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Novada svētki “Gadsimtu gaismā”

Pirmo reizi Daugavpils novada pa-
stāvēšanas vēsturē, turpinot ikgadējo 
Daugavpils novada dienu tradīciju, 
šogad Daugavpils novada svētki “Gad-
simtu gaismā” norisinājās Naujenes 
pagasta Juzefovas parkā. Gadsimtu at-
mosfērā svētku apmeklētājiem līdz pat 
tumsai tika piedāvāts baudīt mākslu, 
mūziku, deju, izstādes un sportu nepa-
rastā, brīvā un jaukā dabas fonā. 

Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne: “Pati vieta, Juzefovas parks, 
mums ir daudz ko pateicis priekšā, jo 
Naujenes Novadpētniecības muzejs 
jau ļoti sen ir pētījis šo parka neparasto 
vēsturi. 20 – 30 tajos gados te patiešām 
bija ļoti aktīva ekonomiskā dzīve, bija 
pils, saimniecības ēkas, spirta brūzis 
un lauki. Pat 30 tajos gados šī vieta 

ir atzīmēta kā diezgan ievērojams un 
pamanāms Latvijas tūrisma objekts. 
Parka vide, acīmredzot, arī “Augšdau-
gavas” krāšņumi, kādi tie toreiz ir bi-
juši, pievilināja cilvēkus arī no citām 
Latvijas pusēm. Tāpēc šis laiks mūs 
ir iedvesmojis, un mēs cenšamies pie-
šķirt šos vēsturiskos akcentus. Pati 
dabas vide ir ļoti pateicīga dažādiem 
pasākumiem arī kultūrā. Juzefova ir 
pirmā vieta, kas tādā veidā sevi ir at-
klājusi, jo pirms tam lieli pasākumi te 
netika rīkoti. Es domāju, ka mums vēl 
ir iespēja atklāt un rādīt mūsu viesiem 
un apmeklētajiem brīnišķīgās novada 
pērles”. 

Juzefovas parks vienā mirklī pārta-
pa par vietu amatnieku un ražotāju 
tirdziņam “Meistaru dārzs”, pagastu 

tradīciju ielai, kurā katrs pagasts pre-
zentēja sevi nedaudz neparastāk kā 
katru gadu, dižojoties ar kultūras un 
kulināro mantojumu, ģimeņu parkam, 
kurā valdīja rotaļīga atmosfēra, darbo-
jās dzīvnieku stūrītis, amatnieks Val-
dis Grebežs demonstrēja senas koka 
apstrādes tehnikas, tapa Berķeneles 
našķi un hennas zīmējumi. Savukārt 
Ģimeņu parka darbnīcās svētku viesi 
izgatavoja muižkungu zīmogus, vēdek-
līšus, lupatu lellītes, miera bumbiņas, 
apgleznoja koka magnētus un iepazina 
seno instrumentu spēli. Blakus “Meis-
taru dārzam” notika daudzveidīgas 
sporta aktivitātes un velotriāla pa-
raugdemonstrējumi. 

Svētku norises vietas saimnieki, 
Naujenes pagasta pārvalde, bija godam 

pacentušies, lai apmeklētāji te sajustu 
pagasta īpašo auru. Naujenes pagas-
ta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne: 
“Esam lepni ar saviem naujeniešiem. 
Svētkos Naujeni pārstāv siera sējēja 
no zemnieku saimniecības “Smaidoņi”, 
savu produkciju prezentē arī zemnieku 
saimniecība “Smilgas”, savukārt saim-
niece Anna, kas ir aktīva vakara tir-
dziņa dalībniece, šurp atvedusi pircēju 
iemīļotās augļu pastilas un dzērienus. 
Naujenē patiešām ir, ko darīt. Te var 
gan svētkus svinēt, gan atbraukt arī 
tāpat – sakurināt ugunskuru un uz-
cept desiņas, paciemoties dabas parkā 
“Daugavas lokiem” un pazust no pilsē-
tas burzmas. 

turpinājums 8.lpp. ►►►
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Iesvētīts piemiņas akmens Māsas Marijas Stefanas piemiņai 

20. augustā Nīcgales draudzei noti-
ka īpaši svētki. Šogad tika nosvinēta 
Māsas Marijas Stefanas (Sofi jas Laz-
dānes) 100. dzimšanas diena. Rasnaču 
sādžā, kas atrodas šosejas Daugavpils 
– Rīga malā, iesvētīja dzimtās mājas 
piemiņas krustu. Agrāk šajā vietā bija 
koka krusts, bet par godu Māsas Ma-
rijas 100.dzimšanas dienai bija lemts 
uzstādīt jaunu krustu. Nolikt ziedus 
pie krusta atbrauca visi, kam šis no-
tikums ir nozīmīgs un svarīgs. Krusta 
iesvētīšanas laikā skanēja arī Marijas 
Stefanas vārdi: “Rasnačas Nīcgales 
draudzi, kuras baznīciņu var redzēt no 

mājas dārza, Dievs izvēlējās par manu 
dzimšanas vietu. Es priecājos, ka esmu 
dzimusi Māras zemē, kuru kopš 13. 
gadsimta sākuma Pāvests Inocents III 
veltīja mīļajai Dievmātei. Karaliene ir 
pati Dievmāte. Es tik ļoti mīlu savu 
tautu, ar tās daudzajām, skaistajām 
tautasdziesmām, gaumīgajiem tau-
tiskajiem rakstiem, ornamentiem, tās 
īpašajiem tikumiem un katolisko Lat-
gali, ezeru zemi. Es esmu ar visu sirdi 
Latviete, Latgaliete.”

Savas runas laikā, priesteris aicinā-
ja uzskatīt šo krustu kā svētceļojuma 
vietu. Pēc viņa vārdiem, šī vieta nav 

paredzēta Svētās Marijas godināšanai, 
tā ir lūgšanu vieta. 

Draudzes katehēte Sanita Jaunošā-
ne pastāstīja, ka Māsa Marija Stefa-
na dzimusi 1919. gadā, vēl pirmskara 
laikā. Viņa strādāja par skolotāju Ka-
lupes, Naujenes un Jezupovas skolās. 
Kara laikā viņa iestājās klosterī, tas 
bija 1942. gads. Māsai Marijai bija īss 
mūžs – tikai 35 gadi. Katehēte atzīst, 
ka Māsas Marijas neilgā dzīve un cen-
šanās pēc svētuma ir piemērs mums 
visiem. Tāpēc draudze viņu godina, at-
ceras, piemin un lepojas ar to, ka tā ir 
vinu novadniece.

Grāmatā “Dzīves dziesma” ir aprak-

stīta Marijas Stefanas dzīves biogrā-
fi ja. Visu savu “Es” viņa centās pār-
veidot līdz tam, kāds ir viņas Kristus, 
kāds ir viņas Dievs, kā arī viņai bija 
milzīga vēlēšanās būt svētai.

Pēc krusta iesvētīšanas Nīcgales baz-
nīca notika Svētā Mise. Pēc tās, kon-
certa laikā, skanēja dziesmas ar Māsas 
Marijas Stefanas vārdiem. Pasākums 
beidzās draudzes mājā ar māsu tikša-
nos, dalīšanos atmiņās un pārdomās. 

Samanta Miglāne 

Ar svētku Misi tika svinēta medumietes Marijas Pukinskas 100. dzimšanas diena

2. augustā savu 100. dzimšanas die-
nu nosvinēja Medumu pagasta iedzīvo-
tāja Marija Pukinska.  Medumu baznī-
cā Marijai blakus bija gan kuplais radu 
pulks, tostarp arī viņas meita Marija, 
kura rūpējas par mammas veselību, 
gan arī draugi un paziņas. Šajā svinī-
gajā brīdī kopā bija sanākuši vairāk 
nekā 50 sveicēji. Marijas kundze saņē-
ma siltus apsveikuma vārdus, ziedus 
un dāvanas. Par godu viņas svētkiem 
notika Svētā Mise.

Jubilāres meita stāsta, ka viņas 
māte piedzima Krievijā, Omskas pilsē-
tā 1919. gadā. Tajā brīdī viņas ģimene 
atradās bēgļu gaitās, bet diezgan ātri 
atgriezās Latvijā un palika dzīvot Me-
dumu pagastā. Marijas kundzes dzīve 
nebija tik vienkārša, tomēr piepildīta. 
No sešu gadu vecuma mazā Marija ga-

nīja govis, bet paaugoties 
- kolhozā un sovhozā.

Marijai ir kupla ģime-
ne - 5 bērni, 10 mazbērni 
un 13 mazmazbērni. Pat-
laban viņa dzīvo ar savu 
meitu. Meita stāsta, ka 
mamma savos 100 gados 
ir malacis – patstāvīgi 
pārvietojas, soļo apkārt 
mājai, dzied dažādas 
dziesmiņas, viņai patīk 
jokot un stāstīt veco laiku 
anekdotes. Agrāk viņai 
loti patika dejot.

Marijas kundze saka: 
“Viss ir izdzīvots un pār-
dzīvots, bet pastāstīt 
jau neesmu spējīga. Cik 
Dievs iedeva spēka, tik 
arī ir. Lūk, vēl joprojām 

dzīvoju. Mani bērni un ticība Dievam 
ir mans atbalsts. Esmu priecīga un 
pagodināta, ka manā dzimšanas dienā 
esam visi kopā - draugi, radi, paziņas, 
visi atnāca uz baznīcu.”

Ir jāpiemin, ka Marijas kundze pie-
dalījās Medumu baznīcas celšanā, tā-
pēc svētku diena viņai ir īpaši priecīga.

Daugavpils novada domes vārdā ju-
bilāri sveica novada domes priekšsē-
dētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis 
un Sociālā dienesta pārstāvji, novēlot 
Marijai veselību, mieru un labklājību 
viņai un viņas ģimenei. 

 Samanta Miglāne

Olga Davidova



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S www . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2019. gada 29. augusts 3

D a u g a v p i l s  n o v a d a  d o m e s  l ē m u m iD E P U T Ā T U  P I E Ņ E M Š A N A S  L A I K I

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

Iedzīvotāju pieņemšana septembrī 
nenotiks. 

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

16.09. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Jānis Belkovskis
09.09. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00
23.09. Dubnas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Andrejs Bruns
03.09. Laucesas pagasta pārvalde, c. Mirnijs 13.00-17.00

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

Jevgeņijs Gridasovs
04.09. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
18.09. Laucesas pagasta pārvalde 08.00-10.00
25.09. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Viktors Kalāns

Informācija www.daugavpilsnovads.lv
Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns
18.09. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
25.09. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
05.09. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
12.09. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
26.09. Medumu pagasta pārvalde 13.00-14.00
Aleksejs Mackevičs
02.09. Biķernieku pamatskola 12.00-16.00
03.09. Biķernieku pamatskola 15.00-18.00
Guntars Melnis
02.09. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00
09.09. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00 
Vjačeslavs Moskaļenko
10.09. Salienas pagasta pārvalde 09.00-12.00
17.09. Skrudalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00
Olesja Ņikitina

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

16.09. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00

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

Aleksandrs Sibircevs
10.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00
20.09. Sventes vidusskola 16.00-17.00
24.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Ilmārs Skuķis
18.09. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-13.00
Regīna Tamane
03.09. Demenes pagasta pārvalde 09.00-12.00
10.09. Kumbuļi, Upes iela 4 09.00-12.00
16.09. Demenes pagasta pārvalde 09.00-12.00
Jānis Vagalis 
03.09. Višķu pagasts, Aglonas iela 30 15.00-18.00
10.09. Višķu pagasts, Aglonas iela 30 14.00-17.00
24.09. Višķu pagasts, Aglonas iela 30 15.00-18.00

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

2019. gada 8. augusta sēdē pieņemti 39 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Par decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Daugavpils novadā”.
 Izdeva Daugavpils novada Skrudalienas bāriņ-

tiesas un Višķu bāriņtiesas nolikumus.  
 Noteica Daugavpils novada domes konkursa par 

fi nansējuma piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju 
projektiem 2019. gadā 2.kārtas uzvarētājus - Nau-
jenes pagasta zemnieku saimniecību “Smilgas” ar 
projektu “Laimīgās vistas “Smilgās”” un projekta 
fi nansējumu - 815,94 euro un Oskaru Mežnieku ar 
projektu “Skaidu ražošanas intensifi cēšana Daugav-
pils novada Ambeļu pagasta “Ganeņos”” un projekta 
fi nansējumu 3298,96 euro apmērā. 
 Grozīja Daugavpils novada domes 2018. gada 13. 

decembra lēmumu Nr.1203 „Par Daugavpils novada 
dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”.  
 Izdarīja  Daugavpils novada domes 2018. gada 

27. septembra lēmumā Nr.1052 “Par projekta 
Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidlatgales pašvaldību de-
gradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības at-
tīstībai” ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprinā-
šanu” grozījumu un izteica ieņēmumu un izdevumu 
tāmi jaunā redakcijā.   
 Atzina par spēku zaudējušu Daugavpils novada 

domes 2019. gada 11. aprīļa lēmumu Nr.1385 “Par 
licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību organizēšanu Smiļģinu ezerā ”. 
 Pilnvaroja SIA “URI” organizēt licencēto mak-

šķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medību Smiļģinu 
ezerā, noslēdzot Pilnvarojuma līgumu uz termiņu no 

Pilnvarojuma līguma noslēgšanas brīža līdz  2024.
gada 31. decembrim.
 Nolēma piešķirt papildus fi nansējumu Naujenes 

pagasta pārvaldei 31058,00 euro Naujenes pirmssko-
las izglītības iestādes “Rūķītis” jumta nesošo kons-
trukciju elementu pārbūvei un 7630,00 euro Daugav-
pils novada svētku rīkošanai .
 Piešķīra vienreizējus pabalstus apkures krāsns 

remontam 2 fi ziskām personām Salienas un Skrud-
alienas pagastā.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības īrē-

tajiem dzīvokļiem Naujenes un Salienas pagastā.
 Nolēma atsavināt 14 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Demenes, Kalkūnes, Kalupes, Līksnas, 
Maļinovas, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Sven-
tes, Tabores un Višķu pagastā.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2019. gada 

27. jūnija lēmumu Nr.1540 “Par dzīvojamās mājas 
Skolas iela 13A, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils 
novads, dzīvokļa īpašuma Nr.11, atsavināšanu”.
 Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos īpašu-

mus 3 fi ziskām personām Medumu, Naujenes un 
Tabores pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 4 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Līksnas, Skrudalienas, Sventes un Tabo-
res pagastā un apstiprināja izsoles noteikumus.
 Pieņēma 3 lēmumus zemes jautājumos.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.

Četri novadi apvienojas aicinājumā apturēt pašreizējo
VARAM reformas modeļa īstenošanu

Četru novadu – Daugavpils, Jelgavas, Ventspils un 
Rēzeknes novada domes vadītāji izteikuši atbalstu 
publiskas vēstules nosūtīšanai gan Valsts preziden-
tam Egila Levitam, Ministru prezidentam Arturam 
Krišjānim Kariņam, Latvijas pašvaldību savienībai, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas HSZN konsīlijam un 
LR Saeimai ar aicinājumu apturēt teritoriālās refor-
mas virzību pašreizējā Vides aizsardzības un reģio-
nālās ministrijas izstrādātajā izpildījumā. 

Pārstāvot četras administratīvi teritoriālas vie-
nības, kas aptver lauku teritorijas bez pilsētām un 
veiksmīgi pierādījušas savu attīstību un ekonomisko 
izaugsmi, tās vēlas demokrātisku un nesasteigtu re-
formas īstenošanu, ievērojot trīs priekšnoteikumus: 
brīvprātības principu, izvērtējumu līdzšinējās refor-
mas izpildītajam un neizpildītajam novadu grupās 
un skaidru redzējumu attiecībā uz fi nansējuma pie-
saistes kritēriiem brīdī “pēc reformas”.  

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds 
Kucins: “Daugavpils novada dome 16. augustā no-
sūtīja vēstuli Latvijas Republikas Saeimai, VARAM 
un Latvijas Pašvaldību Savienībai par to, ka sa-
biedriskai apspriešanai tiek izvirzīts administratīvi 
teritoriālā iedalījuma modelis, norādot, ka VARAM 
piedāvātais informatīvais ziņojums, kas aptver visu 
Latvijas pašvaldību esošās situācijas raksturojumu 
un ieskicē to dzīvi nākotnē, ir tendenciozs un vien-
pusējs. Iezīmējot jaunajā kartē Daugavpils novadu 
kopā ar pilsētu un Ilūkstes novadu, VARAM infor-
matīvajā ziņojumā Daugavpils novada profi ls satur 
neprecīzu informāciju un vienpusīgus datus. Līdz 
ar to rodas iespaids, ka nekāda attīstība šo novada 
pastāvēšanas gadu laikā nav notikusi, taču tā nav. 
Kopš 2009. gada esam piesaistījuši diezgan lielu fi -
nansējumu. Vērtējot administratīvi teritoriālās re-
formas ietekmi uz kopējo Latvijas ģeopolitisko izvie-
tojumu, jāņem vērā, ka gandrīz puse no Daugavpils 
novada teritorijas robežas ir Latvijas valsts robeža. 
Pēc jaunā modeļa, Daugavpils novads būtu otrais lie-
lākais novads valstī. Uzskatu, ka tik lielām pilsētām, 
kas ir nacionālas nozīmes centri, ir jāattīstās savā 

plāksnē. Mūsu funkcijas, varētu teikt, ir vienādas, 
bet pilsētas funkciju realizācija – atšķirīga no nova-
da. Daugavpils novada teritorija ir pietiekoši liela 
un iedzīvotāju skaits arīdzan, tādēļ uzskatām, ka 
piedāvātais administratīvi teritoriālais ieskicējums 
attiecībā uz Daugavpils novadu nav pieņemams un 
vēlamies palikt savās robežās kā līdz šim. Svarīgi ir 
zināt, kādus instrumentus dos valsts tālākai attīstī-
bai. Gaidām un ceram saņemt atbildi uz mūsu vēs-
tuli. Lai mūsu priekšlikumi un iebildumi detalizēti 
tiek paņemti par pamatu. Mēs, Daugavpils novads, 
Rēzeknes novads, Ventspils novads un Jelgavas no-
vads, kas esam teritoriāli lielākie valstī, vēlamies būt 
atsevišķi no lielajām pilsētām, jo arī vēsturiski admi-
nistratīvi esam pastāvējuši bez pilsētām”. 

Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mu-
cenieks uzsver, ka desmit gadu periodā, kopš 2009. 
gada administratīvi teritoriālās reformas, visi četri 
novadi ir pārliecinājušies par reformas veiksmīga-
jiem rezultātiem un sevi pierādījuši kā novadus, kas 
nodrošina vienmērīgu teritorijas attīstību, pilda paš-
valdībai uzticētās funkcijas un sniedz iedzīvotājiem 
kvalitatīvus pakalpojumus. Savukārt Jelgavas no-
vada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune uzsvēris, 
ka neviens no ministrijas nav nedz uzklausījis argu-
mentus, kāpēc kā lauku teritorijas saredzam riskus 
attīstībā, tiekot pievienoti pie pilsētām, nedz sniedzis 
konstruktīvu redzējumu, kā tiek plānota resursu 
pārdale starp nozarēm, lai viestu pārliecību, ka par 
to ir diskutēts un domāts. Rēzeknes novada domes 
priekšsēdētājs Monvīds Švarcs norāda, ka Latvijas 
administratīvi teritoriālais veidols ir kā trauks, ku-
ram jāatbilst tam, kādu saturu un kādā apjomā tajā 
gribam turēt. Viņaprāt, uzsāktais process ir nepil-
nīgs un virspusējs, un kaut kādā mērā tas atgādina 
kartes zīmēšanu un iekrāsošanu, neanalizējot “trau-
ka atbilstību tā saturam”. 

Tiek uzsvērts, ka visu četru novadu vadītāju aicinā-
jums nav emocionāli-politiska akcija, bet gan vēlme 
jau pirmsākumos procesā iesaistīt visus kopīga mēr-
ķa sasniegšanai – efektīvas valsts pārvaldes modeļa 
izveidei pašvaldību līmenī, radot nosacījumus kvali-
tatīvai dzīves videi neatkarīgi no “pasta indeksa”.

Olga Davidova 
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Apstiprināta Daugavpils novada pašvaldības ceļu vidējā termiņa attīstības programma
 2019. - 2021. gadam

Programmā 2019. gadā ieplānoti vai-
rāku novada ceļu posmu remontdarbi. 
Ambeļu pagastā pēc plāna nepiecie-
šami ceļa “Ambeļi - Graiži” (1,5km) 
grants seguma atjaunošanas darbi.  

Biķernieku pagastā grants seguma 
atjaunošana nepieciešama ceļam “Kra-
snoje - Lipinišķi” (1,28 km).  

Demenes pagastā ceļa posmam „Kal-
dēji – Kazjulišķi - Šemberga” (1,40km), 
kas ir A grupas ceļš, kas savieno divus 
valsts ceļus, kā arī divas apdzīvotas 
vietas - Briģeni un Kumbuļus, nepie-
ciešama grants seguma atjaunošana.

Dubnas pagasta ceļa “Pariža - Cep-
līši” (2.38km) grants seguma atjauno-
šana ieplānota, jo pa doto ceļa posmu 
kursē skolēnu autobuss, autoveikals, 
piena mašīna, tiek nodrošināti pasta 
pakalpojumi, kā arī pa to iespējams 
nokļūt uz atpūtas vietu „Parīze” un Vī-
rognas ezeru. 

Kalkūnes pagastā nepieciešama 
grants seguma atjaunošana ceļam 
“Aveņu - d/s Daugava” (1,14km). Uz 
ceļa vērojama liela transporta plūsmas 
intensitāte, to piebraukšanai izmanto 
vairākas dārzkopības sabiedrības. 

Nepieciešama atjaunošana Kalupes 
pagasta ceļam „Rasnači - Baltmuiža” 
(0,99km), kas daļēji tika atremontēts 
2017. gadā. Pa to kursē skolēnu auto-
buss un piena mašīna, kā arī kā pie-
braucamo ceļu to izmanto 52 saimnie-
cību īpašnieki. 

Laucesas pagastā ieplānota ceļa 
“Krustceļi - Dzimtas - Mālkalni” pos-
ma ”Ročiški” (0,30km) grants seguma 
atjaunošana. 

Līksnas pagastā, atsaucoties uz ie-
dzīvotāju lūgumu, izvērtēta Liepziedu 
ielas posma (0,560km) melnā seguma 
izbūves nepieciešamība. 

Maļinovas pagasta ceļa posmam 

“Valsts ceļš - Puriņi” (1,15km), pa kuru 
notiek skolēnu pārvadājumi un kursē 
piena mašīna, nepieciešama grants se-
guma atjaunošana. 

Medumu pagasta ceļam “Druvas – 
Ilgas” (1,36km) tāpat ieplānoti grants 
seguma atjaunošanas darbi. 

Naujenes pagastā ieplānota 18. no-
vembra ielas (Ceļinieku) (1,295km) 
melnā seguma atjaunošana. Ceļa 
“Grustāni –Sandarišķi- Butišķi” 
(0,97km) grants seguma atjaunošana 
nepieciešama, jo to piebraukšanai iz-
manto vairāku dzīvojamo māju īpaš-
nieki un tūristi. Ceļam „Lociki - Kašat-
niki -Stropica” (0.84km) nepieciešama 
seguma atjaunošana un caurteku ierī-
košana.  

Salienas pagasta ceļam “Līdaki-Ka-
pari-Jancisķi-Upeslīči-Rožlauki”, kas 
savienots ar diviem valsts ceļiem, tā-
pat nepieciešami grants seguma atjau-

nošanas darbi.  
Skrudalienas pagastā programmā 

2019. gadam ieplānota Aveļu ielas un 
Baznīcas ielas grants seguma atjauno-
šana. 

Sventes pagastā grants seguma at-
jaunošana nepieciešama ceļam “Mieri-
ņi - Dzelmes” (1,00km), Vaboles pagas-
tā ceļam “Vaboles st.Aizbalti – Pudāni 
- Mukāni” (1,37km), pa kuru notiek 
skolēnu pārvadājumi un kursē piena 
mašīna. 

Visbeidzot Vecsalienas pagastā ie-
plānoti darbi ceļam “Celtnieši – NPS 
“Skrudaliena””, pa kuru notiek intensī-
va transporta kustība un kursē skolē-
nu autobuss. 

Olga Davidova

Iedalīti līdzekļi no 
Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda

Novada domes sēdē deputāti pie-
ņēma lēmumu iedalīt no Daugavpils 
novada pašvaldības ceļu fonda 2019. 
gada nesadalītā atlikuma 7670 eiro 
Demenes pagasta pārvaldei ceļa “Ozol-
nieki - Peipiņi - Sējas” un 5656 eiro ceļa 
“Tiltiņi - Pūpoli” grants seguma meha-
nizētai atjaunošanai. Līdzekļi 1198 
eiro apmērā iedalīti Līksnas pagasta 
Liepziedu ielas, kā arī Kalkūnes pagas-
ta pārvaldei – 1198 eiro ceļa “Aveņi- d/s 
Daugava” būvdarbu būvuzraudzībai.

Komitejas sēdē izskatīts un uz domes 
sēdi virzīts lēmums par līdzekļu sadali 
vēl pieciem pagastiem. Kalkūnes   pa-
gasta pārvaldei   3730 eiro Ķieģeļu ielas 

apgaismojuma ierīkošanai un 10737 
eiro Komunālās ielas melnā seguma re-
montam. Malinovas  pagasta pārvaldei   
5225 eiro ceļa “Valsts ceļš - Darbnīcas” 
nobrauktuves paplašināšanai. Nauje-
nes  pagasta pārvaldei 1397 eiro ceļa 
“Sargeliški – Slutišķi - Markova” pos-
mu piebēršanai. Skrudalienas  pagasta 
pārvaldei 1228 eiro Aveņu  ielas grants 
seguma mehanizētai atjaunošanai, kā 
arī Vaboles pagasta pārvaldei  - 7938 
eiro ceļa ”Kucini – Ūglinieki – Svētiņi” 
izskalotās caurtekas atjaunošanai.

 Olga Davidova

Skrudalienas pagastā veiksmīgi realizēts 
nometnes projekts

“Manas dzimtenes pūra lāde -2”

Biedrība “Silenes stariņi” Daugav-
pils novada programmas “Attīsti sevi!" 
ietvaros  daudzfunkcionālajā centrā 
“Skrudaliena” no 5. līdz 9.augustam 
nometnes vadītājas Ināras Lapkovskas 
vadībā organizēja jaunatnes dienas no-
metni  “Manas dzimtenes pūra lāde-2”.

Projekta laikā 12 Daugavpils nova-
da jaunieši devas mācību ekspedīcijā 
uz Ilūkstes novada Dvietes pagastu, 
kur apmeklēja “Muižas ēku” Dvietes 
centrā. Šeit notika vīnogu lapas tē-
jas degustācijas, dalībnieki apskatīja 
muižas telpu un tika iepazīstināti ar 
novadpētniecības krātuves materiā-
liem. Pēc tam tika apmeklēts mini 
zoodārzs “Vidzemnieki”, kur jaunieši 
apskatīja mājas un eksotisku putnu, 
dzīvnieku un atpūtās rotaļu laukumā. 
Lielu iespaidu atstāja Latvijas vīnogu 
tēva Paula Sukatnieka dzimtas vietas 
- māja un dārzs “Apsītes”. Te dzima un 
savu mūžu pavadīja cilvēks, kurš savu 
vārdu zelta burtiem ierakstījis Latvi-
jas vīnkopības vēsturē. Te tapa vīno-
gu šķirne “Dvietes zilā”. Ekspedīcijas 
noslēgumā tika organizēta saldējuma 
mājiņa “Dvietes vīnodziņa”, notika sal-
dējuma pagatavošana un degustācija. 

Jaunieši piedalījās radošajās darb-

nīcās „Pogu skaistums”, “Putnubie-
dēklis”, ”Atklātne draugam”, sporta 
pasākumos, intelektuālajās spēlēs un 
izklaidēs. Tas ļāva atpūsties, nostipri-
nāt savu veselību un iegūt jaunas zinā-
šanas.

Nometnes noslēgumā tika organizēts  
pārgājiens uz Salienu. Pagasta biblio-
tēkā viņi iepazinās ar Kārļa Griguļa 
biogrāfi ju, kuru sauca arī par Griguļtē-
vu un Putnu cilvēku. Savu dzīves gaitu 
viņš uzsāka toreizējā Ilūkstes apriņķa 
Salienas pagastā. Jaunatne apmeklē-
ja vietu, kur 1994. gadā tika uzstādīts 
piemiņas akmens K.Grigulim – Pogu-
ļankas upes krasta malā. Tika apmek-
lēts arī Poguļankas dižakmens, vecais 
arkveida tilts un avots. Pie avota tika 
organizēta atpūta  un spēļu aktivitā-
tes. 

Dalība nometnē sniedza jauniešiem 
iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, 
attīstīt savas prasmes, pilnveidot zinā-
šanas un radošumu, kā arī iemācīties 
strādāt komandā un individuāli.

Sofi ja Mole
Biedrība “Silenes stariņi” valdes 

priekšsēdētāja 

Partnerība “Kaimiņi” izsludina sabiedriskā 
labuma projektu konkursu 

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina pro-
jektu pieteikumu pieņemšanas 7. kārtu Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai at-
tīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību 
īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Rīcībā 2.1. “Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspē-
jīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves 
standartu paaugstināšanai” pieejamais fi nansējums – 384 933.28 EUR .

Apbalsta apmērs līdz EUR 50 000,00;

Atbalsta intensitāte 90 %

Atbilstošā MK Noteikumu Nr. 590 5. punktā minētā darbība – 5.2. 
Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas. 

Projektu pieteikumu pieņemšana notiek no 2019. gada 10. septem-
bra līdz 10. oktobrim. Projektu pieteikumi jāiesniedz TIKAI ELEK-
TRONISKI. 

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rī-
cībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un mi-
nimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: 
biedrības Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” birojā 
– Sēlijas ielā 25, 305. kabinetā Daugavpilī, biedrības mājas lapā www.
daugavpils.partneribas.lv sadaļā “Attīstības stratēģija”. 

Vairāk: http://daugavpils.partneribas.lv/?p=1176
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 Daugavpils novadam piegādāta mobilās brigādes specializētā mašīna
Mobilā brigāde, kuras bāze atradīsies 

Daudzfunkcionālajā centrā "Skrudalie-
na", pie senioriem dosies ar specializē-
to transportlīdzekli, kurā būs pieejama 
dušas kabīne, veļas mazgājamā mašī-
na, podoloģijas krēsls un medicīniskais 
aprīkojums, kas ļaus izmērīt asinsspie-
dienu, noteikt cukura līmeni un svaru. 

Projektu koordinatore Juta Valaine: 
“Šodien ir liela diena, beidzot esam 
sagaidījuši mobilās brigādes speciali-
zēto automašīnu, pilnībā aprīkotu, ar 
kuru varēsim nodrošināt, manuprāt, 
diezgan unikālu pakalpojumu – aprūpi 
mājās vecāka gadagājuma cilvēkiem. 
Kā zinām, šī ir ļoti aktuāla problēma 
ne tikai pie mums, bet arī Eiropā. Ir 
ļoti daudz cilvēku, kas sasnieguši brie-
duma gadus un daudziem nav, kam 
palīdzēt. Svarīgi ir, ka mums būs šāda 
iespēja, aizbraukt pie viņiem nomaz-
gāt drēbes, sniegt elementāru palīdzī-
bu mājās - sanest malku, ūdeni”. 

Mobilā brigāde novadā darbosies, pa-
teicoties dalībai Latvijas-Lietuvas pār-
robežu sadarbības projektā LLI- 341 
“Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms 
“Aging in Comfort” Interreg V-A Lat-
vijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014. – 2020.gadam ie-
tvaros, kas aptver bijušos Daugavpils 
un Rēzeknes, kā arī Utenas un Moletai 
rajonus. 

Tā mērķis ir uzlabot sociālo pakal-
pojumu kvalitāti, sniedzot vecāka ga-
dagājuma cilvēkiem aprūpi mājās un 
medicīnisko palīdzību.

Mobilās brigādes komandā darbosies 
specializētā transportlīdzekļa šoferis, 
sociālais darbinieks, sociālais aprūpē-
tājs, nepieciešamības gadījumā – me-
dicīnas darbinieks.  

Sociālā dienesta vadītāja Anna Je-

gorova pastāstīja, ka specializētā ma-
šīna paredzēta visa novada teritorijai. 
“Pirms šī pakalpojuma sniegšanas so-
ciālie darbinieki, kas strādā pagasta 
pārvaldēs, apzinās iedzīvotājus, ku-
riem šis pakalpojums ir nepieciešams. 
Jo ir cilvēki, kas šo pakalpojumu jau 
gaida diezgan sen. Reizē ar to, ka spe-
ciālisti veiks gan ķermeņa higiēnu, 
klienti varēs saņems pakalpojumu arī 

veļas mazgāšanā, mājas uzkopšanā, 
vides sakārtošanā, arī pārtikas un  me-
dikamentu piegādē. Tas ir komplekss 
pasākums”, skaidro A. Jegorova. 

Bez tam, pēc vajadzības un pieprasī-
juma, tiks pieaicināti arī citi speciālisti. 

Mobilās brigādes specializēto trans-
portlīdzekli nodrošinājusi SIA “Tehau-
to Latgale”. 

Ar mobilo brigāžu palīdzību piero-
bežas teritorijā mājas aprūpe tiks no-
drošināta līdz 1300 senioriem, kurus 
aprūpēs 40 mobilo brigāžu speciālis-
ti. No tiem vairāk nekā 100 klienti ir 
Daugavpils novada teritorijā dzīvojošie 
vecie, vientuļie un slimie seniori. 

Kopumā projekts “Senioru sociālā ie-
kļaušana” Latvijas un Lietuvas piero-
bežā izmaksās ap 450 tūkstošiem eiro, 
no kuriem 85% sedz Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonds.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā 
atbild Daugavpils novada pašvaldība, 
un tas nekādos apstākļos nav uzska-
tāms par Eiropas Savienības ofi ciālo 
nostāju.

Programmas tīmekļa vietne 
www.latlit.eu

Ofi ciālā ES tīmekļa vietne 
www.europa.eu

Olga Davidova

Biedrības “Lielas ģimenes” tikšanās

Stropu vilnī, kempingā 
“Chill&Grill”, notika biedrības “Lie-
las ģimenes” tikšanās. Biedrības pa-
matā ir Janas Priedītes un Tatjanas 
Tukānes  ģimenes. Viņas pastāstīja 
par savu biedrību, par tās ideju, kā 
arī par nākotnes plāniem.

-Pastāstiet, lūdzu, par Jūsu 
biedrību. Kā radās ideja organi-
zēt biedrību, kam tā ir domāta un 
kāds ir tās darbības mērķis? 

Jana:  Es esmu Jana, tā ir Tatjana, 
mēs esam tās, kurām pieder ideja iz-
veidot biedrību daudzbērnu ģimenēm, 
kurā mēs visi kopā varētu darboties, 
popularizējot lielas ģimenes. Cilvē-
kiem bieži ir negatīvs priekšstats par 
daudzbērnu ģimenēm, daudzi domā, 
ka tām obligāti jābūt sociālām vai ne-
labvēlīgām. Taču tā nav. Mēs plāno-
jām bērnus, mēs esam ļoti priecīgas, 
ka mums ir lielas ģimenes. Mūsu vīri 

arī nāk no lielām ģimenēm. Manam 
vīram ģimenē ir 4 bērni, savukārt, 
Tatjanas vīra ģimenē - 5 bērni. Mēs 
lepojamies ar mūsu vīriem, kuri pa-
līdz bērnu audzināšanā, jo redzam, 
ka viņi var labi tikt galā ar bērniem. 
Biedrības ideja radās, lai pievērstu 
vairāk uzmanības tieši Daugavpilij 
un novadam, jo visur Latvijā karti 3+ 
popularizē, it īpaši Rīgā, bet Latgalē 
tā ir neaktīva. Diemžēl, bērna reģis-
trācijas laikā neviens par to nestās-
ta. Mēs gribam panākt to, lai cilvēki 
bērna reģistrācijas laikā  uzreiz sa-
ņem bukletu gan par 3+ karti, gan 
par mūsu biedrību, lai viņi zina, kur 
var vērsties, ja rodas kādi jautājumi. 
Mūsu biedrības mērķis ir popularizēt 
daudzbērnu ģimenes, atbalstīt tas, 
kā arī piedalīties veselības veicināša-
nas pasākumos. Jāpiemin, ka mums 
ir ļoti svarīgi dot prieku bērniem, lai 

viņi lepojas ar to, ka viņi ir no daudz-
bērnu ģimenes un lai viņiem nebūtu 
par to jākaunējas. 

-Kāda ir sabiedriskā attieksme 
pret Jūsu biedrību un, kopumā,  
pret daudzbērnu ģimenēm?

Tatjana: Mūsu biedrība eksistē 
gandrīz mēnesi, un tajā apvienojušās 
30 ģimenes. Mēs redzam, ka popula-
ritāte aug. Cilvēki novēl mums veik-
smi un lai mums viss izdodas. Mēs 
gribam parādīt mūsu pilsētai, kā arī 
novadam, ka daudzbērnu ģimeņu ir 
ļoti daudz, un tās visas ir aktīvas. 
Daugavpilī ir 1100 daudzbērnu ģime-
nes un novadā - 300. Tas nozīmē, ka 
mums ir, kur augt. Tāpēc mēs visus 
gaidām pie sevis.

-Kādi ir biedrības nākotnes plā-
ni?

Jana: Mēs aktīvi gribam piedalīties 
dažādos projektos. Pagaidām tos dar-
bus, kurus mēneša laikā mēs veicām, 
nevar parādīt, jo tas ir papīru darbs, 
reģistrācijas procesi, atbalsta ieguve. 
Arī mēs aktīvi meklējam sponsorus. 
Mums ir loti daudz ideju un plānu. 
Šodien mēs izdalīsim mūsu biedriem 
anketas, kur aprakstīti pasākumi, 
kurus mēs gribētu organizēt un ku-
rus uzskatām par aktuāliem. Mūsu 
uzdevums ir rīkot interesantus pasā-
kumus mūsu biedriem, tāpēc mums 
ir loti svarīgi zināt, ko tieši viņi gribē-
tu. Plānos jau ir ap 30 pasākumiem, 
kurus mēs gribētu īstenot, bet ir ļoti 
svarīgi, lai būtu telpa vai vieta, kur to 
varētu darīt. Pagaidām mums tādas 
nav, tāpēc tas apgrūtina mūsu darbu, 
jo ir nepieciešamas diezgan plašas 
telpas, lai būtu ērti un visiem pietik-
tu vietas. Šodien mēs gribētu pateikt 
paldies Stropu kempinga vietai “Chill 
& Grill” par to, ka mums bija iespēja 
izīrēt vietu ar atlaidi.  

-Kas tiek plānots šodienas pa-
sākumā? Ko Jūs gribētu panākt 
pasākuma beigās? 

Tatjana: Pirmkārt, mēs gribam ie-
pazīties ar visām ģimenēm, kuras ir 
ieradušās šeit, gribam pastāstīt par 
mūsu pasākumiem, kas tiek plānoti, 
kā arī uzzināt, ko ģimenes gaida no 
mums, jo primāri biedrība ir izveido-
ta priekš mums visiem, nevis tikai 
mūsu divām ģimenēm. Galvenokārt, 
pasākums ir orientēts uz sadraudzē-
šanos un nākotnes mērķu izvirzīša-
nu.

Jana: Mums ir svarīgs biedru 
skaits. Pie mums var pievienoties 
jebkura daudzbērnu ģimene no Dau-
gavpils pilsētas vai novada, kura ir 
gatava aktīvi piedalīties mūsu pasā-
kumos. Mums ir svarīgi redzēt, ka 
tas darbs, ko mēs darām katru dienu, 
laiks, kuru veltām biedrībai, ir novēr-
tēts. 

No Nīcgales pagasta uz tikšanos 
atbrauca Vineta Farenuka ar saviem 
bērniem. Viņa par biedrību un pasā-
kumu uzzināja no aktīvo māmiņu Fa-
cebook sarakstes. Sieviete pastāstīja, 
ka viņai ir 4 dēli, tāpēc viņas ģimene 
nolēma pievienoties biedrībai. Viņas 
mērķis bija iepazīties ar klātesoša-
jiem, ļaut bērniem izskraidīties, uzzi-
nāt, ar ko nodarbojas biedrība, kādi 
ir tās turpmākie plāni, kā arī uzzināt 
par iespējām iesaistīties biedrības 
dzīvē.

Vairāk par biedrību var uzzināt tās 
Facebook lapā.

 Samanta Miglāne
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Atpūtas vietā “Visķezers” tagad pieejama jaunā viesu māja
Atpūtas vieta “Višķezers” saviem 

apmeklētājiem vēl šosezon piedāvās 
jaunās viesu mājas pakalpojumus, kas 
nupat nodota ekspluatācijā. Celtniecī-
bas darbus kopš pērnā gada septembra 
veica SIA “Defi a”. 

Atpūtas vietas “Višķezers” īpašniece 
Inese Jākobsone Daugavpils novadā 
ir iebraucēja, kura jau 16 gadus dzīvo 
un strādā Višķu pagastā. Sapnis par 
mazu lauku viesnīcu tika lolots jau sen 
un tagad – arī piepildījies.

Jaunā viesu māja tagad apmeklētā-
jiem būs pieejama ilgāk kā katru gadu, 
arī aukstajos rudens un ziemas mēne-
šos. Ēkas otrajā stāvā atrodas 4 kom-
fortabli numuriņi, kuros varēs izmiti-
nāt līdz 12 cilvēkiem, savukārt pirmajā 
stāvā – banketu zāle. 

“Mēs arī apsveram iespēju, ka varētu 
jaunajā viesu mājas banketu zālē pa-
sniegt brokastis un vakariņas atpūtas 
vietas apmeklētājiem. Līdz šim šāda 
iespēja nav bijusi. Tikai tad, kad bija 
pieprasījums uz banketiem, piedāvā-
jām arī ēdināšanu. Savukārt tagad ne 
tikai vasaras mēnešos, bet arī ziemā 
mēs varēsim uzņemt dažādu svinību 
viesus, jo pirts banketu zāle ir neliela 
un ietilpina vien 15 personas. Te varēs 
svinēties ap 30-40 cilvēkiem.  Varēsim 
rīkot jubilejas, ka arī klāt galdus citiem 
svētkiem un pasākumiem”, stāsta I. 

Jākobsone. 
Ar mērķi pagarināt tūrisma sezonu 

“Višķezers” apmeklētājiem, 2017. gadā 
tapa viesu mājas pārbūves projekts, 
kas 2018. gadā tika apstiprināts, iegūs-
tot fi nansējumu no Lauku attīstības 
LEADER programmas. Inese Jākobso-
ne stāsta, ka celtniecības darbi izmak-
sāja teju 110 000 eiro. Sadārdzinoties 

projekta izmaksām, tika pieņemts lē-
mums ņemt kredītu, lai nodrošinātu 
trūkstošo fi nansējumu. 

Atpūtas vieta “Višķezers” atrodas 
bijušajā pilskalnā, kura pakājē - Višķu 
ezers ar saviem paugurainajiem kras-
tiem. Viesu atpūtai tiek piedāvāti iz-
braucieni ar laivām, katamarāniem un 
velosipēdiem. Ir iekopta vieta peldēša-

nai un sporta laukums.  
Vasaras sezonā var izmantot četras 

mājiņas - karavānas, kā arī nojumi 100 
kvm platībā lielākām svinībām. Terito-
rijā tiek nodrošinātas arī telts vietas. 

Ziemas aukstumos apmeklētājiem 
tiek piedāvāta pirts māja un banketu 
zāle, kas ietilpina līdz 15 cilvēkiem. Sa-
vukārt ēkas otrajā stāvā tiek piedāvā-
tas nakšņošanas iespējas. 

Inese stāsta, ka sezonas laikā “Višķe-
zeru” apmeklē ap 3 000 apmeklētāju, 
savukārt tagad, pateicoties jaunuzbū-
vētajai viesu mājai, to skaits būs lie-
lāks arī, vasaras sezonai noslēdzoties. 
Māja tiks apkurināta, tādēļ tā būs pie-
ejama apmeklētājiem arī, kad laukā 
būs auksti un karavānās vairs palikt 
nebūs iespējams. Inese ir gandarīta, ka 
atpūtas vieta “Višķezers” no apmek-
lētāju puses ir novērtēta ar 9 ballēm. 
“Višķezeru” iemīļojuši arī ārzemnieki, 
piemēram, nesen ciemojušies viesi no 
Vācijas un Luksemburgas. 

 “Višķezerā” saimnieko visa saime, 
tādēļ darba te nekad netrūkst. Nākot-
nes plānos ir viesu mājas apkārtējās 
teritorijas labiekārtošana un, protams, 
darbi, kas veicami, lai ik sezonu “Viš-
ķezers” apmeklētāji justos mājīgi.   

 Olga Davidova

Slēpošanas bāzē “Egļu kalns” uzstādīts jauns pacēlājs 
pieredzējušiem slēpotājiem un snov-
bordistiem. Kopš pagājušās sezonas 
bāzē iespējams apgūt arī slēpošanas 
prasmes pieredzējuša instruktora pa-
vadībā. Sezonas laikā “Egļu kalnu” ap-
meklē aptuveni 5 000 cilvēku. 

Pavisam nesen noslēdzās slēpošanas 
trases modernizācijas projekta 6. kār-
ta, kā rezultātā ierīkots jauns pacēlājs, 
tā uzstādīšanu veica SIA “RECENS”. 

Slēpošanas bāzes “Egļu kalns” di-
rektors Jevgeņijs Kartašovs stāsta, ka 
nepieciešamību attīstīties un virzīties 
uz priekšu nosaka un pierāda mūs-
dienu tendences. “Ja ir pieprasījums, 
jābūt arī piedāvājumam. Pamanījām, 
ka ziemas sporta veidu popularizācija 
katru gadu palielinās, attīstās arī Lat-
gales novads. Tāpēc radās ideja izvei-
dot vēl vienu papildus trasi. Protams, 
arī aprīkot to ar mūsdienīgu pacēlāju. 
Tā ir liela priekšrocība slēpotājiem un 
snovbordistiem. Līdz ar to, ka ir vairā-
kas trases, neveidojas garas rindas. Arī 

cilvēku drošībai tas ir pluss. Pie šīm 
lietām arī strādājam”, tā J. Kartašovs. 

Ziemas periodā blakus divām tra-
sēm, kas jau pieejamas slēpotājiem, 
tiks nodrošināta vēl viena slaloma 
trase. Tās garums sastāda 242 metrus 
un tā vairāk būs piemērota pieredzēju-
šiem slēpotājiem. Pēc sarežģītības pa-
kāpes trase ir pielīdzināma sarkanajai 
trasei. 

Taču tas nav vienīgais projekts, kas 
īstenots, piesaistot ES fondu līdzekļus. 
Līdz šim ar Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai atbalstu ierīkots 
artēziskais urbums, savukārt 2016. 
gadā īstenotā projekta „Uzņēmuma 
sniegto pakalpojumu kvalitātes uzla-
bošana” gaitā iegādāts ziemas sporta 
veidu aprīkojums un jauns sniega pū-
tējs, ar mērķi nodrošināt kvalitatīvāku 
pakalpojumu lielākam skaitam klientu 
un biezāku sniega seguma sagatavoša-
nu. 

Olga Davidova

Slēpošanas bāze “Egļu kalns”, kas 
atrodas Sventes pagastā, ir tūristu un 
aktīvā sporta veida cienītāju iemīļota 

vieta jau kopš 2005. gada. Tā ir īsta 
paradīze gan iesācējiem un ģimenes 
atpūtai, gan arī piemērota vieta jau 

Atbalsts Ilūkstes un Daugavpils novada 
invalīdu biedrībai „Ildra”

Ilūkstes un Daugavpils novada 
invalīdu biedrība “Ildra” pateicas 
Ņujorkas Latviešu evaņģēliski 
luteriskajai draudzei par ziedo-
jumu1500 USD (1305,48EUR) 
apmērā cilvēku ar īpašām vaja-
dzībām atbalstam. Par saziedo-
tajiem līdzekļiem tika iegādāta 
veļas mašīna un matracis aprū-
pes gultai ar ūdensnecaurlaidīgu 
pārvalku pakalpojumu nodroši-
nāšanai aprūpes mājā Kalupē, 
pārvietojamā, saliekamā rampa 
vides pieejamības nodrošināša-
nai cilvēkiem ratiņkrēslos - gan 
individuālām vajadzībām, gan 
dažādu pasākumu apmeklējuma 
organizēšanai.

 Rampu kā arī citus iegādā-
tos tehniskos palīglīdzekļus 

(kruķus, spieķus, tualetes krēs-
lus, staiguļus) Daugavpils un 
Ilūkstes novada cilvēki ar īpa-
šām vajadzībām var saņemt bez-
atlīdzības lietošanā. Sīkāku in-
formāciju var saņemt pa telefonu 
26003219 vai elektroniski - ildra.
info@inbox.lv. 

Paldies ikvienam ziedotājam 
personīgi, kurš ir ieguldījis savu 
laiku, līdzekļus un sirdsdegsmi, 
lai sniegtu palīdzīgu roku tiem, 
kam tas visvairāk nepieciešams!

Ilūkstes un Daugavpils novada 
invalīdu biedrības “Ildra” 

valde

Novada svētkus apmeklēja ārvalstu delegācijas
Par godu Daugavpils novada svētkiem, nova-
dā viesojās vairākas sadarbības pašvaldību 
delegācijas. Tie ir novada pašvaldības ilgga-
dējie sadarbības partneri. Zarasu pašvaldību 
pārstāvēja pašvaldības mērs Nikolajs Gu-
sevas un mēra padomnieks Petras Ivanovas, 
Lomžas rajonu - pašvaldības priekšsēdētājs 
Lehs Mareks Šablovskis, priekšsēdētāja viet-
niece Marija Dziekoņska, padomes priekšsē-
dētājs Jan Kučinskis, valdes locekļi Kazmiež 
Polskowskis un Tadeušs Guraļčiks, novada 
fi nansiste Gražina Kolodziejska, lauksaim-
niecības un būvvaldes nodaļas vadītāja 
Krystyna Gosiewska, novada Nodarbinātī-
bas pārvaldes direktors Miečislavs Bieniek, 
kā arī attīstības un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja Edīta Zawojska, Roķišķu 
rajonu - pašvaldības mēra vietnieks Tadas 
Barauskas un mēra padomnieks Vitautas 
Saulis, Braslavas rajonu - padomes priekš-
sēdētāja vietnieks Aleksandrs Makarevičs, 

Deputātu padomes priekšsēdētāja Ņina 
Pučinska, kā arī Braslavas centrālās rajona 
slimnīcas galvenā ārsta vietnieks Jevgēņijs 
Matusevičs, Glubokoje rajonu - Nodarbinā-
tības un sociālās aizsardzības pārvaldes va-
dītāja Jeļena Borovika un Zalesskas ciema 
izpildkomitejas priekšsēdētājs Boriss Zajac. 
24. augustā Daugavpils novada domē noti-
ka viesu delegāciju sagaidīšana, savukārt 
pēcāk – delegācijas apmeklēja Daugavpils 
novada svētkus Juzefovas parkā. Ofi ciālās 
pieņemšanas laikā delegāciju vadītāji pa-
teicās Daugavpils novadam par aicinājumu 
pievienoties svētkos, kā arī iespēju apmek-
lēt vairākus novada objektus. Klātesoši de-
legāciju sagaidīšanā un Novada svētkos bija 
arī Krievijas Federācijas ģenerālkonsulāta 
konsuls - padomnieks Daugavpilī Nataļja 
Pustovalova un Baltkrievijas Republikas 
ģenerālkonsuls Daugavpilī Vladimirs Kli-
movs. 
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“Anima Corde” - kad mūzika skar dvēseles stīgas
Ar Višķu pagasta vokālo ansambli 

“Anima Corde” tiekamies pie skaistā 
Višķu ezera, lai iemūžinātu meiteņu 
vokālo sniegumu un nedaudz paru-
nātu par viņām pašām. Kas darbojas 
“Anima Corde” sastāvā, cik piesātināts 
ir meiteņu ceļš mūzikā, kā katrai no vi-
ņām sācies šis ceļš mūzikas pasaulē un 
dzīve vokālā ansambļa sastāvā. 

Kolektīvs “Anime Corde” izveidots 
2016. gadā, un jau nākamgad svinēs 
savu pirmo jubileju. Jāsaka, ka jau no 
pirmās tikšanās reizes, vēl jauniešu 
kora sastāvā, meitenes ir tik ļoti sa-
dziedājušās, ka liekas, dara to jau vese-
lu mūžību. Klausoties meiteņu perfekti 
nostādītajās balsīs un uzķerot to skais-
to tembru, tiek skartas dvēseles stīgas. 
Gluži kā kolektīva nosaukums, kas ta-
pis no vārdu savienojuma un tulkoju-
mā no itāļu valodas nozīmē “Dvēseles 
stīgas”. Meitenes bilst, ka stīgu ins-
trumenti ir prioritārie viņu ansamblī, 
praktiski visas prot spēlēt ģitāru un 
kahonu, tos papildina klavieres un si-
tamie instrumenti. Meitenes gan smej, 
ka vēl nav apgūta pūšamo instrumen-
tu spēle, bet tas vēl ir priekšā. Katrai 
no viņām, lielākā vai mazākā mērā, ir 
muzikālā izglītība. 

Ansambļa dalībnieces nepārtrauk-
ti pucē savas balsis, trenējas un kopā 
sanāk mēģinājumos, kas nebūt nav tik 
viegli. Trīs no dalībniecēm nav no Dau-
gavpils novada, bet braukā uz mēģi-
nājumiem no Jēkabpils, Krāslavas un 
Rēzeknes novada. 

Kolektīva nemainīgā vadītāja vi-
sus šos gadus ir Višķu pagasta aktīvā 
jauniete Agate Jermaļonoka, kas savu 
muzikālo izglītošanos paturpina Jāze-
pa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā. 

Agate stāsta, ka sākotnēji Višķu pa-
gastā tika dibināts jauniešu koris, taču, 
laikam ejot, tā rindas kļuva retākas, kā 
arī ļoti trūka vīru balsis. “Sapratām, 
ka mums nav tik daudz vīru balsis, lai 
mēs varētu turpināt pastāvēt kā jauk-
tais koris. Dalībnieki atsijājās un pali-
ka tikai meitenes. Tad arī radās ideja 
palikt par sieviešu vokālo ansambli. 
Arī par nosaukumu vienojāmies pēc 
tam. Man ļoti gribējās, lai nosaukumā 
tiktu pieminēts vārds “anima”, kas tul-
kojumā no itāļu valodas nozīmē “dvē-
sele”. Man likās, ka tas ir ļoti skanīgs, 
tāpēc visas kopā sākām tam piemek-
lēt vārdus, ar kuru tas skanētu tikpat 
labi. Tā kļuvām par “Anima Corde””, 
stāsta Agate. 

Kolektīva sastāvam mainoties pir-
majā gadā, nu jau četrus tā sastāvs ir 
nemainīgs. Visjaunākā dalībniece ir 
Marija, kas brauc uz mēģinājumiem no 

Krāslavas novada. Arī Olga kolektīvā 
ir “iebraucēja”, kuru savulaik Agate 
aicināja nākt palīgos dziedāt, bet nu 
Olgai te tik ļoti iepaticies, ka viņa tajā 
palika. Savukārt Marija pievienojās 
ansamblim pirms kādas no skatēm, 
arī piepalīdzot. Ideja par pievienošanos 
pastāvīgajam ansambļa sastāvam un 
Agates aicinājums likās tik foršs, ka 
Marija te dzied vēl joprojām. 

Katrai no meitenēm dzīves ceļš mū-
zikā sācies pirms krietna laika – kurai 
no dzimšanas, kurai no skolas gadiem, 
kādai – no dalības kādā korī vai an-
samblī. “Mani vecāki stāsta, ka es jau 
piedzimu ar balsi. Kad sāku iet pirma-
jā klasē, tad paralēli iestājos arī Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolā, tā pagāja 8 
gadi. Visus šos gadus es dziedu – korī, 
ansamblī, esmu piedalījusies dažādos 
konkursos. Arī tagad dziedu, mans ho-
bijs ir “Anima Corde””, bilst Laura. 

Sanākt jeb, pareizāk sakot, sabraukt 
uz mēģinājumiem, Agate min, ka nav 
viegli. “Katra dzīvo, mācās vai studē 
savā Latvijas pusē, daudzas arī Rīgā, 
Santa pārvācās dzīvot uz Rēzekni un 
sabraukāt tiešām ir grūti. Dažreiz ir 
tā, ka mēģinājumos nav pilns sastāvs, 
tos mēs saucam par bezjēdzīgiem. Jo 
foršāk un produktīvāk ir tad, kad esam 
visas. Kad mums ir kādi konkursi vai 
koncerti, tad mēģinājumi notiek in-
tensīvāk un gatavojamies nopietnāk”, 
stāsta Agate. 

Vidēji mēģinājumi ilgst divas stun-
das, taču meitenes atminas arī daudz 
ilgākus – 4 un 5 stundas, kad jādzied 
un jāspēlē vairāki mūzikas instrumen-
ti. Neskatoties uz to, arī šādi ilgie mē-
ģinājumi meitenēm ļoti patīk. Taču iz-
cilībai robežu nav. Meitenes atzīst, ka 

priekšā vēl daudz darba, kā arī viens 
no lielajiem izaicinājumiem ir justies 
uz skatuves vēl brīvāk. Ja šobrīd ir vēl 
jūtama nedrošība un bailes uzstāties, 
tās ir izaicinājums pārvarēt. “dziedāt 
vēl brīvāk, dziedāt vēl tīrāk un skanī-
gāk – tāds ir mūsu mērķis”, papildina 
Agate. 

Panākumi, ko vokālā ansambļa da-
lībnieces guvušas šo gadu laikā, stipri-
na viņu pārliecību, ka jebkuras kalnu 
virsotnes ir sasniedzamas. Viena no 
nozīmīgākajām ansambļa pēdējā laika 
uzvarām ir otrā vieta Latvijas mazo 
vokālo ansambļu kategorijā, taču arī 
ikviena cita uzvara ir tikpat dārga un 
nozīmīga. Jaunietes atzīmē, ka šādi re-
zultāti, iespējams, iesākumā pat negai-
dīti un neprognozēti, dod stimulu augt 
vēl augstāk. Tā ir arī iespēja redzēt, uz 
ko esam spējīgas. Mums ir liels prieks 
un lepnums, ka esam tik augsti novēr-
tētas un tik tālu tikušas”, ar dzirkste-
līti acīs stāsta kolektīva dvēsele Agate. 

Laikam visskanīgāk meiteņu balsis 
skan, koncertējot dzimtajā novadā, 
taču gan pieredzei, gan redzesloka pa-
plašināšanai viņas labprāt uzstājas arī 
ārpus novada un arī valsts robežām. 
Agate: “Mums patīk dažādība. Piemē-
ram, tad, kad mums piedāvā padziedāt 
tikai a capella repertuāru vai tautisko, 
mēs sagatavojamies tam. Ļoti interesē 
dziedāt arī garīgo mūziku. Arī pirms 
skatēm, kad mēģinām, tīram un tī-
ram tos akordus, lai skanējums būtu 
perfekts. Mēs varam padziedāt arī ko 
mūsdienīgu, tas, kas pašiem patīk. Ir 
ļoti interesanti arī pabraukāt apkārt, 
tikties ar citiem ansambļiem, apskatī-
ties, kā tiem iet”. 

Vasara ir laiks mūsdienu repertu-

āram, kas labi iederas brīvdabas kon-
certos. Pēdējo gadu laikā ansambļa 
repertuārā ienāk dziesmas arī angļu 
valodā. “Repertuārs katram pasāku-
mam tiek piemeklēts, parasti apjau-
tājamies, ko gribētu dzirdēt tie,  pie 
kuriem braucam ciemos. Katru gadu 
repertuārs paplašinās, tādēļ mums ir, 
ko piedāvāt. Izvēle ir gaužām vienkār-
ša, ja patīk, tad dziedam, ja nē, tad ne-
dziedam”, tā Agate. 

No ārzemju izpildītājiem “Anima 
Corde” repertuārā ienākusi Adeles 
dziesma “Rolling In The Deep”, ameri-
kāņu alternatīvās roka grupas “Imagi-
ne Dravgons” dziesma “Demons”, lab-
prāt tiek dziedātas arī 70.-90. to gadu 
dziesmas – Boney M “Sunny” un citas. 
“Dziesmas piemeklējam tādas, lai būtu 
interesanti dažādām paaudzēm. Lai 
nav garlaicīgi”, bilst Agate. 

Meiteņu sapnis ir aizbraukt un 
sniegt savu koncertu kaut kur ārpus 
Latvijas. Kā bilst Agate, ļoti derīgi 
būtu aizbraukt arī uz kādu meistarkla-
si, piemēram horeogrāfi jas. Meitenes 
arī pauž domu, ka iespējams kādreiz 
arī viņas kāds aicinās novadīt pašām 
savu meistarklasi. Par autoritāti mū-
zikas pasaulē, lielisku paraugu un pa-
domdevēju, viņas uzskata Jevgeņiju 
Ustinskovu, kuru ļoti vēlētos uzaicināt 
novadīt meistarklasi. 

Kas jums katrai ir mūzikas, 
dziesmas pasaule? 

Olga: “Ja dzejnieks savas domas iz-
saka ar dzejoļiem, dejotājs – ar dejām, 
tad mēs savas domas izsakām ar dzies-
mu. Ja man ir slikts garastāvoklis vai 
kaut kas dzīvē atgadījies, es dziedu. 
Dziesma palīdz gan labos, gan sliktos 
dzīves momentos.”

Laura: “Mūzika ir mana sirdslieta. 
Kad satiekamies ar meitenēm, gūstam 
tik daudz pozitīvas emocijas. Tā no-
teikti ir arī jauna pieredze.”

Kristiāna: “Mūzika, tā ir dvēseles stī-
ga. Tā ļoti palīdz.”

Agate: “Visa mana dzīve ir mūzika. 
Kopā ar Lauru mācījāmies pie burvī-
gas skolotājas – Diānas Kļavinskas, 
paldies viņai par ieguldīto darbu.”

Marija: “Man tuvāka ir tieši tautiskā 
mūzika – jebkurā valodā – krievu, lat-
viešu, latgaliešu. Visu, ko dziedu, nāk 
no dvēseles. Man ļoti patīk, ka katrai 
dziesmai ir savs skanējums un katru 
no tām var nodziedāt dažādi.”

Ar “Anima Corde” dalībniecēm tikās 
Olga Davidova 

Špoģu Mūzikas un mākslas skola aicina darboties mākslas un mūzikas studijās 
Studija “Pūpoli” aicina intere-

sentus kļūt par Lietišķās mākslas 
studijas dalībniekiem, lai iegūtu 
jaunas zināšanas un prasmes klū-
gu pīšanā. Studijas dalībniekiem 
ir iespēja iegūt meistara amata 
kvalifi kāciju klūgu pīšanā, kā arī 
piedalīties dažādos novada, valsts 
un starptautiskā mēroga kultūras 
pasākumos. Nodarbības notiek 
klūgu pīšanas amata meistares 
Maijas Kivlenieces vadībā Špoģos 

(Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolā) un Naujenē (Naujenes 
novadpētniecības muzejā) pēc 
noteiktā grafi ka. Nodarbības ir 
bez maksas. 

Mūzikas studija uzņem dalīb-
niekus instrumentālās mūzikas 
grupas sastāvā (solo ģitāra, bas-
ģitāra, bungas). Studija sniedz 
iespēju nodarboties profesionāļu 
vadībā, pilnveidot sevi un pie-
dalīties novada kultūras pasā-

kumos. Nodarbības notiek pēc 
noteiktā grafi ka vairākas reizes 
nedēļā Špoģos (Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolā). Nodarbības ir bez 
maksas. 

Papildus informāciju var saņemt 
pa tālruni 654 52306, mob. tālru-
ni 26414622 vai personīgi Špoģu 
Mūzikas un mākslas  skolā – 2. 
stāvā, 12. kabinetā pie skolas ad-
ministrācijas.
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►►►  no 1. lpp.

Var arī laivot un prostot, ko piedāvā 
mūsu uzņēmēji. Brauciet uz Naujeni!”.  

Pagastu tradīciju ielā valdīja īpaša 
rosība, un tajā vēlējās piestāt ikviens 
svētku viesis. Pagastu teltis ne vien 
uzrunāja un aicināja, bet arī radīja at-
mosfēru, kāda iespējama tikai Novada 
svētkos. 

Juris Ozols, kas iejutās pēdējā Līks-
nas Muižas īpašnieka Jana lomā 
pastāstīja, ka Līksna šurp atvedusi 
stāstus par savu vēsturi un cilvēkiem. 
“Mēs esam šeit ar visforšākajiem cilvē-
kiem pasaulē. Ar mūsu vadītāju Biru-
tu Ozoliņu un citiem”, bilst Juris. Sa-
vukārt Aiga Soma, kas iejutās Līksnas 
pagasta grāfi enes Veronikas lomā, pa-
stāstīja, ka prezentē Plāteru – Zībergu 
dzimtu, kas bija pēdējie Līksnas Mui-

žas saimnieki. “Katram pasākumam  ir 
svarīga vēsture. Ja mēs varam pagriezt 
laiku atpakaļ un atskatīties, parādīt 
to citiem, tas ir vērtīgi. Man šķiet, ja 
mums tas patīk, patiks arī citiem. Visi 
ar mums šodien vēlas nofotografēties, 
liekas, ka esam topā”, papildina Juris. 

Tabores pagasta pārvalde dižojās ar 
savu baronu Engelhartu, kura muižas 
ēka saglabājusies līdz pat mūsu die-
nām, savukārt Tabores pagasta iedzī-
votāji Jeļenas Pasternakas pavadībā 
tā laika tērpos izdejoja skaistākās de-
jas, aicinot pievienoties arī pasākuma 
apmeklētājus. 

Parka teritorijā visas dienas garumā 
klātesošie izmantoja iespēju pavizinā-
ties vēsturiskā karietē un zirga pajūgā, 
ko piedāvāja Naujenes pagasta zem-

nieku saimniecība “Pāvlilijas”. Tāpat 
svētku apmeklētāji varēja ietērpties 
vēsturiskos tērpos un nofotografēties 
pie foto sienas, pieaicinot arī kādu no 
vēsturiskajiem tēliem, kas pastaigājās 
parka teritorijā.

Grāmatu svētki, kas šogad iekļāvās 
Daugavpils novada svētku program-
mā, piedāvāja skaļo lasīšanu bērniem 
un jauniešiem, grāmatu apmaiņas 
punktu “Lasītājs dāvina lasītājam”, 
veselīga dzīvesveida nodarbību ar ie-
dvesmojošo Inesi Ziņģīti un, protams, 
apgādu “Jumava” un Latvijas Grāma-
ta izdoto grāmatu tirdziņu. 

Amatnieku teltī kopā ar interesen-
tiem darbojās trīs meistari no Latvijas 
un Baltkrievijas, lai ar meistarklašu 
starpniecību nodotu savas amata pras-

mes nākamajām paaudzēm. Ikvienam 
bija iespēja apgūt apaļo lupatu tepi-
ķīšu tamborēšanu, tradicionālo sal-
mu rotaļļietu izgatavošanu un jostiņu 
aušanu. Audēja Nataļja Porohņeviča 
no Polockas aušanas prasmes nav ie-
mantojusi, bet gan apguvusi muzejā. 
Visas tradicionālās aušanas tehnolo-
ģijas, kas viņu tik ļoti ieinteresējušas, 
sniedz lielas iespējas izpausties arī 
mūsdienās. “Man patīk mūsdienu au-
šana, protams, cienot arī tradicionālo. 
Uz stellēm no diegiem un auduma es 
aužu dekoratīvos panno, man ir vairā-
kas izstādes”, tā N. Porohņeviča. Nata-
ļja stāsta, ka cilvēki interesējas un arī 
iegādājas viņas izstrādājumus, kā arī 
labprāt apmeklē muzeja organizētās 
meistardarbnīcas. “Protams, auditori-
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ja biežāk ir vecāka gājuma cilvēki, taču par aušanu 
interesējas arī bērni. Atbilstoši katram pasākumam 
– interese ir dažāda. 

Aktivitāte “Amatnieku pilsētiņa” augusta nogalē 
startēs arī Polockā, kur tiks organizētas klūgu pīša-
nas, izšūšanas un kokgrebšanas meistarklases. Ak-
tivitātes noris pārrobežu sadarbības projekta “Seno 
amatu jaunā dzīve” gaitā. 

Par godu Novada svētkiem Daugavpils novada paš-
valdības aģentūra “TAKA” ikgadējo ekskursiju vietā 
organizēja aizraujošu pasākumu ģimenēm, draugiem 
un kolēģiem – tūrisma ralliju “Apceļo Daugavpils 
novadu”, kura maršruts neierastā veidā veda cauri 
Daugavpils novada labā Daugavas krasta tūrisma 
objektiem. Visiem rallija dalībniekiem tika pasnieg-
tas Pateicības, savukārt uzvarētāji tika pie vērtīgām 
balvām. Kuplo rallija komandu vidū vislabākie bija 
“Komanda X”, kuras sastāvā dalībnieki no Naujenes, 
Višķiem un Dubnas pagasta, kā arī no Rīgas. 

“Komandas X” pārstāve Ingrīda pastāstīja, ka tūris-
ma rallijam uzrunājusi vīru un kopīgos draugus. In-

grīda: “Vissarežģītākais bija atrast Līksnas Muižas 
kapelu, jo pievīla navigācija, bet beigu beigās tomēr 
atradām. Ļoti forši bija Vaboles muzejā, jo tas pār-
steidza un uzzinājām daudz jauna. Rallijā iekļauto 
vietu ir interesanta. Visi it kā esam novadnieki, bet 
tik un tā bija vietas, kas nebija iepriekš apskatītas. 
Viss ļoti interesanti un pārdomāti, organizatori ļoti 
veiksmīgi visu saplānoja. Patika, ka pa ceļam varēja 
apskatīt arī citus interesantus objektus”. 

Līdz pat vakaram darbojās Jauniešu terase, kas 
piedāvāja iesaistīties interaktīvo spēļu norisēs. Vecā 
Muižas staļļa teritorijā notika spēlfi lmas “Rūdolfa 
mantojums” brīvdabas izrāde, kā arī piedāvāts Dau-
gavpils novada video stāsts.

Ik gadu Novada svētkos norisa koncerti, kas pul-
cēja gan vietējos izpildītājus un kolektīvus, gan arī 
viesus. Šogad to vidū - Naujenes Kultūras centra fol-
kloras kopa „Rūžeņa”, Rēzeknes Kultūras nama un 
Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļas sieviešu 
koris „Jutrzenka”. Savukārt svētku centrālie koncer-
ti uz lielās skatuves piecu stundu garumā gadsimtu 

gaismas noskaņā izskanēja pieaicināto kolektīvu un 
izpildītāju sniegumā. Koncertu gaitā izdziedāts un 
izdejots 19. un 20. gs. repertuārs. Uzstājās solisti 
Zita Barševska, Olga Pankova un Elizabete Poddub-
nova, skaistākās krievu tautas dejas izdejoja deju 
ansamblis „Uzori”, solists Sergejs Pimanovs publiku 
priecēja ar atpazīstamākajām krievu romancēm. Ar 
priekšnesumiem uzstājās vieskolektīvs - Braslavas 
tautas teātris  „Pokers”, kā arī vairāki mājinieki - fol-
kloras  kopa „Dyrbyni” un Naujenes Kultūras centra 
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dveina” un Višķu 
pagasta vokālais ansamblis „Anima Corde”. Uz seno 
deju vakaru pulcēja Cēsu seno deju grupa „Magno-
lia”, savukārt operetes mūzikas cienītāju uzmanībai 
tika piedāvāta operetes teātra mākslinieku uzstāša-
nās, kuru laikā skanēja skaistākās un populārākās 
Johana Štrausa, Franča Lehāra, Imres Kalmana 
operešu ārijas un dueti. 

Iestājoties tumsai, Muižas parka teritoriju izgais-
moja gaismas takas, kuras objekti tapa sadarbībā 
ar Špoģu Mūzikas un mākslas skolas mākslinieku 
Valdi Grebežu.

Savukārt koncerta noslēgumā izturīgākie svētku 
apmeklētāji vēroja uguns šova demonstrējumus un 
uzdejoja grupas „Jauda” dziesmu pavadījumā. 

Novada svētku tradīcija tiks turpināta arī nākam-
gad, aicinot apmeklētājus izzināt un iepazīt lauku 
teritoriju vietas vērtību un neatkārtojamo šarmu.

 Olga Davidova

Samanta Miglāne 
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Priesteris Andžejs Lapinskis: “Kalpošana Dievam ir laime un jēga visam”

Andžejs Lapinskis ir katoļu priesteris 
Līksnas, Nīcgales un Madaliņas baznīcā. 
Šis ir viņa astotais priesterības gads. Par 
to, kāds bija viņa ceļš uz priesterību un 
kas viņam ir kalpošana Dievam, uzzinā-
jām intervijā. 

Kā un kad sākās Jūsu ceļš uz pries-
terību?

A.L. Aicinājums uz priesterību mek-
lējams, kad biju aptuveni 16, 17 gadus 
jauns. Tas bija laiks, kad man pēkšņi 
sāka parādīties intereses par fi lozofi s-
kiem jautājumiem. Es varbūt nevienam 
to nejautāju, taču savā sirdī sāku domāt 
par taisnību, netaisnību, par ciešanām, 
par to, kāpēc labi cilvēki cieš, no kurienes 
mēs nākam un uz kurieni ejam. Esmu 
vienmēr bijis saistīts ar draudzi Daugav-
pilī, biju ministrants Daugavpils Svētā 
Pētera baznīcā. Bērnībā runāju, ka būšu 
priesteris, bet drīzāk tas bija nenopietni. 
2006. gadā es iestājos Garīgajā seminārā, 
tomēr arī tad man nebija pilnīgas skaidrī-
bas, ka gribu būt par priesteri. Tas nāca, 
gadiem ejot, kādā 4., 5. kursā, īstenībā 
neilgi pirms diakona svētībām, pateicoties 
dažiem priesteriem, kuri uz mani atstāja 
ļoti nopietnu, pozitīvu iespaidu. Tie bija 
priesteri Jānis Kolns un Juris Jalinskis. 
Protams, arī mans prāvests Aleksandrs 
Madelāns, lai viņam mūžīgais miers. 
Man, ziniet, nebija, kā citi saka, klikšķis, 
man tas ir bijis vairāku gadu process. Pa-
teicoties citiem priesteriem, sapratu, ka 
priesteris, pirmkārt, ir tāds īsts vīrietis, 
ar vīrietim raksturīgām īpašībām – stūr-
galvību, loģiku un kritisku raudzīšanos 
uz pasauli. Jāsaka, ka sākumā seminārā 
es sevi galīgi neredzēju. No pieredzes at-
ceros, kā visi stāvēja uz ceļiem un lūdzās 
stundām ilgi, bet tad gāja no kapelas un 
runāja nelabas lietas. Es kaut kā nevarēju 
salikt to kopā. Kā tā? Ja jau tu lūdzies... 
Bet tad es sapratu, ka tas nav ticības, bet 
gan brieduma jautājums. Jautājums nav 
par stundām ilgo stāvēšanu ceļos, bet gan 
jautājums par to, vai esi nobriedis atbildēt 
Kungam visā pilnībā vai nē. 

Tad jau nevaram pateikt droši, ka 
tie, kas stājas Garīgajā seminārā, va-
rēs aiziet šo ceļu līdz galam?

A.L. Protams! Tam kandidātam, kas 
stājas seminārā, ir vīzija par priesterību, 
citreiz šķiet, ka ir arī aicinājums, bet tik 
un tā tai vīzijai ir jāpilnveidojas. Tādēļ jau 
ir šie seši gadi un citās valstīs arī ilgāk, tie 
formācijas gadi, kad kandidāts veidojas 
par priesteri. Līdz tam ir jānobriest. Es 
iestājos seminārā, kad man bija 18 gadi. 
Man arī bija sava vīzija par priesterību, 
un tagad es to atceros ar zināmu senti-
mentu. Tas bija uz to brīdi svētīgi un vaja-
dzīgi. Arī tagad, vai jūs domājat, ka esmu 
pilnīgi gatavs? Vai jūs? Vai citi? Mēs visi 
augam un pilnveidojamies.

Kāds bija ceļš pēc Garīgā seminā-
ra?

A.L. Kur tik pa šiem gadiem neesmu 
bijis! Pēc semināra bīskaps mani nozīmē-
ja uz Aglonu, tur biju par vikāru, tā bija 
mana pirmā kalpošanas vieta. Nokalpo-
jis gadu Aglonas bazilikā, tiku aizsūtīts 
studēt uz Venēciju. Pirmo augstāko iz-
glītību teoloģijā ieguvu Rīgā, uz Venēciju 
aizbraucu studēt jurisprudenci. Pēc trim 
gadiem Venēcijā ieguvu licenziāta grādu 
(maģistra grādu). Tad atkal tiku aizsūtīts 
uz Aglonu, pēc tam uz pus gadu uz Līvā-
niem un tad – uz Romu studēt doktoran-
tūrā. Tad Romā ieguvu doktora grādu un 
tad mani nozīmēja uz Līksnas, Nīcgales 
un Madaliņas draudzi.

No šodien skatupunkta skatoties, 
kāds bija vislielākais Jūsu ieguvums 
no studijām Vencijā un Romā?

A.L. Pieredze, daudz plašāks skatījums 
uz baznīcu, uz cilvēkiem. Venēcijā es arī 
kalpoju draudzē, ne uz pilnu slodzi, tikai 
sestdienās un svētdienās. Tur es ieguvu 
pieredzi, iepazinu cilvēkus, redzēju, kā 
baznīca strādā tur. Tas pats arī Romā. 
Kad tu dzīvo citur, kad studē, tev paveras 
pavisam citi apvāršņi, tu skaties uz pasau-
li savādāk. Vēl viena lieta, tā ir personīgās 
pazemības skola – atzīt savus trūkumus, 
savus limitus, kad ir lietas, ko nevari izda-
rīt, kad tev vajadzīga palīdzība. Tas ir ļoti 
svarīgi. Kristietim, arī priesterim – atzīt 
savu nespēku, paļāvība uz Dievu un tuvā-
ko. Tā bija liela dzīves skola. Kā cīnīties 
ar izaicinājumiem, un izaicinājumi bija 
ļoti nopietni. Esi viens pats svešā valstī, 
neviens ar tevi neauklējas, tev vienkār-
ši jāizdara savs darbs. Tu cīnies, pārvari 
grūtības, paļaujies uz Dievu, lūdzies un 
iegūsti mieru. Sākumā varbūt ir panika, 
tu nezini, kas notiek, bet tad tu saņemies. 
Tas ir tas, par ko teicu sākumā - būt par 
vīrieti. Dzīve ir tāda, kāda ir, ir jācīnās.

Vai dzīve ir cīņa?
A.L. Viennozīmīgi. Dzīve ir izaicināju-

mi. Es domāju, ka mēs visi, kas nopietni 
pieejam saviem pienākumiem. Jebkāda 
veida pienākumi – vai tā ir priesterība, 
laulība vai profesija, kurā strādājam, 
vienmēr saistās ar izaicinājumiem. Kur ir 
izaicinājumi, tur ir arī cīņa. Beigu beigās, 
cīņa pašam ar sevi – ar savu slinkumu, 
trūkumiem, rakstura īpašībām. Viennozī-
mīgi cīņa, vēl kāda! 

Vienu reizi savu uzrunu Sv. Misē 
sākāt ar vārdiem, ka “mūsdienu pa-
radokss ir tukšība”. Jūs domājāt cil-
vēku garīgo tukšību vai tukšību, ar 
kādu ieejam Dieva valstībā? 

A.L. Tas bija lasījums no Mācību tei-
cēja grāmatas. Cilvēkam varbūt viss ir 
– darbs, veselība, draugi, laulība, arī pie-
pildīta, laimīga ar bērniem. Bet vienmēr 
sastopamies ar trūkuma garšu, un tu 
nesaproti, kas tas ir. Tas pasaules para-
dokss ir tukšība tādā ziņā, ka viņa nevar 
tevi piepildīt, neskatoties uz to, ka tev viss 
ir. Vienmēr ir kaut kas, uz ko es tiecos, bez 
kā man slāpst. Visas lietas, ko nosaucu, ir 
pārejošas - darbs, ģimene, laulība, veselī-
ba, priesterība. Tagad mums šķiet, ka viss 
ir kārtībā, bet pēc 60 gadiem no manas ve-
selības, jaunības un laulības, priesterības 
paliks tikai kapakmens.

Kas paliks vēl?
A.L. Tas ir jautājums. Paliks tas darbs, 

ko ieguldījām, ja mēs runājam par laicīgo 
pusi. Paliks mūsu labais vārds vai arī ne 
tik labais. Nesen svinējām Māsas Mari-
jas Stefanas dzimšanas dienu, svētījām 
krustu. Ir pagājuši jau tik daudz gadi, 
kopš viņa mirusi, bet viņu vēl atceras. Tā 
ir tā labā slava, svētuma slava. Ja runā-
jam par to, kas paliks, tad aizskaram jau 
ticības jautājumu. Tā ir mūsu dvēsele, kas 
nekur nepazūd. Kā mēs šo dzīvi nodzīvo-
jam, tāds būs arī rezultāts. Te neiet runa 
par to, ka Dievs kādu soda, te ir jautājums 
par to, ko pats cilvēks ir izvēlējies. Ja cil-
vēks dzīvo bez Dieva, tad viņš arī mirst 

bez Dieva. Tas arī viss. Nav tā, ka Dievs 
soda, tā ir tava izvēle.

Baznīcā bieži dzirdam dziedam 
dziesmu ar vārdiem “Atver man acis, 
lai redzu es Jēzu, atver man ausis, lai 
varu es dzirdēt, atver man sirdi, lai 
sajūtu Tevi”. Cik svarīgi cilvēkam ir 
redzēt, dzirdēt un just Jēzu? 

A.L. Baznīca un priesteris, vai arī ticī-
gā tauta, kas nāk uz Svēto Misi, var darīt 
vis kaut ko – organizēt lūgšanu vakarus, 
pasākumus, svētceļojumus u.tml. Taču 
galīgais lēmums, sekot Kristum vai nē, 
ir vienmēr cilvēkam sirdī. Tā ir ļoti privā-
ta, individuāla, intīma saikne ar Kungu. 
Uz to ir spējīgs tikai cilvēks. Baznīcā mēs 
varam tikai aicināt cilvēku sākt domāt, 
analizēt, varbūt paskatīties nedaudz pla-
šāk, bet tik un tā atbilde pieder pašam 
cilvēkam. Ir tāds nepareizs uzskats, ka 
baznīcas mērķis ir piepildīt Dievnamus. 
Mēs, protams, gribētu, lai būtu vairāk cil-
vēku, bet baznīcas uzdevums ir piedāvāt 
to ceļu, ko dod Kristus. Lūk, tas ir ceļš, 
par ko runā Evanģēlijā. Tas ir šaurs ceļš, 
bet tas ir tas, ko piedāvā Kristus. Ja tu to 
negribi, tad tu to neej, ja tu to gribi, tad 
esi gatavs. Baznīcas uzdevums ir piedāvāt 
šo ceļu. Vai cilvēks to izvēlas, tā ir katra 
privāta lieta. Beigu beigās, visa katolis-
kā baznīca lūdzas par grēcinieku atgrie-
šanos. Lūdzamies arī par sevi, lai cilvēki 
sajūt šo Dieva aicinājumu uz svētumu. 
Vai cilvēkam ir svarīgi sadzirdēt, sajust 
Dievu? Kā tad nē? Es nerunāju par dvē-
seles glābšanas jautājumu, bet gan par to, 
ka Dievs piešķir jēgu. Viņš piešķir nozīmi 
arī manām ciešanām un neveiksmēm. Ja 
nav Dieva, tad ciešanām nav it nekādas 
nozīmes. Tā ir tā tukšība, tas paradokss. 
Kāpēc viens cieš un cits nē? Kāpēc viens ir 
labs, bet viņam neveicas? Cits neko neda-
ra, bet viņam veicas. Tā tam nevajadzētu 
būt. Ja no šīs realitātes tu izņem Dievu, 
tad tas ir apburtais loks, kas nekad nebei-
dzas. To, ko es nevaru izdarīt, Dievs savā 
gudrībā vada. Kāpēc mans bērns slimo? 
Kāpēc man neveicas darbā? Kāpēc es pats 
slimoju vai piedzīvoju kādas ciešanas un 
sāpes? Tāpēc, ka beigu beigās Jēzus mūs 
izglāba nevis caur brīnumiem, nevis caur 
maizes pavairošanu, bet caur krustu, Viņš 
piešķir tam visam ļoti pārdabisku nozīmi, 
kad caur ciešanām un krustu es sasnie-
dzu pestīšanu. Mēs runājam par pasaules 
paradoksu, bet ir kristietības paradokss. 
No pēdējā laikā maniem mīļākajiem Svē-
tajiem mani visvairāk uzrunā Svētais 
Maksimiliāns Marija Kolbe. Tas ir Otrā 
Pasaules kara svētais, poļu franciskāņu 
mūks, kurš atdeva savu dzīvību par pa-
visam nepazīstamu cilvēku. Viņš ne tikai 
atdeva savu dzīvību, bet aizgāja uz bada 
bunkuri brīvprātīgi kāda nepazīstama cil-
vēka vietā. Un, kas ir galvenais, viņš tajā 
bada bunkurī bija laimīgs, Tie bendes, kas 
savās sirdīs jau bija galīgi nocietinājušies, 
bija pārsteigti. Bet viņš bija laimīgs. Tad, 
kad tu seko Kristum, tu redzi jēgu un vari 
pārvarētu visu.

Vai Jūs ticat, ka Dievs vada katru 
no mums un Vinam ir savs plāns?

A.L. Šeit, varētu padomāt, ir tas kom-
plekts starp Dieva plānu uz katru no 
mums un cilvēka brīvību. Pēc būtības, 
šīs divas lietas it kā izslēdz viena otru. Ja 
Dievam ir plāns un Viņš mani vada, kā 
būt ar manu brīvo gribu? Uz šo jautāju-
mu atbildēja Svētais Augustīns 4. gs. Viņš 
runāja par predestinācijas jeb iepriekš-
nolemtības teoriju. Jā, Dievam ir plāns 
attiecībā uz tevi, bet izvēlēties vai neiz-
vēlēties viņu, tā ir ikviena cilvēka brīvā 
griba. Tikai vienā gadījumā mēs nevaram 
atteikties no Dieva plāna. Tad, kad viņš 
aicina mūs sekot Viņam. Taču tādas spe-
cifi skas lietas kā laulība, priesterība, kon-
sekrēta dzīve, vientulība, cilvēks izvēlas 
pats. Protams, tā ir liela žēlastība - atpa-

zīt šo Dieva aicinājumu. Ja tu to atpazīsti 
un to pieņem, tu esi laimīgs. Cita lieta ir 
tad, kad cilvēks saprot, ko Dievs no viņa 
vēlas, bet baidās no tā un iet citu ceļu. 
Dievs ļauj to darīt, bet jautājums, vai būsi 
piepildīts tur? Svētais Augustīns teica, ka 
Dieva zināšanas ir absolūti pilnīgas. Tas 
nozīmē, ka Dievam nav jāzina, kādu kon-
krētu ceļu cilvēks izvēlēsies, jo zina un ir 
paredzējis visus iespējamos variantus. 
Man liekas, ka Svētā Terēze no Avilas ir 
teikusi, ka katram cilvēkam ir sagatavota 
arī vieta ellē, arī vissvētākajam, jo jebkurš 
var aiziet uz citu pusi. Tas, ko tu darīsi, 
ir atkarīgs tikai no tevis. Viņa zināšana ir 
absolūta, un Svētais Augustīns ir ļoti labi 
parādījis, kā Dieva zināšanas saskan ar 
mūsu brīvo gribu, tās nav pretrunā, bet 
gan papildina viena otru.

Baznīca ir ceļš, ko piedāvā Kris-
tus. Cik bieži varam dzirdēt citiem 
sakām, ka uz baznīcu nav obligāti 
iet, var palūgties arī mājās. Kāpēc ir 
svarīgi nākt uz baznīcu kā sakrālo 
celtni? 

A.L. Ļoti labi, ka cilvēks lūdzas, labāk, 
lai lūdzas, nekā nelūdzās vispār. Te ir 
divi jautājumi. Pirmkārt, neiet runa tikai 
par lūgšanu, iet runa par Sakramentiem, 
par Svēto Misi. Mājās Svētā Mise netiek 
svinēta. Tā tiek svinēta baznīcā. Otrkārt, 
draudze kā kopiena. Mēs jau neizdomā-
jam neko jaunu, mēs vienkārši turpinām 
to, kā tas bija pašā sākumā, pirms tūk-
stoš, diviem tūkstošiem gadu. Kā Kris-
tus, kad svinēja savu pirmo Misi, Pēdējo 
vakariņu laikā, kad sasauca apustuļus, 
lauza maizi un teica “ņemiet, tā ir mana 
miesa, kas par jums tiks atdota, dariet to 
manai piemiņai”. Svētajā Misē tieši tas 
pats ir konsekrācijas brīdī, kad priesteris 
saka šos vārdus. Dievs to ir aicinājis darīt 
apustuļus, apustuļi sāka pa visu pasau-
li sludināt Viņa mācību, veidot pirmās 
draudzītes, tādas kā Līksna, Nīcgale, vei-
dot pirmās kopienas, darot to, ko Kristus 
viņiem ir pavēlējis. Mēs pēc diviem tūk-
stošiem gadu to vienkārši turpinām, neko 
nemainot. Visā pilnībā varam izdzīvot 
Dievu tikai Svētajā Misē. Tas nenozīmē, 
ka mums nav jālūdzas mājās, bet lūgša-
na mājās vai kaut kur citur viennozīmīgi 
nevar aizvietot Svēto Misi. Protams, es 
aicinātu cilvēkus tomēr piedalīties Svē-
tajā Misē. Otrkārt, jāpadomā, kāda ir to 
cilvēku izpratne par Dievu, kas runā, ka 
tas ir visur. Par kādu Dievu viņi runā  - 
par Kristu vai savu izdomāto dieviņu, pil-
nīgi pamainot saturu? Kā es varu lūgties 
Dievam, kuru nepazīstu, par kuru nekad 
neesmu lasījis vai dzirdējis?

Kas priekš Jums ir kalpošana Die-
vam?

A.L. Laime. Es nesen konstatēju, ka 
man neko nevajag. Man vajag tikai Die-
vu. Varbūt ar laiku kas mainīsies. Es pat 
nezinu, labi tas vai slikti. Nav lietu un 
mantu, ar kurām mani varētu sakārdi-
nāt. Nekāds svētais jau neesmu, noteik-
ti ir kaut kādas lietas. Vara, ietekme un 
autoritāte, nauda man nav vajadzīga. Kā 
saka Kristus “meklējiet Dieva valstību, 
viss pārējais jums tiks dots klāt”. Tas viss 
parādās, kad tu par to pa īstam nedomā, 
bet vienkārši dari savu darbu. Es eju gulēt 
vakaros un gribu ātrāk pamosties, es gri-
bu ātrāk jaunu dienu. Kalpošana man ir 
laime un jēga visam. Tad, kad tu vari būt 
līdzās cilvēkiem, kuriem nevari īsti palī-
dzēt, bet tu vari viņus mierināt, jo neviens 
cits to nedarīs. Tad, kad vari būt ar cilvē-
kiem viņu dzīves grūtajos brīžos, kad vari 
uzmundrināt, pasmieties un paraudāt. Tā 
ir laime.

Pilno interviju lasiet www.daugavpil-
snovads.lv 

Ar Andžeju Lapinski sarunājās
 Olga Davidova 
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Mednieku saiets Ambeļos pulcēja mednieku kolektīvus 

Ambeļu pagastā jau divus gadus pēc 
kārtas tiek organizēts mednieku saiets. 
Tā laikā mednieki un viņu ģimenes, kā 
arī atbalstītāji iesaistās sportiskās ak-
tivitātēs, gan arī veicina sadraudzību 
starp mednieku kolektīviem visā Dau-
gavpils novada teritorijā. 

Vienojoties mednieku kolektīviem 
no vairākiem pagastiem kopā ar ģi-
menēm un atbalstītājiem, jau par 
tradīciju kļuvušais saiets iesākās ar 
kopīgu gājienu uz Ambeļu ciema spor-
ta stadionu, kur notika gan mednieku 
saieta, gan Ambeļu pagasta ģimeņu 
sporta spēļu atklāšana, kā arī sacensī-
bas visdažādākajās disciplīnās. Šogad 
saietā piedalījās 7 mednieku kolektīvi 
gan no Daugavpils novada, gan arī kai-
miņu novadiem. Tradicionāli mednieki 
iekārtoja savas teltis un uz ugunsku-
riem gatavoja mednieku zupas.

Īsi pirms pasākuma aktivitātēm sa-
ieta organizators Egils Rūtiņš koman-
dām izrādīja trasi un parādīja, kādi 
uzdevumi būs veicami. Egils Rūtiņš ir 
Latvijas Mednieku savienības Dienvid-
latgales reģiona nodaļas un mednieku 

kolektīva “Ambeļi” vadītājs, kas norā-
da, ka pērn sporta spēles tika apmek-
lētas kuplākā skaitā, savukārt šogad 
vairākiem zemniekiem sākušies lauku 
darbi, kas traucējuši būt klāt. Egils 
Rūtiņš stāsta, ka mednieku kolektīvs 
“Ambeļi” sadarbojas ar kolēģiem no 
Dagdas novada, kuriem līdzīga satura 
spēles notiek ziemas periodā. 

Visas sporta spēļu disciplīnas ir pie-
tuvinātas medību procesam. Dalībnie-
ki sacentās skrējienā līdz barotavai, 
zvēru piebarošanā, medījuma sadalē, 
šaušanā ar pneimatisko ieroci, mal-
kas sagatavošanā un vairākos citos ne 
mazāk aizraujošajos komandu stafetes 
posmos. 

Mednieku kolektīva pārstāvis Jevge-
ņijs no Dubnas pagasta ir mednieks ar 
20 gadu stāžu. Viņš atzīst, ka medības 
nav vienkāršs vaļasprieks, bet drīzāk 
gan dzīves un pasaules uztveres veids. 
“Pretstatā šīm sacensībām, īstajās me-
dībās nav tik daudz jāskrien, jo šauju 
precīzi un mežacūkas tik ātri nemaz 
neskrien. Pats grūtākais šodien bija 
uzskriet kalnā”, tā Jevgeņijs. 

Luknas ciema medību kolektīva va-
dītājs Ivars uzsver, ka dalība saietā 
un sporta spēlēs ir iespēja iepazīties ar 
citiem medniekiem, komunicēt un gūt 
jaunus draugus. “Var atpūsties kopā ar 
ģimeni, un tas ir interesanti. Sarežģī-
tākais šodien bija vilkt riepu, kas bija 
mūsu “medījums””, stāsta Ivars. 

Šogad sacensībās piedalījās viesi no 
Izvaltas, janpienācēji bija arī Kalupes 
pagasta mednieku komanda. Koman-
das pārstāvis Guntars bilst, ka sacensī-
bās ietvertas gan spēka, gan veiklības 
pārbaudes, kas viņam kā medniekam 
ar 18 gadu stāžu bija saistošas. “Esmu 
iekša medībās ar visu sirdi un dvēse-
li”, pauž Guntars. Savukārt komandas 
dalībnieks Mareks sevi par mednieku 
gluži vēl nosaukt nevar, jo ir tikai 17 
gadus jauns. Viņš gan atzīst, ka ir vai-
rākas reizes kopā ar tēvu piedalījies 
dzinējmedībās. “Mēs ciemā dzīvojam 
viens otram blakus un nereti piedalā-
mies arī citos kopīgos pasākumos, to-
starp – medību. Uzskatu, ka malkas 
zāģēšana šodien bija vissarežģītākais 
uzdevums, ar to mums neveicās tik 
raiti”, papildina Kalupes komandas 
biedrs Vladislavs. 

Mednieku saieta un sporta spēļu 
galvenā ideja ir veidot sadarbību starp 
Daugavpils novada mednieku kolek-
tīviem un pulcēt tos vienkopus, lai 
aktīvi pavadītu brīvo laiku un dalītos 
pieredzē. Ambeļu pagasta mednieku 
kolektīvā šobrīd darbojas 28 cilvēki. 
Egils Rūtiņš bilst, ka kolektīvā ilgus 
gadus darbojas arī spēcīgas mednieku 
dinastijas. “Jā, kolektīvs ir liels, tagad 
pamazām notiek paaudžu maiņa, da-
lībnieki piedalās aktīvi arī citos med-
nieku kolektīva rīkotajos pasākumos”, 
tā Egils. 

Kamēr tiesneši apkopoja rezultātus 
pēc spraigajām sacensībām stadionā, 
saieta dalībnieki varēja izmēģināt loka 
šaušanas spēli “Draugu medības”. Šo 
spēli piedāvāja Varis Vilcāns no Vabo-
les pagasta. Savukārt, bērni visu dienu 

varēja izbaudīt lēkāšanu piepūšamajās 
atrakcijās.

Individuālo sacensību rezultātā pir-
mo vietu bebra mešanā izcīnīja Liāna 
Gribuste un Guntars Putāns, laso 
mešanā - Sandra Mežinika un Egils 
Rūtiņš, šautriņu mešanā - Dace Alek-
sejeva un Egils Rūtiņš, torņa celšanā - 
Diāna Krasņakova un Andris Meškov-
skis. Komandu sacensībās volejbolā 
pirmie bija medību kolektīvs “Kalupe”, 
savukārt komandu stafetē – medību 
kolektīvs “Lukna”. 

Kamēr vieni izklaidējās, citi - med-
nieku kolektīvu pavāri - iesniedz savu 
veikumu zupas konkursam. Žūrijā bija 
pašu mednieku kolektīvu pārstāvji, 
kuri pēc rūpīgas degustācijas punktus 
(karotītes) piešķīra saviem favorītiem. 
Šogad par garšīgāko tika atzīta IMI 
“Apiņi” pavāres Viktorijas Petrovas 
gatavotā zupa. Viņa balvā saņēma pa-
vāra  priekšautu un skaļus aplausus. 
Protams, arī jebkurš apmeklētājs varē-
ju nogaršot daudzās zupas, kuras visas 
bija ļoti garšīgas.

Pēc apbalvošanas visi vēl izbaudīja 
skaisto vakaru un kopā būšanu saru-
nās un atvadījās ar apņemšanos šādu 
saietu rīkot arī turpmāk.

Pateicamies par ieguldīto darbu 
pasākuma sagatavošanā un norises 
nodrošināšanā brīvprātīgajiem tiesne-
šiem, Ambeļu pagasta pārvaldes un 
kultūras nama darbiniekiem un aktī-
vākajiem mednieku kolektīva dalībnie-
kiem.

Paldies par pasākuma fi nansējumu 
Daugavpils novada domei un Eiropas 
sociālā fonda pasākuma projektam 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšanai un slimību profi laksei 
Daugavpils novadā”. 

Raksts tapis sadarbībā ar Ambeļu 
pagasta kultūras namu un Latgales 

Reģionālo Televīziju

 

veicina ģimenisku sajūtu un indivi-
duālu pieeju katram bērnam, attīstot 
ģimeniskai videi pietuvināta pakalpo-
juma izveidi, kā arī izveidojot sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu centru bēr-
niem ar funkcionālajiem traucējumiem, 
novada dome realizēs projektu “Pakal-
pojumu infrastruktūras attīstība dein-
stitucionalizācijas plānu īstenošanai 
Daugavpils novada pašvaldībā” 9.3.1. 
specifi skā atbalsta mērķa  9.3.1.1. pa-
sākuma “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai” ietvaros. Rezultātā Nauje-
nes bērnu nams  deinstitucionalizācijas 
procesa ietvaros pārtaps par iestādi, 
kura sniegs sabiedrībā balstītus pakal-
pojumus bērniem.

Objektā būvdarbus veica SIA “VAN 
PRO”, būvuzraudzību – SIA “REM 
PRO”, autoruzraudzību PS “GRAN-
DEIROPRO.

Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 
758 289,35 EUR ar PVN.

Vita Rūtiņa
Projekta vadītāja 

Noslēgušies būvdarbi tagadējā 
Naujenes bērnu nama ēkā projekta 
Nr.4.2.2.0/17/I/098 „Naujenes bērnuna-
ma ēkas energoefektivitātes paaugsti-
nāšana” ietvaros,  veicot ēkas siltināša-
nu un  ēkas iekštelpu pārbūves darbus.

Bērnu nama ēka projekta realizācijas 
gaitā ir ieguvusi pilnīgi jaunu vizuālo 
izskatu, kļūstot par energoefektīvāku 
ēku, jo  4.2.2. specifi skā atbalsta mēr-
ķa  “Atbilstoši pašvaldības integrētajām 
attīstības programmām sekmēt energo-
efektivitātēs paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmanto-
šanu pašvaldībās ēkās” programmas 
ietvaros jāsasniedz primārās enerģijas 
patēriņa samazinājums /plānotā vērtī-
ba/ 138 552 kWh/gadā un siltumnīcefek-
ta gāzu samazinājums /plānotā vērtība/ 
37,729. CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 
Šo rādītāju sasniegšanu, veicot ikgadē-
jo monitoringu ir jānodrošina projekta 
pēcuzraudzības preiodā – 5 gadu laikā 
no noslēguma maksājuma saņemšanas.

Projekta ietvaros Naujenes bērnu 
nams kā iestāde arī piedzīvos struktu-
rālās izmaiņas, jo, veicot iekštelpu pār-
būves darbus, pielāgojot turpmāk telpas 
jauniešu mājas izveidei un telpas, kas 

Noslēdzās Naujenes bērnu nama būvdarbi
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Kremācijas pakalpojumi dzīvniekiem Daugavpils novadā
Demenes pagastā, dzīvnieku pat-

versmē “Otrā māja” notika konkursa 
“Sējējs 2019” vērtēšanas komisijas 
izbraukums, kas tika akcentēts uz 
kremācijas un rituālo pakalpojumu lo-
lojumdzīvniekiem “BIO-BĒRES” iepa-
zīšanos. Komisija tika iepazīstināta ar 
krematorijas tapšanas procesu, pakal-
pojumu klāstu, kā arī iemesliem, kuru 
dēļ tika izstrādāts šis projekts.

Kompleksa saimniece Žaneta Sosnā-
re pastāstīja par krematoriju, pakal-
pojumu veidiem un projekta realizāci-
ju. “Latvijā līdz šim brīdim kremācija 
dzīvniekiem bija pieejama tikai Rīgā 
un Jelgavā, taču tagad tā ir pieejama 
arī Latgalē. Šis projekts bija mūsu sap-
nis. Projekta realizācija tapa 2 gadus. 
Bija arī daudz grūtību: laikapstākļi, 
kuri traucēja ceļa būvēšanai, kā arī 
bija nepieciešams noformēt ļoti daudz 
dokumentācijas.”

Projekts “BIO-BĒRES” lolojumdzīv-
niekiem ir pieejams divos formātos: 
individuālā kremācija un kopēja kre-
mācija. Attiecīgi, arī cenas ir dažādas. 
Pēc individuālās kremācijas ir iespēja 
saņemt dzīvnieka pelnus un sertifi kā-
tu par veikto procesu. Pēc kopējās kre-

mācijas pelnus neatgriež. Kremācijas 
laikā aizliegts atrasties krematorijas 
telpā. Krāsns darbojas no dīzeļdeg-
vielas un sasniedz ļoti augstu tempe-
ratūru, tāpēc cilvēkiem tas nav droši. 
Process ilgst no 2 līdz 6 stundām, tas ir 
atkarīgs no dzīvnieka svara.

Procedūras beigās dzīvnieka saim-
nieki saņem kremēšanas sertifi kātu, 

kā arī ir iespēja pasūtīt personalizētu 
kastīti, kurā tiks ievietoti dzīvnieka 
pelni. Kastītes ir rokdarbs, tāpēc tās 
var būt jebkura izmēra, veida un ma-
teriāla. Uz kastītes vāka var iegrāvēt 
mīluļa portretu, vārdu vai citu uzraks-
tu, kā arī ir iespēja atsūtīt dzīvnieka fo-
togrāfi ju un datus, lai tos varētu ielikt 
uz vāka. Kastītē ir ielikts sertifi kāts, 

atmiņas žetons,  samta maisiņš, kurā 
saliek pelnus, kā arī piespraude.  Kre-
matorijā ir uzstādīta videokamera. Pēc 
klienta pieprasījuma, uzņēmums var 
arī parādīt video un ar to arī pierādīt, 
ka tieši viņu dzīvnieks bija kremēts. 

Ziemā pēc “BIO-BĒRES” pakalpo-
jumiem vērsās pirmie klienti. Diem-
žēl vasaras periodā populārākais un 
vienkāršākais dzīvnieku apglabāšanas 
veids ir lāpsta. 

 “Mēs loti ceram, ka šis projekts būs 
populārs, jo mūsu reģionā kremācija 
ir vislabākā izvēle, kā apglabāt savu 
mīluli. Augsta gruntsūdeņu līmeņa 
dēļ Latgalē nav iespējams sarīkot dzīv-
nieku kapus. Savukārt, krematorija ir 
viens no bioloģiskiem veidiem dzīvnie-
ku apglabāšanā, tāpēc mēs arī nosau-
cām šo pakalpojumu “BIO-BĒRES”, 
- stāsta Žaneta.

Vairāk par kremācijas pakalpoju-
miem var uzzināt mājaslapā bioberes.
lv vai rakstot uz e-pastu akai.animal@
gmail.com

Samanta Miglāne

Patmaļu kapličai veic jumta seguma nomaiņu 
Divu nedēļu garumā ilguši Līksnas 

pagasta Patmaļu kapsētas jumta segu-
ma nomaiņas darbi. Tos veikusi fi rma 
SIA “Defass-D”, kas novadniekiem labi 
pazīstama pēc vērienīgajiem darbiem 
gan Līksnas baznīcas jauno torņu uz-
stādīšanā, gan jumta renovācijā.

Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 
7293,19 eiro, t.sk. Daugavpils novada 
Kultūras mantojuma objektu saglabā-
šanas fonda fi nansējums, pašvaldības 
fi nansējums un savāktie ziedojumi – 
divarpus tūkstoši eiro apmērā.

Kapliča ir vietējās nozīmes arhitek-
tūras piemineklis. Tā celta 1884. gadā 
kā neapšūtu tēstu koka baļķu taisn-
stūrveida plānojuma guļbūve. Virs ie-
ejas daļas saglabājies neliels tornītis ar 
krustu, iespējams, tur kādreiz atradies 
zvanu tornis. Atļauja jumta seguma 
nomaiņai tika saņemta no Valsts kul-
tūras pieminekļu aizsardzības inspek-
cijas. 

Lai arī 2018. gada budžetā remon-
tam fi nanšu līdzekļi netika piešķirti, 
Līksnas pagasta pārvalde uzsāka zie-
dojumu vākšanu, lai saglabātu kapliču 
un nepasliktinātu būves tehnisko stā-
vokli. 

SIA “Defass-D” vadītājs Aleksandrs 
Cinne norāda, ka, lai arī būve ir ļoti 
sena, tā ir labi saglabājusies. “Tika at-
jaunotas spāru lates. Remonts kādreiz 
te jau ir bijis, jo jumta segums nav pir-
matnējais, tas tika mainīts. Tā kā jum-
ta stāvoklis bija daudz maz normāls, 

lielu problēmu jumta seguma nomaiņa 
nesagādāja”, tā Aleksandrs. 

Līksnas pagastā ir vairākas kapsē-
tas, taču Patmaļu kapsēta izceļas ar 
unikālajiem grāfu Plāteru – Zībergu 
dzimtas un citiem senajiem apbedīju-
miem. Kapsētu ieskauj 1934. gadā uz-

stādītais laukakmeņu žogs. 
Pāris gadus atpakaļ veikta kapličas 

grīdas atjaunošana, savukārt pagasta 
pārvaldes nākotnes plānos ir logu un 
durvju atjaunošana. Saglabājušās vēs-
turiskās koka durvis ir ar vairogtipa 
dēļu apšuvumu no ārpuses un oriģinā-
lām durvju apkalumu detaļām, eņģēm 
un rokturi.

Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja 
Biruta Ozoliņa stāsta, ka Patmaļu kap-
liča tiek izmantota katru gadu kapu 
svētku norisēs, kā arī rudenī – Svecīšu 
vakaru aizlūgumos. Arī ikdienā kap-
liča ir pieprasīta, kad mirušos pirms 
apbedīšanas te var novietot un lūgties. 
Lai arī iedzīvotāji lūguši pēc telpas mi-
rušo novietošanas ciemata centrā, tāda 
vieta netika ierīkota. 

Biruta Ozoliņa teic lielu paldies vi-
siem ziedotājiem par atbalstu, patei-
coties kuram jumta seguma nomaiņas 
darbus bija iespējams paveikt šajā 
gadā. 

Olga Davidova

Karavīru apbedījumu vietas izpētes kārtība 
Daugavpils novada teritorijai pāri 

ne reizi vien ir gājusi aktīva kara dar-
bība, kā rezultātā vēl joprojām tiek 
atrasti karavīru apbedījumi, kuri nav 
guldīti brāļu kapos. Latvijas teritorijā 
kritušos karavīru apbedījumu izpētes 
un pārapbedīšanas darbus koordinē, 
uzrauga un atļaujas izsniedz Latvijas 
Republikas valdības pilnvarotā organi-
zācija - biedrība “Brāļu kapu komiteja” 
(turpmāk - BKK). 2019. gada sākumā 
apstiprināts biedrības izstrādātais do-
kuments “Karavīru apbedījumu vie-
tas izpētes un pārapbedīšanas darbu 
kārtība. Karavīru apbedījumu vietas 
zondāžas un ekshumācijas darbu ins-
trukcija” (turpmāk - Kārtība). Zemāk 

publicētajā rakstā aicinām lasītājus 
iepazīties uz šī dokumenta pamata 
veidotu konspektīvu materiālu, kas 
potenciālajiem izpētes veicējiem, ze-
mes īpašniekiem (lietotājiem), pagas-
tu pārstāvjiem u.c. interesentiem ļauj 
iepazīties ar šo darbu veikšanas kārtī-
bas pamatprincipiem. Plānojot uzsākt 
karavīru apbedījumu izpētes darbus, 
aicinām iepazīties ar šī materiāla pilno 
tekstu, kas pieejams BKK mājaslapā, 
sadaļā “BKK uzskaite”, kā arī Daugav-
pils novada mājaslapā, sadaļā “Kultū-
ra-Kultūras mantojums-Dokumenti”.

Darbi, kas skar karavīru apbedījuma 
vietas, izmantojot BKK izmantoto ter-
minoloģiju, tiek dalīti izpētē un pārap-

bedīšanā. Karavīru apbedījumu vietas 
izpēte sevī ietver sekojošus etapus: 1) 
dokumentālo un aculiecinieku liecību 
apkopošanu, iespējamās apbedījuma 
vietas apsekošanu, lokalizāciju dabā; 
2) zondāžas darbus, apbedījuma esa-
mības noteikšanu; 3) ekshumācijas 
darbus, mirstīgo atlieku un identifi kā-
cijai nepieciešamo priekšmetu izcelša-
nu un to dokumentālu fi ksāciju; 4) mir-
stīgo atlieku identifi kāciju. Zondāžas 
un ekshumācijas darbi veicami tikai ar 
BKK izsniegtu atļauju, pamatojoties 
uz plānoto izpētes darbu veicēju raks-
tisku iesniegumu, kura saturs noteikts 
Kārtībā. Šāda atļauja uzskatāma par 
derīgu tikai ar attiecīgās pašvaldības 

institūcijas reģistrācijas atzīmi un 
zemes gabala īpašnieka (lietotāja) sa-
skaņojumu. Lai saņemtu Daugavpils 
novada  pašvaldības izsniegto reģistrā-
cijas atzīmi, BKK izsniegto atļauju ne-
pieciešams iesniegt Daugavpils novada 
domē, Rīgas ielā 2, 20.kab. Zondāžas 
un ekshumācijas darbus nedrīkst sākt, 
ja atļaujā minētās atzīmes un saskaņo-
juma nav.

Līdz atļaujas saskaņošanai, atļau-
jas saņēmējam jāuzzina pašvaldībā 
par iespējamām pašvaldības saistošo 
noteikumu prasībām, attiecīgā zemes 
gabala apgrūtinājumiem, komunikā-
cijām vai aizsargājamām teritorijām 
un to aizsargjoslām, kas ierobežo vai 
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pat nepieļauj atļaujā norādītos kara-
vīru apbedījuma vietas izpētes darbu 
veikšanu. Informāciju par īpašuma 
apgrūtinājumiem Daugavpils novada 
pašvaldībā iespējams saņemt vēršoties 
pašvaldības Attīstības pārvaldē. Papil-
dus pieprasīto saskaņošanu veic atļau-
jas saņēmējs, par to informējot BKK.

Gadījumā, ja cilvēku apbedījumi tiek 
atrasti negaidīti, saimnieciskas darbī-
bas rezultātā, atradējam nepieciešams 
sazināties ar policiju. Ja policijas tiesu 
medicīnas eksperta slēdziens norāda 
uz apbedījuma militāro raksturu, bet 
zondāžas un ekshumācijas darbus ne-
atliekamas nepieciešamības dēļ jāveic 
nekavējoties, tad karavīru mirstīgo 
atlieku ekshumāciju veic pieaicināti 
speciālisti policijas un pašvaldības pār-
stāvju klātbūtnē un uzraudzībā.

Līdzīgi, atrodot sprādzienbīstamus 
priekšmetus, par to nekavējoties jāziņo 
policijai, kas informāciju nodos attiecī-
gajām valsts institūcijām. Turpmākie 
darbi šādā gadījumā turpināmi tikai 

pēc šo institūciju sniegtās atļaujas.
Atļaujas saņēmējs ne vēlāk kā 3 

darba dienas pirms zondāžas un eks-
humācijas darbiem rakstiski vai elek-
troniski informē pašvaldību, BKK un 
zemes īpašnieku (lietotāju). Šāda in-
formēšana veicama arī  3 darba dienas 
pēc zondāžas, iesniedzot pašvaldībā un 
BKK ziņojumu par darba rezultātu. Ja 
zondāžas darbu rezultātā tiek atrasti 
karavīru apbedījumi, kas liecina par 
to piederību 20. gadsimtam, informā-
ciju par šiem apbedījumiem jāiesniedz 
BKK, kas saskaņā ar starpvalstu lī-
guma principiem, informē attiecīgās 
puses pilnvaroto organizāciju, kas var 
pieņemt lēmumu par darbu turpinā-
šanu un mirstīgo atlieku ekshumāci-
ju. Arī pēc ekshumācijas, atļaujas sa-
ņēmējs, 3 darba dienu laikā, informē 
pašvaldību, BKK un zemes īpašnieku, 
iesniedzot BKK un pašvaldībai ziņoju-
mu par darba rezultātu un ekshumēto 
mirstīgo atlieku atrašanās vietu. Eks-
humētās mirstīgās atliekas nepiecieša-

mā identifi kācijas procesa laikā un/vai 
līdz to pārapbedīšanai uzglabājamas 
šim nolūkam atvēlētās, piemērotās un 
drošās telpās.

Visi izpētes darbi veicami ievēro-
jot Kārtībā noteikto dokumentāciju, 
protokolējot darbu gaitu. Veicot eks-
humācijas darbus, apdzīvotās vietās 
jānodrošina vides norobežošana. Bez 
atsevišķas BKK atļaujas, nav pieļau-
jama nepiederošu personu atrašanās 
izpētes darbu teritorijā un procesa foto 
vai digitāla fi ksācija.

Apbedījuma vietā atrastie priekšme-
ti, kas nav izmantojami mirstīgo atlie-
ku identifi kācijai, tiek savākti vienko-
pus un aprakti izpētes darbu vadītāja 
norādītajā vietā. Ir pieļaujama minēto 
priekšmetu nodošana valsts sertifi cētu 
muzeju vai kolekciju krājumā, saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem un izpētes 
atļaujas saņēmēja parakstītu nodoša-
nas-pieņemšanas aktu. Kategoriski 
nav pieļaujama atrasto identifi katoru, 
personīgo mantu un dokumentu, kā 

arī tajos atrodamās informācijas nodo-
šana tālākai nesankcionētai izplatīša-
nai vai tirdzniecībai un kolekcionēša-
nai. Apbedījuma vietu atrakšana bez 
valsts institūciju un zemes īpašnieka 
piekrišanas un tajos atrasto priekšme-
tu izmantošana saimnieciskajos darī-
jumos ir pielīdzināma kapu apgānīša-
nai un aplaupīšanai. Augstāk minēto 
punktu dēļ, aicinām iedzīvotājiem būt 
aktīviem un šaubu gadījumā ziņot, ja 
viņu īpašumā vai to tuvumā notiek, 
iespējams, nesaskaņoti zondāžas vai 
rakšanas darbi.

Izpētītā apbedījuma vieta pēc darbu 
beigšanas tiek nekavējoties aizbērta, 
atjaunojot zemes reljefa līmeni pirms 
izpētes darbu sākšanas.

Pamatojoties uz ekshumēto karavīru 
mirstīgo atlieku identifi kācijas rezul-
tātiem, tiek organizēta to pārapbedī-
šana, ievērojot BKK noteikto Kārtību.

Naujenes pagasta leļļu teātris “Leļļu karuselis” nosvin trešo sezonu 
Naujenes tautas bibliotēkā jau trešo 

sezonu norit leļļu teātra “Leļļu karu-
selis” nodarbības. Piedaloties krietnam 
bērnu pulkam no vairākām Naujenes 
pagasta izglītības iestādēm, nodarbī-
bas vada Bērnu nodaļas bibliotekāre 
Aiga Soldatjonoka. Pēc tautas bib-
liotēkas vadītājas Diānas Čiževskas 
vārdiem, Aiga spēj aizraut un motivēt 
bērnus un jauniešus dažāda veida ak-
tivitātēm, tostarp teātra nodarbībām, 
kas jau ir iemīļotas bibliotēkas bērnu 
nodaļas mazāko apmeklētāju vidū. 
Aiga Soldatjonoka stāsta, ka ideja un 
ierosme dibināt leļļu teātri radās bib-
liotēkas vadītājai Diānai Čiževskai, 
savukārt Aiga šo izaicinājumu labprāt 
pieņēma. “Uzreiz tika meklētas dažā-
das idejas internetā, jo lelles bibliotēkā 
jau bija. Pirmā izrāde mums tapa pēc 
Margaritas Stārastes pasakas mo-
tīviem. Pirmā lelle, kas tika uzšūta, 
bija sniegavīrs. Kad pirmā izrāde tika 
izspēlēta un mums viss izdevās, nolē-
mām turpināt”, stāsta Aiga. 

2017. gada sākumā leļļu teātris aici-
nāja savam pulkam pievienoties jaunos 
aktierus. Šobrīd teātra kolektīva pūrā 

nai. 
Leļļu teātra mēģinājumos valda īpa-

ša atmosfēra. Dažreiz, kā bilst teātra 
vadītāja, notiek cīņa par lomām, kurai 
seko nopietna aktieru atlase. Teātris 
ļauj iejusties tēlos, kuriem ir katram 
savs raksturs, gluži kā mazajiem aktie-
riem, kas ir neliela daļiņa no paveiktā, 
izjustā un piepildītā. 

Ja sākotnēji teātra darbībā iesaistī-
jās vien četri Naujenes pamatskolas 
skolēni, tagad to skaits ir dubultojies. 

Austra un Anna ar prieku nāk uz 
leļļu teātra nodarbībām, jo te ir intere-
santi, var satikt savus draugus, kopā 
izspēlēt dažādas lomas, savukārt katrs 
individuāli parāda, uz ko ir spējīgs. 
Austrai visvairāk patīk kopā ar skolo-
tāju izvēlēties izrāžu mūziku, savukārt 
Anna bilst, ka viņai patīk kopīgās uz-
stāšanās brīži, kā arī mēģinājumi.  

Neskatoties uz pasaku raibajiem mo-
tīviem un reizēm arī pārdzīvojumiem, 
ko izjūt izrāžu varoņi, visas Naujenes 
leļļu teātra izrādes ir ar laimīgām bei-
gām. 

Olga Davidova
Samanta Miglāne

ir jau piecas izrādes, kas iestudētas un 
piedāvātas skatītāju vērtējumam.  

Teātra izrādēs redzamās lelles ta-
pušas leļļu šūšanas meistares Gaļinas 
Prirodinas darbnīcā. Nereti tiek rīko-
tas meistarklases, kurās kopā ar šuvē-

ju piedalās teātra dalībnieki. Nodarbī-
bās meistare pastāsta, kā tiek veidotas 
piegrieznes un no kādiem materiāliem 
lelles tiek šūtas. Diāna Čiževska stās-
ta, ka viena lelle var tikt izmantota 
divu un pat trīs dažādu lomu attēloša-

Pirms jaunā mācību gada cēliena izvērtēta novada skolu gatavība

Gatavojoties jaunajam mācību cēlie-
nam, skolu pieņemšanas darba grupa 
devās uz Daugavpils novada izglītības 
iestādēm, lai novērtētu to gatavību au-
dzēkņu sagaidīšanai. 

Novadā darbojas 13 vispārizglīto-
jošās skolas, tostarp 5  vidusskolas, 8 
pamatskolas, viena speciālā izglītības 
iestāde, divas pirmsskolas izglītības 
iestādes un novada sporta skola. Katrā 

skolā ir pirmsskolas grupiņas. 
Vispārizglītojošajās skolās 

šogad no 1. līdz 12. klasei mā-
cīsies 1321 skolēni, savukārt 
pirmsskolas grupiņas apmeklēs 
471 bērni. Medumu speciālajā 
internātpamatskolā mācīsies 
77 izglītojamie. 

Lielākā skola pamatskolu 
grupā pēc skolēnu skaita ir 
Lāču pamatskola, tajā mācās 
122 izglītojamie, savukārt lie-
lākā vidusskolu grupā arvien 
Špoģu vidusskola, kurā mācās 

283 audzēkņi. 
Izglītības pārvaldes vadītāja Janita 

Zarakovska stāsta, ka izvērtēšanā liela 
uzmanība ik gadu tiek pievērsta skolu 
fi ziskajai videi. Skolas un bērnu dārzi 
saviem spēkiem iedalītā budžeta fi nan-
sējuma ietvaros ir veikuši telpu kosmē-
tisko remontu un citus remontdarbus, 
kā arī iezīmējušas svarīgākās problē-

mas skolas fi ziskās vides uzlabošanai, 
kas jārisina nākamgad. Tā, Vaboles 
vidusskolā nepieciešama logu nomaiņa 
fi ziskas un matemātikas kabinetos, kā 
arī interaktīvās tāfeles iegāde pirms-
skolai. Kalupes pamatskolā nākotnes 
plānos iezīmēta stadiona labiekārto-
šana, kā arī risināms jautājums par 
drošas vides nodrošināšanu objektos ar 
paaugstinātu bīstamību, kas atrodas 
blakus skolas teritorijai. Špoģu vidus-
skolā jaunajā mācību gadā nepiecieša-
ma digitālo tehnoloģiju iegāde mācību 
procesa nodrošināšanai un ārējās vides 
uzlabošana, savukārt Randenes pa-
matskolā – sporta laukuma un skolas 
teritorijas labiekārtošana, mājturības 
un tehnoloģiju kabineta apgaismojuma 
nomaiņa. Sventes vidusskolā vēl jopro-
jām ļoti nepieciešama sporta laukuma 
rekonstrukcija, kā arī rotaļu laukuma 
aprīkojuma maiņa. 

Pēc skolu direktoru vārdiem, biežāk 

9. klašu absolventi izvēlas mācības 
dzīvesvietai tuvāk pieejamā vidussko-
lā vai dodas uz profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēm, savukārt 12. kla-
šu absolventi dodas studēt augstākās 
izglītības iestādēs, citi – aizbrauc uz 
ārzemēm.

Vēl joprojām skolās trūkst pedagogu. 
Biķernieku pamatskolā – bioloģijas, 
ģeogrāfi jas un ķīmijas, Kalupes pamat-
skolā – informātikas, krievu valodas, 
angļu valodas, Medumu pamatskolā 
– sporta un sociālo zinību skolotājs, 
Naujenes pamatskolā –mūzikas sko-
lotājs, Randenes pamatskolā – ģeo-
grāfi jas skolotājs, Salienas vidusskolā 
– literatūras skolotājs vidusskolā un 
ģeogrāfi jas skolotājs, Silenes pamat-
skolā –informātikas skolotājs, Sventes 
vidusskolā – informātikas skolotājs.

 Olga Davidova
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Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2019. gada 17. septembrī plkst. 
09.00 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Biškrēsliņi” ar 
kadastra numuru 4474 007 0456    8.2 
ha platībā, Vecpils, Naujenes pagasts, 
Daugavpils novads. 

 Objekta sākotnējā cena –  EUR 
5700.00.

2019. gada 17. septembrī plkst. 
09.30 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums “Meļņicas ezers” 
ar kadastra numuru  4446 005 0186  
3.86 ha platībā, Biķernieku pagasts, 
Daugavpils novads. 

Objekta sākotnējā cena – EUR 
8378.00

2019. gada 17. septembrī plkst. 
10.00 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
nekustamais īpašums “Skalbes” ar ka-
dastra numuru 4460 005 0341  9.77 ha 
platībā, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 
novads. 

Objekta sākotnējā cena – EUR 17 494.00
Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-

miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2019. 
gada 13. septembrim plkst. 15.00. Dau-
gavpils novada domē, 12.,19. kabinetā 
Rīgas iela 2, Daugavpils.

2019. gada 24. septembrī plkst. 
09.00 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Ceļš” ar kadas-
tra numuru 4488 002 0173    0.14 ha 
platībā, Sventes pagasts, Daugavpils 
novads.  Objekta sākotnējā cena –  EUR 
639.00.

2019. gada 24. septembrī plkst. 
09.30 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība (starpgabals) ar kadas-

tra apzīmējumu 4486 002 0103  2.73 
ha platībā, “Avotiņi 1P”, Skrudalienas 
pagasts, Daugavpils novads. Objekta 
sākotnējā cena – EUR 3184.00

2019. gada 24. septembrī plkst. 
10.00 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība (starpgabals) ar kadastra 
apzīmējumu 4468 004 0230  0.7201 ha 
platībā, Līksnas pagasts, Daugavpils 
novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 
914.00

2019. gada 24. septembrī plkst. 
09.00 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pār-
dots nekustamais īpašums „Augstumi” 
ar kadastra numuru 4492 002 0820    
0.1028 ha platībā, Tabores pagasts, 
Daugavpils novads.  Objekta sākotnējā 
cena –  EUR 1670.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2019. 
gada 20. septembrim plkst. 15.00. Dau-
gavpils novada domē, 12.,19. kabinetā 
Rīgas iela 2, Daugavpils.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, ku-
ras minētas Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās 
daļas pirmajā punktā var iepazīties ar 
izsoles noteikumiem un reģistrēties 
izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma 
publicēšanas Latvijas Republikas ofi -
ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, 
Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī 12., 19. kabinetā (darbdie-
nās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), ie-
priekš samaksājot reģistrācijas maksu 
EUR 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi) 
un nodrošinājumu 10% apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 
domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. 
uzziņām:  26357842,  29412676. 

 Mūžībā aizgājuši
Demenes pagastā

Vjugina Jaņina (1933.g.)
Pirogova Staņislava (1928.g.)
Zdankovska Jadviga (1938.g.)

Dubnas pagastā 
Larionova Domnika (1934.g.)

Kalkūnes pagastā 
Kārklis-Jaudzems Pēteris 

(1928.g.)

Magrina Ludmila (1952.g.)
Laurene Valerjana (1941.g.)
Suveizda Valērijs (1967.g.)

Kalupes pagastā
Stūriška Augustins (1944.g.)

Līksnas pagastā
Semjonovs Andrejs (1961.g.)

Naujenes pagastā
Sitniks Alfons (1950.g.)

Šušunovs Aleksandrs (1956.g.)
Mikulovs Aleksandrs (1942.g.)

Komarovs Jurijs (1964.g.)
Meļeņevskis Germans (1937.g.)

Tjažina Olga (1928.g.)
Skrudalienas pagastā

Mihaiļenko Ludmila (1961.g.)
Potalujeva Jevdokija (1934.g.)

Vecsalienas pagastā 
Dubovska Jana (1992.g.)

Višķu pagastā
Ņikitins Vasīlijs (1936.g.)

Turpinās darbs degradēto teritoriju 
samazināšanai Daugavpils novadā

Daugavpils novada dome turpina Ei-
ropas Savienības projekta “Dienvidlat-
gales pašvaldību teritoriju pilsētvides 
revitalizācija ekonomiskās aktivitātes 
paaugstināšanai” Nr.5.6.2.0/17/I/036 
īstenošanu. 

Tas ir otrs Sadarbības projekts ar 
Daugavpils pilsētas domi, kura ietva-
ros tiks turpināts darbs pie degradēto 
teritoriju atgriešanas  ekonomiskajā 
apritē, publiskās infrastruktūras sa-
kārtošanas uzņēmējdarbības veicinā-
šanai un privāto investīciju piesaistei, 
kā arī jaunu darba vietu radīšanas.

Projekta vadošais partneris – 
Daugavpils pilsētas dome.

Projekta mērķis ir Daugavpils 
pilsētas un Daugavpils novada indus-
triālo teritoriju revitalizācija, veicot 
publiskās infrastruktūras sakārtošanu 
privāto investīciju piesaistei, tādējādi 
veicinot pilsētas un novada teritoriālo 
izaugsmi un jaunu darba vietu radīša-
nu..

Projekta ietvaros tiks veikta:
Daugavpils novadā Sventes de-

gradētās teritorijas revitalizācija. 
*Puncuļi, Sventes pagasts, Daugav-

pils novads: Pārtikas produktu ražoša-
nas ēkas un noliktavas, un ar to saistī-
tās infrastruktūras būvniecība. 

Projekta ietvaros tiks izbūvētas ra-
žošanas un noliktavas ēkas un ar to 
saistītā infrastruktūra 936.43 m2, 
platībā. Šī ražošanas teritorija uzņē-
mējam turpmākai izmantošanai tiks 
nodota piemērojot publisko nomas tie-

sību izsoles kārtību. Informācija par 
izsoles izsludināšanu un nomas tiesību 
iegūšanas nosacījumiem tiks publicēta 
Daugavpils novada domes  mājas lapā, 
informatīvajā ziņojumā Daugavpils 
novada vēstīs u.c. medijos.

Viens no galvenajiem nomas tiesību 
izsoles nosacījumiem, kas būs jāizpilda 
komersantam, kurš izsoles rezultātā 
iegūs nomas tiesības uz šo ražošanas 
teritoriju, proti , komersantam līdz 
2022.gada beigām jārada ne mazāk kā 
12 jaunas darba vietas un  jānodrošina 
nefi nanšu investīcijas komersanta ne-
materiālajos ieguldījumos un pamat-
līdzekļos ne mazāk kā 300 000 tūkst. 
eiro apmērā.

Daugavpils novada Luknas de-
gradētās teritorijas revitalizācija.  

*Vīganti, Višķu pagasts, Daugavpils 
novads:  Daugavpils novada pašvaldī-
bas ceļa 98-61 Peipiņi - Lukna un Klēts 
ielas pārbūve Luknas degradētās rūp-
nieciskās teritorijas publiskās infra-
struktūras attīstībai, tajā skaitā ceļa/
ielas apgaismojuma izbūve, elektrolī-
nijas pārbūve. 

Projekta ietvaros tiks veikta ceļa 
Pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi - Luk-
na un Klēts ielas pārbūve Luknas de-
gradētās rūpnieciskās teritorijas pub-
liskās infrastruktūras attīstībai 3,74 
km garumā. Atjaunojamās publiskās 
infrastruktūras tuvumā darbojas tādi 
komersanti kā AS “Latgales bekons”, 
kurš  ir atvēris gaļas pārstrādes cehs 
Vīgantu ciemā un tiek pamazām at-

jaunota cūkkopības kompleksa darbī-
ba. Turpat arī izvietojas SIA Agraris,  
viens no lielākajiem graudu audzētā-
jām Daugavpils novadā.  

Projekta kopējās izmaksas Dau-
gavpils novada domes daļa – EUR 2 
080 808.92 EUR: ERAF fi nansējums 
74.74% - 1 554 284.05 EUR; Valsts bu-
džeta dotācija 3.80% - 79107.09 EUR; 
Daugavpils novada domes līdzfi nansē-
jums 8.88% - 184583.21 EUR un pri-
vātās attiecināmās izmaksas 12.58% 
- 261 713.69 EUR un neattiecināmās 
izmaksas - 1 120.88 EUR. 

Realizējot projektu, tiks atjaunota 
degradētā teritorija 6.4 ha platībā, ra-
dītas 12 jaunas darbavietas un piesais-
tītās privātās investīcijas 1 539 104,00 
eiro apmērā.

Projekta īstenošanas termiņš līdz 
2020.gada 10.decembrim.

Vita Rūtiņa
 Projekta vadītāja 
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Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs 
uzņemšanas svētki Aglonā 

Vissvētākās Jaunavas Marijas De-
besīs uzņemšanas svētki no 11. līdz 
15. augustam ir gada lielākie katoļu 
svētki, kas Aglonā - starptautiskas no-
zīmes svētvietā Latvijā - pulcē tūksto-
šiem katoļu un citu konfesiju ticīgo gan 
no Latvijas, gan citām valstīm.

Ceturtdien, 15. augustā, Aglonu 
apmeklēja arī valsts augstākās amat-
personas. Svētkos piedalījās Valsts 
prezidents Egils Levits, Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/
LNNK), Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš (JV), labklājības ministre Ra-
mona Petraviča (KPV LV), tieslietu mi-

nistrs Jānis Bordāns (JKP) un citi mi-
nistri, kā arī Saeimas deputāti. Svētku 
pasākumos Aglonā tika aicināts pieda-
līties arī Lietuvas Seima priekšsēdētājs 
Viktors Pranckietis. 

Svētā Mise tika svinēta pie pāves-
ta altāra. To vadīja Rīgas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Diev-
kalpojuma noslēgumā notika Euharis-
tiskā procesija. Tajā piedalījās arī Dau-
gavpils novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Aivars Rasčevskis un novada 
pašvaldības izpilddirektore Vanda Ke-
zika.

Daugavpils novadā uzsākta projekta 
“Seno amatu jaunā dzīve” realizācija

starpniecību nodotu savas amata pras-
mes nākamajām paaudzēm. Ikvienam 
bija iespēja apgūt apaļo lupatu tepiķī-
šu tamborēšanu [Naujenes Novadpēt-
niecības muzejs], tradicionālo salmu 
rotaļļietu izgatavošanu [Braslavas 
Tradicionālās kultūras muzejs, Brasla-
va] un jostiņu aušanu [Poozerijas tra-
dicionālās aušanas muzejs, Polocka].  
Aktivitāte “Amatnieku pilsētiņa” 30.-
31. augustā  startēs arī Polockā, kur 
tiks organizētas klūgu pīšanas, izšū-
šanas un kokgrebšanas meistarklases. 
Pārējās meistarklases ir paredzētas 
nākamgad Braslavas pilsētas svētku 
laikā un Muzeju nakts akcijas laikā 
Naujenes muzejā. Kopumā Latvijas un 
Baltkrievijas iedzīvotājiem tiks piedā-
vātas 10 bezmaksas meistarklases.

Rudenī Polockā un Braslavā tiks or-
ganizētas 2 nedēļu ilgas brīvdabas izglī-
tojošās etnogrāfi skās nometnes “Etno 
- vasara”, kurās būs iespēja piedalīties 
pārstāvjiem no Daugavpils novada, 
Polockas un Braslavas pilsētām. No-
metņu mērķis ir seno amata prasmju 
iepazīšana. Pieteikties dalībai tiks ai-
cināti dažāda vecuma pārstāvji, kurus 
interesē tradicionālo amatu prasmju 
izzināšana nepastarpinātā komunikā-
cijā ar vietējiem amatniekiem, lokālā 
etnogrāfi skā mantojuma īpatnības. 
Nometņu laikā kopā ar Polockas folklo-
ras kopu “Vargan” tiks vākts folkloras 
materiāls, iepazīta vietējā etnogrāfi ja, 
ar jauniem eksponātiem papildināti 
muzeju krājumi, izzinātas un iepazītas 
vismaz 6 mūsdienās aizmirstas senās 
amatu prasmes. 

Gada nogalē tiks uzsākti sagatavoša-
nās darbi pārrobežu etnogrāfi skai ek-
spedīcijai Daugavpils novada teritorijā, 
lai apzinātu senās prasmes Daugavas 
ielejas teritorijā un tuvākajā apkārtnē, 
kā arī lai savāktu folkloras materiālu 
kopējam studijas ierakstam ar latgalie-
šu un baltkrievu folkloru. Nometņu un 
ekspedīcijas aktivitātēs tiks iesaistīti 
nemateriālā kultūras mantojuma un 
zinātniski pētnieciskā darba eksperti. 
Noritēs darbs Naujenes Novadpētnie-
cības muzeja, Braslavas Tradicionālās 
kultūras muzeja un Poozerijas tradi-
cionālās aušanas muzeja krājumos pie 
etnogrāfi sko rokdarbu kolekciju apzi-
nāšanas un izpētes. Zinātniski pētnie-
ciskā darba rezultāti tiks atspoguļoti 
kopējā  izdevumā “Seno amatu jaunā 
dzīve”, ierakstītais folkloras materiāls 
[12 dziesmas] izdots kopējā CD diskā.

2020. gada maijā Polockā un Brasla-
vā, uz vietējo muzeju bāzes  tiks or-
ganizētas nedēļu ilgas aktivitātes 
[meistarklases un lekcijas] izglītojošās 
programmas “Amatnieku universitā-
te” ietvaros. Aktivitātes, kuru mērķis 
ir pārmantot senās amatu prasmes, 
domātas dažādām vecuma grupām. 
Jāatzīmē, ka  īpaši tiks aicināti pie-
dalīties cilvēki ar īpašām vajadzībām, 
lai pārmantotu kādu no senajām pras-
mēm un nākotnē būtu radīts pamats 
iesaistīties tūrisma aktivitātēs ar savu 
radīto suvenīru piedāvājumu. 

Projekta ietvaros uzmanība tiks pie-
vērsta ne tikai seno amata prasmju 
pārmantošanai, bet arī ar tām saistītu 
liecību saglabāšanai, popularizēšanai 
un unikālu novada kolekciju veido-
šanai. Projektā iesaistītie muzeji pa-
pildinās savus krājumus ar  Dvinas/ 
Daugavas ielejai raksturīgiem muze-
jiskiem, etnogrāfi skiem priekšmetiem, 

kuri saistīti ar tradicionālo Daugavas 
ielejas iedzīvotāju nodarbošanos un 
tādām senajām amatu prasmēm kā 
klūgu pīšana, aušana, adīšana, podnie-
cība, izšūšana, vilnas velšana, mūzikas 
instrumentu izgatavošana un koka-
matniecība. Kopumā muzeju kolekci-
jas papildinās 289 priekšmeti, kuru uz-
glabāšanai katrā muzejā tiks iegādāts 
piemērots aprīkojums. 

Muzeju jauniegūtās kolekcijas būs 
skatāmas projekta ietvaros izveidota-
jās izstādēs. Naujenes Novadpētnie-
cības muzejā apmeklētājiem tiks pie-
dāvāta pastāvīga izstāde “Rokdarbu 
tradīcijas Dvinas/Daugavas ielejas te-
ritorijā”, kuras tapšanā būs iesaistīts 
dizaineris. Savukārt Braslavas Tradi-
cionālās kultūras muzejā un Poozerijas 
tradicionālās aušanas muzejā tiks at-
klātas ceļojošās izstādes “Seno amatu 
jaunā dzīve”, kuras būs pieejamas ne 
tikai muzejos, bet arī vietējās Polockas 
un Braslavas pilsētas  skolās. Muze-
jiem tiks izgatavots jauns izstāžu aprī-
kojums, izdoti izstāžu ceļveži vairākās 
valodās. 

Uz muzeju un izveidoto izstāžu bāzes 
tiks izstrādātas jaunas muzejpedago-
ģiskas programmas. Naujenes muzejā 
skolēniem tiks piedāvātā programma 
“Tradicionālās amatu prasmes Latga-
les sētā”, turklāt Daugavpils novada un 
pilsētas skolām būs iespēja pieteikties 
uz 3 bezmaksas projekta pilotnodarbī-
bām. Polockas un Braslavas muzejos 
tiks izstrādātā programma “Poozerijes 
reģiona tradicionālās kultūras unikali-
tāte”, kura bez maksas tiks piedāvāta 
vietējām skolām.   Programmu izstrādē 
un aprobācijā tiks iesaistīti 2 eksperti, 
iegādāts programmām nepieciešamais 
aprīkojums: Naujenes muzejā -  krāsns 
keramikas izstrādājumu apdedzinā-
šanai, projektors, Braslavas Tradicio-
nālās kultūras muzejā - projektors un 
ekrāns, savukārt  Poozerijas tradicio-
nālās aušanas muzejā -  projektors, ek-
rāns un info kiosks. 

Projekta sasniegumi tiks atspoguļoti 
un izvērtēti 2 dienu konferences “Dvi-
nas/Daugavas ielejas teritorijas kultū-
ras mantojuma izpēte, saglabāšana un 
integrēšana tūrisma aktivitātes” laikā 
Naujenes Novadpētniecības muzejā. 
Konferences gaitā tiks prezentēti pro-
jekta laikā veiktie pētījumi, izstrādā-
tās muzejpedagoģiskās programmas, 
izdevumi, izveidotās muzeja kolekcijas 
un tiks atklāta izstāde.

Informācija par projekta aktivitātēm 
un iespējām piedalīties bezmaksas pa-
sākumos Daugavpils novadā tiks pub-
licēta presē, ka arī Naujenes muzeja 
mājas lapā  www.naujenesmuzejs.lv, 
Daugavpils novada domes mājas lapā 
https://www.daugavpilsnovads.lv/  un 
sociālajā vietnē facebook.  Informācija 
par iespēju iesaistīties projekta akti-
vitātēs Polockas pilsētā būs pieejama 
mājas lapā   http://tkach.polotsk.mu-
seum.by/, par aktivitātēm Braslavas 
pilsētā http://braslav.museum.by/. 

Daugavpils novada Kultūras pārval-
de aicina aktīvi iesaistīties vietējos ie-
dzīvotājus projekta aktivitātēs. 

“Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savie-
nības fi nansiālo atbalstu. Par šīs publikāci-
jas saturu pilnībā ir atbildīga Daugavpils 
novada Kultūras pārvalde un tas nekādā 
veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu 
Eiropas Savienības uzskatus”.

Daugavpils novada Kultūras pārval-
de sadarbībā ar Nacionālo Polockas 
vēstures un kultūras muzeju – rezer-
vātu un Zinātniski pētniecisko kultū-
ras institūciju “Braslavas rajona muze-
ju apvienība” [Baltkrievija] 2019. gada 
18. jūnijā ir uzsākusi projekta  ENI – 
LLB – 1 – 216 “Dvinas / Daugavas ie-
lejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo 
amata prasmju izpēte, saglabāšana un 
nodošana nākamajai paaudzei» [akro-
nīms “Seno amatu jaunā dzīve”] reali-
zāciju. Šo projektu Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmas Eiropas kaimiņattiecī-
bu instrumenta ietvaros 2014.-2020. 
gadam fi nansē Eiropas Savienība. 
Projekta mērķis ir izpētīt un saglabāt 

Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas 
iedzīvotāju tradicionālās amatu pras-
mes un nodot tās nākamajai paaudzei, 
izmantojot muzeju izglītojošās prog-
rammas, radošās darbnīcas, izstādes, 
kā arī  inovatīvas izglītojošas metodes, 
kuras balstītas tiešā komunikācijā ar 
vietējiem amatniekiem. Projekta ko-
pējās izmaksas  ir 122 258,00 EUR, no 
kurām Eiropas kaimiņattiecību instru-
menta līdzfi nansējums ir 90% jeb 110 
032,20 EUR, valsts budžeta dotācija ir 
2645,35 EUR un Daugavpils novada 
pašvaldības līdzfi nansējums ir 2645,35 
EUR. Projekta īstenošanas laiks ir 20 
mēneši.  

Pirmais pasākums projekta ietva-
ros –“Amatnieku pilsētiņa” – notika 
šī gada 24. augustā Juzefovas parkā 
[Daugavpils novads, Naujenes pagasts] 
Daugavpils novada dienu laikā. Svētku 
apmeklētājus amatnieku teltī sagaidī-
ja 3 meistari no Latvijas un Baltkrie-
vijas, lai ar bezmaksas meistarklašu 
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Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

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

No 25. jūlija līdz 23. augustam  novadā dzimuši 4 bērniņi, 
no tiem - 3 meitenes un 1 puika

Augustā laulību noslēguši 94 pāri,
 no tiem – 27 pāri novada iedzīvotāji 

Naujenes pūtēju orķestris – starptautiskā 
projekta dalībnieki 

No 10. līdz 21. augustam Naujenes 
pūtēju orķestra dalībnieki piedalījās 
Starptautiskajā projektā “Jauniešu 
pūtēju orķestris Wersalinka”.

“Wersalinka” ir starptautiskais jau-
niešu pūtēju orķestris, kas satiekas 
kopā jau 14. reizi. Kopumā 14 gadu 
laikā tajā piedalījās ap 800 dalībnieki 
no vairākām Polijas pilsētām - Bialos-
tokas, Wasilkowas, Jasionovkas, Su-
howoli, Zambrovas, Lipsakas, Lomžas; 
no Igaunijas - Suure-Jaani, Pērnava, 
Pohja Sakala; no Baltkrievijas - Novo-
jelnas un Koreličas, kā arī no Latvijas 
- Preiļiem un Naujenes. Šogad orķestra 
sastāvā piedalījās pa 12 dalībniekiem 
no Polijas, Igaunijas un Latvijas.

Projekta ietvaros notika radošā no-
metne Polijā, kuras laikā tika saga-
tavota orķestra koncertprogramma, 
koncertprogramma ar dejotājiem un 
atsevišķi numuri defi lē programmai 
orķestrim. Koncertprogrammu ar de-
jotājiem, mažorešu grupu, veidoja divi 
kolektīvi - “Takt” no Jasoinovkas pil-
sētas un “New Voria” no Bialostokas 
Polijā. 

Pēc programmas izveides orķestris 
sniedza četrus koncertus Polijā, savu-
kārt pēc tiem notika  koncertbrauciens: 
17. augustā Daugavpilī, Vienības lau-

kumā un Locikos pie Naujenes kultū-
ras centra, 18. augustā Preiļos, kā arī 2 
koncerti Igaunijas pilsētās Vohma un 
Suure-Jaani.

Koncertprogrammā tika iekļauta 
viegla, jautra un pasaulē atpazīsta-
ma mūzika. Skanēja tādi skaņdarbi 
kā "The Best of Queen", "The Muppet 
Show Theme" , "Take on me", "Happy" 
un citi. 

Projekta organizators, koordinators 
un galvenais iedvesmotājs ir Tomasz 
Czarnecki. Šogad ar orķestri strādāja 
viesdiriģenti: Rein Vendla, Ave Saar-
va (Igaunija), Wojciech Rolek (Polija), 
Ruslans Margevičs (Naujenes Mūzikas 
un mākslas skola), Oļegs Koļesņičenko 
(Preiļu Mūzikas un mākslas skola) un 
dejotāju horeogrāfe Kamila Baranows-
ka (Polija).

Naujenes Mūzikas un mākslas sko-
las pūtēju orķestra dalībnieki piedalī-
jās projektā jau otro gadu. Dalība tajā 
Naujenes pūtēju orķestra dalībniekiem 
sniedza profesionālo izaugsmi, neaiz-
mirstamas emocijas, kā arī motivāciju 
turpināt apgūt mācības instrumentu 
spēlē.

Kalupē aizvadīta jauniešu diena 

9. augustā Kalupes hokeja laukumā 
tika aizvadīta Kalupes, Višķu, Līksnas 
un Vaboles pagastu rīkotā Jauniešu die-
na 2019. Jauniešu diena tika atklāta ar 
motociklistu parādi no Daugavpils.

Visas dienas garumā bērniem un jau-
niešiem bija iespēja piedalīties gan da-
žādās individuālajās, gan arī komandu 
sporta aktivitātēs – “zivtiņu ķeršana”, 
futbola bumbas metieni mērķī, bultu 
kaujās, watershoot sacensībās, strītbolā 
un cīnīties par medaļām un balvām.

Vakara noslēguma koncertā skatītā-
jus priecēja Kalupes pagasta jauniešu 
deju grupa “Balance”, Dubnas bērnu un 
jauniešu ansamblis “Uguntiņa”, Višķu 
pagasta jaunieši ar muzikālo priekšne-
sumu veltījumu Latvijai, kā arī solistes 
Elāna Gavrilova un Līga Ostapko. Die-

nas gaitā visi jauniešu dienas dalībnieki 
varēja nobaudīt laša krēmzupu, našķē-
ties ar cukurvati un pēc koncerta raitā 
deju solī izdejoties diskotēkā ar DJ Ru-
dziku.

Vakara koncerta noslēgumā tika izlo-
zēts pagasts, kas nākošajā gadā rīkos rī 
jauniešu dienu. Esiet visi laipni gaidīti 
uz Jauniešu dienu 2020 Vabolē!

Aiga Rusiņa
 Līksnas pagasta jauniete 


