Skutelei personīgi, Višķu pagasta pār-
valdei, Vitai Vanagai un Annai Vasi-
ļjevai personīgi. Īpašs paldies Mārim 
Korsietim, Olgai Kuzminai, Edvardam 
Putānam.

 Saiets notika ar AS “Latvijas valsts 
meži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla 

fonda mērķprogrammas „ATBALSTS 
KULTŪRAS PROGRAMMĀM RE-
ĢIONOS” Latgales kultūras  program-
mas  fi nansiālu atbalstu. 

Anita Lipska 
Olga Kuzmina

Ambeļos top interjera priekšmeti ar senatnes auru
Jau sesto gadu Ambeļu pagasta bib-

liotēkā darbojas “Radošā laboratorija”, 
kurā apvienojušies cilvēki, kuriem 
patīk savām rokām darināt dažādus 
interjera priekšmetus, bet šajā sezonā 
arī restaurēt vecās mēbeles, piešķirot 
tām otru elpu. Ambeļu bibliotēka no-
teikti ir ar īpašu auru, jo arī interjerā 
te mūsdienu akcenti apvienojušies ar 
senatni.  

Gluži tāpat kā māju interjers, kas 
tiek papildināts ar dažādiem deko-
riem – svecēm, puķu podiem, vāzēm, 
gleznām un spoguļiem, bibliotēkā var 
redzēt veco šujmašīnu galdiņus, kas 
lieliski papildina laukumus starp grā-
matu plauktiem vai bibliotēkas vadī-
tājas Zojas Rubenes no vecmāmiņas 
koka galda mantotās kājas, kas tagad 
pieskaņojušās viņas darba galdam. 
Bibliotēkas zālē izvietoti vecie skolas 
laboratorijas skapji, kas atjaunoti un 
tagad tiek izmantoti grāmatām. Če-
modāni, kas pārmantoti, nopirkti vai 
vienkārši atrast bēniņos, restaurēti, 
nokrāsoti, tiem piešķirti akcentiņi un 
tagad – tajos atraduši vietu dažādi 
rekvizīti un dekorācijas. Sens spogu-
lis, no kura tika izņemts stikls un tā 
vietā ievietota glezna. Arī šis interjera 
priekšmets lieliski iederas kopējā telpu 
kompozīcijā. “Kad ir skaisti mājās un 
telpā, kurā atrodies, ir skaisti arī dvē-
selē”, pārliecinoši bilst Z. Rubene. 

Zoja Rubene stāsta, ka, renovējot 
ēkas iekšpusi, tika saglabātas vecās 
kāpņu margas, jo tie kultūras nami, 
kuros ienestas mūsdienīgas vēsmas, šo 
savu vērtību ir pazaudējušas. Renovā-
cijas gaitā tika veikta sienu dekoratīvā 
apdare. Augšstāvam lustras tika pirk-
tas, savukārt kultūras nama kristāla 
lustras atjaunotas un saglabātas. Arī 

foajē izvietotās gaismas laternas, kas 
pirktas pasākumiem un izstādēm, gau-
mīgi iederas interjerā arī šodien. Izstā-
žu galdi, tepat bibliotēkas foajē, bals-
tās uz vecajiem “Singer” šujmašīnu 
galdiem. Maktīgais apaļais koka galds, 
kas papildina otrā stāva foajē, šurp at-
ceļojis no Zojas Rubenes personīgā ar-
hīva. Stūrī atstutētas vecas kāda skap-
ja durvis, kas atjaunotas un tagad tiek 
izmantots kā afi šu stends. “Kad veicām 
bibliotēkas remontu, mums bija iezī-
mētas skices, kas kurā vietā atradī-
sies. Tagad tas izskatās interesanti un 
oriģināli. Visi šie interjera jauninājumi 
un knifi ņi mudina arī citus cilvēkus 
veidot jaunas un interesantas lietas, 
vai atjaunot vecās un varbūt jau sen 
aizmirstās”, tā stāsta Zoja. 

Zoja Rubene stāsta, ka pirmajā gadā 
“Radošā laboratorija” pulcēja 12 dalīb-

nieces, kas, sameklējot vecās šujmašī-
nas, organizēja šūšanas meistarklases. 
Lai no Ambeļu skolas pārmantotās 
vecās šujmašīnas atjaunotu, tika rasts 
fi nansējums, tāmē par mērķi uzrakstot 
šūšanas meistarklašu rīkošanu. Tās 
vadīja pati Zoja, kas atminas, ka iesā-
kums nebija viegls. “Pati kopš bērnības 
mācēju šūt, tāpēc rādīju un skaidroju, 
kā to darīt arī citām meistarklases da-
lībniecēm. Bija grūti, jo kuplā pulkā 
visiem vajadzējis kaut ko ierādīt, palī-
dzēt modelēt, griezt, šūt, darboties ar 
šujmašīnu”, atceras Z. Rubene. Viņa 
stāsta, ka katrai no jaunajām šuvējām, 
kuras līdz meistarklasēm pie šujmašī-
nas pat sēdušās nebija, izdevās uzšūt 
skaistas kleitas un ne tikai. Projektam 
noslēdzoties, tika organizēta arī modes 
skate, kurā katra prezentēja savus tēr-
pus. 

Zoja ir pārliecināta, ka talantīgs cil-
vēks ir talantīgs it visā. Idejas, ko un kā 
darīt, lai tas būtu interesanti visiem, 
rodas procesā, un ideju tiešām nekad 
netrūkst. “Interesanti, mūsuprāt, ir 
tas, ka nav obligāti jābūt profesionā-
lim, ir vienkārši no sirds jāpatīk tam, 
ko tu dari. Pasaule ir atvērta tiem, kas 
atvērti pasaulei”, tā Zoja. Pēc šūšanas 
meistarklases mozaīkas tehnikā no 
krāsainām fl īzēm tika veidoti puķu 
podi, zīmētas dzīvnieku un ziedu glez-
niņas, kas ierāmētas un tagad izdaiļo 
bibliotēkas un radošās laboratorijas 
dalībnieču mājas. Pēcāk tika zīmētas 
skices un veidoti interjera uzmetumi. 
Tas viss lieliski noderējis, veidojot savu 
mājokļu interjeru. Tāpat veidotas arī 
rotaslietu kastītes. “Visu var izdarīt, ir 
tikai jābūt drosmei un apņēmībai! Ļoti 
daudzas idejas smeļamies grāmatās, 
kas bibliotēkā vienmēr pieejamas, un 
interneta resursos. Visiem mums kād-
reiz gribas kaut ko uzlabot vai uzpriši-
nāt mūsu mājokļos. Šeit, bibliotēkā ir 
viss tam nepieciešamais – darba galdi, 
krāsas un šis tas no instrumentiem. 
Daudz ko meitenes pašas pērk klāt un 
nāk uz šejieni vienkārši runāties, po-
zitīvi pavadīt laiku jaukā kompānijā. 
Mēs visi vienmēr ar lielu interesi gai-
dām, kas nu kurai rezultātā sanāks”, 
bilst Zoja. 

Dalībnieces stāsta, ka ir jauki atnākt 
un būt te, darboties un smelties vienai 
no otras arvien jaunas idejas. 

Zoja Rubene ir bibliotekāre ar vairāk 
kā 30 gadu darba stāžu, un ideju viņas 
galvā netrūkst nekad. Mainoties lai-
kam, cilvēkiem un attīstoties tehnolo-
ģijām, mainās arī bibliotēkas apmeklē-
tāju pieprasījums. Bibliotēkā tagad var 
paņemt ne tikai grāmatas, bet arī spor-
ta inventāru – nūjas nūjošanas nodar-
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bībām, lecamauklas un pat hanteles! 
Zoja savus darba sākuma gadus atce-

ras ar pasākumiem, kas tika organizēti 
bērniem. “Mums bija savs čību klubs, 
kur katram bērnam, ienākot biblio-
tēkā, bija savs oriģinālais čību pāris. 
Bērniem tika organizētas arī dažādi 
pasākumi brīvā dabā, gājām uz parku, 
lasījām dažādas zālītes, veidojām her-
bāriju. Taču bērni ātri nogurst, viņu 
uzmanību var piesaistīt tikai uz neilgu 
laiku”, stāsta Zoja. 

Savukārt pieaugušie uz bibliotēku 
sāka nākt ne tikai pēc grāmatām, bet 
vienkārši būt kopā, padzert tēju un ru-
nāties. Visas radošās laboratorijas da-
lībnieces atzīst, ka, sēžot mājās, cilvēks 
nogurst, savukārt, aktīvi darbojoties, 
vairo enerģiju un gūst iekšēju gandarī-
jumu, kas sniedz impulsu apkārtējiem. 

Šosezon turpinās veco mēbeļu res-
taurācijas darbnīcas, un visas lietas, 
kas tajā top, noder ikdienā, papildinot 

interjeru. “Gadās, ka vairākas nodarbī-
bas notiek vienlaicīgi.  Nedarām to pro-
fesionāli, taču mums patīk. Informāci-
jas resursu ir ļoti daudz. Restaurācijas 
nodarbībām tika iegādātas slīpmašī-
nas, krāsas, par atbalstu pateicamies 
Ambeļu pagasta pārvaldei. Mums 
bibliotēkā viss ir! Ar meitenēm mums 
izveidojusies teicama sadarbība, viena 
otru papildinām. Katra no mums kaut 
ko prot un iemāca citām. Jūtamies te 
kā mājās”, tā Zoja. 

Ilona Gaļeckaja bibliotekāres Zojas 
Rubenes aicināta brauc uz bibliotēku 
no Daugavpils. “Tas ir tik patīkami, 
kad kāds uzaicina. Zoja ir malacis, pa-
teiks priekšā, paskaidros, parādīs. Es 
braucu šurp ar lielu prieku un interesi. 
Pievienojos viņām tikai šogad. Redzēju 
viņu darbus pirms tam, un biju pār-
steigta. Es apbrīnoju cilvēkus, kas ir 
tik vispusīgi un talantīgi. Kad ir skais-
ti mājās un vidē, kas mums apkārt, ir 

skaisti arī sirdī”, apgalvo Ilona. 
Protams, mēbeļu restaurācija ir ilgs 

un sarežģīts darbs. Vecās taburetes, 
kas stāvējušas mājās jau gadus 30, tiek 
restaurētas un apšūtas ar audumu. 
Vecā šujmašīna tiek pārklāta ar laku, 
kas nākotnē kopā ar krēslu un zīmē-
tām glezniņām skaisti saderēs kopā. 
Viena no dalībniecēm restaurē kumo-
di, savukārt Inese Bērziņa pārliecinā-
ta, ka viņas restaurētā šujmašīna prie-
cēs acis un papildinās mājas interjeru. 
Vecā šujmašīna ir mantota no vecmā-
miņas, savukārt Vīnes krēsls, kas arī 
ir ģimenes relikvija, ir atjaunots jau 
pirms kāda laika. 

Šur tur var redzēt dalībnieču veido-
tos sienas panno, kā arī ziedu kompo-
zīcijas, kas speciāli veidotas kādiem 
pasākumiem. Arī dekorācijas svētkiem 
top bibliotēkā. Dalībniecei Ļubai pa-
tīk darināt skaistas lietas. Uz radošo 
laboratoriju viņa nāk jau otro gadu 

un atzīst, ka te var iemācīties daudz. 
Savukārt Velta Liepiņa pirms tam pat 
neapzinājās, cik daudz var izdarīt un 
iemācīties no citiem. Velta stāsta, ka 
bibliotēkā saista ne tikai lasīšana, bet 
arī kopā būšana ar citiem. 

Šobrīd grupā darbojas septiņi cilvēki. 
Zoja Rubene ir pārliecināta, ka daudzi 
cilvēki sevi sākotnēji vienkārši neprot 
pienācīgi novērtēt, savukārt cilvēki, 
kas vairāk laika pavada mājās, ne-
daudz pazūd no sabiedrības loka. Zoja 
apgalvo, ka radošās laboratorijas mei-
tenes šo gadu laikā ir kļuvušas par sevi 
pārliecinātākas un darbs ir padarījis 
viņas vēl skaistākas. 

 Olga Davidova 

Novada pašvaldības darbinieku vasaras sporta un atpūtas svētki

7. jūnijā Višķu stadionā notika Dau-
gavpils novada pašvaldības darbinieku 
vasaras sporta un atpūtas svētki. Sa-
censības organizēja un vadīja novada 
Sporta nodaļa kopā ar Višķu pagasta 
pārvaldi un aģentūru “Taka” projekta 
Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profi laksei Daugavpils nova-
dā” ietvaros. Kopā svētkos piedalījās 
20 komandas. Rezultātu kopvērtējumā 
3. vietu ieguva Biķernieku pagasta ko-
manda, 2. vietu - mājinieki Višķi un 1. 
vietu godam izcīnīja - Naujenes pagas-
ta komanda! Apsveicam dalībniekus 
un uzvarētājus! Olimpiskajā sešiniekā 
tāpat iekļuva Sventes pagasta koman-
da, novada domes deputātu komanda 
un kalupieši.

Sacensības tika organizētas 8 sporta 
veidos, kā arī vadītāju trīscīņā. 

Frīsbija metienos mērķī trāpīgākie 
bija pārstāvji no Višķu, Naujenes, De-
menes, Sventes un apvienotās depu-
tātu komandas. Kopvērtējumā pirmo 
vietu frīsbija metienos ieguva Višķu 
pagasta komanda. 

Braukšanā ar velosipēdu dalībnie-
kiem bija jānobrauc 20 m distance, 
taču uzvarēt varēja ne ātrākais dis-
tances mērotājs, bet gan lēnākais, sa-
vukārt par katru pieskārienu zemei 
ar kāju draudēja 5 sekunžu sods. Vis-

veiksmīgākās šajā sporta veidā bija Bi-
ķernieku pagasta komandas pārstāvji, 
aiz sevis atstājot Sventes un Kalupes 
pagasta komandas. 

Komandu sporta veidā, braukšanā 
ar automašīnu, kurā piedalījās 6 da-
lībnieki - vadītājs, stūrmanis un četri 
stūmēji, uzvaras laurus plūca sventie-
ši, otrajā vietā ierindojās Medumu pa-
gasta komandas dalībnieki, savukārt 
trešajā – Vaboles pagasta komanda. 

Sekojošā sporta veidā, braukšanā ar 
katamarānu, labākos rezultātus uzrā-

dīja mājinieku komandas – Višķi un 
Višķu Sociālās aprūpes centra koman-
da, vien trešajā vietā aiz sevis atstājot 
Kalupes pagasta komandas ekipāžu. 

Badmintonā, cīnoties savā starpā pa 
diviem pārstāvjiem no katras koman-
das, uzvarēja Vaboles pagasta spēlē-
tāji, otrajā vietā – Naujenes pagasta 
badmintonisti, savukārt trešajā – de-
putātu komandas pārstāvji. 

Pārvietošanās burtā ātrākie bija Ka-
lupes, Višķu un deputātu komandas 
veiklie. 

Bumbiņu lasīšanā, kur vienam da-
lībniekam aizsietām acīm uz laiku bija 
jālasa pa zemi izmētātās bumbiņas un 
otram jākomentē, bet tad jāmainās 
vietām, ātrākie lasītāji un precizākie 
komentētāji bija no Naujenes pagasta 
komandas, apvienotās novada domes 
komandas un Ambeļiem. 

Komandu stafetē, kas parasti ir vi-
saizrautīgākā sacensību disciplīna un 
pierāda komandas saliedētību, uzva-
rēja Sventes pagasta komandas dalīb-
nieki, otrajā vietā – Sociālās palīdzības 
centra “Pīlādzis” komanda, savukārt 
trešajā – Naujenes pagasta komanda. 

Vadītāju trīscīņā, kas ietvēra sevī 
portfeļa mešanu horizontālajā mērķī, 
frīsbija metienus un minigolfu, spēcī-
gākie, trāpīgākie un veiksmīgākie bija 
trīs pirmo vietu ieguvēji. Pirmajā vie-
tā – Andrejs Repins no Špoģu Mūzikas 
un mākslas komandas, otrajā – Jānis 
Proms no Višķu pagasta komandas, 
savukārt trešajā vietā – novada domes 
komandas pārstāvis Ivars Smans. 

Olga Davidova
Juta Valaine 
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Mirklis starp ausmu un gaismu 60 gadu garumā 

Anitas Šalkovskas vadītais Vaboles 
pagasta jauniešu deju kolektīvs “Ais-
ma” šogad svin pastāvēšanas 60. gada-
dienu. Pirmais deju kolektīvs Vabolē 
tika dibināts 1959. gadā, un 34 gadu 
garumā to vadījusi skolotāja Valentī-
na Skrinda, pirms 28 gadiem vadības 
grožus nododot savas skolnieces Anitas 
rokās. Anitas Šalkovskas vadībā kopš 
1998. gada kolektīvs ir bijis visu Vispā-
rējo latviešu Dziesmu un Deju svētku 
dalībnieks. Tajā pat gadā kolektīvs ie-
gūst arī savu nosaukumu “Aisma”, kas 
nozīmē mirkli starp ausmu un gaismu, 
simboliski iezīmējot izaugsmi, gaismas 
piedzimšanu un cerību. Ar deju kolek-
tīva pirmo vadītāju Valentīnu Skrindu 
tikāmies intervijā pirms 5 gadiem. Pir-
mā deju kolektīva dibinātāja jau laiku 
ir aizsaulē un noraugās uz mums no 
mākoņmaliņas. Savukārt Anita Šal-
kovska stāsta, cik ļoti priecājas, ka 
kādreiz viņai tika dota iespēja kļūt par 
jauniešu deju kolektīva vadītāju. 

- Kā kļuvāt par jauniešu deju ko-
lektīva vadītāju? 

A. Š. Uzreiz pēc Daugavpils Peda-
goģiskā institūta absolvēšanas atnā-
cu strādāt uz Vaboles vidusskolu, kur 
vadīju jaunāko klašu deju kolektīvus. 
Kādu dienu mana deju skolotāja Va-
lentīna Skrinda mani pasauca un tei-
ca: “Anita, Tev ir jāņem lielie dejotāji!” 
Protams, biju pārsteigta, jo ar viņiem 
man bija vien kādu 6 gadu starpība. 
Spirinājos pretī, cik vien varēju, jo 
uzņemties vadīt vecāko skolēnu deju 
kolektīvu bija bail. Tas man bija arī 
kaut kas jauns. Taču spēcīgākais ar-
guments manam lēmumam bija skolo-
tājas Skrindas vārdi, ka ar jauniešiem 
drīzumā varēšu redzēt sava darba re-
zultātus. Ar mazākajiem dejotājiem 
darba augļi nav tik ātri  pamanāmi. 
Uz pirmajiem mēģinājumiem viņa 
pat nāca mani iedrošināt un atbalstīt. 
Šobrīd es tiešām priecājos, ka tā bija 
noticis. Strādāt ar jauniešiem ir ļoti 
interesanti. Ir ļoti dažādas situācijas, 
uz kurām jāreaģē momentāli. Ja rodas 
nestandarta situācijas, nelīdz dusmas, 
bet talkā nāk humora izjūta. Pašlaik 
mums ir izveidojusies laba savstarpējā 
sadarbība, viņi manī ieklausās. Ņemu 
vērā arī viņu ieteikumus, jo jauniešiem 
ir svaigs skatījums uz daudzām lietām 

un situācijām. Tas, ko pavei-
cam, ir mūsu kopējais darbs. 

- Ko viņi Jums iemāca? 
A. Š. Viņi varbūt visas dejas, 

ko mācamies, redz ne tik klasis-
ki kā es. Viņi, piemēram, iesaka 
mainīt dejotājus pāriem. Tieši 
pāru rotāciju un izvietojumu 
dejā bieži vien ierosina paši jau-
nieši. Arī dejas papildus obligā-
tajam repertuāram izvēlamies 
kopā. Problēmu ar Deju svētku 
repertuāra apguvi mums nav. 
Viņi apzinās, ka tās ir jāmācās 
un diskusijas nerodas. Tas ir 
darbiņš, kas jāizdara. Mērķis ir 
ļoti nopietns – dalība Dziesmu 
un Deju svētkos. Skates dejas ir 
jānopulē tā, lai rezultātā iegūtu 
lielāku punktu skaitu un augs-
tāku pakāpi. Bet repertuārā no-
teikti ir jāiekļauj arī citas dejas, 
lai ir interesantāk un neapnīk 
dejot vienu un to pašu. 

- Kuras deju horeogrāfi jas ir 
Jums un jauniešiem mīļākās? 

A. Š. Jauniešiem ļoti patīk horeogrā-
fu Jāņa Purviņa un Jāņa Ērgļa dejas, 
kā arī Aijas Daugeles, kuras viņi dejo 
labprāt. 

- Kolektīvs nav izlaidis nevienus 
Dziesmu un deju svētkus.  

A. Š. Jā, esam bijuši visos, arī Rīgas 
800. jubilejas svinībās, izturot diezgan 
spēcīgu atlasi un izcīnot tiesības pieda-
līties svētkos. 

- Kādas ir Jūsu spilgtākās atmi-
ņas par savu pirmo deju kolektī-
vu? 

A. Š. Iesākumā tas bija Vaboles kol-
hoza jauniešu deju kolektīvs, tad – pa-
gasta jauniešu deju kolektīvs. Nosau-
kumi mainījās. Savukārt nosaukumu 
“Aisma” kolektīvs ieguva jau manā lai-
kā, 1998. gadā. Ideja par to, ka kolek-
tīvam vajadzīgs savs vārds, radās īsi 
pirms došanās uz Dziesmu svētkiem, 
un nosaukuma autors ir bijušais dejo-
tājs Intars Saušs. Tā radās “Aisma”. 
Skolotāja Skrinda mums bija ārkārtīgi 
stingra un ļoti prasīga. Tai pat laikā 
centās mūs pēc iespējas vairāk iesais-
tīt dažādos koncertos un braucienos, 
lai mēs visi gūtu pieredzi. Stingrība 
bija tik liela, ka vienu otru puisi nācās 
pierunāt nākt dejot, jo prasības bija 
drastiskas. Taču rezultāti arī neizpali-
ka. Skolotājas Skrindas kā matemāti-
kas skolotājas stiprā puse bija loģika, 
kas man nedaudz pietrūkst. Reizēm ar 
loģiku man palīdz jaunieši. Skolotāja 
Valentīna man ļoti palīdzēja, jo nāca 
talkā ar padomu, kad tas man bija ne-
pieciešams. Viņai es varu teikt milzīgu 
paldies, ka ir mani savulaik atgriezusi 
dejā. Pēc 8. klases man radās nopiet-
nas veselības problēmas un ārsts aiz-
liedza dejot. Pēc viena no koncertiem, 
kad mans kolektīvs dejoja, bet es sē-
dēju zālē, skolotāja pamanīja, cik ļoti 
pārdzīvoju, ka neesmu dejotāju rindās, 
atnāca pie manas mammas un teica, 
lai ļauj man  dejot, apsolot, ka sekos 
manam veselības stāvoklim nodarbību 
laikā.  Nostrādāja psiholoģiskais fak-
tors, es atgriezos dejā, un kopš tā laika 
man problēmu ar veselību vairs nebija.

- Kāda bija tā laika savdabība?
A. Š. Tika organizētas tā saucamās 

kolhoza atskaites sapulces, pēc kurām 
tika rīkoti koncerti, kuros uzstājāmies. 
Tas mums bija liels un nozīmīgs noti-
kums. Toreiz cilvēku pagastā bija ļoti 
daudz un daudzi nāca skatīties. Pēc 
koncerta bija balles. Bija stingri no-
teikts, ka uz balli drīkst nākt tikai vi-
dusskolēni. Taču pēc viena absolventu 
vakariem, kurā dejojām, deju kolektīva 
dalībniekiem atļāva palikt ballē. Mācī-
jos 8. klasē, un tā bija mana pirmā bal-
le. Tas ļoti palicis atmiņā, un, protams, 
Dziesmu svētki. Bija  atšķirības skates 
norisē. Tagad vērtē pēc punktu skaita, 
piešķirot pakāpes. Agrāk skatē  piešķī-
ra vietas, un uz svētkiem brauca tikai 
kolektīvi, kuri  ieguvuši pirmās trīs 
vietas. Tagad kolektīvu starpā konku-
rence ir sīvāka, taču uz Dziesmu svēt-
kiem, manuprāt, tikt  ir vieglāk. 

- Dziesmu svētkos bija savādāks 
repertuārs? Bija jādejo arī citu 
tautu dejas?  

A. Š. Jā, dejojām baltkrievu, krievu, 
lietuviešu, igauņu, ukraiņu, moldāvu 
tautas dejas. Arī tērpu ziņā bija liela 
dažādība, koncertos nācās pārģērbties 
neskaitāmas reizes. 

- Kā radās ideja rīkot Vasarsvēt-
ku sadanci Vabolē, kuram ir jau 
vairāk kā 25 gadus senas tradīci-
jas? 

A. Š. Sadanča ideja man radās pēc 
Institūta absolvēšanas. Kontaktējā-
mies ar citiem dejotājiem, ar kuriem 
kopā dejoju deju ansamblī “Laima”. 
Daudziem no viņiem bija jau savi ko-
lektīvi. Sākumā vienkārši izdomājām 
kopā uzdejot. Sākumā tie bija tikai tu-
vāko pagastu kolektīvi. Nākamos ga-
dus mums sāka pievienoties Jēkabpils 
kolektīvs un citi. Kopš tā laika sadanča 
mērogs tikai paplašinājies. Pie mums 
brauc kolektīvi no tuvām un tālām 
malām. Ir bijuši ciemiņu kolektīvi no 
Sanktpēterburgas, Lietuvas, Itālijas, 
Baltkrievijas. Sadancis gadu gaitā ir 
kļuvis ļoti krāšņs un pulcē ļoti daudz 
kolektīvu. Ja pirmssākumos koncertā 
piedalījās tikai jauniešu un bērnu deju 
kolektīvi, tad tagad atiek aicināti  arī 
vidējās un vecākās paaudzes deju ko-
lektīvus. Ceru, ka sadanča tradīcija 
nezudīs. 

- “Aismā” ir dejojušas vairākas 
dejotāju paaudzes. Vai varat no-
saukt šīs kolektīvam uzticīgās sai-
mes? 

A. Š. Skolotāja Iveta Skrinda, skolē-
nu deju kolektīvu “ Kukainīši” veido-
tāja un ilggadēja vadītāja,  un viņas 
vīrs Ainārs Skrinda “sadejojušies” 
“Aismā”. Šobrīd “Aismā” dejo viņu dēls 
Normunds un nākošgad nāks dejot arī 
meita Viktorija.  Iveta pati dejojusi 
gan pie skolotājas Valentīnas Skrin-
das, gan pie manis. Lūcija Audzere 
dejoja pie skolotājas Skrindas pašos 
kolektīva pirmsākumiem. Skolotājas 
Skrindas kolektīvā dejoja viņas znots 
Gunārs Kucins, bet  “Aismā” -  viņas 
meita Kristīne. Šobrīd dejo Gunāra 
un Kristīnes dēls Renārs, savukārt 
meita Marta dejo “Aismiņā”. Skolotā-
ja Skrinda mācījusi dejot Ināru Bru-
ņenieci un viņas vīru Gunti,  “Aismā” 
dejojušas viņu meitas Laura un Antra 
un dēls Sandis, šobrīd dejo jaunākais 
dēls Mārtiņš.  Pie skolotājas Skrindas 

dejojis Skrupskis Juris, šobrīd “Ais-
mā” dejo viņa meita Elīza, bet pirms 
tam dejojuši arī dēli Aivis un Austris. 
Skolotājas Skrindas vadītajā kolektīvā 
dejojusi Ināra Podniece, viņas dēls Ro-
drigo dejoja “Aismā”. Skolotājas Skrin-
das dejotājas Annas Tenisas dēls Elvis 
arī dejojis “Aismā”, skolotājas Skrindas 
dejotājas Anitas Jankovičas meita Līga 
dejoja “Aismā”. Domāju, ka šo saraks-
tu varētu turpināt un turpināt.  Dejas 
tradīcija Vabolē   ir spēcīga. Sakarā ar 
to, ka skolēnu skaits nav īpaši liels, 
“Aismā” dejo gandrīz visa vidusskola. 
Un jāsaka, ka dejo labprāt. Jauniešus 
nebaida smagais darbs mēģinājumos, 
galvenais, lai būtu skaidrs mērķis. 
Piesaista izbraukumi, un to mums ir 
daudz. Izbraukuma koncertos viņi gūst 
pieredzi un kopā būšanas prieku. 

- Kas ir “Aismas” draugu kolek-
tīvi? 

A. Š. Regulāri braucam uz Jēkabpi-
li pie jauniešu deju kolektīva “Kaure-
nieši”. Pavisam nesen  ciemojāmies 
Ērgļos pie deju kolektīva “Pastalnie-
ki”. Ceram, ka mūsu draudzība tur-
pināsies. Bieži piedalāmies kopīgajos 
sadančos un tiekamies ar Daugavpils 
un Ilūkstes novada deju kolektīviem. 
Gandrīz visi mūsu draugu kolektīvu 
vadītāji ir mani kādreizējie dejas bied-
ri, tagad – kolēģi. Ļoti nepieciešams tā-
lākos braucienos ir vecāku fi nansiālais 
atbalsts, jo pagasta pārvaldei ir iero-
bežots fi nansējums. Paldies vecākiem 
un pagasta pārvaldes vadībai, kas mūs 
atbalsta. 

- Vai saskaraties ar kādām prob-
lēmām? 

A. Š. Jā. Vislielākā problēma, pro-
tams, ir tā, ka katru sezonu kolektīvs 
mainās, jo pēc skolas pabeigšanas aiz-
iet 12. klases dejotāji un daļēji arī 9. 
klases audzēkņi. Ir ļoti skumji noska-
tīties uz tiem, kas dejojuši kopš 1. kla-
ses un aiziet prom, jo viņi , dejojot “Ais-
mā”, ļoti izaug un pilnveidojas. Ir bijuši 
tādi dejotāji, kas, atnākot  uz “Aismu”, 
pirms tam nekad nekur nav dejojuši. 
Tas ir ļoti sarežģīti, jo jāiegulda milzīgs 
darbs dejas pamatu apguvē. Uzsākot 
jaunu sezonu, dejotāju līmenis ir ļoti 
dažāds, tāpēc  sākumā bieži vien dejas 
rezultāts nav tik skatāms. Daudzi nāk 
dejot “Aismā” pēc jaunāko klašu deju 
kolektīva “Kukainīši”. Tas ir ļoti labi, 
jo “Aismas”  rindas papildinās ar ļoti 
labi sagatavotiem dejotājiem. Šogad 6.- 
8.klašu “Kukainīši” izteica velēšanos 
mainīt deju kolektīva nosaukumu uz 
“Aismiņu”. Kad nāk tie, kas jau dejoju-
ši, ir vieglāk, jo dejotāju maiņa parasti 
tiek uztverta smagi. Man ir bijis tikai 
viens deju kolektīva sastāvs, kas ar 
minimālām izmaiņām ir nodejojis trīs 
sezonas. 

- Kur savu dejas soli turpina biju-
šie aismieši? Kādos kolektīvos? 

A. Š. Pamatā dejotāji izvēlas dejot 
Daugavpils novada Kultūras centra 
“Vārpa” deju ansamblī “Līksme”, kā arī 
pilsētas Latviešu kultūras centra deju 
ansamblī “Laismeņa”. Viens savulaik 
dejoja Jāņa Purviņa vadītājā “Līgo” 
un vēl viens – kādā no Jelgavas pil-
sētas deju kolektīviem. Arī šobrīd gan 
“Līksmē”, gan “Laismeņā” dejo bijušie 
“Aismas” dalībnieki. 
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- Vai “Aismai” ir kāds sapnis? 
A. Š. Jā. Pirms vairākiem gadiem 

kolektīvam bija tā laimīgā iespēja būt 
Polijā, netālu no Tatru kalniem. Ļoti 
skaitā vietā, gar kalnu upi. Mēs sap-
ņojam par iespēju atkal tur nokļūt. Bet 
mēs jau arī tāpat braukājam, nesen, 
piemēram, bijām Lietuvā. 

- Kāds ir bijis Jūsu vislielākais 
pārbaudījums un lielākas gandarī-
jums, gan dejojot pašai, gan mācot 
dejot? 

A. Š. Gandarījums ir ikreiz, iegūstot 
skatē pirmo pakāpi. Skate ir vienlaicīgi 
liels pārdzīvojums un arī liels gandarī-
jums. Tās ir mūsu kopīgās emocijas 

– man kā vadītājai un arī dejotājiem 
pašiem. Tās mūs vieno un pietuvina 
arvien augstāku mērķu sasniegšanai. 
Bija arī lielo pārbaudījumu laiks. Ko-
lektīvi ir bijuši ļoti dažādi. Bija viens 
periods, kad gribēju attiekties no ko-
lektīva vadīšanas. Bet mani apturēja 
kultūras nama direktore Vija Pabērze, 
sakot, ka tas ir laiks, kas kopīgi jāpār-
dzīvo. Ja es attiektos no kolektīva, kur 
būtu garantija, ka pēc laika mani atkal 
uzrunātu to vadīt? Tas bija liels risks. 
Man patiešām patīk mācīt dejot, tā ir 
mana sirdslieta. Un pēc šī pārdzīvotā 
laika nāca patiess gandarījums – izvei-
dojās ļoti jauks, spēcīgs un draudzīgs 

kolektīvs. Tāds tas ir arī šobrīd.
- Kādi ir “Aismas” dejotāji? 
A. Š. Viņi ir atraktīvi, atbildīgi, strā-

dāt griboši, mērķtiecīgi, labestīgi, cilvē-
cīgi, atsaucīgi un ļoti pozitīvi. Pesimisti 
jau nemaz nevar dejot! Pie manis dejo 
tie labākie. Paldies viņiem, ka viņi tādi 
ir. Te ir sanākuši visi vienādi domājo-
šie. Viņiem ir ļoti dažādas intereses, 
taču viņi visi ir savējie, viņi vienmēr 
turas kopā, jo visus vieno mīlestība uz 
deju.  Kopības sajūta mums ir fantas-
tiska! 

- Kas priekš Jums ir deja, dejas 
pasaule? 

A. Š. Viss mans mūžs ir pagājis dejā. 

Deja no pašiem pirmsākumiem ir bijis 
mans lielākais vaļasprieks, tajā var 
izpaust savas jūtas, emocijas un jus-
ties brīvam. Dejo visdzīvespriecīgākie 
cilvēki, tie, kas patiesi mīl dzīvi visās 
tās izpausmēs. Uz “Aismu”  nāk tie, 
kuriem  patīk dejot, kuri dejojot gūst 
prieku. Mana skolotāja kolektīvu va-
dīja 34 gadus, es ceru, ka neatpalikšu 
(smejas). 

Ar Anitu Šalkovsku sarunājās
 Olga Davidova 

Konkursa „Gada skolēns” nominācijas Vaboles vidusskolā 
Jau trešo reizi mācību gada beigās 

Vaboles vidusskolas skolēniem tiek pie-
šķirtas konkursa „Gada skolēns” nomi-
nācijas un naudas balvas. Konkursa or-
ganizēšana notiek sadarbībā ar biedrību 
„Savai skolai Vabolē”. Tās valdes priekš-
sēdētāja ir skolas absolvente Anita Ozo-
la. Balvu fondu sarūpē vietējie uzņēmēji.

Konkursa mērķis ir veidot skolēnos 
atbildīgu un aktīvu pilsonisko attieksmi 
pret saviem pienākumiem. Mācību gada 
laikā skolēni uzskaita aktivitātes, kurās 
ir piedalījušies, un sasniegumus. Skolo-
tāji vērtē uzvedību un attieksmi pret mā-
cībām. Naudas balvas motivē skolēnus 
būt atbildīgiem un gūt augstākus mācī-
bu sasniegumus, godprātīgi uzvesties un 
piedalīties daudzveidīgās dažādu jomu 
aktivitātēs.

Konkursa rezultāti ir pārsteidzoši, jo, 
summējot punktus, iegūtais skaitlis ir 
iespaidīgs. 1.-3. klašu grupā galvenās 

balvas ieguvējam – 105 punkti; 4.-6. 
klašu grupā – 105,12 punkti; 7.-9. klasē 
– 195,24 punkti, bet 10.-12. klašu grupā 
– 156,88 punkti.

Skola ir pateicīga visiem uzņēmējiem, 
kuri ziedojuši konkursa naudas balvām. 
Paldies šī gada sponsoriem – Līksnas un 
Vaboles zemnieku saimniecībām un to 
īpašniekiem: Valentīnam un Elgai Kur-
sišiem (ZS „Ozoli”); Andrim un Valdim 
Rodčenko (ZS „Lapsukalns”); Valentī-
nam un Mārim Audzeriem (ZS „Dru-
viņi); Ainim un Dinai Žilvinskiem (ZS 
„Sniegi”); Rihardam Alikam (ZS „Rīts”); 
Jurim Vingrim (ZS „Kļaviņas”); Andrim 
Kucinam (ZS “Tūjiņas”). Paldies arī par 
klātbūtni mācību gada noslēguma pasā-
kumā un balvu pasniegšanu!

Elita Skrupska
Vaboles vidusskolas direktore

Novada domē darba vizītē viesojās Latvijas Republikas Satiksmes ministrs Tālis Linkaits
Novada domes priekšsēdētājs Arvīds 

Kucins un pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezika prezentēja paveikto paš-
valdības ceļu un ielu sakārtošanā pēdējo 
gadu laikā. 

Projekta “Daugavpils novada pašval-
dības ceļu un ielu rekonstrukcija saim-
nieciskās darbības attīstības sekmēša-
nai” gaitā no 2007. līdz 2013. gadam 
rekonstruēti 7 pašvaldības ceļi 9,391 
km - 0,64 % no kopējā pašvaldības ceļu 
garuma (1447 km), 6 pašvaldības ielas 
3,336 km - 4,12 % no kopējā pašvaldības 
ielu garuma (81 km) un tilts uz ceļa “Am-
beļi – Graiži”. Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam pasā-
kumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” projekta 
“Daugavpils novada pašvaldības ceļu 
pārbūve” gaitā pārbūvēti 15 pašvaldības 
ceļi 54,177 km, kas ir 3,74 % no kopējā 
pašvaldības ceļu garuma. Projekta attie-
cināmās izmaksas sastādīja 5 533 849 
eiro, no kurām pašvaldības līdzfi nansē-
jums - 553386 eiro jeb 10 % no kopējām 
projekta izmaksām. 

Atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizā-
cija, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīs-
tības programmām” novada dome rea-
lizē trīs sadarbības projektus uz kopējo 
summu 3 862 719,71 eiro, t.sk investējot 
pašvaldības ceļos un ielās, kas ir svarīgi 
uzņēmēju saimnieciskās darbības vei-
cināšanai. Projektu ietvaros pašvaldī-
bas ceļos/ielās kopā tiek investēts 1 999 
401,43 eiro. 

Vairāki ceļu atjaunošanas un pārbūves 

darbi veikti par aizņēmuma līdzekļiem. 
Tā ir Laucesas pagasta “Miera iela” 1,29 
km melnā seguma atjaunošana 2016. 
gadā, Višķu pagasta “Virognas ceļš” 1,48 
km atjaunošana 2017. gadā, Naujenes 
pagasta Lociku ciema ielu un stāvlau-
kumu pārbūve un “Daugavas iela” 0,88 
km melnā seguma atjaunošana, Līksnas 
pagasta “Jaunatnes iela” 0,44 km melnā 
seguma, Kalkūnes pagasta “Kalkūnes 
ielas» melnā seguma atjaunošana, Ma-
ļinovas pagasta “Rēzeknes iela” seguma 
izbūve, Nīcgales pagasta “Skolas ielas” 
asfalta seguma un Laucesas pagasta 
“Parādes iela” asfalta seguma atjauno-
šana. 

Ministra kungs ļoti augstu novērtēja 
novada pašvaldības iesaisti un aktīvu 
dalību projektu īstenošanā un Eiropas 
naudas apgūšanā, bilstot, ka renovētie 
ceļi novadā ir daudz labākā kvalitātē kā 
Rīgā vai citviet Latvijā, kur pašvaldības 
nereti saskaras ar ceļu būvniecības fi r-

mu veikto darbu zemo kvalitāti. 
Daugavpils novada pašvaldībai arvien 

sāpīgs paliek valsts ceļu uzturēšanas 
jautājums. Tikšanās gaitā klātesoša bija 
Biķernieku pagasta pārvaldes vadītāja 
Mārīte Daņilova, kas vairākkārt kopā 
ar iedzīvotājiem vērsusies Satiksmes mi-
nistrijā ar lūgumu samilzušo problēmu 
sakārtot, uzsverot remonta nepiecieša-
mību valsts ceļa posmā Vecpils-Biķer-
nieki-Bramanišķi (V687), par ko iestājas 
arī novada vadības pārstāvji. 

Novada domes vadība un domes depu-
tāts, Biķernieku pamatskolas direktors 
Aleksejs Mackevičs, vēlreiz uzsvēra, ka 
dotais ceļš jau labu laiku ir apdraudē-
jums cilvēku drošībai. Vēstulēs, kas sū-
tītas ministrijai, vairākkārt aprakstīta 
šī ārkārtas situācija. Ceļam ļoti nepiecie-
šama asfaltēšana, un, ja tā netiks veikta 
tuvākajā laikā, visi uzlabošanas darbi, 
kas veikti pērn un gūlušies uz pašvaldī-
bas pleciem, būs veltīgi. 

Jāsaka, ka atrisināt fi nansējuma 
nepietiekamību ceļiem ir solījušas jau 
daudzas iepriekšējās valdības, bet risi-
nājums tā arī nav atrasts. Šogad valsts 
ceļiem atvēlētais fi nansējum sastāda 
261,8 milj. eiro. No tiem 185,3 miljoni 
eiro ir valsts budžeta fi nansējums, bet 
76,5 milj. eiro – ES fondu fi nansējums.

“Nauda valsts budžetā ir tik, cik mēs 
to ieņemam nodokļos, un izlietojums ir 
tāds, kādas prioritātes nosakām”, tā T. 
Linkaits. Viņaprāt, Latvijas valsts rū-
pei ir jābūt par galvenajiem un augstas 
intensitātes ceļiem, kā arī reģionālajiem 
ceļiem, kur remonts vairs nav atliekams. 

Jau ilgāku laiku valsts mērogā tiek 
runāts par to, ka daļu no šobrīd valsts 
īpašumā esošajiem autoceļiem, kas jau ir 
zaudējuši valstisku nozīmi, varētu nodot 
pašvaldību īpašumā. Ir aprēķināts, ka 
tie ir aptuveni četri tūkstoši kilometru. 
Pēc VAS Latvijas Valsts ceļi sniegtās in-
formācijas, pērn pašvaldības pārņēmu-
šas savā īpašumā vien 14 km ceļu.

Visticamāk, ka ceļu nozare fi nansēju-
ma pieaugumu no valsts budžeta varētu 
piedzīvot tikai pēc pāris gadiem, precī-
zāk pēc 2021. Pagaidām naudas neesot. 
Turpmākie divi gadi ceļu nozarei nebūs 
viegli, jo Eiropas Savienības fondu, un, 
līdz ar to arī kopējā fi nansējuma sama-
zinājums, atspoguļosies realizējamo ceļu 
projektu sarukumā.

 Olga Davidova
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Daugavpils novada jauniešu projektu vasara
Jau par labu tradīciju ir kļuvuši Dau-

gavpils novada domes Izglītības pār-
valdes projektu konkursi  - “Uzlabosim 
savu ikdienu!” un “Attīsti sevi!”. Šoreiz 
projektu konkursam “Uzlabosim savu 
ikdienu!” tika saņemti 10 projektu 
pieteikumi, savukārt ”Attīsti sevi!” sa-
ņemti 3 projektu pieteikumi. Projektu 
vērtēšana notika divās kārtās – vērtē-
jot projektu pieteikumu sagatavošanas 
kvalitāti un jauniešu prezentācijas 
klātienē. Šogad fi nansējumu saņēma 
zemāk minētie projekti. 

UZLABOSIM SAVU IKDIENU!
Kalkūnes pagasta biedrības 

“Jāņoga” projekts “No idejas līdz 
darbībai!” 

Projekts “No idejas līdz darbībai!” 
notiks Kalkūnes pagastā 01.06. – 
31.08.2019. Projektā piedalīsies 15 
jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 
Projekta mērķis ir veicināt Kalkūnes 
jauniešu radošās domāšanas attīstību, 
caur uzņēmējdarbības pamattēmu, or-
ganizējot 6 dažāda rakstura nodarbī-
bas. Projekta ietvaros dalībnieki spēs 
neformālā veidā uzzināt par uzņēmēj-
darbību un realizēšanas principiem. 
Projekta galvenā ideja ir organizēt jau-
niešiem nodarbības par tēmām kā pār-
tika, suvenīri, apģērbs, aksesuāri sev 
un mājai, un vienu brīvās tēmas no-
darbību. Katras nodarbības laikā jau-
niešiem tiks izsniegti visvienkāršākās 
lietas, no kurām jauniešiem gan indivi-
duāli, gan grupās būs jāizveido pašiem 
savi patenti, balstoties uz savu radošu-
mu. Visi projekta laikā izveidotie ob-
jekti būs saistīti ar Kalkūnes pagastu, 
un tiks dāvināti kā balvas Kalkūnes 
pagasta pasākumu apmeklētajiem un 
pagasta viesiem.

Skrudalienas pagasta biedrības 

“Silenes stariņi” projektam “Mek-
lējot zaļo PET!”

Projekta mērķis ir rosināt Daugav-
pils novada  jauniešus uz dabai lab-
vēlīgu un “zaļāku” dzīvesveidu caur 
viņiem saistošām aktivitātēm, attīstot 
jauniešos pašiniciatīvu “zaļā” dzīves-
veida praktizēšanai un popularizē-
šanai vienaudžu vidū, sekmējot viņu 
sadarbību. Projekta org-grupa orga-
nizēs “Meklējot zaļo PET!” fl eš mobu 
(fl ash mob), daudzfunkcionālajā centrā 
“Skrudaliena” informatīvu un atraktī-
vu pasākumu – misiju „Meklējot zaļo 
PET!”. Projekta tiešā mērķauditorija 
ir Daugavpils novada jaunieši vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem, kuri ir aktīvi, ie-
interesēti izprast sev apkārt esošo vidi, 
esošās problēmas, kā arī uzzināt, kā 
būt videi „draudzīgākiem”. Kā netiešā 
projekta mērķauditorija ir bērni vecu-
mā no 6 līdz 12 gadiem, šī sabiedrības 
grupa tiks iesaistīta projekta aktivi-
tātēs un iegūs informāciju par atkri-
tumu šķirošanu. Sabiedrības tiešu un 
netiešu līdzdalību nodrošinās arī infor-
mācija par pasākumu izplatīšana un 
pieejamība vietējos pašvaldību mājas 
lapās un sociālajos tīklos publicētā in-
formācija, kas nodrošinās informācijas 
apmaiņu pagasta un novada līmenī. 
Projekta rezultātā jauniešiem tiks or-
ganizēta aktīva un lietderīga laika pa-
vadīšana, iesaistot tos informatīvos un 
atraktīvos pasākumus.

Medumu pagasta biedrības “Me-
dumu cerība” projekts “Mācies. 
Dari.  Atpūties.”

Projekta mērķis ir labvēlīgi ietek-
mēt Medumu pagasta jauniešu kom-
petences līmeņa izaugsmi un piedāvāt 
viņiem lietderīgas brīvā laika pavadī-
šanas iespējas, nostiprināt viņu līdz-
dalību Daugavpils novada un Medumu 

pagasta aktivitātēs. Galvenās projekta 
aktivitātes ir – lielformāta dārza spēļu 
izveide, „Parka svētku” organizēšana 
un realizēšana, Medumu pagasta jau-
niešu dalība Daugavpils novada 2019. 
gada svētkos prezentējot projekta re-
zultātus.

ATTĪSTI SEVI!
Kalkūnes pagasta biedrības 

“Jāņoga” projekts “Veselīga dzī-
vesveida skola”

Nometne „Veselīga dzīvesveida sko-
la” tiks īstenota Kalkūnes pagastā no 
24.06. līdz 28.06.2019. Nometnē pie-
dalīties 20 jaunieši no daudz bērnu 
un maznodrošinātām ģimenēm, kā 
arī jaunieši ar mācīšanās grūtībām 
un attālām vietām. Nometnes mērķis 
ir izmantojot neformālās izglītības ak-
tivitātes veicināt Kalkūnes jauniešu 
vidū interesi par veselīgu dzīvesveidu 
un brīvprātīgo darbu Kalkūnes pagas-
tā.  Nometnes dalībniekiem būs iespēja 
neformālā veidā uzzināt par veselīgu 
dzīvesveidu un brīvprātīgo darbu. Jau-
niešiem tiks organizētas neformālās 
lekcijas par veselīgu uzturu, vitamī-
niem, praktiskās nodarbības par au-
giem, ūdeni, pirmo palīdzību, fi zisko 
labsajūtu un sportu, kopīgas jogas, me-
ditācijas, un kulinārijas nodarbības. 
Papildus tiks organizētas teorētiskās 
un praktiskās aktivitātes par brīvprā-
tīgo darbu un tā iespējām Kalkūnē. 
Nometne dalībnieki organizēs akciju 
„Vesels Kalkūnē”. Nometne veicinās 
jauniešu informētību un interesi par 
veselīgu dzīvesveidu  un brīvprātīgo 
darbu Kalkūnes jauniešu vidū.

Skrudalienas pagasta biedrības 
“Silenes stariņi” projektam “Ma-
nas dzimtenes pūra lāde – 2” 

Nometnes ideja ir iepazīstināt jau-

niešus ar Latgales reģiona un  Daugav-
pils novada dabas, kultūrvides, tautas 
tradīcijas   bagātību un rosināt viņus 
saudzīgi atteikties pret to. Dodoties 
ekspedīcijās pa Latgales dabas teritori-
jām, iepazīstinot reģiona kultūrmanto-
juma pieminekļus, piedaloties dažādās 
radošajās darbnīcās, jauniešiem būs 
iespēja iegūt zināšanas, ko viņi varēs 
izmantot tālākajā dzīvē.   Tā būs iespē-
ja jauniešiem lietderīgi pavadīt savu 
brīvo laiku, attīstīt savas prasmes un 
pilnveidot zināšanas un radošumu, 
iemācīties strādāt komandā un indivi-
duāli. Nometne norisināsies no 5. līdz 
9.augustam. 

Līksnas pagasta jauniešu bied-
rības “Līksnas jauniešu kopiena” 
projekts “Teātra skola” 

Biedrība “Līksnas jauniešu kopiena” 
biedri un Līksnas pagasta jaunieši jū-
nija sākumā organizēja dienas nomet-
ni “Teātra skola”. Šī projekta mērķis ir 
veicināt jauniešu radošās spējas, pie-
lietojot neformālās izglītības metodes. 
Nometne norisinājās četras dienas. Pēc 
nometnes jaunieši guva jaunas zināša-
nas un prasmes. Jaunieši, pateicoties 
pieredzējušajiem savas jomas speciā-
listiem, uzzināja, kā pareizi izteikties, 
kā pareizi uzvesties uz skatuves, kā at-
brīvoties no stresa, kā piesaistīt skatī-
tāju uzmanību, neliekties garlaicīgam 
un noteikti vēl daudzas citas lietas.  

Aicinām visus novada jauniešus būt 
aktīviem un piedalīties savu un kai-
miņpagastu piedāvātajās vasaras akti-
vitātēs, kā arī īstenot projektus. 

Milāna Loča

Līksnā pirmizrādi piedzīvoja G. Drezovas luga „Kāzas Bazūnēs” 
Šovasar režisora Māra Korsieša ie-

studējums tika rādīts brīvdabā, izrā-
des tematikai ideāli atbilstošā vietā 
– Līksnas Muižas parkā, kuru tik ļoti 
iemīlējuši kāzinieki. 

“Kādi pie mums var būt jaunumi — 
neviens nedzimst, neviens nemirst, 
neviens neprecas, neviens nešķiras…” 
pirmajā izrādes sarunā sūkstās viens 
no tēliem — pagasta padomes sekre-
tāre Vija Stiebriņa (lomas atveidotāja 
Liene Lukjaņenko). Privātas sarunas 
pa telefonu darba laikā viņa dēvēja par 
statistikas ievākšanu, un, kad statis-
tika nepielūdzami rādīja, ka pagastā 
neviens jau vairākus gadus nav reģis-
trējis laulību, iedvesmoja pagasta pa-
domes priekšsēdētāju Dzintru Ozolzīli 
(lomas atveidotāja Agnese Orbidāne) 
sasaukt ārkārtas sēdi, lai šī problēma 
tiktu risināta. Nav grūti paredzēt, ka 
pēc lēmuma apprecināt vismaz vienu 
vietējo pāri, izdevumus sedzot no pa-
gasta padomes budžeta, kas paredzēts 
kultūras pasākumiem, sākās dullības 
un raibumi, kā jau komēdijā pieklā-
jas. Tā nu padome izlemj rīkot kāzas 
kādam pagasta pārim. Lai par kāzām 
zinātu visi, uz tām tiek uzaicināti arī 
plašsaziņas līdzekļi, kas šo notikumu 
atspoguļos. Kāzas notiek – tikai ne tik 
gludi, kā padome tās iecerējusi. Droši 
vien arī apmeklētāji, kas saulainā 15. 
jūnija pēcpusdienā ieradās uz pirmiz-

rādi, jau paredzēja, ka situācijas atrisi-
nājums būs gana amizants. 

Klātesošie skatītāji, daļa no kuriem 
spilgtās un karstās saules iespaidā slē-
pās ēnā vai vienkārši zem saulessar-
giem, varēja no sirds izsmieties. Trā-
pīgi režisors Māris Korsiets izvēlējies 
iestudēt tieši komēdijas žanra izrādi, 
jo, šis ir viens no iecienītākajiem teātra 
žanra veidiem. Šī žanra izrādes ir aiz-
rautīgi jautras, enerģijas pilnas un at-
tēlo mūsu dzīves aktualitātes. Tik ļoti 

skaidrā un smalkā veidā līdzi cilvēka 
dabai var izsekot tieši tās. 

Izrāde netika spēlēta, kā tas ierasti 
notiek, uz skatuves, bet gan brīvdabā 
veidotās nelielās izmprovizētās skatu-
vītēs. Te bija gan padomes priekšsēdē-
tājas darba kabinets, gan kāda pagasta 
pāra viesistaba, gan laulību ceremoniju 
zāle un, protams, neizpalika arī kāzu 
mašīna – ar tai paredzēto kāzu atribū-
tiku. Jo īpaši ērti ir arī tas, ka dekorā-
cijas, kas tika izvēlētas šai izrādei, ir 

pieejamas jebkurā citā kultūras namā. 
Lai arī pēc sižetiskās līnijas kāzas iz-

gāžas ar lielu blīkšķi, iznākumā nelai-
mīgs nepaliek neviens – nedz aktieri, 
nedz skatītāji. Visu izrādes gaitu ap-
kārt valda sulīgs humors, smiekli un 
protams, kā jau kāzās un vispār mūsu 
dzīvē pienākas – riktīga mīlestības 
deva! 

Ar jaunu sparu amatierteātris “Mas-
kas” savu jauno sezonu uzsāks septem-
brī, sarūpējot skatītājiem vēl ne vienu 
vien pirmizrādi, kā atklāj režisors – vi-
siem tik iemīļotā komēdijas žanrā. 

Lomās iejutās Aiga Soma, Aiga Ve-
lika, Liene Lukjaņenko, Ainārs Orbi-
dāns, Agnese Orbidāne, Edgars Veliks, 
Jānis Kudiņš un arī jaunie aktieri - Ju-
ris Ozols un Valentīna Korsiete, ku-
riem šī izrāde patiesi bija pirmā. 

Juris Ozols stāsta, ka teātra dar-
bībā iesaistījies nejauši. Māris viņu 
uzrunājis, braucot no teātru salidoju-
ma. Viņam teātris nav nekas svešs, jo 
no bērna kājas ir spēlēts lugās, dejots 
un daudz laika pavadīts uz skatuves. 
""Maskas" ir mega labs un atsaucīgs 
kolektīvs, katrs mēģinājums tiek pava-
dīts, jokojot, smejoties un, protams, arī 
strādājot", stāsta Juris.

Olga Davidova
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Silenes katoļu baznīcā var aplūkot ekspozīciju par garīgās kultūras mantojumu

Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uz-
ņemšanas Romas katoļu baznīcā var 
aplūkot ekspozīciju “Senās garīgās kul-
tūras mantojuma saglabāšana un garīgo 
sabiedrisko aktivitāšu attīstība Skruda-
lienas pagastā”. Izstādē  kopš pagājušā 
gada apskatāmi dažādi garīgās dzīves un 
kulta priekšmeti, medaljoni un relikvijas, 
kas radīti no 18.gs līdz mūsdienām. Īpašs 
lepnums ir Liturģisko tērpu kolekcija.

Izstāde tapusi pēc biedrības “Silenes 
stariņi” iniciatīvas, veiksmīgi piesaistot 
fi nanšu līdzekļus no Daugavpils novada 
domes programmas “Atbalsta fonds bied-
rībām” un draudzes ziedojumiem. Īsteno-
jot projektu, vērtīgā kolekcija ir pieejama 
apskatei gan vietējiem iedzīvotājiem, gan 
viesiem un tūristiem. Ar saistošu un inte-
resantu stāstījumu apmeklētājus sagaida 
Silenes baznīcas draudzes gans, prāvests 
Vjačeslavs Rosļaks, kurš atzīst, ka izstāde 
stāta ne tikai par draudzes, bet visas Baz-
nīcas vēsturi. Vairums no kultūrvēstu-
riskajiem priekšmetiem vairākus gadus 
glabājušies pie priestera, tikuši atrasti 
dievnama bēniņos vai tos uzdāvinājuši 
draudzes locekļi. 

Silenes baznīca pērn atzīmēja 105 gadu 
jubileju – tā piedzīvojusi dažādus laikus, 
karus, okupācijas gadus un Latvijas at-
jaunošanu. Baznīcai, atšķirībā no citiem 
līdzīgiem dievnamiem, paveicās un tā 
vienmēr kalpojusi kā lūgšanu nams, kas 
ļāvis saglabāt daudzus vērtīgus garī-
gās dzīves priekšmetus. “Visvērtīgākais 

priekšmets ir Misāle – tā ir priestera lūg-
šanu grāmata, pēc kuras viņš vadījās, ce-
lebrējot Svēto Misi. Izdota latīņu valodā, 
1768. gadā Venēcijā. 18.gs. Sv.Mise tika 
celebrētas latīniski, bet cilvēki šeit lūdzās 
gan latviski, lietuviski, poliski un krievis-
ki, kas liecina, ka Silenē dzīvoja vismaz 
četras tautības un visi gāja vienā baznī-
cā,” izrādot senāko priekšmetu, stāsta 
V.Rosļaks. 

Eksponātos, kas datēti ar 20. gadsimtu, 
apskatāmi dažādi ar roku rakstīti reģis-
tri, kuros glabājas informācija, kas daudz 
liecina par tā laika dzīves apstākļiem, 
īpaši, par kara izraisīto postu. Šajos reģis-
tros redzams, ka bijusi ļoti liela mirstība. 
1920. gadā Silenes draudzē tika apbedīti 
126 cilvēki, tostarp, bērni.  Daudziem di-
agnozēs rakstīts, ka miruši no bada. 

Silenes draudzes gans norāda, ka izstā-
de lepojas arī ar kādu interesantu un ne-
redzētu ziedojumu trauku:  “Šajā traukā 
varēja iemest naudiņu un tas bija aizslē-
dzams, kas liecina, ka arī toreiz baznīcā 
bija zādzības. Interesanti, ka traukā va-
rēja ielikt garu nūju, lai ziedojumu trau-
ku varētu tuvāk padot cilvēkiem. Šobrīd 
esam uzrakstījuši projektu Rietumu ban-
kas atbalsta fondam ar cerību, ka izdosies 
šo priekšmetu atjaunot.”

No pirmās Latvijas laikiem saglabā-
jušās relikvijas, kas izmantotas Svētās 
mises laikā -  biķeris, krucifi kss, ciborijs, 
kur glabā Sv.Sakramentu. Daļa no šīm 
mantām piederējusi priesterim Jāzepam 

Pudānam, kurš kalpoja Ilūkstes draudzē 
un vēlāk ticis izsūtīts uz Sibīriju it kā par 
pretpadomju aģitāciju. “Esmu pētījis, ka 
viņu notiesāja par to, ka viņš dalījis bēr-
niem katehismus. Viņš miris Kirovas ap-
gabalā no bada, kapa vieta nav zināma. 
Faktiski, viņš ir ticības liecinieks un mo-
ceklis. Interesanti, ka viņu nodeva tuvā-
kais cilvēks – baznīcas ērģelnieks. Līdzīgi 
kā Bībelē, Jūda vienmēr ir kaut kur tuvu-
mā,” stāstījumu turpina Rosļaka kungs. 

1940. gadā visā Latvijā bija nomocīti 10 
katoļu priesteri, tomēr Silenei paveicās, 
ka visos laikos te ir pastāvējusi draudze, 
kuru apkalpoja priesteris. Savulaik Sileni 
apkalpoja priesteris Miķelis Kļaviņš, kurš 
apglabāts baznīcas dārzā. Viņš Silenē 
nokalpoja 36 gadus, izstādē var aplūkot 
viņa dienasgrāmatas kopiju, kurā viņš 
apraksta savas dzīves gaitas. Arī viņš sa-
vulaik tika notiesāts uz Sibīriju, darbiem 
ogļu raktuvēs, tomēr atgriezās dzimtenē. 
Tā kā viņam aizliedza strādāt pilsētā, 
faktiski, viņš tika nosūtīts uz pierobežas 
nomali – Sileni. Neskatoties uz ticības 
aizliegumu, draudze bija liela, turklāt 
daudzi katoļi brauca no Baltkrievijas. 
“Palasot kristību reģistru padomju laiku, 
atliek tikai brīnīties! Kristības cilvēkiem 
no Maskavas, Ļeņingradas, Sibīrijas, Ka-
ļiņingradas. Cilvēki ceļoja pa padomju 
zemi un kur atrada baznīcu, slepeni no-
kristīja bērnus un gāja pie grēksūdzes.”

Prāvests stāsta, ka padomju laikos 
nebija iespēju arī iegādāties svētbildes, 
lūgšanu un dziesmu grāmatas, tāpēc 
svētbildes tika pārfotografētas, savukārt 
grāmatas pārrakstītas ar roku. Tāpat no 
alumīnija tika pašizgatavoti svečturi un 
krucifi ksi. “Šim krustam ir interesanta 
vēsture,” norādot uz kādu vienkāršu kru-
cifi ksu stāstu turpina Vjačeslavs Rosļaks. 
“Tas piederēja kādai vecai kundzei, kura 
katru gadu mani aicināja uz mājām izsū-
dzēt grēkus. Jūtos, ka tuvojas nāve, viņa 
man atdeva šo krucifi ksu, atklājot, ka tas 
viņai ir īpaši dārgs. Izrādās, viņa ar vecā-
kiem bija izsūtīta uz Sibīriju, kur vecāki 
no alvas vai svina sajaukuma uztaisīja šo 
krustiņu, kas visu šo laiku ģimeni sargā-
ja, arī atgriežoties dzimtenē. Diemžēl vi-
ņai nebija ne bērnu, ne radu, tāpēc krusts 
tika atdots draudzei. Viena maza lietiņa, 
bet daudz stāsta par cilvēka likteni.” 

Izstāde lepojas arī ar liturģisko tērpu 
kolekciju, kas ir roku darba izšuvumi. 

Mode mainās, arī Baznīca dzīvo līdzi laik-
metam, saka prāvests, izrādot senākos un 
bagātīgiem apšuvumiem rotātos tērpus. 

Īpašs stāsts ir par kādu 18. gs gleznu 
“Jēzus Ģetzemenes dārzā”, ko nejauši at-
rada priesteris dievnama bēniņos. Glezna 
atradās ļoti sliktā stāvoklī, jo tā glabāju-
sies salocīta vairāk kā 20 gadus baznī-
cas bēniņos, kā rezultātā radās nopietni 
bojājumi. Pateicoties Rietumu Bankas 
labdarības fonda atbalstam, sadarbībā ar 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekciju, glezna tika restaurēta un jau 
jūnijā ieņems goda vietu pie altāra. Rosļa-
ka kungs stāsta, ka sākotnēji nemaz nav 
aptvēris, cik glezna ir vērtīga un tikai lai-
mīgas nejaušības dēļ, tagad tai ir iedota 
jauna dzīve. “Kad sākās darbu pie baznī-
cas restaurācijas, es atcerējos par šo glez-
nu un parādīju to restauratorei Gundegai 
Jeromānei. Viņa apskatījās un atzina, 
ka šī viena glezna ir daudz vērtīgāka par 
visu pārējo, kas ir redzams baznīcā. Pēc 
savas iniciatīvas viņa sāka rakstīt projek-
ta pieteikumu un mēs uzreiz saņēmām 
atbalstu.” 

Tā kā restaurācija ir fi nansiāli dārga, 
dievnama relikvijas tiek restaurētas lē-
nām, bet mērķtiecīgi. Tā atjaunots koka 
krucifi ks, kurš veidots 17. gs sākumā un 
divi pārnēsājamie altārīši procesijām. Nā-
kotnē mērķis ir restaurēt Jaunavas Ma-
rijas Debesīs uzņemšanas gleznu, Misāli 
un ziedojumu trauciņu. Šādus projektus 
palīdz īstenot gan cilvēku ziedojumi, gan 
projekti, kurus raksta biedrība “Silenes 
stariņi” Sofi jas Moles vadībā. “Jāizsaka 
liela pateicība Sofi jai Molei par darbu un 
ieguldījumu draudzes dzīvē. Pateicoties 
viņai, mēs saņēmām fi nansiālu atbalstu 
gan altārīšiem, gan gleznai. Zinu, ka viņa 
to dara no tīra sirds, ticīga cilvēka pārlie-
cības,” tā V.Rosļaks. 

Neskatoties uz to, ka izstāde atrodas 
katoļu draudzes telpās, to aplūkot aicinā-
ti arī citu ticību draudzes locekļi, meklējot 
kopīgo un atšķirīgo starp konfesijām. Tā-
pat izstāde iekļauta Daugavpils novada 
tūrisma maršruta piedāvājumā, aicinot 
tūristus Latvijas pierobežā iepazīt Latga-
les garīgo kultūrmantojumu. 

Ekskursijas var rezervēt pa tālr. 
+371 26310861; +371 25902774

 Elza Pučko

Sociālie darbinieki smēlās pieredzi Baltkrievijā
Sociālā dienesta darbinieki ciemojās 

Baltkrievijas rajona Glubokojas rajonā, 
lai smeltos pieredzi par sociālā darba or-
ganizāciju kaimiņu pusē. Sadarbība ar 
Glubokojas rajonu novada pašvaldībai 
noslēgta jau 2015. gadā. Kopš tā laika 
organizētas vairākas abu pušu pieredzes 
apmaiņas vizītes, savukārt 2018. gada 
atjaunots noslēgtais sadarbības līgums. 

Daugavpils novada Sociālā dienesta 
vadītāja Anna Jegorova uzsver, ka cie-
mošanās Baltkrievijas pusē viņiem ir bi-
jusi vērtīga pieredze, kā arī ir pasmeltas 
vairākas idejas tieši sociālā darba orga-
nizēšanas jomā. 

Glubokojas pilsētā un rajonā dzīvo 
37,5 tūkst. iedzīvotāji. Novada sociālie 
darbinieki apmeklēja rajona teritoriālo 
sociālo pakalpojumu centru. Visiem cen-
tra darbiniekiem ir vienota darba forma, 
un darbinieku vidū ir tikai sievietes. Kā 
pastāstīja Anna Jegorova, šis sociālo pa-

kalpojumu centrs ir tāds pats veidojums 
kā Latvijā esošie Dienas centri, uz kuru 
nāk personas, kas ir pensijas vecumā, 

kā arī personas ar invaliditāti un iedzī-
votāji, kuriem nepieciešama jebkāda 
informācija par sociālo pakalpojumu 

pieejamību. Centrā notiek dažādas brīvā 
laika pavadīšanas aktivitātes. “Redzē-
jām izstādi, kurā apkopoti un apskatāmi 
šo cilvēku veidotie mākslas darbi – tādi, 
kurus veidojot, tiek attīstīta motorika, 
kas ļoti palīdz cilvēkiem pēc insulta, cil-
vēkiem, kurus skārusi demence, kā arī 
invalīdiem. Te arī pieņem iesniegumus 
par centra pakalpojumu nodrošināšanu. 
Tā ir aprūpe, darba piedāvājumi, per-
sonīgās higiēnas nodrošināšana, veļas 
mazgāšana u.c. Dienā šo centru apmek-
lē 12 līdz 15 personas, strādā 8 sociālie 
darbinieki. Manuprāt, tas ir diezgan liels 
cipars. Klāt sociālajiem darbiniekiem 
centrā strādā arī 12 aprūpētājas, katra 
no viņām nodrošina pakalpojumus kon-
krētā teritorijā. Centrā ir tikai viena ma-
šīna, kas tiek izmantota personāla vaja-
dzībām, savukārt sociālās aprūpētājas 
ceļu pie klientiem mēro ar velosipēdiem. 
Labākajiem sociālajiem darbiniekiem 
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Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Kapu svētki jūlijā un augustā
Vieta Datums Laiks

Demenes pagasta 
Šemberga kapi

27. jūlijs Plkst. 12.00 

Demenes pagasta 
Faļtopu kapi

3. augusts Plkst. 12.00

Demenes pagasta 
Pakapiņu kapi

24. augusts Plkst. 12.00

Jezupovas draudzes 
Stropu kapi

14. jūlijs Plkst. 14.00 

Jezupovas draudzes 
Jurīšu kapi

20. jūlijs Plkst. 15.00

Kalupes pagasta
Baltaču kapi 

6. jūlijs Plkst. 12.00 Dievkalpo-
jums, 
Plkst. 13.00 kapu svētki 

Kalupes pagasta 
Lāču kapi 

6. jūlijs Plkst. 15.00

Kalupes pagasta
Lazdānu kapi 

13. jūlijs Plkst. 12.00 

Kalupes pagasta
Ratnieku kapi 

13. jūlijs Plkst. 14.00 

Kalupes pagasta
Ārdavas kapi

20. jūlijs Plkst. 12.00

Kalupes pagasta
Krasnagorkas kapi

20. jūlijs Plkst. 13.00

Līksnas pagasta 
Patmaļu kapi

3. augusts Plkst. 13.00

Līksnas pagasta 
Vaikuļānu kapi

17. augusts Plkst. 12.00

Līksnas pagasta 
Kokinišķu kapi 

17. augusts Plkst. 13.30

Līksnas pagasta 
Mukānu kapi 

24. augusts Plkst. 12.00

Līksnas pagasta 
Motivānu kapi

24. augusts Plkst. 13.30 

Līksnas pagasta 
Mišteļu kapi 

31. augusts Plkst. 12.00

Maļinovas pagasta 
Lielo Kokinu kapi 

28. jūlijs Plkst. 15.00

Nīcgales katoļu kapi 7. jūlijs Plkst. 12.00
Silenes katoļu kapi 6. jūlijs Plkst. 14.30 
Naujenes pagasta
Spruktu kapi 

4. augusts Plkst. 14.00

Naujenes pagasta 
Komunālie (Bukštu) kapi 

10. augusts Plkst. 14.00

Naujenes pagasta
Rudānu kapi 

24. augusts Plkst. 14.00

Sventes kapi 7. jūlijs Plkst. 14.30 
Sventes pagasta 
Raudas kapi 

13. jūlijs Plkst. 14.00

Sventes pagasta
Timšāņu kapi 

20. jūlijs Plkst. 14.00

Sventes pagasta Purnie-
ku kapi 

27. jūlijs Plkst. 14.00

Ambeļu kapi 4. augusts Plkst. 14.00
Višķu kapi 18. augusts Plkst. 13.00
Salienas pagasta
Jancišķu kapi 

6. jūlijs Plkst. 13.00

Salienas lapi 7. jūlijs Plkst. 14.00
Salienas pagasta 
Jaunbornes kapi 

21. jūlijs Plkst. 13.00

Informācija par kapus svētku norisi novadā var mainīties. Informācija par 
norises datumiem un laikiem pieejama katrā pagasta pārvaldē.

tiek piešķirti skūteri”, tā par redzēto 
stāsta A. Jegorova. 

Novada delegācija apmeklēja arī psi-
honeiroloģisko māju – internātu. Ļoti 
patīkami pārsteidza perfekti sakārtotā 
internāta teritorija. Savukārt internāta 
vadītāja atstāja ļoti enerģiska, zinoša un 
erudīta speciālista iespaidu. “Šeit mani 
ļoti uzrunāja viņu veidotais pilsētas ielu 
makets, kas izvietots uz sienas – ar vi-
siem ceļiem, ielām un ceļu apzīmēju-
miem. Lai klienti, kas dzīvo šajā internā-
tā, mācītos ceļa satiksmes noteikumus, 
iegaumētu apzīmējumus un zinātu, no 
kurienes katrs no viņiem nāk. Šī lieta tie-
šām ļoti labi nostrādā klientiem, kurus 
skārusi demence. Pēc pieredzes zinām, 
cik ļoti grūti ir ar viņiem strādāt”, vērtē 
A. Jegorova.  Internātā klienti dzīvo pa 
2 – 3 cilvēkiem istabiņās, kurās tikko kā 
nesen veikts eiro remonts. Klientiem no-
tiek dažādas radošās nodarbības, tostarp 

gleznošanas. Savukārt specializētajās 
darbnīcās notiek klūgu pīšanas nodarbī-
bas. Internātā izvietotas arī klientu vei-
doto darinājumu izstāde, kurus viņi ved 
uz pasākumiem un arī pārdod. Internā-
tā uzturas 318 klienti no visas valsts ar 
nosūtījumiem, strādā 244 darbinieki. 
Darbinieku vidū daudz dažādu nozaru 
speciālisti – aprūpētāji, pulciņu vadītāji, 
mākslinieki, rehabilitētāji, sporta meto-
disti u.c. 

“Mūsu sociālos darbiniekus uzrunāja 
inovatīva metode “krāsu sajūtu ceļš”, ar 
kuras palīdzību jauniem cilvēkiem, sākot 
kādu no rehabilitācijas pakalpojumiem, 
piedāvā izvēlēties kādu no krāsainiem 
celiņiem. Klients izvēlas savu krāsu, sa-
vukārt katrai krāsai ir sava nozīme. Kat-
ra krāsu celiņa galā stāv speciālists, kurš 
nosaka, kādus pakalpojumus ir jāveic 
konkrētam klientam tajā dienā, vadoties 
pēc garastāvokļa. Krāsa nosaka to, kāds 

ir klienta garastāvoklis, noskaņojums, 
vai viņš ir mierīgs vai otrādi – agresīvs. 
Runājot ar speciālistiem, tie atzina, ka šī 
metode nostrādā 70 % gadījumu”, stās-
ta A. Jegorova. Internāta teritorija ir 34 
ha liela. Turpat siltumnīcās ir dārzeņi, 
kas pašu spēkiem tiek audzēti, laistīti 
un novākti. Internātā veiksmīgi funkcio-
nē ūdens un mūzikas imitācijas istaba, 
kas ļoti patīk vecāka gājuma cilvēkiem. 
Telpa ir veidota kuģa formā, ar ūdens 
šalku skaņām, tāpat pieejami maisiņi 
ar čiekuriem, kas lieti noder motorikas 
attīstīšanai klientiem, kas pārdzīvojuši 
insultu. Anna Jegorova komentēja, ka 
par šo ideju ir jāpastāsta mūsu rehabi-
litētājiem. Tāpat internātā darbojas ista-
ba, kurā pieejami dažādi instrumenti un 
materiāli motorikas un locītavu darbības 
stabilizēšanai klientiem ar osteohondro-
zi, deformējošo spondilozi un artrozi. Šī 
istaba arīdzan ļoti patīk vecāka gājuma 

cilvēkiem un ir ārkārtīgi pieprasīta. Šajā 
istabā klienti var pavadīt līdz pusotrai 
stundai.  

Sociālie darbinieki kā pēdējo savas vi-
zītes laikā apmeklēja pagaidu sociālās 
aprūpes centru, kas pēc funkcijām ir 
līdzīgs pansijai. Tajā klients var dzīvot 
trīs mēnešus, piemēram, veci vientuļi cil-
vēki, kuriem ziemas periodā ir jākurina 
mājoklis, taču paši viņi to izdarīt nevar. 
Istabiņās dzīvo pa 2 – 3 cilvēki, kuriem 
tiek piedāvāti sociālie pakalpojumi. Ja 
nepieciešama medicīniskā palīdzība, to 
nodrošina, izsaucot ģimenes ārstu vai āt-
rās palīdzības brigādi. 

Glubokojas rajona sociālie darbinieki 
apsolīja atbraukt atbildes vīzītē uz Dau-
gavpils novadu, apmeklējot Novada svēt-
kus. 

Mūžībā aizgājuši 
Ambeļu pagastā

Ivanovs Ivans (1937.g.)
Biķernieku pagastā

Matvejevs Jevdokims (1932.g.)
Demenes pagastā

Sekane Aleksandra (1933.g.)
Zaharko Genovefa (1922.g.)

Jahundovičs Teodors (1944.g.)
Kalkūnes pagastā 

Zorins Vladimirs (1955.g.)
Širokovs Sila (1938.g.)

Kalupes pagastā
Grigorjeva Anna (1939.g.)

Laucesas pagastā
Ustinovs Vasīlijs (1956.g.)
Dovguļs Jurijs (1948.g.)

Vjazminitova Larisa (1935.g.)
Līksnas pagastā

Jukša Antoņina (1934.g.)
Kokina Anna (1942.g.)
Maļinovas pagastā

Meženiece Antoņina (1957.g.)
Medumu pagastā
Soma Ņina (1945.g.)

Naujenes pagastā
Drozda Emerita (1971.g.)

Freimanis Gunārs (1962.g.)
Zubkovska Emīlija (1926.g.)

Sudņika Anna (1920.g.)
Bogdane Marija (1943.g.)

Pozdņakova Raisa (1954.g.)
Stepanova Marfa (1932.g.)

Salienas pagastā
Šmukste Lūcija (1934.g.)
Skrudalienas pagastā
Novikovs Foma (1930.g.)

Sventes pagastā
Maslova Gaļina (1936.g.)

Tabores pagastā
Panafi dins Vladimirs (1975.g.)

Vaboles pagastā 
Velika Monika (1935.g.)
Vecsalienas pagastā 

Siļčonoks Mihails (1960.g.)
Višķu pagastā

Gurkina Jeļena (1958.g.)
Jefi movs Viktors (1958.g.)
Sarguns Valdis (1958.g.)
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Višķu pagasta jauniešu centrs – iedvesmas avots un platforma jauniem iesākumiem
Jauniešu centrs ir vieta, kur jaunie-

šiem tiek izveidota draudzīga, atvēr-
ta un atbalstoša vide, tiek piedāvā-
tas iespējas kopīgi plānot brīvā laika 
lietderīgu pavadīšanu, iegūt aktuālu 
informāciju un palīdzību dažādās dzī-
ves situācijās. Višķu pagasta jauniešu 
centrs darbojas jau trešo gadu, kopš 
Malnavas koledžas īstenošanas vietas 
Višķi paspārnē 2016. gada jūlijā iegu-
vis savas jaunās telpas. Višķu pagas-
ta jauniešu centru vada Jānis Briška, 
kas atzīst, ka Višķos ir varena jauniešu 
komanda. Jānis smejas, ka atbilstoši 
Jaunatnes likumam, kas nosaka, ka 
jaunietis ir persona vecumā līdz 25 ga-
diem, viņš jau kā gadu vairs nav jau-
nietis. Taču ikdienā paralēli darbam 
Špoģu vidusskolā, kur Jānis strādā par 
skolotāju, vada arī jauniešu centru, 
motivējot daudzus jauniešus iesaistī-
ties tā darbībā. 

Pretstatā citiem jauniešiem, kas jau-
natnes darbībā iesaistās gana kūtri, 
Višķu pagasta jaunieši nebaidās reali-
zēt savas iniciatīvas, vēlmes un idejas, 
vairojot sava pagasta sabiedrisko, kul-
tūras un sporta aktivitāšu klāstu. Viņi 
tic, ka kopā ir spējīgi mainīt pasauli! 

Jānis Briška uzsver, ka viņu palikša-
na dzimtajā pusē motivē izdarītā darba 
rezultāts un labi padarīta darba sajūta. 
“Tu redzi, kā šie jaunieši aug un piln-
veidojas. Tas, ko mēs darām pagastā, 
nav priekš manis vai citiem darbinie-
kiem, tas ir domāts jauniešiem. Mani 
fascinē, ka šeit strādā cilvēki, kuriem 
rūp sabiedrība. Tas liek joprojām palikt 
šeit, atrasties un domāt par perspektī-
vām. Tu vari mainīt lietas, tieši tāpat, 
kā jaunieši savā video minēja. Ja tu ie-
saisties un strādā, tad tu vari mainīt 
pasauli. Mūsu pasaule ir tā, kurā uz 
doto brīdi atrodamies. Mana pasaule ir 
Višķos, tāpēc es palieku šeit”, tā Jānis. 

Višķu jauniešu centra pašpārvaldē 
darbojas 12 jaunieši, kuri ap sevi ir 
sapulcinājuši jauniešus no citiem pa-
gastiem. Ir izveidotas arī trīs darba 
grupas, kurās iesaistījušies pāri 20 jau-
niešiem. Jaunieši paši organizē savu 
daru, izstrādā idejas un īsteno tās. 

Pirms laika norisa jauniešu ideju 
projektu konkursu “Uzlabosim savu 
ikdienu!” un “Attīsti sevi!” ideju saga-
tavošanas posms, kura laikā jaunieši, 
kopā darbojoties, izstrādāja vairākus 
projektus. Jaunietis Rūdolfs Lukaše-
vičs prezentēja projekta “Kolorāma” 
ideju, kas balstās uz grafi ti mākslas 
popularizēšanu Latvijā un Daugavpils 
novadā. Selina Germane pastāstīja par 
projekta ideju “In game”, kas, gluži tā-
pat kā daudzi citi, ir virzīts uz vairāku 
novada jauniešu saliedēšanos. Projek-
tā ieplānota viesošanās pie citu novadu 
jauniešiem un kopīgu neformālo spēļu 
izstrāde.  

Pavisam nesen jaunieši ir sākuši 
veidot paši savus video vlogus, kuros 
dalās savā pieredzē, zināšanās, vai arī 
vienkārši uzrunā pārējos jauniešus 
nebaidīties iesaistīties centra darbībā. 
Tas ir sava veida aicinājums tiem jau-

niešiem, kas laiku pavada sociālajos 
tīklos un ir ne tik aktīvi sabiedriskajā 
dzīvē. Jānis Briška akcentē, ka Višķu 
jaunieši ir gudri un pieredzējuši arī 
starptautisko projektu realizēšanā, ne-
kautrējas dalīties pieredzē un zināša-
nās ar citiem. 

Jābilst, ka Višķu pagasta jauniešu 
centrs ir viens no 15 Latvijas Eurodesk 
informācijas punktiem, savukārt jau-
niešu centra pašpārvaldes prezidenta 
vietniece Diāna Zdanovska ir Europe-
ers jauniete Latvijā. Te var iegūt infor-
māciju par jauniešu iespējām Eiropā, 
ERASMUS + un Solidaritātes korpusa 
programmām. Višķos darbojas arī jau-
niešu biedrība, kuras darbības laikā 
vairāk kā 50 jaunieši no Višķiem pie-
dalījušies dažādos jauniešu apmaiņas 
projektos. 

Jānis Briška: “Centrā var konsultē-
ties ne tikai ar mani, bet arī ar tiem 
jauniešiem, kas jau ir bijuši jauniešu 
apmaiņas projektos. Mūsu mērķis ir 
motivēt citus iesaistīties šajā prog-
rammā, jo tā ir unikāla iespēja, it īpaši 
Latgales jauniešiem. Aizbraukt un pa-
skatīties uz daudzām lietām no cita ra-
kursa, no citu valstu pieredzes, kā arī 
iegūt kontaktus. ERASMUS program-
mas mērķis nav aizvilināt jauniešus 
uz ārzemēm, bet gan dalīties ar zinā-

šanām, kuras vēlāk viņi spēs pielietot 
savā valstī”. 

Višķu jaunieši ir aktīvi ne tikai jau-
natnes brīvā laika pavadīšanas iespēju 
dažādošanā, bet arī veic dažādus labus 
darbus. Viens no šādiem – sadarbība 
ar Višķu sociālās aprūpes centru, orga-
nizējot pasākumus tā klientiem. 

Jānis Briška: “Fantastiska ir sajūta, 
kad centra iemītnieki mūs atpazīst un 
sagaida ar smaidu sejā. Tas stimulē arī 
jauniešus. Man ir liels prieks, ka so-
ciālā aprūpes centra darbinieki māca 
mūsu jauniešus par dzīvi un lietām, 
par kurām dažbrīd negribam domāt – 
par vientulību, atstumtību. Par to, ka 
mums, jaunajai paaudzei, ir jāpalīdz 
viņiem, lai viņi tā nejustos”.

Pirms kāda laika Latvijas Republi-
kas Saeimā pulcējās 94 jaunieši no vi-
sas Latvijas, kuri nav vienaldzīgi par 
notiekošo un vēlas savu nākotni saistīt 
ar valsts pārvaldi. To vidū arī 7 Višķu 
pagasta jaunieši, kas jauniešu Saei-
mas vēlēšanās par savām idejām iegu-
va visvairāk balsis Latgales vēlēšanu 
apgabalā. Rūdolfs Lukaševičs ierosi-
nāja mudināt uzņēmumus ņemt darbā 
jauniešus, pretī saņemot uzņēmumu 
ienākuma nodokļa atvieglojumu, tā-
dējādi motivējot piedāvāt darba vietas 
jauniešiem, kuriem ir darba pieredzes 

trūkums. Jauniete Anastasija Kosoņa 
piedāvāja ieviest atlaižu sistēmu stu-
dentiem reģionālajos maršrutos, kas 
veicinātu jauniešu izglītošanos, mobi-
litāti un iesaisti lielpilsētas dzīvē. Sa-
vukārt Selina Germane ierosināja sākt 
jauniešos agrāk audzināt saprašanu 
par savu personisko higiēnu, veselīgo 
dzīvesveidu un drošām dzimumattiecī-
bām, kā arī piesaistītu jauniešus aktī-
vam un veselīgam dzīvesveidam. 

Jaunieši visi kā viens atzīst, ka dar-
bošanās jauniešu centrā sniedz tikai 
ieguvumus. Rūdolfs Lukaševičs bilst, 
ka labs motivators viņiem ir jauniešu 
centra vadītājs Jānis. Savukārt darbo-
šanās centrā ir ieguldījums nākotnē, 
kā arī vērtīga brīvprātīgā darba piere-
dze, kas ir pozitīvs ieraksts CV. “Mēs 
iegūstam pieredzi par lietām, kuras 
nevaram pamēģināt skolā. Tā nav vie-
nas dienas akcija, kā piemēram “Ēnu 
diena”, te mēs katru nedēļu varam 
kaut ko jaunu iemācīties”, tā Rūdolfs. 

Selina Germane atzīst, ka divus ga-
dus atpakaļ bija atkarīga no telefona 
un sociālajiem tīkliem, uz jauniešu 
centru atnāca Rūdolfa mudināta. Līdz 
ar iesaisti jauniešu centra darbībā, uz-
labojušās jaunietes sabiedriskās pras-
mes, ka arī valodas zināšanas. 

Uz jautājumu, kā mudināt citus jau-
niešus nākt un iesaistīties jauniešu 
centra aktivitātēs, viņi atbildēja, ka 
galvenais ir nebaidīties no cilvēkiem 
un mazpazīstamas vides. Dažreiz ir 
ļoti derīgi izkāpt no rāmjiem un parā-
dīt sevi, pārvarot savas iekšējās bailes. 
Savukārt Selina papildināja, ka ie-
slīgšana sociālajos tīklos nav tas labā-
kais brīvā laika pavadīšanas veids.  

Viškānietis Sandis Proms savulaik 
arī ļoti aktīvi darbojies jauniešu cen-
trā, un atzīst, ka tā ir unikāla iespēja 
gūt pieredzi un zināšanas nākotnes iz-
aicinājumiem. 

“Gribētu uzsvērt, ka jauniešu centrs 
ir kā neformālā izglītība. Ja tu uz skolu 
nāc katru dienu no 8.00 līdz 15.30, tad 
uz jauniešu centru tu nāc brīvprātīgi. 
Šeit tu vari iegūt zināšanas, ko pats 
vēlies un kuras skolā neiemāca. Tā-
pēc aicinu jauniešu nākt un iepazīties 
ar to, kas te notiek. Ir arī forši pieda-
līties kādā projektā, kur ir jaunieši no 
citām valstīm. Ir interesanti iepazīt 
viņu pieredzi. Latvijā ir forši, ka va-
ram satikties ar jauniešiem no citiem 
novadiem, bet, ja mēs uz to skatāmies 
Eiropas mērogā, tas jau ir cits līmenis, 
pavisam citi stāsti un citāda pieredze”, 
tā Sandis. 

Sandis vēl arvien ir aktīvs, darbo-
jas biedrībā “Lauku studija”. Savulaik 
pastāvīgi apguvis apskaņotāja un Dj 
prasmes, kuras ir pilnveidojis un pie-
lieto vēl joprojām. 

Višķu pagasta jaunieši nekad neap-
stājas pie jau paveiktā, bet sniedzas 
iekarot arvien augstākas virsotnes! 

Olga Davidova
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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 informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 6994 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011. gada 3. marta

Izsludināta uzņemšana Malnavas koledžas īstenošanas vietā Višķi 2019./2020.m.g. 

2019.-2020. mācību gadam Malnavas koledžas īstenošanas vietā Višķi pēdējo 
gadu notiek uzņemšana programmā “Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis”, jo, 
kā bilst struktūrvienības vadītāja izglītības jomā Anita Lāčauniece, mainoties 
tirgus pieprasījumam,  nozares ekspertu padome uzskata, ka šī profesija tuvāka-
jos gados vairs nebūs tik pieprasīta. To nomainīs augkopības un lopkopības teh-
niķa programmas, savukārt lauksaimniecības tehnikas mehānikas programmas 
vietā stāsies spēkratu mehāniķa programma ar specializāciju lauksaimniecības 
tehnikā, kā arī lauksaimniecības tehnikas tehniķa programma, kas pavērs pla-
šākas iespējas  mācīties strādāt ne tikai ar traktoru, bet arī ar kombainu, miglo-
tāju un citām modernām tehnikas vienībām.  

Anita Lačauniece saka lielu paldies uzņēmējiem, kas nepalika vienaldzīgi par 
mācību iestādes likteni un iestājās par tās saglabāšanu, sūtot vēstules Izglītības 
ministrijai. “Esam izglītības iestāde ar senu vēsturi, 2021. gadā lauksaimniecī-
bas izglītības iestādei Višķos paliks 100 gadi. Tā ir viena no pirmajām lauksaim-
niecības izglītības iestādēm Latgalē un Latvijā. Ir ļoti daudz lauksaimnieku, kas 
absolvējuši šo izglītības iestādi. Īpaši 60 tajos, 70 tajos gados, kad izglītības iestā-
dē studēja no 600 līdz 800 audzēkņiem. Tagad šāds cipars, protams, nav iedomā-
jams. Jāsaka, ka lauksaimniecības tehnikas mehāniķi tiešām ir ļoti pieprasīti arī 
šodien, jo lauksaimniecības nozarē notiek paaudžu maiņa. Traktoristi un mehā-
niķi ar stāžu jau savu ir nostrādājuši un aiziet prom. Tagad darbiem lauku saim-
niecībās, gan lielās, gan mazās, nepieciešami jaunieši. Lauksaimniecības nozare 
piedzīvo industrializācijas laikmetu, tehnoloģijas mainās, samazinās darbaspēks 
un speciālistu tiešām trūkst – traktortehnikas vadītāju, tehnikas mehāniķu, jo 
servisa uzņēmumiem tādi speciālisti ir nepieciešami. Vidēji lauksaimniecības 
tehnikas mehāniķa alga Latvijā ir 1000 eiro un vairāk. Ja ir vēlēšanās palikt Lat-
vijā, strādāt labi apmaksātu darbu, kaut arī šis darbs nav no vieglajiem, mūsu 
absolventiem ir tādas iespējas”, stāsta A. Lāčauniece. 

Šogad notiek audzēkņu uzņemšana divās Jauniešu garantijas programmās, 
kurām var pieteikties jaunieši ar vidusskolas izglītību no 17 līdz 29 gadiem. 
Programmā “Lauksaimniecības tehnika” ar kvalifi kāciju “lauksaimniecības teh-
nikas mehāniķis” tiek sagatavoti lauksaimniecības tehnikas mehāniķi, kuri var 
strādāt lauksaimniecības tehnikas servisa uzņēmumos. Mācību laikā tiek iegūta 
arī TR 2 traktortehnikas vadīšanas apliecība. Otrās programmas - “Augkopība” 
ar kvalifi kāciju “augkopības tehniķis”, mācību laikā tiek iegūta arī TR 2 traktor-
tehnikas vadīšanas apliecība un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apliecība. 
Tā ir vienreizēja iespēja apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju vien pusotra gada 
laikā. Abās programmās mācības ir bez maskas. 

Jauniešu garantija ir Eiropas Komisijas iniciatīva, lai cīnītos ar jauniešu bez-
darbu un palielinātu jauniešu konkurētspēju darba tirgū.

Informācijai: 
Kas var pieteikties?
– esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
– esi ieguvis vismaz vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina doku-

ments, taču Tev var būt iegūta arī augstākā izglītība;
– esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifi kāciju, kas iegūta 

vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas Jauniešu garantijā;
– vari būt darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnie-

ka pabalstu;
– vari studēt nepilna laika studiju programmās;
– nevar būt nodarbināts, pilna laika students augstskolā, atrasties akadēmis-

kajā vai bērna kopšanas atvaļinājumā;
– ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un 

saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegū-
šanas.

Kādus labumus vari saņemt profesijas apguves laikā?
- Mācību laikā būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inven-

neklātienē. Neklātiene ir maksas, ar vidusskolas izglītību vai profesionālo vidējo 
izglītību. Mācību ilgums tajā ir 2 gadi, nodarbības notiek piektdienās un sestdie-
nās. Mācību beigās absolvents saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību un 
3. kvalifi kācijas līmeni. 

Iesniedzamie dokumenti – iesniegums, izglītības dokuments, apliecinājums 
par atbilstību mērķa grupai, medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u), 4 foto 3×4 
cm, personu apliecinošs dokuments.

Profesijas apguves priekšrocības – izglītības programmā paredzētais stundu 
skaits ir pietiekošs LAD atbalsta projektiem lauksaimniecībā, kā arī sniedz ie-
spējas lauksaimniecības zemes iegādei saimnieciskās darbības uzsākšanai vai 
paplašināšanai nākotnē.

Nu jau 4. kursa studente Daina, kas šogad absolvēs šo izglītības iestādi prog-
rammā “Lauku īpašumu apsaimniekotājs”, atbrauca studēt uz Višķiem pēc Iz-
valtas pamatskolas absolvēšanas, un ne mirkli to nav nožēlojusi. Jauniete stāsta, 
ka no mājām līdz skolai ir vien 20 minūšu brauciens, kas ļauj ne tikai izbraukāt 
uz studijām, bet arī aizbraukt mājās un palīdzēt vecākiem saimniecībā.  Viņai 
ar vecākiem ir pašiem sava zemnieku saimniecība “Pumpuri”, kurā saime no-
darbojas ar pienkopību un nedaudz arī graudkopību. Z/S liktenis ir drošās rokās, 
jo vecāku saimniecību pēc skolas Daina plāno attīstīt. Daina stāsta, ka darīs to 
labprāt un arī iegūtās zināšanas izmantos lietderīgi. Plānos ir projektu iesnieg-
šana fi nansējuma piesaistei tehnikas iegādei un saimniecības paplašināšanai. 
Papildus 24 govju lielam ganāmpulkam, Daina audzē arī trušus. Daina bilst, ka 
mācības Višķos papildināja viņas zināšanas augu aizsardzības jomā, savukārt 
iespēja piedalīties Erasmus + apmaiņas programmā – mēnesi dzīvot un mācīties 
Vācijas mācību lauksaimniecības uzņēmumā. “Izvēlos nevis braukt uz ārzemēm, 
bet strādāt dzimtenē. Ļoti vēlos turpināt izglītības gaitas Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātes lauksaimniecības programmā. Šeit esam visi kļuvuši par vie-
nu lielu ģimeni, mani kursa bedri man ir kā brāļi un māsas”, spriež Daina. 

Daina ir Latvijas simtgades stipendiāte, kas ierindojās valstī 347 spožāko vidē-
jo mācību iestāžu absolventu vidū. Viņa saņēma vienreizējo stipendiju 500 eiro 
apmērā par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu iz-
glītības iestādes attīstībā. 

Arī Deniss šogad absolvēs Višķus un iegūs lauksaimniecības tehnikas mehāni-
ķa specialitāti. Deniss nāk no Rēzeknes novada un turpat plāno strādāt pēc sko-
las absolvēšanas. Sākotnēji jaunietis iestājies Malnavas koledžā, taču mehāniķu 
grupa netika nokomplektēta, tādēļ mācības tika sāktas Višķos. 

“Višķos māca strādāt ar lauksaimniecības tehniku. Te es iemācījos regulēt 
vārpstas, veikt kompresijas darbus. Visus aicinu, lai nāk studēt uz Višķiem!”, tā 
Deniss. Savas darba gaitas Deniss turpinās Rēzeknes novada Z/S “Rītiņi”, kur 
viņš gājis praksi un saimnieka uzrunāts sācis strādāt. 

Vairāki absolventi ir dibinājuši savas saimniecības Vārkavas, Preiļu novadā 
un citviet, kā arī turpinājuši izglītības gaitas kādā no augstākās izglītības iestā-
dēm. Lai jauniešu spars un strādātgriba iedvesmo arī pārējos! 

Dokumentu iesniegšana līdz 30. augustam darba dienās no 
plkst. 8.30 līdz 16.00. 

Vairāk informācijas – www.viskipv.lv
Adrese: Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Daugavpils novads
E-pasts: viski.pv@inbox.lv
Tālruņi: 65476071
Mob: 26585845, 27752461, 27752468

tāru,
- Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja ne-

būs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšme-
tos iegūts sekmīgs vērtējums, varēsi dzīvot apmaksātā 
dienesta viesnīcā profesionālās izglītības iestādē.

Tāpat Višķi paver iespēju iegūt lauksaimniecības 
tehnikas mehāniķa kvalifi kāciju, piesakoties studijām 

No 18. maija līdz 25. jūnijam novadā dzimuši 9 bērniņi,
 no tiem -  4 - meitenes, 5 – zēni. 

Jūnijā laulību noslēguši 47 pāri,
 no tiem 14 pāri - novada iedzīvotāji.


