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Angelina Šnitko saņēma Simtgades izcilības stipendiju

Špoģu vidusskolas audzēkne 
Angelina Šnitko ir saņēmusi 
Ministru prezidenta Pateicī-
bas rakstu ”par izciliem un 
teicamiem mācību sasniegu-
miem”, kā arī Finanšu mi-
nistrijas un Izglītības un zi-
nātnes ministrijas izsniegto 
Simtgades izcilības pateicību 
un naudas balvu.

Arī šogad Latvijas vidējās iz-
glītības iestādēm tika dota iespē-
ja izvirzīt vienu šā mācību gada 
absolventu Latvijas Simtgades 
stipendijas saņemšanai. Katras 
skolas izvirzītais skolēns saņem 
vienreizēju stipendiju 500 eiro ap-
mērā.

Meitene ir 12. klases absolven-
te, Špoģu vidusskolā mācās no 
pirmās klases. Vidējā atzīme mā-
cību priekšmetos pabeidzot skolu 
–  9,68 balles. Kā atzīst skolas 
vadība viņas sekmes ir bijušas 
teicamas un izcilas visos mācību 
gados. Skolnieci raksturo kā uzcī-
tīgu, atbildīgu, apzinīgu, patstāvī-
gu un ieinteresētu personību. Vi-
ņas interešu loks ir plašs, kā arī 
daudzpusīgas ir nodarbes, ar ku-
rām meitene aizraujas. Angelinai 
vislabāk padodas četri priekšmeti 
– bioloģija, vizuālā māksla, litera-
tūra un matemātika. Meitenei ir 
attīstīta loģiskā domāšana, rado-
šums, kā arī spēja saskatīt kopsa-

karības un prasme pētīt, secināt, 
apkopot informāciju. Skolas au-
dzēkne jau kopš jaunākajām kla-
sēm regulāri iesaistījās dažādu 
mācību priekšmetu olimpiādēs.

Pamatskolas posmā Angeli-
na trīs gadus piedalījās vizuā-
lās mākslas olimpiādēs un Dau-
gavpils novadā guva godalgotas 
vietas. Vidusskolā 10. klasē bio-
loģijas olimpiādē bija labākais re-
zultāts novadā, 11. klasē 3. vieta 
bioloģijas olimpiādē un atzinība 
latviešu valodas olimpiādes nova-
da 2. posmā, 12. klasē 3. vieta bio-
loģijas olimpiādē, 2. vieta ekono-
mikas olimpiādē, 2. vieta latviešu 
valodas olimpiādē. Neatlaidīgais 
darbs vainagojās ar izcilu rezul-
tātu – 2. pakāpes diplomu Valsts 
46. latviešu valodas un literatū-
ras olimpiādē.

Viena no svarīgākajām lietām 
jaunietei ir viņas ģimene, skol-
niece ir pētījusi dzimtas koku, 
noskaidroja savu senču migrā-
cijas karti, kā arī izveidojusi par 
šo tematu zinātniski pētniecisko 
darbu, kuru veiksmīgi aizstāvēja 
novadā. Absolvente visu vidussko-
las laiku aktīvi darbojās skolēnu 
pašpārvaldē, regulāri piedalījās 
novada jauniešu erudītu kon-
kursos, kuros ieguva godalgotas 
vietas. Viņa nodarbojās ar brīv-
prātīgo darbu Maļinovas pagastā 

(12.04.17-15.12.17 - 53 stundas; 
08.01.17.-16.10.17  - 63 stundas).

Jauniete arī organizēja un va-
dīja dažādus pasākumus, iejutās 
skaņu operatora lomā, rakstīja 
scenārijus bērnu svētkiem, vei-
doja radošās darbnīcas, dekorus 
pagasta svētkiem, kā arī Ziemas-
svētku pasākumiem. Absolven-
te no 2014. gada dejo Maļinovas 
pagasta jauniešu deju kolektīvā 
“Druvāni,” kura sastāvā piedalī-
jās divos Latgales deju svētkos, 
dažādos reģiona sadančos, pa-
gasta svētkos, kā arī Maļinovas 
pagastā Angelina vadīja Baltā 
galdauta svētkus. Kā atzīst sko-
las absolvente emocionālākais 
notikums piedzīvots kopā ar deju 
kolektīvu XXVI Vispārējos latvie-
šu Dziesmu un XVI Deju svētkos 
2018. gadā. Jaunu pieredzi jau-
niete guva Starptautiskajā deju 
festivālā Polijā “Lobeska Baba 
Wielkanocna XV,” pārvedot mājās 
augstākās pakāpes diplomu.

2018. un 2019. gadā Angelina, 
kā komandas kapteine, ar Špoģu 
vidusskolas komandu piedalījās 
“Latvijas Sarkanā krusta” rīko-
tajās pirmās palīdzības sniegša-
nas sacensībās Daugavpils un 
Ilūkstes novadā un ieguva 1. vie-
tu, tāpēc pārstāvēja novadu valsts 
mērogā. Jauniete vairākus gadus 
ir dziedājusi Špoģu vidusskolas 

korī, kā arī skolas ansambļos 
un Višķu pagasta jauniešu korī 
“Vivo.” Kopā ar šo kori Angeli-
na uzstājās Daugavpils novada 
talantu konkursā “Zibsnis,” kur 
tika iegūta 2. vieta. Koris atbalsta 
nozīmīgākos pagasta pasākumus 
un ar īpašu sniegumu iepriecinā-
ja Latvijas Proklamēšanas svētku 
koncertā Višķos.

Angelina arī atbalsta sporta ak-
tivitātes. Īpaši saistoša ir sporto-
šana kopā ar ģimeni, piemēram, 
Mednieku sporta sacensībās pa-
gastā (2019). Absolvente pieda-
lījās dažādās sporta sacensībās 
kopā ar skolas komandu: ZZ čem-
pionātā, Olimpiskajā dienā, veik-
smīgi startēja stafešu sacensībās 
novadā. Tā kā jauniete ir gan 
radoša, gan oriģināla, gan analī-
tiski domājoša, viņa ir veiksmīgi 
piedalījusies un sasniegusi labus 
rezultātus visdažādākajos pro-
jektos. Angelina Šnitko darbojās 
starptautiskajā projektā “Bonus 
LT – LV,” kurš aizsākās Daugav-
pils Universitātē un turpinājās kā 
projekts” Ready for business,” arī 
“TECHNORAMA” 2018 Kauņas 
universitātē. Ar lepnumu prezen-
tēja savu pagastu IAC projektā 
“PĒTIET.RĀDIET.UZZINIET.” 
Angelina Špoģu vidusskolas un 
novada vārdu ar lepnumu ir ne-
susi Latvijā un arī ārpus tās. 
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Bez viņas līdzdalības un vadīša-
nas nenotiek neviens skolas pa-
sākums. Viņa divus gadus ir vadī-
jusi izlaidumus un Zinību dienu, 
arī Latvijas Republikas Neatka-
rības atjaunošanas dienas pasā-
kumu Špoģu vidusskolā (2019). 
Jauniete organizēja, rakstīja sce-
nāriju un vadīja pasākumu “Mis 
un Misters Špoģi 2019” un 2020. 
gadā Skolotāju dienu. Daugavpils 
novada Kultūras centrā “Vārpa” 
jauniete vadīja vienu no “Latvijai 
100” pasākumiem, kurā sumināja 
labākos skolēnus, tanī skaitā arī 
Angelinu. Viņa 2019. gadā ir ie-

guvusi Špoģu vidusskolas titulu 
‘’Gada skolēns”.

Angelina Šnitko aktīvi līdzdar-
bojas skolas un dažādu pagastu, 
arī novada dzīvē, teicami mācās 
un gūst ļoti labus panākumus 
dažādās olimpiādēs. Skola atzīst, 
ka tās audzēkne ir īsts ”Latvijas 
dzintargrauds”.

Vērienīgais stipendiju projekts 
Latvijas vidusskolu absolventiem 
tika atklāts, sagaidot Latvijas 
simtgadi. 2018. gadā stipendiju 
500 eiro apmērā saņēma 347 spo-
žākie vidējo mācību iestāžu absol-
venti. Savukārt pagājušajā gadā 

tika sveikti 356 stipendiāti.
“Līdz šim pavadītais laiks skolā 

ir devis iespēju gan apgūt zinības, 
gan sportot, izpausties mākslinie-
ciski un būt sabiedriski aktīviem. 
Šobrīd piedzīvojam sarežģītu, ne-
noteiktības un izaicinājumu pilnu 
laiku. Tāds tas ir arī skolēniem, 
kam jāspēj pielāgoties, lai mācī-
bu un saziņas procesu veiksmīgi 
īstenotu attālināti. Šodienas izai-
cinājumi papildus pierāda skolē-
nu neatlaidību, daudzpusību un 
radošumu. Tieši šīs skolu absol-
ventu īpašības vēlamies īpaši iz-
celt un novērtēt ar stipendijas pa-

līdzību,” norāda fi nanšu ministrs 
Jānis Reirs.

Saskaņā ar stipendijas noliku-
mu katras Latvijas vidējās izglītī-
bas iestādes izlaiduma klašu viens 
skolēns var saņemt šo stipendiju. 
To piešķir par mācību sasniegu-
miem, aktīvu sabiedrisko darbu, 
iesaistīšanos mākslinieciskajā 
pašdarbībā un sporta aktivitātēs, 
kā arī par ieguldījumu izglītības 
iestādes attīstībā.

Dainis Bitiņš

Senajā klētī top amatniecības “minilaboratorija”

Latgales plānošanas reģiona īstenotā 
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas projekta “Amatniecība 
bez robežām” ietvaros  Raiņa mājā Ber-
ķenelē raiti rit būvniecības darbi, se-
nās klēts ēkā veidojot  amatu darbnīcu 
„Klēts”. Darbus veic SIA “Defass-D”, ar 
ko pašvaldība pēc iepirkuma konkursa 
noslēgusi būvniecības līgumu par Raiņa 
mājas Berķenelē klēts ēkas vienkāršoto 
atjaunošanu. Būvniecība ir jāpabeidz 
līdz oktobrim. 

Daugavpils novada Kultūras pār-
valdes vadītāja Ināra Mukāne atzīst, 
ka novada pašvaldības mērķis ir sa-
glabāt valsts nozīmes kultūrvēstures 
pieminekli. Kopš 1996. gadā atjaunota 
dzīvojamā māja, ir bijuši dažādi mēģi-
nājumi saglabāt visu pusmuižu, taču 
ne visai veiksmīgi. “Ēkas, kas saglabā-
jušās kopš Pliekšānu laikiem – stallis 
un klēts – prasa ļoti lielus ieguldījumus. 
Mēs cītīgi sekojam visiem projektu pie-
dāvājumiem. Pērn Latgales plānoša-
nas reģions izsludināja savu projektu 
“Amatniecība bez robežām”, kuram 
varēja pieteikt vēsturisku ēku remontu 
ar domu, ka tajās iemājos kāds amats,” 
saka I. Mukāne. Piedalīties pārrobežu 
projektā un uzlabot tūrisma objektu 
infrastruktūru atsaucās arī Balvu no-
vads, Dagdas novads, Daugavpils pilsē-
ta un Rēzeknes novads, kā arī Pleska-
vas apgabala Porhovas rajons Krievijā. 

Daugavpils novada pašvaldības mēr-
ķis šajā projektā ir restaurēt un sagla-
bāt klēti, projektu vada Latvijā pazīs-
tams arhitekts Ēriks Cērpiņš.

Viņš atzīst, ka objekts ir interesants ar 
to, ka ir kāda lieluma sastāvdaļa. “Tur 
risinājušies mums zināmi un nezināmi 
notikumi, ar savu vēsturi un pilnīgi citu 
dzīves pieredzi nekā mūsu ikdiena. At-
šķirīgā pieredze ir tas interesantākais,” 
saka arhitekts un uzsver, ka šajā objek-
tā ir svarīgi saglabāt seno garu un neko 
nesabojāt. Būtiskākā iejaukšanās bijusi 
ēkas pamatu stiprināšana. “Bija laiks, 
kad cilvēki tam nepievērsa uzmanību, 
bet rezultātā sienas ir sēdušās. Tā paš-
laik ir lielākā iejaukšanās, bet tai būs ti-
kai pozitīvs rezultāts – sienas nestaigās. 
Ēka nostāvēs vēl vismaz divsimt gadus, 
ja jau līdz šim 140 gadus ir nostāvējusi,” 
saka Ēriks Cērpiņš. 

Ēkas iekštelpās ir uzbūvētas vēl 

vienas kāpnes, lai varētu ērti nokļūt 
amatu darbnīcā, kas atradīsies otrajā 
stāvā. Blakus darbnīcai atradīsies arī 
izstāžu zāle. Pirmajā stāvā, kur atra-
dīsies daudzfunkcionāla telpa dažādu 
pasākumu rīkošanai, taps vējtveris, ku-
ram izgatavotas jaunas durvis senlaicī-
gā stilā. Īpašu sajūsmu arhitekts pauž 
par klēts oriģinālajām ārdurvīm, kas ir 
labi saglabājušās un kurām ir liela kul-
tūrvēsturiska vērtība. Ēkas iekšpusē 
izmantoti vienkārši materiāli, sienas 
un griesti apšūti ar dēļiem, kas netiks 
krāsoti. Arhitekts atzīst, ka akcents 
likts uz nepārspīlētu tehnoloģismu, 
smeļoties no iepriekšējo paaudžu piere-
dzes. 

Arī Ināra Mukāne uzsver, ka restau-
rācijā izmantotas metodes, kas ir sau-
dzīgas šim piemineklim, maksimāli tiek 
izmantoti materiāli, kas atbilst Pliekšā-
nu dzīves laikam. 

Ēkas atjaunošana ir tikai daļa ieceres, 
tālāk tiks meklētas iespējas piepildīt 
ēku ar saturu. Šobrīd tiek meklēts fi -
nansējums ekspozīcijas izveidei un 
darbnīcu rīkošanai. Kultūras pārvaldes 
vadītāja cer, ka izdosies gūt šim projek-
tam atbalstu un īstenot iecerēto. Līdz 
šim bija apdzīvots tikai senās klēts pir-
mais stāvs, kur notika dažādi pasāku-
mi, bet turpmāk plānots izmantot visu 
ēku, veidojot jaunu kultūrvietu.

Ēkas otrajā stāvā atradīsies 
ekspozīciju zāle un apsildāma telpa 
-- amatu darbnīca, kur varēs apgūt 
dažādas seno amatu prasmes, pieaicinot 
attiecīgas jomas speciālistus. Amatu 
darbnīcā iecerēts iepazīstināt apmek-
lētājus ar vilnas, kaņepju un lina diega 
izgatavošanu, vilnas izstrādājumu un 
auduma izgatavošanu, kā arī šūšanas 
tehnikām. 

“Pirmajā stāvā saglabāsies senās 
klēts atmosfēra, notiks dažādi pasāku-
mi. Tiks arī deponēti dažādi amatniecī-
bas priekšmeti. Raiņa mājā ir lieli tek-
stila uzkrājumi, kas glabājas skapjos 
un lādēs, tagad būs iespēja tos parādīt 
plašākai publikai,” iecerē dalās Ināra 
Mukāne. 

Raiņa mājas Berķenelē direktore 
Inese Bērziņa topošo objektu sauc par 
amatniecības “minilaboratoriju”, kur 
varēs gan apskatīt daudzus seno ama-
tu izstrādājumus, gan mēģināt pašam 

apgūt kādu amatu. “Amatu darbnīcā 
ēkas otrajā stāvā visu gadu būs pieeja-
mas stelles un šujmašīnas. Darbnīcā 
varēs mācīties aust, šūt, tamborēt un 
izšūt. No iedzīvotājiem jau iepirktas 
četras stelles,” stāsta Inese Bērziņa. 
Telpu interjera izveidē plānots izman-
tot dažādus senus priekšmetus, kas 
tiks restaurēti un iegūs otru elpu, pie-
mēram, senas durvis var izmantot kā 
galda virsmu u.tt. Interjera izveidei jau 
esot uzrunāta Daugavpils mākslinieku 
Folkmaņu ģimene. 

Projekta “Amatniecība bez robežām” 
mērķis ir veicināt amatniecības attīs-
tību, sekmējot jaunu kopīgu produktu 
un pakalpojumu radīšanu, izmantojot 
pieejamos vietējos resursus un tradicio-
nālās prasmes, kā arī atbalstīt amat-
niekus uzņēmējdarbības uzsākšanā un 
veicināšanā, tūrisma pakalpojumu at-
tīstību Latgales-Pleskavas reģionā.

Projekta kopējais budžets ir 799 
740,50 EUR. Projekta līdzfi nansējums 
no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadar-
bības programmas 2014.-2020. gadam 
ir 719 766,45 EUR. Latvijas-Krievi-
jas pārrobežu sadarbības programmu 
2014.-2020.gadam līdzfi nansē Eiropas 
Savienība, Latvijas Republika un Krie-
vijas Federācija. Projekta īstenošanas 
periods ir 24 mēneši.

Šī publikācija ir sagatavota ar Lat-
vijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020.gadam fi nan-
siālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā 
atbild Daugavpils novada pašvaldība 
un tā var neatspoguļot Programmas, 
Programmas dalībvalstu Latvijas un 
Krievijas, kā arī Eiropas Savienības 
viedokli. Programmas mājas lapa 
ir www.latruscbc.eu  

Inese Minova
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D E P U T Ā T U  P I E Ņ E M Š A N A S  L A I K I 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 i
Jānis Belkovskis
06.07. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00
27.07. Dubnas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Andrejs Bruns
06.07. Laucesas pagasta pārvalde 09.00-12.00
14.07. Sabiedriskais centrs “Laucesa” 09.00-12.00
Jevgeņijs Gridasovs
22.07. Sventes pagasta pārvalde 08.00-10.00
29.07. Kalkūnes pagasta pārvalde 08.00-10.00
Juris Livčāns
15.07. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
29.07. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
09.07. Medumu pagasta jauniešu centrs 17.00-19.00
16.07. Medumu pagasta jauniešu centrs 17.00-19.00
23.07. Medumu pagasta jauniešu centrs 17.00-18.00
Aleksejs Mackevičs
02.07. Biķernieku pamatskola 09.00-13.00
03.07. Biķernieku pamatskola 09.00-13.00
Guntars Melnis
06.07. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00
13.07. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00 
Olesja Ņikitina
06.07. Salienas pagasta pārvalde  14.00-16.00
20.07. DNKC ”Vārpa”, Dobeles 30 14.00-16.00
Regīna Tamane
06.07. Demenes pagasta pārvalde 13.00-15.00
13.07. “Paspārne”, Upes iela 4, Kumbuļi 10.00-12.00
20.07. Demenes pagasta pārvalde 13.00-15.00
27.07. “Paspārne”, Upes iela 4, Kumbuļi 10.00-12.00
Jānis Vagalis 
07.07. Višķi, Aglonas iela 30 16.00-18.00
14.07. Ambeļu pagasta pārvalde 16.00-17.00
21.07. Višķi, Aglonas iela 30 16.00-18.00

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

2020. gada 28. maija sēdē pieņemti 84 lēmumi:
 Informācija par Daugavpils novada jaunatnes ini-

ciatīvu projektu konkursa “Attīsti sevi!” rezultātiem.
 Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības 

2019. gada konsolidēto fi nanšu pārskatu.
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2017. gada 20. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.4 „DAUGAVPILS NOVADA PAŠ-
VALDĪBAS NOLIKUMS”” un “Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2020. gada 15. aprīļa saistošajos no-
teikumos Nr.54 “Par Daugavpils novada pašvaldības 
atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izpla-
tību””.
 Izdeva nolikumu “Grozījumi Daugavpils novada 

domes 2017. gada 26. janvāra nolikumā Nr.2 “Dau-
gavpils novada Kultūras pārvaldes nolikums””.
 Izdeva noteikumus “Naujenes Mūzikas un māks-

las skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumi” un 
“Špoģu Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo uz-
ņemšanas noteikumi”.
 Apstiprināja pašvaldības ceļu fonda līdz ekļu sada-

li starp iestādēm 2020. gadam.
 Piešķīra papildus fi nansējumu no budžeta prog-

rammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”  Kul-
tūras pārvaldei 3327 euro konteinera iegādei Raiņa 
mājas Berķenelē dārza tehnikas glabāšanai. 
 Grozīja novada domes 23.04.2020. lēmumu 

Nr.2154 “Par speciālās izglītības iestādes izglītojamo 
ēdināšanu  ārkārtējā situācijā” un noteica, ka lēmums 
darbojas no 16.04.2020. līdz 29.05.2020.
 Nolēma uzsākt projekta “Astotais jaunās latgalie-

šu mūzikas festivāls “Muzykys Skrytuļs”” īstenošanu 
digitāli un apstiprināja projekta ieņēmumu un izde-
vumu tāmi.
 Nolēma uzsākt projektu „Zivju resursu aizsardzī-

bas pasākumi Daugavpils novada ūdenstilpēs”, “Zivju 
resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada 
Sventes ezerā” un “Apsaimniekošanas plānu saga-
tavošana Daugavpils novada ezeriem – Vīragnas un 
Kumbuļu” īstenošanu un apstiprināja projektu ieņē-
mumu un izdevumu tāmes.
 Grozīja novada domes 12.03.2020. lēmumu 

Nr.2028 “Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda pro-

jekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinsti-
tucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils nova-
dā”, Nr. 9.3.1.1./19/I/037, īstenošanu un ieņēmumu un 
izdevumu tāmes apstiprināšanu” un izteica projekta 
ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Nolēma nodot Skrudalienas pagasta pārvaldei 

apsaimniekošanā un lietošanā pašvaldības ceļu “Vi-
taniški - Bruņene”, kas tika pārņemts novada domes 
valdījumā projekta “Daugavpils novada pašvaldības 
ceļu  pārbūve” realizācijai. 
 Nolēma pārņemt no Naujenes pagasta pārvaldes 

projektā “Parki bez robežām” iesaistītā tehniskā pro-
jekta “Juzefovas parka rekonstrukcija” un topogrāfi s-
kās plāna aktualizācijas dokumentāciju, un tehniskā 
projekta izstrādes un topogrāfi skās plāna aktualizā-
cijas izmaksas 5687,70 euro vērtībā un nodot novada 
domes bilancē.
 Nolēma pārņemt novada domes valdījumā Sociālā 

atbalsta un aprūpes centra “Avots”, Naujenes, Nīc-
gales un Skrudalienas pagasta pārvaldes valdījumā 
esošos nekustamos īpašumus projekta „Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai Daugavpils novadā” īstenošanai.
 Nolēma pārņemt no Nīcgales pagasta pārvaldes 

valdījuma novada domes valdījumā  pašvaldības ceļu 
„Vingri-Purvs” projekta “Dienvidlatgales pašvaldību 
teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās akti-
vitātes paaugstināšanai”  īstenošanai.
 Nolēma pārņemt no Medumu pagasta pārvaldes 

valdījuma novada domes valdījumā nekustamā īpa-
šuma “Šķirsteņi” pašvaldības ceļa daļu “Irbes-Bāliņi”.  
 Nolēma nodot no novada domes valdījuma Līks-

nas pagasta pārvaldes valdījumā divas būves un ze-
mes vienību, kas atrodas Daugavas iela 10A, Līksna, 
Līksnas pagastā.
 Nolēma nodot VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” bezatlīdzības lietošanā uz 10 
gadiem zemes vienības daļu, kas atrodas Kalkūnes 
pagastā,  ar mērķi izveidot pazemes ūdeņu monitorin-
ga staciju.
 Nolēma pārņemt valdījumā un nostiprināt īpašu-

ma tiesības zemesgrāmatā uz 5 pašvaldības nekus-
tamajiem īpašumiem Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, 
Tabores un Vaboles pagastā.
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrā-

matā uz 17 pašvaldības nekustamajiem īpašumiem 
Naujenes pagastā.
 Nodeva atsavināšanai 15 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Biķernieku, Demenes, Dubnas, Līksnas, 
Maļinovas, Naujenes, Vaboles un Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot 8 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Naujenes, Nīcga-
les, Tabores un Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 4 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalkūnes, Naujenes un Tabores pagastā un 
apstiprināja izsoles noteikumus.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 4 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Naujenes un Višķu pa-
gastā.
 Atzina izsoli par nenotikušu uz pašvaldības ne-

kustamo īpašumu Demenes pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

koku ciršanai Dubnas, Kalupes, Nīcgales un Sventes 
pagastā.  
 Pieņēma 3 lēmumus zemes jautājumos.
2020. gada 4. jūnija ārkārtas sēdē pieņemti 7 

lēmumi:
 Izdeva nolikumu ”Grozījumi  Daugavpils novada 

domes 2017. gada 20. jūlija nolikumā Nr.8 “Daugav-
pils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un 
nomas tiesību izsoles komisijas NOLIKUMS””. 
 Nolēma slēgt ar Daugavpils Būvniecības tehniku-

mu sadarbības līgumu par sadarbību profesionālās iz-
glītības stiprināšanā Daugavpils novadā, Daugavpils 
Būvniecības tehnikuma profesionālās izglītības prog-
rammu īstenošanas vietas izveidē un profesionālās 
izglītības programmu realizācijas uzsākšanu pēc ad-
reses „18”, Višķu tehnikums, Višķu pagastā un lauzt 
28.08.2015. noslēgto sadarbības līgumu ar Malnavas 
koledžu.
 Nolēma nodot Daugavpils Būvniecības tehniku-

mam bezatlīdzības lietošanā nekustamos īpašumus, 
kas atrodas “18”, “14”, “22”, “26”, “40”, Višķu tehni-
kums, Višķu pagastā uz profesionālās izglītības prog-
rammu realizācijas laiku. 
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 4 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Vaboles un Višķu pagas-
tā.

2020. gada 25. jūnija sēdē pieņemti 35 lēmumi:
 Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības 

2019. gada publisko pārskatu.
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2019. gada 8. augusta saistošajos 
noteikumos Nr.39 “Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dau-
gavpils novadā””.
 Noteica, ka ar 01.08.2020. ūdenssaimniecības sa-

biedriskos pakalpojumus Līksnas un Vaboles pagasta 
teritorijā nodrošina SIA “NAUJENES PAKALPOJU-
MU SERVISS”. 
 Atbalstīja Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas 

katoļu baznīcas ēkas jumta konstrukciju pastiprinā-
šanas un jumta seguma nomaiņas būvprojekta dar-
bu pabeigšanu un piešķīra  Līksnas Vissvētās Jēzus 
Sirds Romas katoļu draudzei 25000 euro pašvaldības 
fi nansējumu projekta īstenošanai. Projekta kopējās 
plānotās izmaksas 104000 euro, no tām 50000 euro 
fi nansējums piešķirts no Nacionālā kultūras mantoju-
ma pārvaldes Sakrālā mantojuma fi nansēšanas prog-
rammas 2020. gadam un 29000 euro segs draudze.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 293363,86 

euro projekta “Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas pārbūve 
c. Naujene, Naujenes pagastā Daugavpils novadā” 
īstenošanai,  292974,91 euro projekta “18. Novembra 
ielas - m.418, 420, 428  pārbūve Vecstropi, Naujenes 
pagasta, Daugavpils novadā” īstenošanai un 92676,01 
euro projekta “Daugavpils novada Višķu pagasta ceļa 
“Grāviņi – Višķu tehnikums” asfaltbetona seguma at-
jaunošana” īstenošanai.  
 Nolēma nodot pašvaldības iestādēm valdījumā 

pašvaldības nekustamā īpašuma objektus, kas tika 
pārņemti novada domes valdījumā ELFLA un EZF 
līdzfi nansēto projektu īstenošanai, kā arī projektu īs-
tenošanas rezultātā no jauna iegūtos objektus, līdz ar 
šo projektu uzraudzības laika termiņa beigām.  
 Nolēma nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Zem-

kopības ministrijas personā nekustamo īpašumu 
“Šķirsteņi”, kas atrodas Medumu pagastā.
 Iedalīja no novada pašvaldības autoceļu fonda 

2020. gada nesadalītā atlikuma: Kalupes pagasta 
pārvaldei 49769 euro ceļa “Silagols-Laurišķi-Pūpoli” 
grants seguma atjaunošanai un 2321 euro ceļa “Kri-
vāni-Borovka” avārijas caurtekas remontam, Sventes  
pagasta  pārvaldei  17666 euro Daugavpils ielas melnā 
seguma remontam, Naujenes pagasta pārvaldei 1995 
euro ceļa “Vecpils-Sandarišķi”  nobrauktuves izbū-
vei, Vaboles pagasta pārvaldei 1652 euro ceļa zīmju 
uzstādīšanai uz ceļiem “Vaboles c.-Kneika”, “Vabo-
le-Kneika-Ceglinīki” un “Mazie Ratnieki-Dublinīki”, 
Višķu pagasta pārvaldei 1197 euro ceļa “Grāviņi-Viš-
ķu tehnikums” apliecinājuma kartes noformēšanai un 
345 euro ceļa “Virognas ceļš” ceļa zīmju uzstādīšanai 
un Kalkūnes pagasta pārvaldei 2462 euro  Randenes, 
Kalkūnes, Muitas ciemu ceļa zīmju nomaiņai, 2662 
euro ielu melnā seguma remontam, 872 euro ceļa “Ave-
ņi-d/s Mičurinietis” atputekļošanai un 14261 euro ceļa 
“Randene1-Dārza iela” melnā seguma atjaunošanai.
 Noteica nosacīto cenu 5 pašvaldības nekustama-

jiem īpašumiem Dubnas, Kalupes,  Naujenes un Viš-
ķu pagastā.
 Nodeva atsavināšanai 5 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalkūnes, Kalupes, Maļinovas un Skruda-
lienas pagastā.
 Nolēma pārdot 1 pašvaldības nekustamo īpašumu 

Sventes pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 3 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalupes, Līksnas un Sventes pagastā un 
apstiprināja izsoles noteikumus.
 Atzina izsoli par nenotikušu uz pašvaldības ne-

kustamo īpašumu Tabores pagastā.
 Piešķīra vienreizējo pabalstu 1 personai apkures 

krāsns remontam Naujenes pagastā un 1 personai 
īpašumā esošā dzīvokļa jumta domājamās daļas re-
montam Līksnas pagastā.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzī-

voklim Nr.2, Skolas iela 13A un pašvaldības dzīvok-
lim Nr.10, Skolas iela 11, Nīcgale, Nīcgales pagastā. 
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

koku ciršanai Demenes, Kalupes, Līksnas un Višķu 
pagastā.  
 Pieņēma 1 lēmumu zemes jautājumos.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.
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Topošiem speciālistiem iespēja pieteikties Daugavpils novada pašvaldības stipendijai 
Pēc Daugavpils novada uzņēmēju aptaujas, pašvaldība nolēma atbalstīt to-

pošos speciālistus, kas ir nepieciešami novada uzņēmumos. Programma tiks 
realizēta ar pašvaldības stipendiju fonda atbalstu. Kopumā šogad tiek at-
balstītas trīs dažādas specialitātes - radiologa asistents, vides inženieris, kā 
arī ciltslietu zootehniķis. Devāmies pie darba devējiem Daugavpils novadā, 
kuri patlaban meklē attiecīgos speciālistus. Šobrīd darbiniekus aktīvi mek-
lē Grīvas poliklīnika, meliorācijas un būvniecības uzņēmums Kraujā, kā arī 
paipalu ferma Sventes pagastā. 

Grīvas poliklīnika gaida jaunos speciālistus

SIA “Grīvas poliklīnika” labprāt gaida pie sevis topošos radiologa asisten-
tus. Kā galvenās priekšrocības darbam šeit var minēt saliedētu un draudzīgu 
kolektīvu, kā arī tuvo atrašanos Daugavpils pilsētas centram. Grīvas poliklī-
nika piedāvā labus darba apstākļus un vidējo nozares algu valstī. 

”Grīvas poliklīnikā speciālisti ir nepieciešami daudzās specialitātēs. Pat-
laban vidējs darbinieku vecums iestādē ir pāri 50 gadiem, gan māsām, gan 
ārstiem, gan laboratorijā. Šajā poliklīnikā ir vien dažas jaunās meitenes. At-
algojums atbilst vidējam mūsu valstī nozarē. Pēc bakalaura studiju beigšanas 
var nokārtot sertifi kātu, un tad atalgojums attiecīgi pieaugs. Gaidām jaunos 
speciālistus, jo paaudzēm ir jāmainās. Jaunajiem ir cita domāšana, cits skats 
gan uz dzīvi, gan uz darbu,” stāsta radiologa asistente Erna Limbēna. 

Viņa piebilst, ka ar laiku tehnoloģijas ir krietni attīstījušās un ļauj ietaupīt 
laiku. Kādreiz, lai iegūtu attēlu, bija nepieciešams spēt rīkoties ar iekārtu, 
pielāgot to konkrētam pacientam, kā arī izmeklējumam. Agrāk iegūtais attēls 
bija jānes uz laboratoriju attīstīt, kas bija ļoti laikietilpīgs process. Darba ap-
ģērbi bija aptraipīti ar ķimikāliju traipiem. Mūsdienās attēls tiek iegūts acu-
mirklī, digitāli. Viss attēla tapšanas process notiek tīrībā un kārtībā. Infor-
mācija ir atrodama datoros digitālā veidā, kur tā glabājas digitālajos arhīvos. 
Radiologa asistenta darbs ir kļuvis daudz patīkamāks no darba organizācijas 
viedokļa, jo tas ir tīrs un akurāts.

Darbs vides inženieriem ir, bet pašu inženieru nav

SIA “Meliors Krauja” nodarbojas pamatā ar meliorācijas sistēmu, kā arī 
grants seguma ceļu būvniecību (tie var būt pagasta un meža ceļi) un to re-
montu. Tāpat uzņēmums iegūst un pārstrādā gabalkūdru.

”Uz šo dienu vadošo kadru ir pietiekoši, bet kas tas ir par uzņēmēju, kurš 
nedomā par nākotni. Tāpēc mēs esam gatavi uzņemt praksē vai nosūtīt uz 
mācībām vidējā līmeņa speciālistus. Mālpils tehnikums, kurš iepriekš gata-
voja speciālistus ir jau daudzus gadus ciet, līdz ar ko vidējā līmeņa speciālistu 
trūkst. Var teikt, ka izveidojies defi cīts,” stāsta uzņēmums valdes loceklis 
Antons Soms.

Uzņēmums atrodas Daugavpils novada Kraujas ciemā, un tā darbības zona 
ir izveidojusies apmēram 100 km rādiusā, pārsvarā Latgalē. Pēc uzņēmuma 

vadības teiktā, Latvijā labs speciālists šajā nozarē var pelnīt:
”Pastāvīgie kadri, kas pie mums strādā ir apmierināti ar algu līmeni. Neso-

lām gluži ”Rīgas algas”, bet darbs ir stabils un šim reģionam atbilstošs. Algas 
tiek maksātas pēc likuma, ar visiem nodokļiem, lai cilvēkiem tiktu iemaksāts 
arī sociālais nodoklis un veidotos uzkrājumi pensijai. Jaunie darbinieki ir va-
jadzīgi, jo nekas nav mūžīgs. Kadri mainās. Tiem, kam ir daudz gadu, aiziet 
projām, jauniem jānāk viņu vietā. Tas ir dabisks process.”

Paipalu audzēšana – nozare ar nākotni

SIA ”Eka Paipalas” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar putnu (paipalu) audzē-
šanu, kā arī paipalu olu un gaļas ražošanu. Ražotājs darbojas šajā jomā jau no 
2012. gada un veiksmīgi attīstās Daugavpils novada teritorijā. Paipalu skaits 
fermā šobrīd sasniedz 70 000 putnu, nodrošinot līdz pat 20 miljoniem paipalu 
olu gadā. Tā ir lielākā paipalu ferma Latvijā. Saražotā produkcija tiek rea-
lizēta ne tikai Latvijas tirgū, bet tiek eksportēta arī uz ārzemēm (Igaunija, 
Lietuva, Skandināvijas valstis). 

Pēc uzņēmuma vadības teiktā Latvijā patlaban ciltslietu zootehniķi atrast 
ir samērā sarežģīti: ”Zootehniķis mums ir nepieciešams, lai nodrošināt putnu 
turēšanu, kā arī  lai aprēķinātu un veiktu barības resursu maksimāli efektīvu 
izmantošanu pie esošā putnu pulka. Zootehniķa uzdevums ir nodrošināt arī 
produkcijas apjoma palielināšanu, ievērojot visas labturības prasības.”

Darbiniekiem tiek nodrošināti cienīgi darba apstākļi ar mūsdienu iekār-
tām, kuras tika iegādātas, piesaistot ES fi nansējumu. Strādājošiem speciālis-
tiem ir iespēja parādīt sevi un attīstīties, jo šeit var saņemt jaunas zināšanas 
un darba pieredzi. 

”Paipalu audzēšana ir diezgan jauna nozare Latvijā. Mums nav veco, piere-
dzējušo  speciālistu, bet ceram uz jauno paaudzi. Nozare attīstās visā Latvijā 
un Baltijā, jo īpaši pēdējo desmit gadu laikā. Tā ir perspektīva nozare, kurai 
noteikti ir nākotne,” skaidro uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Vasilijs Pet-
rovs. SIA ”Eka Paipalas” paplašinās savu darbību nesen atklātajos jaunajos 
ražošanas cehos Sventes pagastā, līdz ar ko darba apjoms šajā jomā tikai pie-
augs.  

Stipendijas apmērs un saņemšanas kritēriji
Studējošiem, kas izvēlēsies studēt vai jau patlaban to dara dotajā speciali-

tātē, tiks maksāta stipendija atkarībā no mācību kursa. 1. kursā studējošam 
tiks maksāti 150 eiro mēnesī, 2. un 3. kursa studentam – 200 eiro mēnesī; 4. 
kursa un augstāko kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā 
studējošajiem  – 250 eiro mēnesī. Studējošais stipendiju varēs saņemt visu 
studiju laiku bez pārtraukuma.

Pastāv arī tā saucamā “Vienreizējā stipendija” 2000 eiro apmērā, kas tiks 
izmaksāta pēdējo kursu studentiem. Vienreizējai stipendijai var pieteikties 
speciālists no jebkura Latvijas reģiona.

Pārējiem studējošiem dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Daugavpils nova-
da pašvaldībā vai arī ir jābūt Daugavpils novada vidusskolas absolventam 
(neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas). Studējošajam jābūt ar sekmju vidējo 
atzīmi ne zemāku par 6 ballēm. Pēc augstskolas absolvēšanas 3 gadi būs jā-
nostrādā pie attiecīgā uzņēmēja. 

Ja pretendentiem uz stipendiju būs vienādi sekmju izraksti, prioritāri tiks 
atbalstīti bez vecāku gādības palikušie bērni, jaunieši no trūcīgām vai daudz-
bērnu ģimenēm. Pirms stipendijas saņemšanas studējošais varēs slēgt trīspu-
sēju vienošanos ar domi un uzņēmēju, kurš garantēs, ka tas speciālistu gaidīs 
un pēc absolvēšanas nodrošinās ar darbu. Uzņēmēji drīkstēs savstarpēji ko-
operēties gadījumos, ja šāds speciālists ir vajadzīgs vairākiem uzņēmējiem.

Pašvaldība gatava izpalīdzēt ar dzīvokļiem
Aktuāls jautājums topošiem speciālistiem uzsākot darba attiecības ar darba 

devēju būs dzīvokļa jautājums.
”Daugavpils novada pašvaldība stipendiātiem līdz ar darba uzsākšanu attie-

cīgajā specialitātē nepieciešamības gadījumā var piedāvāt izīrēt pašvaldības 
dzīvokli. Lai pretendētu uz dzīvojamo telpu, stipendiātiem būs jāiesniedz ie-
sniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu, darba devēja motivācijas vēstu-
le un darba līgums. Dzīvoklis tiek piemeklēts pēc iespējas tuvāk darba vietai. 
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Pats stipendiāts arī var norādīt vietu, kurā viņš vēlas izīrēt dzīvokli,” skaidro 
Daugavpils novada domes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule.

Kas ir jāsniedz komisijai, lai pieteiktos stipendijai?
• Iesniegums stipendijas saņemšanai;
• Izziņa no augstskolas par studiju faktu;
• Vienošanās ar uzņēmēju;
• Dokumenti, kas apliecina bāreņa, trūcīgas ģimenes vai daudzbērnu 

ģimenes statusu (ja attiecināms).
Minētie dokumenti aizlīmētā aploksnē ar norādi “Daugavpils novada domes 

Stipendiju piešķiršanas komisijai” līdz 2020. gada 31. augustam jāiesniedz 
Daugavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 20. kabinetā.

Ar “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību” varat iepazīties Daugav-
pils novada pašvaldības mājas lapā: www.daugavpilsnovads.lv vai vēršoties 
personīgi Daugavpils novada domē vai kādā no 19 pagastu pārvaldēm.
Informācijai:
Jāzeps Krukovskis
Attīstības pārvaldes komercdarbības konsultants
tālr.: 65422284, mob.: 26121362
e-pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv

Dainis Bitiņš

Papildus pašvaldības pārtikas pakām ģimenes saņem arī privātuzņēmuma ziedoto pienu
Daugavpils novada pašvaldībā kopš 

aprīļa sākuma tika realizēta pārtikas 
paku piegādes programma. Tās piegā-
dāja izglītojamiem, kas tika deklarēti 
pašvaldības administratīvajā teritori-
jā. No pašvaldības līdzekļiem ēdināti 
tika piecgadīgie un sešgadīgie, kā arī 
no pirmās līdz devītās klases izglītoja-
mie, kas nāk no trūcīgām, maznodroši-
nātām vai daudzbērnu ģimenēm (neat-
karīgi no minēto izglītojamo izglītības 
ieguves formas vai vietas).

”Šodien, ja nemaldos, mēs vedam 
13 pakas. Paku saturs ir līdzīgs kā 
arī citos pagastos: sardeles, krējums, 
biezpiens, olas, zirņi, mazie ”lācīši” 
bērniem. Parasti ģimenes ar pakām ir 
apmierinātas un sūdzību līdz šim nav 
bijis, ka bērni kaut ko no piegādātā ne-
ēstu. Produkti ir veselīgi un šoreiz klāt 
vedam arī pienu,” skaidro Naujenes 
pagasta sociālā darbiniece Iveta Rud-
ko.

Pienu Latvijas deviņu lielāko pilsētu 
un to novadu pašvaldību maznodroši-

nātām un daudzbērnu ģimenēm ziedo-
ja piena pārstrādes uzņēmums “Food 
Union”. Tas tika piegādāts no pirms-
skolas vecuma līdz 9. klases vecumā 
esošiem audzēkņiem.

”Ārkārtējā situācijā jebkuri labas gri-

bas cilvēki un uzņēmēji saprot, ka ģi-
menēm ar trūcīgo, maznodrošināto vai 
daudzbērnu statusu iet diezgan smagi 
gan ar ienākumiem, gan ar darba mek-
lējumiem, jo daudzi to ir zaudējuši. 
Mūsu novads saņēma vairāk kā 9 000 

iepakojumu, kuri tiks dalīti pa ģime-
nēm. Katram bērnam tiks 13 iepakoju-
mi,” atzīmē Daugavpils novada Sociālā 
dienesta vadītāja Anna Jegorova.

Daugavpils novadā sastaptās ģime-
nes pozitīvi novērtē gan pašvaldības, 
gan privātā uzņēmēja ieguldījumu.

Neskatoties uz to, ka Latvijā situā-
cija ar vīrusa izplatību nav bijusi tik 
traģiska kā citās pasaules valstīs, un 
kopumā mūsu valsts veiksmīgi tiek 
ar to galā, Naujenes pagasta sociālie 
darbinieki strādā sociālā dienesta sa-
gādātajās aizsargmaskās, kā arī iespē-
ju robežās ievēro visas nepieciešamās 
prasības. Drošības pasākumus ir ne-
pieciešams turpināt ievērot visiem Lat-
vijas iedzīvotājiem, jo pilnībā vīruss vēl 
nav apkarots.

Pārtikas pakas izglītojamajiem pie-
gādāja vienu reizi divās nedēļās. Prog-
ramma noslēdzas līdz ar mācību gada 
beigām.

Dainis Bitiņš

Novada skolu absolventi saņems Vītolu fonda stipendiju
Katru gadu Daugavpils novadā tiek 

uzrunāti 12. klašu skolēni un aicināti 
iesniegt pieteikumus Vītolu fonda sti-
pendijas saņemšanai. Lai pretendētu 
uz kādu no stipendijām, kandidāta vi-
dējai atzīmei jābūt 7,5 balles un aug-
stākai, kā arī jāatbilst vismaz vienam 
no kritērijiem: bārenis, audzina viens 
no vecākiem, ir no daudzbērnu ģime-
nes, ir apgrūtināti materiālie un sociā-
lie apstākļi, sasniegti izcili panākumi 
mācību olimpiādēs. Kā arī tiek vērtēta 

jauniešu iesaiste sabiedriskajās akti-
vitātēs gan skolā, gan ārpus tās. Sti-
pendiju apmērs ir sākot no 1500 EUR 
mācību gadā. 

Uzsākot studijas augstskolā, stipen-
diju saņems Špoģu vidusskolas absol-
vente Valērija Cirša un Sventes vidus-
skolas absolvente Diāna Pluča. Valērija 
vēlas savu dzīvi saistīt ar medicīnu un 
kļūt par ārstu, savukārt Diāna studēs 
informāciju tehnoloģijas. Vērts minēt, 
ka, piesakoties stipendijai, tiek ņemta 

vērā arī jauniešu iesaiste brīvprātīgā 
darba aktivitātēs, brīvprātīgā darba 
stundu skaits un pieredze šajā jomā. 
Tas deva Valērijai papildus punktus, 
lai saņemtu stipendiju. Savukārt Di-
ānai papildus punktus deva piedalī-
šanās vairākās matemātikas un infor-
mātikas olimpiādēs, kā arī Daugavpils 
Universitātes Humanitārās akadēmi-
jas jauniešiem apmeklēšana.

Daugavpils novada Izglītības pārval-
des Jaunatne apsveic meitenes ar sko-

las absolvēšanu un novēl panākumus 
arī turpmākajās dzīves gaitās!

Aicinām arī topošos 12. klašu skolē-
nus būt aktīviem un izmantot piedā-
vātās iespējas. Kā arī nebaidīties vēr-
sties pēc palīdzības pie jaunatnes lietu 
atbildīgām personām pagastos un jau-
natnes lietu speciālistiem novadā. 

 Milāna Loča
Jaunatnes projektu koordinatore

Aicina piedalīties fotokonkursā “Skaistākie un neparastākie mirkļi tūrismā Daugavpils novadā”
Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūra „ TAKA” no š.g. 16. jūnija 
līdz 16. jūlijam (ieskaitot) rīko foto 
konkursu “Skaistākie un neparastā-
kie mirkļi tūrismā Daugavpils nova-
dā”, kura mērķis ir stiprināt Daugav-
pils novada iedzīvotājos piederības 
sajūtu un mīlestību pret savu zemi, 
savu novadu, popularizēt novada tēlu 
un veicināt tūrisma attīstību, kā arī 
veicināt iedzīvotāju iesaisti Daugav-
pils novada tēla veidošanā, vienlai-
kus radot krāšņas, mākslinieciskas 
un kvalitatīvas Daugavpils novada 
tūrismu raksturojošas fotogrāfi jas.

Konkursa rīkotāji no dalībniekiem 
gaidīs fotogrāfi jas, kas atspoguļo 
Daugavpils novada tūrismu, t.sk. ak-
tīvo atpūtu, tūrisma objektus, nakts-
mītnes, ēdināšanas iestādes, tūrisma 
pakalpojumus, kultūras pieminekļus 
utt. Fotogrāfi jās nedrīkst atspoguļot 

piemiņas vietas un kapus.
Konkursā var piedalīties jebkurš 

foto entuziasts, fotoamatieris vai pro-
fesionālis neatkarīgi no vecuma un 
dzīvesvietas, iesūtot ne vairāk kā 5 
nolikuma noteikumiem atbilstošas 
digitālās fotogrāfi jas JPEG formātā. 
Fotoattēlu iesniedzējam ir jābūt vie-
nīgajam iesniegtā attēla autoram vai 
īpašniekam. Netiks pieņemtas pa-
norāmas, pašbildes, ar fotomontāžu 
modifi cētas fotogrāfi jas, nav pieļau-
jamas kolāžas, mozaīkas un kombi-
nētie kadri. Taču ir pieļaujama foto-
attēlu krāsu korekcija, spilgtums un  
kontrasti.

Konkursa uzvarētāji tiks noteikti 
ar konkursa Vērtēšanas komisijas lē-
mumu, trīs nedēļu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas tiks paziņots dalībnie-
kiem par konkursa rezultātiem. Iesū-
tītie darbi tiks vērtēti pēc sekojošiem 

kritērijiem: fotogrāfi jas māksliniecis-
kā vērtība; tehniskā izpildījuma kva-
litāte; oriģinalitāte un kompozīcijas 
izvēle, sižets; fotogrāfi jas atbilstība 
tēmai. Konkursa noslēgumā trīs la-
bāko fotogrāfi ju autori balvā saņems 
Daugavpils novada izlaistās suvenīr-
monētas – pirmās vietas ieguvējs sa-
ņems visas trīs monētas, otrās vietas 
ieguvējs – divas, bet trešās vietas ie-
guvējs – vienu monētu. Vienu monētu 
saņems arī skatītāju simpātiju balvu 
ieguvušais dalībnieks. Balsojums par 
skatītāju simpātiju notiks vietnes 
Facebook lapā „Daugavpils novads.
Travel” no 20. jūlija līdz 1. augustam.

Labākās fotogrāfi jas tiks publicētas 
pašvaldībai piederošajās mājaslapās 
un izdotajos drukas materiālos. Ar 
labākajiem fotogrāfi em, iespējams, 
tiks noslēgts sadarbības līgums.

Konkursa darbi elektroniski jāno-

sūta uz e-pastu taka@dnd.lv ar no-
rādi – Fotokonkursam. Vēstulē jāno-
rāda autora vārds, uzvārds, telefona 
numurs, e-pasts un jāpievieno neliels 
apraksts, kur tapusi fotogrāfi ja un 
kas tajā atainots.

Sīkāka informācija par konkursu, 
fotogrāfi ju noformēšanu un citiem 
jautājumiem atrodama konkursa NO-
LIKUMĀ, kas pieejams majaslapās 
www.daugavpilsnovads.lv  un www.
visitdaugavpils.lv.  Kontaktperso-
na: Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūras „ TAKA” direktors Rolands 
Gradkovskis, tālr.: 29431360, e-pasts: 
taka@dnd.lv 
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Profesionālā izglītība Višķos tiks turpināta un attīstīta
No 1. jūlija bijušais Višķu lauksaim-

niecības tehnikums, kurš beidzamos 
piecus gadus darbojās Malnavas ko-
ledžas paspārnē, turpinās darbu kā 
 Daugavpils Būvniecības tehnikuma 
izglītības programmas īstenošanas 
vieta (IPĪV) “Višķi”. Daugavpils nova-
da domes 4. jūnija ārkārtas sēdē tika 
pieņemts lēmums lauzt sadarbības 
līgumu ar Malnavas koledžu un slēgt 
sadarbības līgumu ar Daugavpils Būv-
niecības tehnikumu, kurš turpmāk īs-
tenos profesionālo izglītību Daugavpils 
novadā.

Daugavpils novada domes priekšsē-
dētājs Arvīds Kucins atzīst, ka beidzot 
atrisināts jautājums par iespēju arī 
turpmāk Višķos iegūt profesionālo iz-
glītību. Iepriekš nepietiekamā audzēk-
ņu skaita dēļ Izglītības ministrijā vai-
rākkārt izskanēja versija šo izglītības 
iestādi slēgt vai reformēt. Daugavpils 
novada pašvaldība meklēja iespējas 
saglabāt izglītības iestādi, jo tuvākajā 
apkaimē tā ir vienīgā skola, kur ir ie-
spēja apgūt laukos tik nepieciešamās 
lauksaimniecības profesijas.

“Skolas uzturēšana nav lēts prieks, 
taču ne viss ir mērāms naudā,” uzska-
ta A. Kucins. “Daudz svarīgāk, ka te 
var iegūt izglītību jaunieši pēc vidus-
skolas absolvēšanas un nākotnē tiks 
uzņemti arī devīto klašu absolventi.” 

Daugavpils novada dome no savas pu-
ses apņemas arī turpmāk segt izglītī-
bas iestādes ēku apsaimniekošanas un 
komunālo pakalpojumu izdevumus, kā 
arī citus uzturēšanas izdevumus. Bei-
dzamo četru gadu laikā pašvaldība ēku 
uzturēšanā un dažādos remontdar-
bos ir ieguldījusi pāri 900 tūkstošiem 
eiro. Pašlaik budžetā paredzēti līdzekļi 
jumta renovācijai, ir plānots piesaistīt 
līdzekļus arī ēku energoefektivitātes 
uzlabošanai.  

Daugavpils Būvniecības tehniku-
mam pašlaik ir jau divas izglītības 
programmas īstenošanas vietas – 

“Dagda” un “Ludza”. Pavisam teh-
nikums šobrīd īsteno 21 akreditētu 
profesionālās izglītības programmu, 
šajā mācību gadā tehnikumā mācās 
ap 1200 audzēkņiem un strādā vairāk 
nekā 100 kvalifi cēti pedagogi. 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma 
direktore Ināra Ostrovska atzīst, ka 

lauksaimniecības joma tehnikumam 
ir jauns izaicinājums, taču viņa tajā sa-
skata lielu potenciālu. 

No 1. septembra IPĪV “Višķi” tiks 
īstenotas pusotra gada izglītības prog-
rammas “Augkopība” (kvalifi kācija 
– augkopības tehniķis) un “Lauksaim-

niecības tehnika” (kvalifi kācija - lauk-
saimniecības tehnikas tehniķis), kurās 
uzņem jauniešus pēc vidusskolas, taču 
ar laiku programmu klāsts tiks pa-
plašināts, plānots uzņemt arī pamat-
skolas absolventus, attīstīt pieaugušo 
izglītības programmas. Šogad tiks uz-
ņemtas divas jaunas grupas, bet viena 
grupa, kas tagad pabeigs 3. kursu, pār-
ies ceturtajā un pabeigs mācību iestādi 
jau kā IPĪV “Višķi”. 

I.Ostrovska uzsver, ka lauksaimnie-
cībai nākotnē ir ļoti liela nozīme, tāpēc 
ir svarīgi gatavot speciālistus, pēc ku-
riem Latvijā ir liels pieprasījums, pie-
mēram, spēkratu mehāniķus un lauk-
saimniecības mehanizācijas tehniķus, 
kā arī attīstīt lauksaimniecības tehni-
kas un spēkratu remontu. 

“Domāju, ka pievērsīsimies arī eko-
loģijai, ir piedāvājums valsts līmenī 
gatavot speciālistus ekoloģijas jomā. 
Vēlamies piedāvāt daudz interesantu 
programmu,” saka I. Ostrovska. Pēc 
Daugavpils Būvniecības tehnikuma 
direktores teiktā, tiks meklēta iespēja 
piesaistīt darbam jaunajā struktūrvie-
nībā arī esošos pedagogus un tehniskos 
darbiniekus, nodrošinot konkurētspējī-
gu algu.

Inese Minova

Špoģu vidusskolā atvērs jaunu grupu pirmsskolas vecuma bērniem
Špoģu vidusskolā no jaunā mācību 

gada tiks atvērta jauna pirmsskolas 
grupiņa bērniem no pusotra līdz divu 
gadu vecumam, kurā tiks uzņemti 14 
bērni. Uz šo brīdi jaunā grupa jau ir 
praktiski nokomplektēta. 

Skolas direktore Ināra Ondzule stās-
ta, ka Daugavpils novada pašvaldības 
šī gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi 
48 250 eiro apmērā Špoģu vidussko-
las pirmsskolas grupu telpu daļējam 
remontam, mēbeļu un žalūziju atjau-
nošanai, kā arī pilnīgi jaunas pirms-
skolas grupas izveidei 1,5—2 gadus 
veciem bērniem. 

No ieplānotajiem līdzekļiem remont-
darbos tiks ieguldīti 35 000 eiro, lai 
pārveidotu sanitārās telpas atbilstoši 
higiēnas prasībām, kā arī divās telpās 
tiks nomainīts grīdas segums, radia-
toru regulatori un durvis. Plānots ie-
gādāties papildus bērnu gultiņas, lai 
nodrošinātu diendusu visiem pirms-
skolas vecuma bērniem, tostarp piec-
gadīgajiem un sešgadīgajiem. 

Skolas direktore atzīst, ka novada 
domē ar vēstuli ir vērsušies vairāki ve-
cāki, lūdzot izveidot jaunu pirmsskolas 
grupu jaunāka vecuma bērniem un arī 
mainīt esošo pirmsskolas grupiņu dar-
ba laiku. 

No jaunā mācību gada pirmsskolas 
grupu darba laiks būs no plkst. 7.15 
līdz 17.45, savukārt launags, ko bērni 
iepriekš ieturēja plkst. 15.10, tiks pie-
dāvāts plkst. 16.00. Lai varētu īstenot 
šīs izmaiņas, visiem bērniem ir jānod-
rošina diendusa, atzīst I. Ondzule. 

Saistībā ar jaunas grupas izveidi un 
esošo grupu darba laika pagarināšanu, 
būs nepieciešams papildus fi nansē-
jums pirmsskolas skolotāju un skolo-
tāju palīgu algām, kas gadā izmaksātu 
ap 35 000 eiro (ar visu nodokli). Par pa-
pildu fi nansējuma piešķiršanu pašlaik 
lemj novada dome, taču I. Ondzule cer 
uz pozitīvu lēmumu, jo šis jautājums ir 
ļoti svarīgs novada iedzīvotajiem. “Jau 
no šī gada 1. septembra novada bērni 
no 1,5 gada vecuma varēs apmeklēt 

jaunizveidoto grupiņu, bet viņu vecā-
ki - sekmīgi iekļauties darba tirgū. Tas 
būtu reāls atbalsts mūsu novada ģime-

nēm un novada attīstībai,” uzsver Inā-
ra Ondzule. 

Inese Minova

 Veiksmīgais mācību gada noslēgums Medumu speciālās pamatskolas
 profesionālās programmas audzēkņiem

Medumu speciālajā pamatskolā pēc 
attālināto mācību radītās pauzes, 2. jū-
nijā bija neparasta rosība. Eksāmenu 
kārtoja profesionālās pamatizglītības 
programmas “Ēdināšanas pakalpoju-
mi” audzēkņi. Bija patiess prieks jau-
niešiem un pedagogiem par veiksmīgi 
nokārtoto teorētisko un praktisko ek-
sāmena daļu, kas deva iespēju iegūt 
kvalifi kāciju „Virtuves darbinieks”.

Veiksmīgai programmas apguvei 
skolā tiek nodrošināta mūsdienu pra-
sībām atbilstoša materiāli tehniskā 
bāze. Izveidotas jaunas mācību tel-

pas, kurās jaunieši ar lielu patiku gūst 
praktiskās darba iemaņas un iemācās 
strādāt ar mūsdienīgu virtuves aprīko-
jumu un tehniku.

Labāk izprast pavāra, konditora un 
viesmīļa specialitātes pamatus palī-
dzēja veiksmīgā sadarbība ar Ēdnīcu 
Nr.1, piedaloties pavārmākslas meis-
tarklasēs, līdzdarbība Latvijas Sarka-
nā Krusta projektā „Protam, varam, 
darām”, kā arī iespēja skolas un grupu 
pasākumos pašiem piedalīties galda 
servēšanā, uzkodu, ēdienu pagatavo-
šanā.

Visās izglītības programmās tiek no-
drošināta mērķtiecīga, radoša un indi-
viduāla pieeja pieredzējušu un augsti 
kvalifi cētu pedagogu un atbalsta per-
sonāla vadībā.

Viens no speciālās pamatskolas uz-
devumiem radīt izglītojamajiem patie-
su priekšstatu par viņu iespējām darba 
tirgū, kā arī veicināt mērķtiecīgu un 
atbildīgu attieksmi pret darbu.

Ārpusstundu, karjeras izvēles, soci-
ālā pedagoga un psihologa nodarbībās, 
kā arī mācību stundās tiek nodrošināta 
iespēja palīdzēt jauniešiem izvēlēties 

atbilstošāko profesionālo virzienu.
2018./2019. mācību gadā 50% absol-

ventu turpināja apgūt skolas piedāvā-
to profesionālo programmu, šogad 90% 
absolventu izteica vēlmi turpināt ap-
gūt profesionālo izglītību Medumu spe-
ciālajā pamatskolā, kur lieliski aprīko-
tājās telpās ikkatram izglītojamajam ir 
radīti apstākļi profesionālo iemaņu un 
prasmju apgūšanai.

Aicinām pieteikties profesionālajām 
programmām Medumu speciālajā pa-
matskolā!
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P E R S O N Ī B A

Ivdru saime – ar sirdi un darbu savā novadā

Kalupes pagasta augstākajā vie-
tā, kur senāk atradušās dzirnavas, 
pirms daudziem gadiem savu saim-
niecību iekopusi Ivdru saime. Viņu 
mājas no ceļa nedaudz aizsedz skais-
ta bērzu aleja. To savulaik iestādī-
juši, lai rastu glābiņu no grants ceļa 
putekļu mākoņiem. Aiz zaļās alejas 
skatam paveras iekopta skaista sēta, 
kur saimnieko Jānis ar Initu un dēlu 
Arni.

Saimnieks stāsta, ka māju nosau-
kumā “Meija” iekodēti viņu zemnie-
ku saimniecības “Mežmalas”, meitas 
Evijas, Initas, Jāņa un dēla Arņa 
vārdu pirmie burti. Tā esot vieta, kur 
vienmēr gribas atgriezties pēc darba, 
atpūsties un kopā rosīties. 

Dzirnavu kalna mantinieks
Jānis stāsta, ka drīz jau būs trīs-

desmit gadi, kopš abi ar sievu saim-
nieko šajā vietā. Vēl pirms kolhoza 
te atradušās vējdzirnavas, taču tās 
sabruka un tika nojauktas, bet vietā 
kolhozs uzcēlis māju, ko ģimene vē-
lāk izpirkusi.  

Ilgus gadus Jānis nostrādājis kol-
hozā par traktoristu. Pēc padomju 
saimniecības sabrukšanas palīdzējis 
ar traktoru apstrādāt zemi vietējiem 
zemniekiem. Vēlāk astoņus gadus 
vadījis skolā ēdnīcu, ik dienu paba-
rojuši ap 260 skolēniem, taču bērnu 

skaits saruka līdz 60, ēdnīcas darbs 
kļuvis nerentabls. Kādu laiku strādā-
jis par šoferi privātā fi rmā, bet pirms 
astoņiem gadiem sācis strādāt par 
šoferi Kalupes pagastā, izvadā pa-
gasta skolēnus, kā arī veic kapu uz-
rauga pienākumus. Jāņa pārziņā ir 
piecas pagasta kapsētas, kurās viņš 
uzrauga kārtību. Tagad, kad zāle aug 
griezdamās, darba esot īpaši daudz, 
toties šofera darbā iestājusies neliela 
pauze sakarā ar epidēmijas uzlikta-
jiem ierobežojumiem. Jānis cer, ka 
rudenī viss atkal būs kārtībā, bet ta-
gad ir laiks pielabot skolas autobusu.

Jāņa kolēģi viņu raksturo kā zinošu 
un atbildīgu speciālistu, kurš lieliski 
saprotas ar cilvēkiem, ir ļoti vien-
kāršs, sirsnīgs un pretimnākošs. Par 
savu teicami paveikto darbu pērn ru-
denī Jānis Ivdra saņēma Daugavpils 
novada Atzinības rakstu.

Brīvajā laikā viņš darbojas savā 
saimniecībā, ģimenes galdam prot 
nokūpināt gardu gaļu un zivis, un pa-
līdz dēlam attīstīt uzņēmējdarbību, 
veidojot dažādas koka konstrukcijas. 
Jānis bikli piebilst, ka darboties ar 
koku viņam patīk, taču vairāk sanāk 
palīdzēt dēlam: “Man nav fantāzijas 
kaut ko veidot, bet es kontrolēju, lai, 
kaut ko zāģējot, viss būtu pēc līmeņa 
un leņķa.” Abi ar dēlu, kurš ir pietei-
cies kā jaunais zemnieks, nedaudz 

audzē arī graudaugus, taču atzīst to 
vairāk par vaļasprieku. 

“Ugunsdzēsēju depo” mazajam 
Patrikam

Darboties ar koku un kaut ko 
meistarot Ivdrām ir asinīs. Arnis ir 
saglabājis sava vectēva paštaisīto 
darbgaldu, kas tagad saimes lapenē 
tiek izmantots kā bāra lete. Šeit var 
ieraudzīt dažādas senlietas, ko Arnis 
pats cenšas restaurēt, tostarp vecu 
dīvānu, ko atvedis no Bērzciema jū-
ras malā.  Par eksponātu kļuvis arī 
jūras krastā uziets tauvas fragments. 

Ar jūru Arnim ir cieša saikne. Pa-
beidzis Latvijas Jūras akadēmiju, 
viņš strādā par kapteiņa otro palīgu 
un mēnešiem ilgi ir prom no mājām. 
Taču, atbraucot atvaļinājumā, laiku 
pavada lietderīgi, ir uzsācis savu uz-
ņēmējdarbību. Arnis stāsta, ka dar-
boties ar koku paticis jau bērnībā, 
kad abi ar māsu vectēva darbnīcā tai-
sījuši koka kuģīšus, laiduši ūdenī un 
vērojuši, vai tie peldēs. 

Pirms kāda laika ar tēvu uzsāku-
ši guļbūves būvniecību. To plāno iz-
mantot gan ģimenes vajadzībām, gan 
vēlas attīstīt lauku tūrismu. Māja ir 
gatava, atlicis vien pabeigt iekšdar-
bus, taču tas vēl prasīs kādu laiku.  

Paralēli tam Arnis sācis meistarot 
arī citas koka konstrukcijas – lape-
nes, pūra lādes, kamēr nonācis līdz 
idejai veidot bērnu rotaļu laukumus. 
Viņa darbi jau ir atpazīstami ar zīmo-
lu “MariArt”, ko Arnis vēlas pama-
zām  attīstīt. 

Pašlaik saimniecībā top kārtējais, 
nu jau ceturtais bērnu rotaļu lau-
kums. 

Tas ir iecerēts kā ugunsdzēsēju 
depo Arņa krustdēlam Patrikam. 
Māsas dēls esot tāds kā kvalitātes 
uzraugs Arņa veidotajām konstrukci-
jām, iesaka, kas ir labi un ko vēl va-
rētu pielikt klāt. Ar katru rotaļu lau-
kumu Patrikam bijusi cerība, ka tas 
ir domāts viņam, taču juties bēdīgs, 
redzot, ka kārtējā konstrukcija atkal 
tiek izjaukta un aizvesta. Šoreiz no-
lēmis iepriecināt mazo “ekspertu” un 
kopā ar masas vīru veido tieši Pat-
rikam domātu rotaļu laukumu, kur 
būs slīdkalniņš, šūpoles, zviedru sie-
na un pat garāža zēna kvadriciklam. 
Klāt būs arī smilšu kaste, piepildīta 
ar jūras smiltīm. 

Arnis atzīst, ka visvairāk viņu aiz-
rauj sajūta, ka pats var kaut ko no-
derīgu radīt, sataustīt galarezultātu, 
arī izsmaržot dažādu kokmateriā-
lu aromātu. Ar to aizrāvies arī viņa 
māsas vīrs Kristaps, kurš, Arnim 
kuģojot jūrā, vadīs šo biznesu. Arnis 
domā, ka ar laiku vajadzēs izveidot 
darbnīcu, kur veidot savus galdnie-
cības darbus. Viņam ir daudz ideju, 
ko vēl varētu darīt tēva sētā. Kad būs 
pabeigta guļbūve, būs jāķeras pie dī-
ķa paplašināšanas. Vajadzētu arī at-
jaunot tēva veidoto kūpinātavu, pie-
labot lapeni. 

Laiks īstenot savus sapņus
Skaistums visapkārt mājai ir saim-

nieces Initas nopelns. Viņa stāsta, 
ka savulaik saimniecībā turējuši lo-

pus, bet tas nu jau palicis pagātnē 
kā slikts sapnis. Tā vietā saimnieki 
stāda savā sētā dažādus kociņus un 
veido parku. 

Katrai puķu dobei esot sava īpaša 
nozīme. Kad Arnis pirmo reizi devies 
jūrā, Inita iestādījusi viņam par go-
du mūžzaļos kociņus. Savukārt, kad 
meita Evija pabeidza universitāti, 
Inita izveidojusi dobi ar dekoratīviem 
stādījumiem. Tagad ir tapušas puķu 
dobes mazdēlam Patrikam un maz-
meitai Jetei. 

Jau četrus gadus Inita atbild par 
kultūras dzīvi pagastā. Pirms tam 27 
gadus strādāja skolā par sākumsko-
las skolotāju un 22 gadus par direk-
tores vietnieci audzināšanas darbā. 
Inita atzīst, ka gribējusi kaut ko mai-
nīt dzīvē, tāpēc pieteikusies kultūras 
darba vadītāja vakancei un aizgāja 
no skolas. “Tagad daru, to, kas man 
patīk,” saka Inita.  

Pagastā darbojas deju kolektīvs, 
folkloras kopa, vīru vokālais ansamb-
lis. Ļoti aktīvi esot pensionāri. Cil-
vēki labprāt nākot uz pasākumiem, 
taču ikreiz jāizdomā kas interesants, 
lai piesaistītu. Diemžēl pandēmija 
nedaudz pieklusinājusi arī kultūras 
dzīvi, taču pamazām viss atgriežas 
savās sliedēs. 

Beidzot Inita īstenojusi arī senu 
sapni un iemācījusies aust. No dar-
ba brīvos brīžos viņu var satikt pie 
stellēm pagasta pārvaldē darinām 
kārtējo darbu. “Tā ir josta mūsu dzie-
dātājām, folkloristēm pie jaunajām 
kleitām,” stāsta Inita, rādot kārtējo 
iesākto darbu. 

Liela rokdarbniece bijusi Initas 
vecmamma, arī mamma audusi. Inita 
bērnībā vērojusi šo nodarbi, bet bija 
vēl pārāk maza, lai pati mācītos aust. 
Pirms gada audēja Dace Teivāne Ka-
lupes rokdarbniecēm ierādīja auša-
nas pamatus, kopš tā laika šis arods 
tiek piekopts regulāri.  

Inita rāda nelielas grāmatzīmes ar 
ieaustu pagasta nosaukumu: “Pirmie 
darbi bija Kalupes simboliņš – ja at-
brauc pie mums kāds ciemiņš, mēs to 
varam uzdāvināt. Šīs dāvaniņas au-
dām ar pagasta vadītāju Ināru. Pēc 
tam tapa mūsu kopīgā četrus metrus 
garā aizsargjosta ar zalkša rakstu.” 

Inita noaudusi jostu arī savai maz-
meitiņai Jetei, tā viņai būs piemiņa 
no vecmāmiņas. 

Arī viss saimnieku ieguldītais 
darbs ir veltījums jaunajai paaudzei, 
kas te ar laiku pārņems saimnieko-
šanu. Vecāku iesākto turpina Arnis, 
kurš pēc vairākiem jūrā pavadītiem 
mēnešiem vislabāk spēj rast mieru 
tieši tēva mājās. “Rīga mani saista 
kā pilsēta, kur var baudīt kultūru un 
pavadīt brīvdienas, taču tikai laukos 
jūtos vislabāk. Te jūtos brīvi, ir cita 
atmosfēra,” saka Arnis.  

Inese Minova 
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Juzefovas parks nodots ekspluatācijā un gaida tūristus

5. jūnijā ekspertu komisija devās uz 
vienu no skaistākajiem Daugavpils no-
vada parkiem – Juzefovas parku, lai 
novērtētu paveiktos parka pārbūves 
pirmās kārtas darbus, kas veikti Lat-
vijas – Krievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas 2014. – 2020. gadam 
projekta “Parki bez robežām” ietvaros. 
Parks atrodas Naujenes pagastā iepre-
tim Naujenes Novadpētniecības muze-
jam.

Parka pārbūves pirmā kārta aptvē-
ra parka visapmeklētāko daļu: dien-
viddaļu ar dīķi, plašu lauci līdz parka 
rietummalai un platību abpus grāvim.  
Pirmajā kārtā ietilpa pastaigu ceļu iz-
būve ap lauci, gar esošā dīķa ziemeļu, 
austrumu un dienvidu malu, parka ceļš 
gar šķērsgrāvja ziemeļmalu līdz atpū-
tas laukumam “vecā kunga māja”. Jau-
ni pastaigu ceļi ierīkoti tā, lai veidotos 
savstarpēji saistīti lokveida maršruti.

Šajā kārtā īstenota tiltiņu izbūve pār 
grāvjiem, skatu platformas izbūve, no-
zāģēti bīstamie un bojātie koki, veikta 
dīķa tīrīšana, kā arī apgaismojuma ie-
rīkošana, solu un atkritumu urnu uz-
stādīšana. Tā kā visā parkā ārkārtīgi 
trūcis krūmu grupu, ir iestādīti lielā 
auguma krūmi un koki.

Daudzi viesi, piebraucot pie objekta, 
visticamāk pievērsīs uzmanību tam, 
ka teritorija nav nopļauta, kā to šķie-
tami ir nepieciešams darīt mūsdienās. 
Zāle parka laucēs pļaujama ne zemāk 
kā 10 cm augstumā un ne agrāk par 
Jāņiem, lai saglabātu pļavas ziedaugu 
daudzveidību, kas pārprasta skaistu-
ma dēļ vairākumā Latvijas parku jau 
ir neatgriezeniski iznīcināta. Kā atzīst 
parku un ainavu arhitekte Ilze Māra 
Janelis, kas bija viena no būvprojekta 
izstrādātājām, ainavu parkam nopļau-
tā zāle nekad nav bijusi raksturīga:

”Šis ir bijušās muižas parks. Muižu 
laikos neviens nebija pļāvis zāli tā, lai 
paliktu tikai pliks ”noskūts” zāliens. 
Agrākos laikos gaidīja, kamēr viss no-
zied. Tikai vēlāk varēja nopļaut sienu 
un ļaut parkam atkal ataugt. Katru 
gadu muižas parki ziedēja. Muižu par-
kos vienmēr ir bijis dabīgs pļavas tipa 
zāliens, jo parkam ir jābūt ziedošam.”

”Par Latvijas muižas parkiem vācu 

valodā ir atrodams ļoti daudz 19. – 20. 
gs. sākuma materiālu par to, kā izska-
tījušies zālieni pie muižām. Tur tiek 
aprakstītas garas ziedošas zāles, ku-
ras tika apjūsmotas muižas saimnieka 
meitu pastaigās. Vai, piemēram, atro-
dam tekstu, ka kalpu bērns tiek nosū-
tīts parkā, lai nopļautu puķes, ko vāzē 
ielikt,” stāsta parku un ainavu arhitek-
te. Viņa arī piebilst, ka agrāk Juzefo-
vas parka daļa bijusi lauksaimniecības 
zeme, un tas ir bijis mazāks. Agrāk 
visus kokus no apstrādājamās zemes 
neizcirta, vienkārši apbrauca apkārt. 
Tieši tādēļ šajā parka daļā ir saglabā-
jušies lielie koki.

Laternas izmanto saules baterijas, un to gaismas spektrs ir draudzīgs 
kukaiņiem

Saskaņā ar vēsturiskiem avotiem muižām ir raksturīgs tieši ziedošais 
pļavas parks

Parkā sastopami vareni simtgadīgie koki – ozoli un lapegles

Juzefovas parks ir aizsargājams den-
droloģiskais stādījums, tādēļ parka 
pārbūve notikusi, konsultējoties ar Da-
bas aizsardzības pārvaldes speciālis-
tiem un ievērojot aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējos aizsardzības un 
izmantošanas noteikumus.

Projekta vadītāja Juta Valaine atzīst, 
ka projektu var raksturot kā ”pacietī-
bas pārbaudītāju”, jo tā tapšanas laikā 
ir nācies risināt vairākus būtiskus jau-
tājumus ar atbildīgajām iestādēm:

”Kopumā ir padarīts liels darbs. 
Mēģinājām saudzēt visu, kas šeit ir 
vērtīgs. Pateicamies visām iesaistītām 

pusēm par pretimnākšanu un aktīvo 
iesaisti.”

Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja 
Ināra Miglāne izteica gandarījumu par 
parka pārbūves veiksmīgu realizāciju 
un cer, ka nākotnē izdosies realizēt tā 
atjaunošanas otro daļu. Naujenieši ar 
nepacietību gaida parka rekonstrukci-
jas otro kārtu, kurā tiek cerēts būtiski 
uzlabot sporta infrastruktūru pagastā.

Daugavpils novada pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika objekta 
ekspluatācijas nodošanas komisijas 
galavārdā pateicās visām iesaistītām 
pusēm par rūpīgo pieeju projekta rea-

lizācijā:
”Mēs meklējam pareizo viedokli ai-

navu un parku izveidē, tieši tādēļ arī 
šinī projektā mūsu nostāja pēc ekspertu 
piesaistes daudz kur mainījās. Cerams, 
arī iedzīvotāji sapratīs un novērtēs 
jauninājumus tad, kad parks tiks lie-
tots. Mums ir jāparāda parka dabisko 
skaistumu!” 

Projekta “Parki bez robežām” īsteno-
šanas laiks ir 24 mēneši, kopējās pro-
jekta izmaksas ir 700 000 eiro, no ku-
riem programmas fi nansējums – 630 
000 eiro. Jāprecizē, ka Juzefovas parka 
projekts, kas ir tikai viens no daudziem 
realizētajiem objektiem, izmaksājis 91 
000 eiro, kur 10% jeb 9100 eiro ir paš-
valdības daļa, savukārt ES līdzfi nansē-
jums sastāda pārējos 90%.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadar-
bības programma 2014. – 2020. gadam 
fi nansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  
attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  
reģionu konkurētspēju,  izmantojot to 
potenciālu un atrašanās priekšrocības 
krustcelēs starp Eiropas Savienību un 
Krievijas Federāciju. 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvi-
jas-Krievijas pārrobežu sadarbības pro-
grammas 2014. – 2020. gadam fi nansiālu 
atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild 
Daugavpils novada pašvaldība un tā var 
neatspoguļot Programmas, Programmas 
dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī 
Eiropas Savienības viedokli. Program-
mas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Dainis Bitiņš 

Projekta ietvaros uzstādītie jaunie soliņi, urnas, tiltiņi un atjaunotais celiņš
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Jo laimīgākas vistas, jo kvalitatīvākas olas
Naujenes pagasta zemnieku saim-

niecībā “Smilgas” āra aplokos ganās 
gan gaļas šķirnes liellopi, gan vistas. 
Abas lauksaimniecības nozares ievie-
sis jaunais saimnieks Juris Grustāns, 
kurš, ieguvis augstskolā lauksaimnie-
cības tehnikas inženiera diplomu, at-
griezās dzimtajā Daugavpils novadā 
un saimnieko vecāku izveidotajā saim-
niecībā. 

Ikdienā Juris strādā Valsts Uguns-
dzēsības un glābšanas dienestā, taču 
augstskolā iegūtās zināšanas vēlas 
pielietot savā saimniecībā. 

“2000. gadā mani vecāki nodibināja 
zemnieku saimniecību “Smilgas”, sāka 
savas zemnieku gaitas ar piena lopiem, 
vienu Latvijas brūno govi. Pirms trim 
gadiem pēc studiju pabeigšanas Lat-
vijas Lauksaimniecības universitātē 
es pārņēmu saimniecību un no piena 
lopiem pārgāju uz gaļas liellopiem,” 
stāsta Juris. 

Šogad realizēti pirmie gaļas liellopi, 
bet jaunais saimnieks turpina attīstīt  
pirms pāris gadiem uzsākto putnkopī-
bu un arī ievieš jaunas nozares. Saim-
niecībā tiek audzēti arī broileri un tī-
tari, pagaidām vien pašu vajadzībām. 
Šogad parādījās arī Vīnes Zilās un Lie-
lās Vācu tauriņu šķirnes truši, kuriem 
jau ir mazuļi. Arī tos pagaidām nav 
plānots realizēt. Juris Grustāns atzīst, 
ka ir jāizmēģina šīs nozares, jāpēta tir-
gus un pieprasījums.   

Savukārt dējējvistu audzēšanu saim-
nieks uzskata par perspektīvu nozari, 
turklāt tā dod ātrāku peļņu, bet pro-
dukcija lieti noder arī pašu ikdienas 
patēriņā. 

Pirms kāda laika Juris nopietni aiz-
rāvies ar armrestlingu un atzīst, ka arī 
viņam kā sportistam ir būtiski lietot 
uzturā vistu olas.  

“Ola ir tīrākais olbaltumvielu avots. 
Sportistam ir ļoti svarīgi iegūt olbal-

tumvielas, Omega 3 taukus, ko satur 
olu dzeltenums. Uzskatu, ka olas jāēd 
visiem, jo tas ir ļoti veselīgs produkts, jo 
īpaši, ja vista tiek turēta labvēlīgos aps-
tākļos, netiek barota ar antibiotikām 
un citām nevajadzīgām piedevām,” 
saka Juris Grustāns. 

Paši saimnieki mājputnus jokojot 
sauc par laimīgajām vistām, jo tām 
tiek ļauta diezgan liela brīvība, dzīvo-
joties aplokā zem klajas debess. Turpat 
atrodas neliela mobila vistu kūts, kur 
vistas pārlaiž nakti un dēj olas. Barota-
vās tiek bērta bioloģiska barība, grau-
di un neliela kombinētās spēkbarības 
deva. Ik pēc pāris dienām aploks ar 
visu kūtiņu tiek pārvietots atkarībā no 
tā, cik ātri vistas noēd vai nomīda zāli. 
Šādas pārvietojamas mājputnu no-
vietnes ideju Juris aizguvis no Eiropā 
pazīstama atjaunojošās lauksaimniecī-
bas praktiķa Ričarda Perkina.  

“Vistas uzturas maksimāli tuvu to 
dabiskajai videi. Nav ierobežots laiks, 
ko tās pavada ārā. No rīta vistas tiek 
izlaistas laukā, bet vakarā pašas ieiet 
mobilajā vistu kūtī,” stāsta Juris. No 
plēsīgiem dzīvniekiem mājputnus pa-
sargā elektriskais siets apkārt aplo-
kam. Turklāt vistas jau iemanījušās, 
ka, tuvojoties kādām briesmām, tās 
var paslēpties zem pārvietojamās kūts. 

Ziemu vistas pavadīja kūtī, taču re-
zultātā samazinājās dējība. Juris at-
zīst, ka pastaigas svaigā gaisā veicina 
ne tikai dēšanas procesu, bet arī labvē-
līgi ietekmē olu kvalitāti: ”Ja vista tiek 
turēta sprostā, olas kvalitāte ir zema, 
mikroelementi, šķiedrvielas, ko viņas 
uzņem caur zāli, kukaiņiem, un D vi-
tamīns atspoguļojas olu kvalitātē. Jo 
labāki vistu turēšanas apstākļi, jo kva-
litatīvāks ir pats produkts.”

Lai īstenotu savu ieceri par mobilas 
vistu kūts izveidi, Juris pieteicās Lat-
vijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centra un Valsts Lauku tīkla kon-
kursam “Laukiem būt”, taču tur viņa 
projekts neguva atbalstu. Tad nolēmis 
īstenot ieceri paša spēkiem, izveido-
jis vistu kūti un iegādājies  vistas, ie-
guldot ap 700 eiro savas naudas. Pats 
izgatavojis vistām barotavas un dzird-
nes, kas nebija pārāk labas, jo vistas 
varēja izliet ūdeni un izmētāt barību, 
kas sadārdzināja vistu uzturēšanu. 

Pērn pieteicies Daugavpils novada 
pašvaldības granta projektu konkur-
sam un guvis atbalstu, pateicoties 
kuram iegādājies barotavas, dzirdni, 
inkubatoru un ledusskapi olu uzglabā-
šanai. 

Galvenokārt saimniecībā dzīvo Leg-
hornas brūnās vistas. Ganāmpulkā 
pašlaik ir 70 dējējvistas, taču mobilā 
kūts paredzēta vismaz 250 putniem. 
Cik ilgā laika posmā tiks sasniegts 
tik liels vistu ganāmpulks, Juris vēl 
nemācēja teikt, taču iegādātais inku-

bators tagad ļauj perināt cāļus pašu 
saimniecībā. Nupat inkubatorā izšķī-
lušies cālīši, ar kuriem ņemšanās ir 
tikpat daudz kā ar maziem bērniem. 
Tiklīdz cālēns no iekšpuses ir izskru-
binājis čaulā caurumiņu, olas pastā-
vīgi jāmitrina, neļaujot iekalst, lai 
cālis var izšķilties. Jāizvāc nevajadzī-
gās čaumalas un jāraugās, lai maza-
jiem cālēniem nav par karstu. 

Saimniecība saņēmusi Pārtikas un 
veterinārā dienesta atļauju olu reali-
zēšanai nelielos apjomos. Dienā vistas 
izdēj aptuveni 30 līdz 40 olas, kas tiek 
realizētas pa tiešo pircējiem, reizi ne-
dēļā Juris tās piegādā klientiem pilsē-
tā, bet daudzi brauc paši uz saimniecī-
bu pakaļ veselīgajai produkcijai. Juris 
atzīst, ka pagaidām pieprasījums pār-
sniedz piedāvājumu.  

Inese Minova 

Atklāta bērnu mākslas darbu izstāde “Augšdaugava”
11. jūnijā Daugavpils novada Kul-

tūras centrā “Vārpa” atklāta vizuālās 
mākslas darbu izstāde “Augšdaugava”, 
ko novada mūzikas un mākslas skolu, 
kā arī citu izglītības iestāžu audzēkņi 
veltījuši Augšdaugavas ainavai, at-
saucoties Kultūras pārvaldes aicināju-
mam piedalīties individuālā brīvdabas 
plenērā.  

Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne atzīst, ka šogad pandēmijas 
dēļ tika atcelts starptautiskais tautas 
mākslas festivāls „Augšdaugava”, kura 
norise bija iecerēta no jauna iekārtota-
jā brīvdabas pasākumu vietā “Latgales 
sēta”, kas tapusi, pašvaldībai piedalo-
ties vērienīgā projektā “Rīteiropas vēr-
tības”. 

Lai arī festivāls šogad nenotika, par 
godu Augšdaugavai tapuši jauniešu 
zīmējumi un videostāsts, kurā muzikā-
lus sveicienus sūta dziedātājs Juris Os-
trovskis un Naujenes pagasta folkloras 
kopa “Rūžeņas”. 

Maija sākumā Daugavpils novada 
mūzikas un mākslas skolu un citu iz-
glītības iestāžu audzēkņi tika aicināti 
piedalīties brīvdabas plenērā un iemū-
žināt Augšdaugavas skatus kādā no 
mākslas darbiem. Atsaucība bija ne-
gaidīti liela. Plenērā aktīvi piedalījās 
Naujenes un Špoģu Mūzikas un māks-

las skolu audzēkņi skolotāju Anitas Ja-
sinskas un Valda Grebeža vadībā, kā 
arī Lāču pamatskolas audzēkņi, kuri 
radījuši vizuālās mākslas darbus da-
žādās tehnikās, krāsās paužot savu re-
dzējumu par Augšdaugavas ainavām. 
Visi darbi apkopoti virtuālā izstādē 
tautas mākslas festivāla „Augšdau-
gava” mājas lapā augsdaugava.lv un 
Daugavpils novada domes portālā, bet 
tagad pieejami apskatei arī klātienē. 

Visi plenēra dalībnieki saņēma pa-
teicības rakstus par dalību izstādē, bet 
astoņu interesantāko darbu autori sa-
ņēma arī vērtīgas balvas, kas viņiem 
noderēs sava talanta pilnveidei. Žū-
rijas uzmanību īpaši piesaistīja Lāču 
pamatskolas audzēknes Milanas Fila-
tovas (10 gadi) darbs “Mirkļi Daugavas 
krastos” un Sofjas Koroļkovas (12 gadi) 
darbs “Pastaiga”, Naujenes Mūzikas 
un mākslas skolas audzēknes Eritas 

Litvinskas (12 gadi) darbs “Krasts” un 
Sandras Minovas (8 gadi) darbs “Dau-
gavas loki”, Špoģu Mūzikas un māks-
las skolas audzēkņa Rodrigo Tkačenko 
(8 gadi) darbs “Gliemeža stāsts”, An-
nijas Ozoliņas (11 gadi) darbs “Slutiš-
ķi”, Esteres Skrupskas (10 gadi) darbs 
“Lauku ainava” un paša jaunākā ple-
nēra dalībnieka, četrus gadus vecā Pē-
tera Račkauska darbs “Augšdaugava”. 
Jāteic, ka Pēteris vēl ir par mazu, lai 
tiktu uzņemts mākslas skolā, toties šo 
skolu apmeklē viņa vecākie brāļi un 
māsas, kuru pēdās sekojis arī mazais 
zēns, ķeroties pie otām un uzburot 
skaistu ainavu.

Lai arī tēma ir viena, taču katrs darbs 
ir atšķirīgs un oriģināls. Sofja Koroļko-
va savā darbā uzgleznoja Augšdauga-
vas ainavu ar jauno skatu laukumu, uz 
kura attēloti arī divi cilvēki – tēvs un 
dēls. Tie ir jaunās mākslinieces pašas 
izdomāti tēli, jo viņasprāt vienkārša 
dabas ainava būtu pārāk garlaicīga. 
Ar zīmēšanu Sofja aizraujas kopš bēr-
nības, cenšas zīmēt katru dienu un uz-
labot savu stilu. Visvairāk viņai patīk 
zīmēt cilvēkus un dzīvniekus. Lai arī 
pastāv uzskats, ka tos zīmēt ir grūti, 
Sofjai tas padodas ļoti labi. Meitene 
atzīst, ka iedvesmu radusi animācijas 
fi lmās, jo īpaši padomju laiku mult-
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fi lmās, vērojot zīmējumu stilistiku: 
“Vienmēr domāju, kādai gan jābūt 
meistarībai, lai tā zīmētu.” Visbiežāk 
meitene izmanto krāsu zīmuļus, jo 
tie ļauj spēlēties ar toņkārtām, taču 
dažkārt liek lietā arī fl omāsterus. Nā-
kotnē Sofja sapņo kļūt par animatoru 
un izveidot savu multfi lmu, kurai jau 
tagad izdomājusi galveno varoni vārdā 
Ennija. 

Interesants ir Milanas Filatovas 
darbs, kurā Augšdaugavas ainava at-
tēlota naktī un dienā. “Mamma saka, 
ka man ir ļoti laba fantāzija. Sociālajos 
tīklos noskatīju ideju un nolēmu līdzīgi 
atainot Augšdaugavas ainavu. Mam-

ma palīdzēja ar idejām, kā uzlabot da-
žādas detaļas,” stāsta Milana. 

Visvairāk meitenei patīk zīmēt aina-
vas, galvenokārt ar zīmuļiem, bet vēlas 
iemācīties zīmēt arī cilvēkus. Milana 
atzīst, ka pagaidām vēl nezina, par ko 
vēlētos kļūt, jo katru dienu rodas jau-
na ideja par nākotnes profesiju. “Agrāk 
sapņoju kļūt par mākslinieci, arī tagad 
to vēlos, taču saprotu, ka ar to maizi 
nevar nopelnīt, turklāt neuzskatu sevi 
par profesionāli,” teic meitene.   

Eksperimentēt ar dažādām tehni-
kām patīk Annijai Ozoliņai, kuras ple-
nēra darbs tapis ar akvareļiem, zīmuli 
un lodīšu pildspalvu, atainojot Slutišķu 

sādžas fragmentu. “Man patīk daba, 
bet nepatīk zīmēt ūdeni, vairāk patīk 
zīmēt ēkas, ja tās ir interesantas,” saka 
jaunā māksliniece. Zīmēt Annija sākot-
nēji mācījusies pati, bet mākslas skolā 
pilnveido savas prasmes. Meitenei pa-
tīk zīmēšana, jo tā esot klusa nodarbe, 
kurā neviens neiejaucas. Annija domā, 
ka savu nākotni ar zīmēšanu nesaistīs, 
tas drīzāk esot vaļasprieks sevis piln-
veidošanai.  

Spoģu MMS skolotājs Valdis Gre-
bežs uzsver, ka šī izstāde ir ne tikai 
pašu bērnu un jauniešu, bet viņu ģi-
meņu kopīgi radīta, jo radošajā proce-
sā aktīvi iesaistījās arī bērnu vecāki, 

brāļi un māsas. Dalība plenērā deva 
stimulu ģimenēm doties pastaigā uz 
gleznainajiem Daugavas lokiem baudīt 
Augšdaugavas ainavu, iemūžināt to fo-
togrāfi jās, lai vēlāk atainotu uz papīra. 
Skolotājs uzsver, ka šī izstāde un ple-
nērs noteikti visiem paliks ilga atmiņā, 
jo pirmo reizi viss mācību un radošais 
process notika attālināti. Viņš cer, ka 
no jaunā mācību gada viss atgriezīsies 
normālā režīmā un audzēkņi apmeklēs 
nodarbības klātienē. 

Inese Minova 

 Diāna Lapiņa pārstāvēs novadu skaļās lasīšanas konkursa valsts fi nālā

Naujenes pamatskolas skolniece 
Diāna Lapiņa šogad kļuva par Dau-
gavpils novada “Skaļās lasīšanas sa-
censības” čempioni, lasot Dangoles 
Kandrotienes grāmatas “Skapja stāsti” 
fragmentu. Diāna turpinās cīņu par 
Latvijas Lasīšanas čempiona titulu na-
cionālajā fi nālā, kas notiks rudenī Lat-
vijas Nacionālajā bibliotēkā.

Pirmais konkurss un uzvara
Šogad pandēmija ieviesusi korekci-

jas arī konkursa “Nacionālās skaļās la-
sīšanas sacensība” norisē, Daugavpils 
novada fi nāls notika virtuālā vidē. 

Diāna atzīst, ka tas bijis interesanti, 
viņa lasījusi grāmatu, kad neviena ne-
bija mājās, jo tā jutusies drošāka. Taču 
meitene domā, ka tikpat droši būtu uz-
stājusies arī visas klases priekšā. 

Kopumā šogad novada sacensībās 
piedalījās septiņi Daugavpils novada 
drosmīgākie 5. un 6. klašu skolēni. Pa-
šai Diānai uzvara konkursā bijis pār-
steigums. Tas viņai bijis pirmais kon-
kurss un uzreiz uzvara

Lai pieteiktos “Skaļās lasīšanas sa-
censībai”, skolēnam bija jāizvēlas sava 
grāmata un jāatrod īstais fragments, 
ko citiem nolasīt. Diānu piedalīties 
konkursā pamudinājusi viņas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja, kura 
palīdzējusi arī piemeklēt atbilstošu li-
terāro darbu. “Skolotāja teica, ka es 
labi lasu,” saka meitene. Viņa atzīst, 
ka izvēlētā pasaka pašai šķita intere-
santa. Gatavojoties konkursam, katru 
dienu visgarākajā starpbrīdī viņa de-
vās pie skolotājas trenēties ar izteiks-
mi lasīt šo fragmentu.

Valsts fi nālā rudenī sacensības tur-
pinās viens kandidāts no katra reģio-
na, tostarp Diāna. Šajā konkursā katrs 
reģionālais uzvarētājs lasīs fragmentu 
no izvēlētās grāmatas un fragmentu 
no citas, iepriekš nezināmas grāmatas, 
kas viņam tiks iedota fi nāla norises 
rītā. Pagaidām Diana vēl nav izvēlēju-
sies, kādas grāmatas fragmentu viņa 
lasīs, taču cer uz veiksmi un panāku-
miem arī valsts mērogā.  

Valsts fi nāls solās kļūt par krāšņiem 
svētkiem, uz kuriem tiks ielūgta visa 
lasīšanas čempiona klase. Valsts Lasī-
šanas čempions saņems ofi ciālu trofeju 
(kausu) skolai, kas nākošajā gadā ce-
ļos tālāk. Viņš saņems arī individuālu 
balvu un dāvanu kartes, ko varēs iz-
mantot, lai iegādātos grāmatas. Valsts 
čempions uz gadu tiks iecelts par Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu di-
rektoru – iedvesmotāju.

Nupat ir noslēdzies mācību gads un 
saņemtas liecības. Diāna atzīst, ka vi-
ņai paticis attālināto mācību process. 
”Mājās mācīties ir labāk, jo var visu 
ātrāk pabeigt un paliek vairāk brīva 
laika. Skumīgi tikai, ka draudzenes 
nevarēja satikt. Es pabeidzu skolu ar 
diviem septītniekiem, visi pārējie ir 
devītnieki,” saka Diana. Skolā Diāna 
apmeklēja arī tautas deju pulciņu. Vēl 
meitenei ļoti patīk vizuālās mākslas 
stundas skolā. Mājās brīvā laika viņai 
patīk zīmēt, jo īpaši cilvēku acis. Šīs 
prasmes viņa apgūst pati, bet idejas 
atrod internetā.  

No nākamā mācību gada Diāna no-
briedusi sākt apmeklēt vingrošanas 
nodarbības pilsētā. Šī sporta disciplīna 
meiteni saista visvairāk. Līdz šim viņa 
mēģinājusi apgūt daudzus vingrināju-
mus pati.

Taču priekšā ir trīs vasaras mēneši, 
ko Diāna plāno pavadīt kopā ar drau-
giem, peldēt un atpūsties, kā arī ar 
ģimeni ieplānots ceļojums ar kuģi uz 
Zviedriju.  

Lasīšana ceļ pašapziņu
Ideja par lasīšanas kampaņas rīko-

šanu ir aizgūta no Nīderlandes, kur 
konkurss norisinās jau vairāk kā 20 
gadus, tajā iesaistot ap miljonu sko-
lēnu. Savukārt Latvijā iniciatīva ir 
iecerēta, lai mazinātu skolēniem rak-
sturīgo neadekvāti zemo lasīšanas 
prasmju pašnovērtējumu. Kā liecina 
PIRLS (Progress in International Re-

ading Literacy Study – Starptautiskais 
lasītprasmes novērtēšanas pētījums) 
2016. gada pētījums, Latvijas skolēni 
paši sevi ierindo 4. vietā no beigām 50 
valstu konkurencē. Skaļās lasīšanas 
sacensība ir paredzēta arī pašapziņas 
celšanai, kā arī zēnu un meiteņu lasī-
šanas līmeņu izlīdzināšanai. Galvenais 
sacensību kritērijs – izrādīt cieņu bēr-
nu izvēlei un veicināt pozitīvas emoci-
jas, kas saistītas ar lasīšanu.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bēr-
nu literatūras centra vadītāja Silvija 
Tretjakova atzīst, ka, uzsākot jaunu 
lasīšanas kampaņu, LNB Bērnu lite-
ratūras centrs vēlas pilnveidot bērnu 
prasmes izvēlēties piemērotu un in-
teresantu literatūru skaļai lasīšanai, 
sekmēt interesi par lasīšanu un grā-
matām, saliedēt bērnus kopīgām la-
sīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt 
lasītprieku: “Sacensībai piemērotu 
lasāmvielu dalībnieki var atrast gan 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 
grāmatu kolekcijā, gan tās var būt sen 
aizmirstas, labas grāmatas vai arī tik-
ko iznākuši darbi”.

Daugavpils novada bibliotēku me-
todiskā centra vadītāja Marina Bara-
novska uzskata, ka Skaļās lasīšanas 
sacensība ir lielisks izaicinājums, kā 
5. - 6. klašu skolēni var parādīt un pa-
stāstīt saviem draugiem par grāmatu, 
kura pašu emocionāli aizrauj, rosināt 
arī viņus iesaistīties lasīšanā. “Tas ir 
neizmirstams piedzīvojums, ņemot 
vērā, cik koša un fantāziju rosinoša ir 
mūsdienu jauniešu literatūra. Lasot 
skaļi, tiek vingrināta dikcija, kas lielis-
ki var noderēt turpmākajā mācību pro-
cesā. Bez šaubām, par lasīšanas para-
dumiem veikti neskaitāmi pētījumi un 
katrs no tiem tikai apstiprina  lasīša-
nas labvēlīgo ietekmi jebkurā vecuma 
grupā,” saka Marina Baranovska. 

Inese Minova

Ozolnieku novada sociālie darbinieki smeļas pieredzi Daugavpils novadā
“Dienas aprūpes centrā”, kurš atro-

das Daugavpils novada Višķu ciemā, 
viesojās sociālie darbinieki no Ozolnie-
ku novada, lai smeltos pieredzi sociāla-
jā darbā. Dienas aprūpes centrs Dau-
gavpils novadā ir izveidots 2019. gada 
novembrī, lai nodrošinātu sociālo reha-
bilitāciju personām ar garīgā rakstura 
traucējumiem. Ozolnieku novadā šāds 
centrs tikai top.

Sākot ar martā ieviestajiem ārkārtē-
jās situācijas ierobežojumiem Dienas 

aprūpes centrs bija apturējis savu dar-
bību. Tā darbība pilnā apmērā atsākās 
tikai no 9. jūnija. Šis laiks sociālajam 
dienestam un sociālajiem darbinie-
kiem bija izaicinājumu pilns. Savā ziņā 
tas ir bijis pārbaudījumu laiks. Patla-
ban vēl nākas rēķināties ar SPKC no-
teiktajiem drošības ierobežojumiem – 2 
m distancēšanos, aizsarglīdzekļu lieto-
šanu u.c.

”Šodien mums ir tāda diena, mēs ne-
daudz uztraucamies! Jo īpaši Dienas 

aprūpes centra klienti, kas atrodas šajā 
centrā deinstitucionalizācijas projekta 
ietvaros. Pie mums pieredzes apmai-
ņā ciemos brauc Ozolnieku novada 
Sociālā dienesta vadītāja ar saviem 
kolēģiem. Viņiem taps tieši tāds pats 
centrs. Mēs lepojamies ar savu Dienas 
centru, jo tas ir vienīgais novadā. Mēs 
gribam parādīt, kā šis centrs iekārtots, 
aprīkots. Vēlamies arī izklāstīt kā tiek 
rakstīti rehabilitācijas plāni, kā kopu-
mā darbojas ar šiem cilvēkiem. Katrai 

šeit esošai personai ir dzīves prasmes 
un daudz kas arī jāiemāca un jāap-
gūst, tādēļ plāni ir lieli. Gribam darbo-
ties tā, lai mūsu cilvēki vienmēr gaida 
rītu, lai brauktu uz šo dienas centru,” 
saka Daugavpils novada Sociālā die-
nesta vadītāja Anna Jegorova. Pēc vi-
ņas teiktā esošais Dienas centrs Dau-
gavpils novadā ir izdevies projekts un 
ar to var lepoties.

Ozolnieku novada Sociālā dienesta 
vadītāja Sarmīte Strode skaidro, ka 
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izvēle braukt uz Višķu Dienas centru 
ir radusies, jo šis centrs esot līdzīgs 
tam Dienas centram, kurš drīzumā 
tiks atvērts Ozolnieku novadā. Pēc 

telpu platības un centrā esošo cilvēku 
skaita abi Dienas centri būs līdzvērtīgi. 
Ozolnieku novada sociālā dienesta dar-
biniekus interesē praktiskais darbs, 

kurš notiek ikdienā, telpu iekārtojums, 
darba organizācijas metodes, ar mērķi 
gūt konkrēto labumu arī sava centra 
izveidei.

”Pārsteigums ir tajā, ka mēs ieraudzī-
jām vienreizēji aprīkotas telpas, skais-
tas. Arī tas, ka Dienas centra apmek-
lētāji jeb klienti ir ārkārtīgi atsaucīgi, 
līdzīgi kā darbinieki. Ļoti patīkami un 
priecīgi bija tas, ka paši centra darbi-
nieki dalījās pieredzē ar to, kā viņiem 
veicās šie darbi, un brīdināja par kļū-
dām, kuras mums nevajadzētu pieļaut 
sava centra darbībā, jo klienti ir īpaši.”

Ozolnieku sociālie darbinieki atzinī-
gi novērtēja to, ka Daugavpils novadā 
Dienas centra klientus vadā ar auto-
busu. Par centra veiksmīgu darbību 
liecina arī šofera izklāstītā pieredze 
par klientu vadīšanu. Piemēram, esot 
bijuši gadījumi, ka, autobusam aizka-
vējoties, klienti paši gāja autobusam 
pretī – tik ļoti viņi vēlējās nokļūt Die-
nas centrā.

Arī Covid-19 krīzes laiks Dienas cen-
tra klientiem bijis liels pārbaudījumu 
laiks, daudziem no tiem bijis satrau-
kums. Viņi ļoti gaidīja, kad atsāksies 
centra darbība un kad beidzot varēs 
apmeklēt nodarbības.

Dienas aprūpes centra apmeklētā-
jiem tiek sniegts liels atbalsts sociālajā 
dzīvē. Centra apmeklētāji ikdienā no-
darbojas ar radošiem darbiem, zīmē, 
ziemā bija iespēja piedalīties sveču 
liešanas pasākumā, turklāt centrā ir 
iespēja nomazgāties un izmazgāt veļu.

Dienas centrā ar personām kam ir 
garīgā rakstura traucējumi strādā ap-
rūpētāja, sociālais darbinieks, sociālā 
rehabilitētāja, šoferis un centra vadī-
tāja.

Dainis Bitiņš

No 10. jūnija pilnā apmērā savu darbu atsāka mobilā brigāde

gavpils novada pašvaldība. 
Informējam, ka no 10. jūnija atjauno-

ti arī šādi pakalpojumi:
• “Dienas aprūpes centra” dar-

bība Višķos, kas nodrošina sociālo re-

habilitāciju personām ar garīgā rak-
stura traucējumiem

• Sociālo darbinieku klātienes 
pakalpojumi.

Dainis Bitiņš

 Sakarā ar valstī ieviestajiem ārkār-
tējās situācijas ierobežojumiem pērnā 
gada novembrī atklātā mobilā brigāde 
no 12. marta līdz 9. jūnijam bija aptu-
rējusi savu pamatfunkciju veikšanu. 
10. jūnijā līdz ar ārkārtējās situācijas 
beigšanos tā pilnā mērā atsāka sniegt 
pakalpojumus Daugavpils novada ie-
dzīvotājiem.

Taču nav bijis tā, ka mobilā brigāde 
ārkārtējās situācijas apstākļos nedar-
bojās pavisam. Veciem vientuļiem cil-
vēkiem bija iespēja saņemt pārtikas 
produktus, kā arī medikamentus, ko 
tās darbinieki atveda no veikala. Mo-
bilā brigāde ārkārtējās situācijas aps-
tākļos pildīja arī nelielus neatliekamos 
darbus, kas bija saistīti ar veco vien-
tuļo cilvēku apkalpošanu – ūdens vai 
malkas ienešanu. Mazgāja arī veļu, 
taču to darīja mobilās brigādes bāzes 
punktā, nevis pašā mašīnā, kā tas no-
tiek parastajā laikā.     

No 10. jūnija mobilās brigādes ap-
kalpošanas teritorija tika paplašināta, 
piemēram tagad mobilā brigāde sniedz 

pakalpojumus arī Naujenes pagastā. 
Uz doto brīdi jau izveidojusies rinda ar 
pieprasījumiem pēc mobilās brigādes 
pakalpojumiem, taču dienā tā pilnā 
apjomā var apkalpot līdz 3 klientiem. 
Pilna apmēra apkalpošanā ietilpst 
klienta nomazgāšana, ķermeņa proce-
dūru veikšana, veļas mazgāšana, mā-
jas sakārtošana. 

Neskatoties uz to, ka pēc 9. jūnija 
valstī tiek atcelta ārkārtējā situācija 
spēkā paliek Slimību profi lakses un 
kontroles centra norādījumi par 2 m 
distances ievērošanu un roku dezin-
fekciju arī pēc ārkārtējās situācijas 
beigām! Aicinām iedzīvotājus būt at-
bildīgiem un ievērot dotos norādījumus 
ikdienā!

Mobilai brigādei tiek nodrošināti visi 
nepieciešamie līdzekļi: roku dezinfek-
cijas līdzekļi rokām un virsmām, aiz-
sargtērpi. Pati mobilās brigādes ma-
šīna tiek apstrādāta pēc katra klienta 
apkalpošanas.  

Mobilās brigādes pakalpojums ir bez-
maksas. To fi nansiāli nodrošina Dau-

“Pīlādzī” notiek ēkas energoefektivitātes un sociālo dzīvokļu izveides būvdarbi

Šī gada martā ir uzsākti būvdarbi 
Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” 
ēkā, kurā šobrīd vienlaicīgi notiek 
energoefektivitātes paaugstināšanas, 
ēkas pārbūves un sociālo dzīvokļu iz-
veides būvdarbi.  Darbu ietvaros pare-
dzēta ēkas siltināšana, proti, ēkas fa-
sādes, cokola, bēniņu siltināšana, logu 
un ārdurvju nomaiņa un pilna apkures 
sistēmas pārbūve, plakano vakuuma 
saules kolektoru uzstādīšana, kā arī 
ēkas iekšējie apdares darbi (sienu, 
grīdu, durvju nomaiņa, pacēlāja ierī-
košana, 3. stāva telpu remonts sociālo 
dzīvokļu ierīkošanai), iekšējo tīklu pār-
būve (ūdensapgāde, kanalizācija, elek-
troinstalācija, ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes signalizācijas sistēma).

Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2021.
gada 18.jūnijam.

Ēkas energoefektivitātes paaugstinā-
šanas būvdarbi notiek 4.2.2. specifi skā 

atbalsta mērķa  “Atbilstoši pašvaldības 
integrētajām attīstības programmām 
sekmēt energoefektivitātes paaugs-
tināšanu un atjaunojamo energore-
sursu izmantošanu pašvaldības ēkās” 
projekta Nr.4.2.2.0/17/I/097  “Sociālo 
pakalpojumu centra ”Pīlādzis” ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana” 
ietvaros. Projekta mērķis ir samazināt 
primārās enerģijas patēriņu, sekmējot 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
un pašvaldību izdevumu samazināša-
nos par siltumapgādi, veicot ieguldīju-
mus Sociālo pakalpojumu centra “Pīlā-
dzis”  ēkā atbilstoši Daugavpils novada 
pašvaldības attīstības programmā no-
teiktajām prioritātēm. Kopējās pro-
jekta izmaksas sastāda 1 640 814,22 
eiro. Projekta attiecināmās izmaksas 
sastāda 824 652,66 eiro, no kurām 
ERAF fi nansējums – 466 171,00 eiro 
jeb 56,53%, Valsts budžeta dotācija 
sastāda 107 542,95 eiro jeb 13,04%, 
pašvaldības līdzfi nansējums sastāda 
250 938,71 eiro, jeb 30,43%. Daugav-
pils novada pašvaldība, izmantojot 

Valsts kases aizņēmumu, fi nansēs pro-
jektā paredzētās izmaksas ar projekta 
realizēšanu saistītajiem izdevumiem 
816 161,56 eiro apmērā.

Sociālo dzīvokļu izveides izmaksas 
287 825,16 eiro apmērā  segs no Dau-

gavpils novada domes budžeta līdzek-
ļiem.

Guna Smelcere,
Projekta vadītāja  

Dainis Bitiņš
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 Ņems aizņēmumu vairāku ceļu posmu remontam
Daugavpils novada domes sēdē pie-

ņemts lēmums ņemt Valsts kasē aizņē-
mumu vairāku ceļa posmu remontam 
Daugavpils novadā. 

Šogad 12. maijā Ministru kabinets 
izdevis noteikumus Nr. 278 “Noteikumi 
par nosacījumiem un kārtību, kādā paš-
valdībām izsniedz valsts aizdevumu ār-
kārtējās situācijas ietekmes mazināša-
nai un novēršanai saistībā ar Covid-19 
izplatību”, saskaņā ar kuriem pašval-
dības konkursa kārtībā var pieteikties 
aizdevumiem dažādu projektu īsteno-
šanai, tostarp transporta infrastruktū-
ras atjaunošanai. MK ir apstiprinājis 
vairākus novada pašvaldības iesniegtos 
projektus, kuru īstenošana jau iepriekš 
bija iekļauta Daugavpils novada attīs-
tības programmas 2012.-2018. gadam 
Investīciju plānā 2020-2022.  gadam.

Domes sēdē apstiprināti trīs investī-
ciju projekti – par Dzelzceļa un Vecpils 
ielas pārbūvi Naujenes ciemā, 18. No-
vembra ielas-m.418, 420, 428  pārbūvi 
Vecstropos, Naujenes pagastā un par 
Višķu pagasta ceļa “Grāviņi – Višķu 
tehnikums” asfaltbetona seguma atjau-
nošanu. 

Dzelzceļa un Vecpils ielas pārbūvei 
Naujenes ciemā tiks ņemts aizņēmums 

293 363 eiro  apmērā un piešķirts paš-
valdības līdzfi nansējums 106 983 eiro 
apmērā no Daugavpils novada pašval-
dības ceļu fonda. Ielas segums nepilna 
kilometra garumā ir būvēts vairāk nekā 
pirms 40 gadiem un netika atjaunots. 
Projekta ietvaros paredzēta brauktuv-
ju, stāvvietu un nobrauktuvju, gājēju 
ietvju un apgaismojuma tīklu pārbūve. 
Iela ir nepieciešama iedzīvotāju nokļū-

šanai līdz dzīvojamām mājām un in-
dividuālajām saimniecībām, piekļuvei 
līdz uzņēmuma “Naujenes pakalpoju-
mu serviss”  ūdens attīrīšanas iekārtai, 
ūdens ņemšanas vietai un ciema katlu 
mājai. Dzelzceļa ielas posms ir vienīgais 
piebraucamais ceļš līdz zemnieku saim-
niecībai “Aizsili”. Projekta īstenošanas 
termiņš ir 2021. gada 30. jūnijs.

18. Novembra ielas - m.418, 420, 428 

pārbūvei Vecstropos Valsts kasē tiks 
ņemts aizņēmums 292 974 eiro apmērā, 
paredzot līdzfi nansējumu no Daugav-
pils novada pašvaldības ceļu fonda 106 
854 eiro apmērā. 

Pārbūvējamais ielas posms 0,742 km 
garumā ir asfaltēts pirms vairākiem 
gadu desmitiem, taču nav atjaunots, 
vietām segums izdrupis un bedrains, 
gājēju ietvēm nav apmaļu. Projekta ie-
tvaros paredzēta brauktuves, stāvvietu 
un nobrauktuvju, gājēju ietvju un sali-
ņu, lietusūdens novadīšanas sistēmas, 
apgaismojuma tīklu pārbūve. Projekta 
īstenošanas termiņš ir 2021. gada 30. 
jūnijs.

Višķu pagasta ceļa “Grāviņi – Višķu 
tehnikums” asfaltbetona seguma at-
jaunošanai 1,48 km garumā tiks ņemts 
aizņēmums Valsts kasē 109 636 eiro 
apmērā, piešķirot līdzfi nansējumu no 
Daugavpils novada pašvaldības ceļu 
fonda 44 773 eiro apmērā. Pašlaik mi-
nētais ceļa posms ir avārijas stāvoklī, 
taču ikdienā ir ļoti svarīgs sabiedriskā 
transporta kustībai, vietējiem uzņēmē-
jiem un zemniekiem. Projekta īstenoša-
nas termiņš ir  2020. gada 31. oktobris.

Inese Minova

Piešķīra fi nansējumu Līksnas baznīcas jumta remontam
Daugavpils novada pašvaldība ar 

25 000 eiro fi nansējumu atbalstīs 
Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas 
katoļu baznīcas ēkas jumta kons-
trukciju pastiprināšanas un jumta 
seguma nomaiņas būvprojekta darbu 
pabeigšanu, šāds lēmums pieņemts 
domes sēdē.

Līdzekļi tiks piešķirti, veicot Dau-
gavpils novada pašvaldības 2020. 
 gada budžeta grozījumus un pārdalot 
līdzekļus no citām jomām. 

Projekta kopējās plānotās izmaksas 
ir 104 000 eiro, no kuriem 50 000 eiro 
fi nansējums piešķirts no Nacionālā 
kultūras mantojuma pārvaldes Sak-
rālā mantojuma fi nansēšanas prog-
rammas 2020. gadam, bet 29 000 eiro 
segs Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds 
Romas katoļu draudze.

Līksnas baznīca ir valsts mēroga 
kultūras piemineklis, kura jumts at-
radās kritiskā stāvoklī. Draudze jau 
vairāku gadu garumā mērķtiecīgi 
veic darbības, kas ļautu veikt jumta 
nomaiņu. 

2017. gadā valstī tika pieņemts 
Sakrālā mantojuma saglabāšanas 
fi nansēšanas likums ar mērķi no-

drošināt Valsts aizsargājamo kultū-
ras pieminekļu statusā esošo kulta 
celtņu, tai skaitā Latvijas dievnamu 
saglabāšanu nākamajām paaudzēm. 
Likums ļauj pašvaldībām fi nansiāli 
atbalstīt šo objektu remontdarbus. 
2018. gadā draudze no Sakrālā man-
tojuma fi nansēšanas programmas 
saņēma valsts atbalstu 100 000 eiro 
apmērā baznīcas jumta atjaunošanai, 
kas ļāva īstenot projekta pirmo kārtu 
un atjaunot jumta centrālo daļu un 
nesošās konstrukcijas. Šim projek-
tam tika iedalīti arī 20 000 eiro no 
Daugavpils novada domes budžeta 
un tikpat daudz draudze savāca zie-
dojumos. Pērn augustā projekta pir-
mā kārta tika pabeigta. 

Projekta otrajā kārtā plānots at-
jaunot apsīdas jumta daļas konstruk-
cijas un segumu. No Sakrālā man-
tojuma fi nansēšanas programmas 
šiem mērķiem piešķirti 50 000 eiro, 
bet draudze ziedojumos savākusi jau 
23 000 eiro un turpinās vākt ziedoju-
mus, organizējot vasarā labdarības 
koncertus.

Jāpiebilst, ka šogad Sakrālā man-
tojuma saglabāšanas programmas 

fi nansējumam saņemts rekordliels 
pieteikumu skaits – kopumā pieteikti 
darbi 108 objektos par 4,43 miljoniem 
eiro. Programmas ietvaros piešķirts 
fi nansējums 23 objektiem 500 000 

eiro apmērā luterāņu, katoļu, pareiz-
ticīgo un vecticībnieku baznīcām, to-
starp Līksnas katoļu baznīcai. 

Inese Minova

Skolēni strādās arī šovasar
Jau vairākus gadus Daugavpils no-

vada pašvaldība īsteno skolēnu vasaras 
nodarbinātības programmu, taču šogad 
nācies saskarties ar zināmām grūtī-
bām. Covid-19 pandēmijas dēļ tika at-
celtas daudzas vakances, pieteikumus 
atsaukuši tūrisma uzņēmumi un vai-
rums mazumtirdzniecības uzņēmumu. 
Arī pēc pieteikumu apstiprināšanas ir 
nācies saskarties ar neplānotām izmai-
ņām, taču pēc iespējas visi skolēni, kas 
pieteikušies, tiks nodrošināti ar darbu, 
informē Daugavpils novada domes At-
tīstības pārvaldes komercdarbības kon-
sultants Jāzeps Krukovskis. 

Kopumā šogad saņemts 141 pietei-

kums, no kuriem trīs ir noraidīti, bet 
138 skolēni tiks nodarbināti Daugavpils 
novada uzņēmumos. Galvenokārt tie 
būs palīgstrādnieki teritorijas labiekār-
tošanā un lauksaimniecībā. Visaktīvāk 
darbam vasarā pieteikušies Naujenes 
pagasta jaunieši (32), kā arī Skrudalie-
nas pagasta (15) un Višķu pagasta jau-
nieši (17). 

Visvairāk darba vietu ir izveidojis SIA 
“Naujenes pakalpojumu serviss” – 33,  
SIA “Born” – 18 un SIA “Krizantēmas” 
– 8. 

Daugavpils novada pašvaldība nodro-
šinās dotāciju darba devējam skolēna 
darba algai 2020. gadā valstī noteiktās 

minimālās stundas likmes apmērā, kā 
arī paaugstināto dotāciju, piemērojot 
koefi cientu 1,1, skolēnu nodarbināša-
nai lauksaimniecības palīgstrādnieka 
profesijā. Pašvaldība nodrošinās fi nan-
sējumu ne vairāk kā 4 stundām die-
nā un ne ilgāk, kā 10 darba dienas, ja 
skolēnam ir 14 – 15 gadi, vai 20 darba 
dienas, ja skolēnam ir 16 – 19 gadi, kā 
arī segs kompensāciju par neizmantoto 
atvaļinājumu. Darba devēja sociālo no-
dokli apmaksā pats darba devējs, kā arī 
nodrošina darba vadītāju. 

Daugavpils novads iesaistās arī NVA 
nodarbinātības programmā. Esošās 
NVA Daugavpils reģionālās fi liāles kvo-

tas ietvaros tika atbalstītas 11 vakan-
ces. 

Skolēnu nodarbināšanai 2020. gada 
vasarā pašvaldības budžetā ieplānoti 
32 000 eiro, no kuriem 27 000 eiro ir 
paredzēti Daugavpils novada skolēnu 
vasaras nodarbinātības programmas 
fi nansēšanai, bet 5000 eiro ir iedalīti 
līdzfi nansējumam dalībai Nodarbinā-
tības valsts aģentūras pasākumā “No-
darbinātības pasākums vasaras brīv-
laikā personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs”. 

Inese Minova
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Draugos ar plēsīgiem putniem
Demenes pagastā durvis vēris jauns 

un neparasts tūrisma objekts – mi-
nizoodārzs “Raptors Park”, kur ap-
meklētāji var aplūkot visdažādākos 
plēsīgos putnus un daudzus citus dzīv-
niekus. 

Pašlaik parkā apmeties mājas apogs, 
klinšu ērglis, Bengālijas ūpis, plīvur-
pūce, baltā Āfrikas pūcīte, baltais kr-
auklis, Herisa klijāns, Sibīrijas ūpis, 
medību fazāns, sudrabainais fazāns, 
karaliskais fazāns un daudzi citi gana 
eksotiski spārnotie, taču jau drīzumā 
plēsīgo putnu klāsts tiks papildināts, 
kā arī ar laiku zoodārzā apmetīsies 
puma, lūsis un daudzi citi jauni iemīt-
nieki, stāsta saimnieks Aleksandrs Ka-
lačovs. “Raptors Park” ir arī sava “ro-
zīnīte” -- Edipa cekulainais tamarīns. 
Aleksandrs atzīst, ka parasti minizoo-
dārzos pērtiķēnus nevar sastapt. Šim 
dzīvnieciņam ierīkota arī apsildāma 
telpa, kur tam mājīgi justies aukstā 
laikā. 

Uz lauka aplokos ganās Eiropas stir-
nas, īru tinkeru šķirnes zirgi, poniji, 
kalnu kazas un strausi, būros mitinās 
truši. Apmeklētājus sagaida koša pāvu 
saime.

Uz “Raptors Park” var droši doties 
atpūtā ar visu ģimeni, jo arī pašiem 
mazākajiem apmeklētājiem te būs, ko 
darīt, piemēram, var palēkāt uz batu-
ta, pavizināties ar ponijiem un pacie-
nāt dažus dzīvniekus ar zoodārza pie-
dāvāto barību.  

Pie domas veidot minizoodārzu Alek-
sandrs nonācis pavisam nesen. Vairāk 
nekā pirms gada viņš kopā ar sievu 
Natāliju un trim bērniem atgriezies 
no Īrijas, kur pavadījis beidzamos 15 
gadus. Reizē ar ģimeni no Īrijas at-

braukuši arī vairāki plēsīgie putni, 
kas pirms pieciem gadiem kļuvuši par 
Aleksandra aizraušanos. Tiem pama-
zām pievienojās arī citi eksemplāri, 
un Aleksandrs nolēmis, ka graciozos 
plēsoņas ir vērts parādīt plašākai pub-
likai.  

Demenes pagastā ģimene nopirku-
si īpašumu, kur pamazām veidojas 
un paplašinās neparastais tūrisma 
objekts. Tepat atrodas arī beļģu aitu 
suņu audzētava, kas ir ģimenes gal-
venā nodarbe jau gadiem. Saimnieki 
audzē un trenē šķirnes suņus dažādu 
dienestu vajadzībām. Abiem ar sievu ir 
arī neliela ražotne, kur tiek izgatavots 
viss nepieciešamais dienesta suņu eki-
pējums, kas galvenokārt tiek realizēts 
Eiropā.    

Aleksandrs pēc izglītības ir veterinā-

rais feldšeris, tāpēc viņam ir nepiecie-
šamās zināšanas, lai strādātu ar dažā-
diem dzīvniekiem. Pašlaik saimnieks 
kārto visas nepieciešamās atļaujas, lai 
iegūtu savam parkam minizoodārza 
statusu, kā arī turpina labiekārtot teri-
toriju, lai tā būtu ērta apmeklētajiem.

Kopš Aleksandra rokās nonācis pir-
mais plēsīgais putns, interese par 
tiem arvien aug un putnu klāsts kļūst 
plašāks. Putni tiek iegādāti dažādās 
Eiropas audzētavās. Saviem putniem 
Aleksandrs meklē pārus, lai putni var 
vairoties un tādējādi saglabāt daudzas 
sugas, kuras dabā jau ir retums. Alek-
sandrs uzsver, ka lielu postu Latvijā 
nodarījusi mežu masveidīga izciršana, 
kā dēļ putniem liegta to dabiskā dzīvo-
šanas vide, un tie arvien retāk sasto-
pami dabā.    

Savus plēsīgos putnus Aleksandrs 
mēdz izlidināt, ļaujot tiem doties me-
dīt zaķus. Ja putns ir izsalcis, tas ne-
kad neaizlidos prom un atgriezīsies pie 
saimnieka. Arī nomedīto zaķi atnesīs 
saimniekam cerībā apmainīt to pret 
citu barību. “Zaķis pašam būs jāplūkā, 
bet te ir gatava barība. Putns pēc da-
bas ir slinks, tāpēc negrib lieki piepūlē-
ties,” jautri teic Aleksandrs un uzsver, 
ka no viņa nav aizlaidies vēl neviens 
putns. Ikdienā putni tiek baroti ar sal-
dētiem cāļiem, kādus bāzē šīm vajadzī-
bām iepērk visi zoodārzi. Piemēram, 
ūpim dienā pietiek ar četriem cāļiem. 

Tā kā visi putni nāk nevis no savva-
ļas, bet no sertifi cētām audzētavām, tie 
jau no mazotnes ir pieraduši pie cilvē-
kiem un uzskata par sev līdzīgiem. 

Aleksandrs no krātiņa izņem ūpi 
Bubu, kurš droši apmetas uz saim-
nieka rokas un nepievērš uzmanību 
apmeklētajiem. Saimnieks gan pieko-
dina, ka putnus ar rokām labāk neaiz-
tikt, taču var droši tos vērot tuvumā un 
nofotografēties, kas citos zoodārzos nav 
iespējams.  

Aleksandrs plāno, ka drīzumā zoo-
dārzā būs arī gids, kurš apmeklētājiem 
varēs interesanti pastāstīt par katru 
iemītnieku. Viņš uzskata, ka ar dzīv-
nieku parādīšanu vien ir par maz, ir 
nepieciešams arī izglītot apmeklētājus. 

Parkā apmeklētāji tiek gaidīti katru 
dienu no plkst. 11.00 līdz 18.00, izņe-
mot pirmdienas.

Inese Minova

Svarbumbu cēlāji Sventē uzstādīja Latvijas rekordu
20. jūnijā Sventē notika Latvijas at-

klātais čempionāts svarbumbu celša-
nā. Sacensību disciplīna – garais cikls. 
Daugavpils Būvniecības tehnikuma 
un Daugavpils novada izlases koman-
da kārtējo reizi parādīja sagatavotības 
augsto līmeni. Jaunieši, juniori un pie-
augušie izcīnīja pirmo vietu komandu 
ieskaitē. Arī stafetēs mūsu sportisti ie-
guva pirmās un otrās vietas junioru un 
jauniešu grupā, savukārt sīvā cīņā ar 
daudz vecākiem svarbumbu cēlājiem 
ieguva otro un trešo vietu. 

Jauniešu grupā sacentās Viktorija 
Leonova, Darja Besecka, Valērija Ra-
zasčenoka, Nikolajs Ivanovs un Deniss 
Sokolovs – visi sportisti ieguva godal-
gotas vietas.

Par junioru komandu cīnījās Anas-
tasija Želtkova – 1. vieta, Arina Alek-
sejeva - 3.vieta, Maksims Škabrovs - 1. 
vieta, Žans Lukjanskis - 1. vieta, Ar-

Visas mūsu komandas meitenes – 
Ludmila Ivanova, Jana Vilcāne, Valē-
rija Razasčenoka, Darja Besecka, Va-
lērija Leonova un Anastasija Želtkova 
uzstājās ar divām svaru bumbām, izcī-
not augstas godalgotas vietas. 

Savukārt Daugavpils Būvniecības 
tehnikuma studente Anastasija Želt-
kova uzstājās ar divām 12 kg smagām 
svaru bumbām un izcīnīja 1. vietu ju-
nioru un sieviešu grupā, kā arī uzstā-
dīja Latvijas rekordu,  uzraujot svaru 
bumbu 69 reizes. 

Neskatoties uz to, ka mūsu sportisti 
maz trenējās ārkārtējās situācijas dēļ, 
vienalga sacensībās uzrādīja augstus 
rezultātus.

Īpašu pateicību sportisti vēlas izteikt 
trenerim Ivanam Gaļašam par saga-
tavošanu sacensībām un atbalstu šajā 
smagajā sporta veidā! 

tis Strods - 1. vieta, Jana Vilcāne - 2. 
vieta. Pieaugušo komandu pārstāvēja 
Anastasija Želtkova - 1. vieta, Maksims 

Škabrovs -1. vieta, Žans Lukjanskis - 2. 
vieta, Konstantīns Kozlovskis - 3. vie-
ta, Artis Strods - 2. vieta. 

Jaunieši piedalījās sporta spēlēs Visaginā
26. jūnijā Visaginā, Lietuvā, norisi-

nājās Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 
2014. – 2020. gadam projekta LLI-402 
“Riska grupas jauniešu sociālā integ-
rācija, balstoties uz sporta aktivitā-
tēm” (risk-free) noslēguma pasākums 

– sporta spēles. Tajās piedalījās arī 15 
jaunieši no Daugavpils novada. 

Sacensību ietvaros Daugavpils no-
vada jaunieši piedalījās pludmales 
futbolā un armvrestlingā. Pēc sīvas 
cīņas puišu komanda, kuras sastāvā 
bija Valentīns Meinerts, Gļebs Zujevs, 

Aleksandrs Zabarovskis, Maksims Ste-
panovs un Jānis Lukaševičs, ieguva 
godalgoto 2.vietu. Savukārt meiteņu 
komanda, kuras sastāvā bija Kari-
na Haritonova, Vlada Martinķeviča, 
Amanda Prokopoviča, Liene Spoģe un 
Mārīte Vavilova, ieguva 1.vietu. Patei-

camies par dalību sacensībās arī Kiri-
lam Jackevičam, Andrejam Kozjaram, 
Artjomam Petrovam, Danilam Puš-
karjovam un Igoram Baranovskim, kā 
arī Jānim Briškam. 
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Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2020. gada 7. jūlijā plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība „Sturi” ar ka-
dastra apzīmējumu 4474 009 0384    
3.0918 ha platībā Naujenes pagastā, 
Daugavpils novadā.  Objekta sākot-
nējā cena –  EUR 3574.00.

2020. gada 7. jūlijā plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zā-
lē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pār-
dota zemes vienība „Skalbes” ar ka-

dastra apzīmējumu 4460 005 0341  
9.77 ha platībā Kalkūnes pagastā, 
Daugavpils novadā. Objekta sākotnē-
jā cena – EUR 17 494.00.

2020. gada 7. jūlijā plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zā-
lē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pār-
dots nekustamais īpašums „Lapiņas” 
ar kadastra numuru 4492 003 0343, 
kas sastāv no būves ar kadastra ap-
zīmējumu 4492 003 0376 002 un ze-
mes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 4492 003 0316  0.2768 ha platībā 

Tabores pagastā, Daugavpils nova-
dā. Objekta sākotnējā cena – EUR 
6500.00.

2020. gada 7. jūlijā plkst. 10:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zā-
lē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pār-
dots nekustamais īpašums „Augstu-
mi” ar kadastra numuru 4492 002 
0820, kas satāv no būves ar kadastra 
apzīmējumu 4492 002 0820 001 un 
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 4492 002 0820  0.1028 ha pla-
tībā Tabores pagastā, Daugavpils no-

vadā. Objekta sākotnējā cena – EUR 
1670.00. 

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

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

Mūžībā aizgājuši
Biķernieku  pagastā

Gaļina Gerasimova (1943.g.)
Demenes pagastā

Nikolajs Šatkovs (1971.g.)
Dubnas pagastā 

Ēriks Poišs (1948.g.)
Kalkūnes pagastā 

Lūcija Gorbika (1921.g.)

Kalupes pagastā
Sergejs Jurečko (1959.g.)
Sergejs Troiničs (1968.g.)

Laucesas pagastā
Emīlija Bērziņa (1942.g.)
Jurijs Kaļiņins (1962.g.)

Maļinovas pagasts
Nadežda Jefi mova (1939.g.)

Naujenes pagastā
Antons Artemjevs (1960.g.)

Olga Moisejeva (1963.g.)

Ņina Lazareva (1938.g.)
Jakovs Markovs Droniks (1940.g.)

Vera Jakovļeva (1949.g.)
Dmitrijs Ivanovs (1984.g.)

Andrejs Rutkovskis (1965.g.)
Nīcgales pagastā 

Valija Marcinkeviča (1952.g.)
Sventes pagastā

Romualda Kraukle (1954.g.)
Pēteris Pētersons (1943.g.)

Tabores pagastā
Andrejs Kovaļovs (1943.g.)

Vaboles pagastā 
Ernests Galvāns (1945.g.)

Višķu pagastā
Alimoijs Ivanovs (1948.g.)

Ivans Savins (1942.g.)
Jānis Leonovičs (1943.g.) 

Saeima izlemj, 
ka Latvijā turpmāk būs 42 pašvaldības

Latvijā pēc 2021. gada pašvaldību vē-
lēšanām būs 42 pašvaldības līdzšinējo 
119 vietējo pašvaldību vietā. To paredz 
Saeimā trešdien, 10. jūnijā, galīgajā la-
sījumā pieņemtais Administratīvo teri-
toriju un apdzīvoto vietu likums.

Likums noteic administratīvo terito-
riju un novadu teritoriālā iedalījuma 
vienību izveidošanas, uzskaites, robe-
žu grozīšanas un administratīvā centra 
noteikšanas nosacījumus un kārtību, 
kā arī apdzīvoto vietu statusa noteik-
šanas, to uzskaites kārtību un institū-
ciju kompetenci šajos jautājumos.

Noteikts, ka Latvijas Republiku ie-
dala valstspilsētu pašvaldību teritori-
jās un novadu pašvaldību teritorijās. 
Novada teritorijas iedala pilsētās un 
pagastos. Jauno novadu teritorijas, 
novada pilsētas un novada pagasti no-
teikti likuma pielikumā.

Daugavpils un Ilūkstes novadi tiks 
apvienoti, un tiem būs jauns nosau-
kums – Augšdaugavas novads. Tajā 
ietilps: Ambeļu pagasts; Bebrenes 
pagasts; Biķernieku pagasts; Deme-
nes pagasts; Dubnas pagasts; Dvietes 

pagasts; Eglaines pagasts; Ilūkstes 
pilsēta; Kalkūnes pagasts; Kalupes 
pagasts; Laucesas pagasts;  Līksnas 
pagasts; Maļinovas pagasts; Medumu 
pagasts; Naujenes pagasts; Nīcgales 
pagasts; Pilskalnes pagasts; Prodes 
pagasts; Salienas pagasts; Skrudalie-
nas pagasts;  Subates pilsēta; Sventes 
pagasts; Šēderes pagasts; Tabores pa-
gasts; Vaboles pagasts;  Vecsalienas 
pagasts; Višķu pagasts.

Tāpat jaunais likums noteic, ka Lat-
vijā kā apdzīvotās vietas ir pilsētas, 
ciemi, mazciemi un viensētas, savu-
kārt pilsētas iedala valstspilsētās un 
novada pilsētās. Valstspilsētas statuss 
noteikts Daugavpilij, Jelgavai, Jēkab-
pilij, Jūrmalai, Liepājai, Ogrei, Rēzek-
nei, Rīgai, Valmierai un Ventspilij.

Paredzēts arī, ka no nākamā gada 
1. jūlija pilsētas statusu iegūs Kokne-
se un Iecava, savukārt Ādaži, Mārupe 
un Ķekava par pilsētām kļūs no 2022. 
gada 1. jūlija.

Avots: Latvijas Republikas Saeima 
un Latvijas Sabiedriskie Mediji
 Informāciju apkopoja: Dainis Bitiņš

 Kalupes draudzes kapos
4. jūlijā, plkst. 12.00 Dievkalpojums Kalupes baznīcā, 
               plkst. 13.00 kapusvētki Baltaču kapos;

11. jūlijā, plkst. 12.00 Lazdānu kapos, plkst. 14.00 Ratnieku kapos;
18. jūlijā, plkst. 12.00 Ārdavas kapos, plkst. 13.00 Krasnagorkas kapos;
25. jūlijā, plkst. 12.00 Pelēču kapos, plkst. 13.00 Gurnejašu kapos, 
                plkst. 14.00 Bramaņu kapsēta
Līksnas draudzes kapos
11. jūlijā,  plkst. 12.00 Mukānu kapos; plkst. 13.30 Motivānu kapos; 
18. jūlijā,  plkst. 12.00 Vaikuļānu kapos; plkst. 13.30 Koķinišķu kapos;
  1. augustā, plkst. 13.00 Patmaļu kapos (ar Sv.Misi);
  8. augustā, plkst. 12.00 Mišteļu kapos (ar Sv. Misi).
Sventes draudzes kapos

4. jūlijā plkst. 14.00 Timšāņu kapos;
5. jūlijā plkst.14.30 Sventes kapos;

11. jūlijā plkst. 14.00 Purnieku kapos.
Višķu draudzes kapos

2. augustā plkst. 14.00 Ambeļu kapos;
16. augustā plkst. 13.00 Višķu kapos.
Skrudalienas pagasta kapos
4. jūlijā plkst. 14.00 Silenes katoļu kapos;
Demenes pagasta kapos
25. jūlijā plkst.12.00 – Šemberga kapos;
  1. augustā plkst. 12.00 – Faļtopu kapos;
22. augustā plkst.12.00 – Pakapiņu kapos.
Jezupovas draudzes kapos
  4. jūlijā, plkst. 14.00 Ciršu kapos, 
  6. jūlijā, plkst. 8.00 Sv. Mise par mirušajiem;
  5. jūlijā, plkst. 14.00 Lāču kapos, 
  7. jūlijā, plkst. 8.00 Sv. Mise par mirušajiem;
12. jūlijā, plkst. 14.00 Stropu kapos, 
13. jūlijā, plkst. 8.00 Sv. Mise par mirušajiem;
18. jūlijā, plkst. 14.00 Jurīšu kapos, 
21. jūlijā, plkst. 8.00 Sv. Mise par mirušajiem.
Spruktu Sv. Antona Romas katoļu draudzes kapos
  2. augustā, plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, 
                                          pēc Sv. Mises kapusvētki Spruktu kapos;
  8. augustā, plkst. 13.00 Spruktu komunālajos kapos;  
  9. augustā, plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem;
22. augustā, plkst. 13.00 Rudānu kapos, 
23. augustā, plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem.
Vecsalienas  pagasta kapos
25. jūlijā plkst. 12.00 Vecsalienas luterāņu kapos;
15. augustā plkst. 11.00 Vecsalienas Sīķeļu kapos.
Salienas pagasta kapos
  4. jūlijā plkst. 14.00 Elmeniešu kapos;
25. jūlijā plkst. 13.00 Jankišķu kapos.

Kapusvētki  Daugavpils novada draudžu kapsētās
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Zemnieku tirdziņā jau no pirmās dienas valda liela rosība 
Kā tika ziņots iepriekš, 3. jūnijā 

atsāka darboties Zemnieku vakara 
tirdziņš, kas norisinās visiem ieras-
tajā laikā un vietā - trešdienās un 
piektdienās no plkst. 16.00 līdz 20.00 
Alejas ielā Daugavpilī, posmā starp 
Maizes un Kandavas ielu. 

Tirgošana nebija iespējama vairāk 
kā 2 mēnešus, kopš valstī tika izslu-
dināta ārkārtējā situācija. Tagad, 
kad grūtākie mēneši ir aizvadīti, un 
koronavīrusa izraisītās pandēmijas 
sekas iet mazumā, Daugavpils nova-
da organizētajā Zemnieku tirdziņā 
savas preces pārdot pieteicās 11 tir-
gotāji.  Tie ir pārsvarā Daugavpils 
novada vietējo pagastu ražotāji, taču 
sastopami arī saimnieki no Daugav-
pils pilsētas, kā arī  blakus esošā no-
vada - Ilūkstes. Pircējiem tiek piedā-
vātas dažādas dabas veltes, sākot no 
gaļas izstrādājumiem līdz augļiem, 
dārzeņiem un ogām, kā arī medus, 
stādi, amatniecības izstrādājumi.

Z/S “Āboliņi 1” tirgotāja no Dubnas 
pagasta Ligita Klodāne stāsta: “Mēs 
(kopā ar vīru Ēriku) nodarbojamies 
ar gaļas liellopiem, aitkopību, audzē-
jam stādus, zemenes, dārzeņus. Ļoti 
gaidījām, ka atvērsies tirdziņš. Vēlē-
jāmies atsākt pavasara darba ritmu. 
Mēs jau martā, aprīlī uzaudzējām ļo-
ti daudz sīpolloku savas saimniecības 
siltumnīcā. Tā kā tirgi bija slēgti, mēs 
uzdāvinājām vairāk nekā divdesmit 
kg sīpolloku Aglonas pansionātam.”

Z/S “Kļavas”, kas atrodas Vaboles 
pagastā, tiek audzēti dārzeņi, augļi: 
“Līdz ārkārtējās situācijas izsludinā-
šanai tirgojām šajā tirgū pastāvīgi, 
tostarp ziemas periodā. Es esmu arī 
amatnieks un sakarā ar to, ka gada-
tirgi tagad nenotiek, amatniecības 
preces tirgojam kopā ar dabas vel-
tēm.” 

Daugavpils novada Zemnieku tir-
dziņš norisinās no plkst. 16.00 va-
karā, taču jau kādu brīdi pirms tā 
atvēršanas bija vērojams cilvēku 
pieplūdums. Iedzīvotāji pēc ilgā pār-

traukuma bija ieradušies, lai iegadā-
tos zemnieku izaudzēto produkciju. 
Pēc tirgū sastapto pircēju teiktā šāda 
tirgus priekšrocība ir tā, ka produkti 
ir bioloģiski un nāk no vietējiem lau-
kiem.

Pie katra tirgotāja tirdzniecības 
vietas tika izvietoti informatīvie 
materiāli, kas brīdina apmeklētājus 
par COVID-19 infekcijas profi lakses 
noteikumiem - 2 m distances ievē-
rošanu kases zonā no rindā priekšā 
stāvošā apmeklētāja, roku higiēnas 
ievērošanu.

Tirgū ir liegts doties tiem, kam 
noteikta pašizolācija, karantīna, 
kā arī tiem, kam ir novērotas el-
pošanas ceļu infekcijas pazīmes! 
Šiem cilvēkiem ir jāpaliek mājās.

Tāpat tirgotāji ir aicināti iespēju ro-
bežās īstenot arī citus pasākumus cil-
vēku plūsmas ierobežošanai tirdznie-
cības vietās, kas veicinātu Veselības 
ministrijas rekomendāciju ievēroša-
nu attiecībā uz Covid-19 vīrusa iz-
platības ierobežošanu, kā arī sekojot 
līdzi Ekonomikas ministrijas mājas-
lapā publicētajām rekomendācijām.

Zemnieki, kas vēlas īstenot tirgo-
šanu Daugavpils novada pašvaldības 
organizētajā Zemnieku tirdziņā, var 
iesniegt dokumentus atļauju saņem-
šanai. To iespējams izdarīt, iepriekš 
piesakot apmeklējumu pa tālruni: 
65422284.

Tāpat arī aicinām apmeklēt por-
tālu www.razotsdaugavpilsnovada.
lv! Portāls ir izveidots ar mērķi at-
balstīt vietējos ražotājus, veicināt 
uzņēmējdarbību Daugavpils novadā 
un palīdzēt novada iedzīvotājiem ne 
tikai ievietot produktus un saņemt 
pasūtījumus Internetā, bet arī vien-
kopus atrast un nopirkt sava novada 
produktus un pakalpojumus. 

Atbalstīsim vietējo ražotāju! 

Dainis Bitiņš

Aleksandras Solimas zīmējums ieguva godalgu konkursā „Sibīrijas bērni 1941/1949”

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību 
Latvijas vēsturei, 1941. gada 14. jūnija 
un 1949. gada 25. marta vardarbīga-
jām un nelikumīgajām piespiedu izsū-
tīšanām uz Sibīriju, komunistiskā tero-
ra upuru atbalsta un palīdzības fonds 
“Sibīrijas bērni” jau vairākus gadus 
rīko zīmējumu konkursu skolēniem 
„Sibīrijas bērni 1941/1949”, aicinot tajā 
piedalīties Latvijas vispārizglītojošo un 
mākslas skolu audzēkņus, kuri apgūst 
profesionālās ievirzes izglītības prog-
rammu “Vizuāli plastiskā māksla”. 

Konkursa kopējā tēma ir Latvijas 
vēsture – 1941. un 1949. gada depor-
tācijas. 

Šogad jaunākajā vecuma grupā (6-
10 gadi) trešo vietu izcīnīja Naujenes 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkne 

Aleksandra Solima, kurai 14. jū nijā  
Rī gas pilī  godalgu pasniedza Valsts 
prezidents Egils Levits un konkursa 
žūrijas pārstāve Regīna Deičmane.

Aleksandra ar melnu pildspalvu iz-
veidojusi grafi kas darbu, kurā atainots 
aizejošs vilciena sastāvs un raudoši 
cilvēki. Meitenes māmiņa Olga Soli-
ma stāsta, ka ieraudzījusi internetā 
informāciju par izsludināto zīmējumu 
konkursu un piedāvājusi meitai tajā 
piedalīties. “Nejautājot, kas jāzīmē, 
atbilde bija apstiprinoša,” saka jaunās 
mākslinieces mamma. Olga ļoti daudz 
stāstījusi meitiņai par traģiskajiem no-
tikumiem Latvijas tautas vēsturē, sa-
lauztajiem cilvēku likteņiem, rādījusi 
internetā uzietās fotogrāfi jas, daudzās 
no kurām redzami lopu vagonu sastā-
vi, ar kuriem Latvijas iedzīvotāji tika 
izvesti svešumā. Aleksandrai uzreiz 
radās ideja, kāds varētu būt viņas zī-
mējums. Meitene izvēlējās grafi kas 
tehniku, ko apguvusi Naujenes Mūzi-
kas un mākslas skolā skolotājas Anitas 
Jasinskas vadībā. Zīmējumā meitene 
attēlo, kā cilvēki tiek aizvesti projām, 
viņu emocijas. Zīmējums tapa karan-
tīnas laikā, kad mācības skolā notika 
attālināti, Aleksandra zīmējot pavadī-
ja ļoti daudz laika. 

Olga Solima atzīst, ka meita bija ļoti 
priecīga un lepna par iespēju doties uz 
tikšanos ar Latvijas Valsts prezidentu, 
jo tas bija viņas sapnis.

Aleksandras vizuālās mākslas skolo-
tāja Anita Jasinska meiteni raksturo 
kā vienu no talantīgākajiem skolēniem, 
kuras darbi izceļas ar oriģinalitāti  un 
izteiktu individualitāti, Aleksandra 
lieliski prot izmantot mākslinieciskās 
izteiksmes līdzekļus. “Aleksandra ir 

atvērta visam jaunajam, gatava riskēt, 
ir kreatīva, nopietni izturas pret savu 
nodarbi un gūst no tā gandarījumu. 
Manuprāt, viņai padodas viss - zīmē-
šana, gleznošana, veidošana, papīra 
plastika. Nav tāda priekšmeta, ar ko 
Aleksandra netiktu galā. Viņa ir iz-
teikti zinātkāra. Kopš pirmās dienas 
mākslas skolā aktīvi piedalās konkur-
sos un visās skolas aktivitātēs.”   

Konkurss tiek rīkots, lai neļautu 
aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un 
traģiskus notikumus, veicinātu un uz-
turētu bērnos interesi par Latvijas un 
tās tautu vēsturi komunistiskā padom-
ju režīma okupācijas laikā, pievērst uz-
manību Latvijas iedzīvotāju likteņiem 
Sibīrijas izsūtījumā un mudināt intere-
sēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo 

bijušo Latvijas iedzīvotāju un latviešu 
likteņiem. 

Konkursa žūrija, kuras sastāvā bija 
mākslinieki Ieva Jurjāne, Linda Lūse, 
Aivars Vilipsons, Giors Geks, Regīna 
Deičmane, mākslas skolas pedagoģe 
Vaira Cīrule un emeritus profesors 
Roberts Muzis, vērtēja idejas veik-
smīgumu, tēmas risinājumu, izteiks-
mes līdzekļu izvēli tēmas risinājumā, 
izmantotās tehnikas pārzināšanu un 
prasmīgo lietojumu.

Katrā vecuma grupā tiek izraudzīti 
trīs labākie darbi. 

Foto: no Olgas Solimas personiskā 
arhīva

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

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

No  šī gada  20. maija  Daugavpils novadā dzimuši  11  bērniņi - 
7 meitenes un 4 puikas.

Jūnijā laulību noslēguši 26 pāri,
 no tiem 5 pāri - novada iedzīvotāji.

Daugavpils novada dome (reģ.Nr.90009117568)
izsludina atklāto konkursu 

Medumu speciālās pamatskolas direktora amatam
(amata kods pēc profesiju klasifi katora - 1345 08) 

Darba pamatpienākumi:
• Vadīt, plānot, organizēt skolas darbu atbilstoši tiesību aktu prasībām; 
• Veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītoja-

majiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem. 
Prasības kandidātiem

Augstākā pedagoģiskā izglītība (jāatbilst Izglītības likuma 30.panta pra-
sībām, Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu Nr. 569 „Noteikumi par 
prasībām pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifi kāciju un 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām)

• Darba pieredze pedagoģiskajā jomā ne mazāk kā 3 gadi;
• Darba pieredze skolas direktora amatā vai citā izglītības vadības jomā 

ne mazāk kā 3 gadi;
• Izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
• Prasme plānot un organizēt izglītības iestādes darbu;
• Teicamas latviešu valodas zināšanas; 
• Spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā, komunikabilitāte, atbildība, 

organizatoriskās spējas;
• Teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Offi ce). 

Pieteikuma dokumenti
• Motivācijas vēstule;
• CV;
• Izglītības dokumentu kopijas; 
• Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepiecie-

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

• Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu 
kopijas; 

• Medumu speciālās pamatskolas attīstības redzējums (līdz 3 A4 lapām da-
torrakstā).
Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodro-

šinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir 
Daugavpils novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
LV – 5401.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai iz-
augsmei, stabilu atalgojumu (mēnešalgu saskaņā ar 05.07.2016. MK noteiku-
miem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”) un sociālās garantijas.

Pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Medumu speciālās pamatsko-
las direktora amatu” var  iesniegt līdz 2020. gada 10. jūlija plkst. 15.30:

• personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils novada domes darba laikā;
• atsūtīt pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401;
• iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: 

vakances@daugavpilsnovads.lv. 
Konkursa nolikums pieejams Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.dnd.lv Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pre-
tendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

 Taps ceļojošā fotoizstāde 
“Latgales virtuves garša”

Jau šogad Vaboles kultūras namā 
plānots atklāt ceļojošo izstādi “Latga-
les virtuves garša”. Tās idejas autors 
ir Vaboles biedrība “Lixten”, kura 
savas ieceres īstenošanai saņēmusi 
Daugavpils novada domes atbalstu. 

Biedrības vadītāja Ilze Ozoliņa 
stāsta, ka daudziem biedrības dalīb-
niekiem ir tuva Latgales virtuve, daž-
kārt ar to saistās arī ikdienas darbs, 
taču šķitis, ka tā nav līdz galam iz-
pētīta. Tā radusies doma izzināt Lat-
gales virtuves garšu neparastā veidā 
– caur ceļojošu izstādi. 

No darba brīvā laikā Ilze ar domu-
biedriem dosies nelielā ekspedīcijā 
pie vietējiem cilvēkiem, cenšoties 
viņu albumos rast fotogrāfi jas, kas 
saistās  ar Latgales virtuves tēmu. 
Tās var būt fotogrāfi jas no dažādiem 
godiem – kāzām, kristībām, arī bē-
rēm, kurās kadrā ticis klāts galds 
un arī saimnieces. “Agrāk dažādos 
godos klāti īpaši bagātīgi galdi. Bija 
arī neparastas tradīcijas, piemēram, 
kāzas lielākoties svinēja mājās. At-
šķīrās arī dažādos godos un vietās 
pasniegtie ēdieni. Mūsu mērķis ir pa-
rādīt, kāda bija Latgales virtuve 20. 
gadsimtā un 21. gs. sākumā. Pašlaik 
daudzviet izskan Latgales virtuves 
vārds, kas šķiet kā eksotika. Gribam 
izpētīt savu pusi, vietējos pagastus, 
lai atstātu paliekošu vērtību nāka-
majām paaudzēm,” saka Ilze. 

Ikvienai fotogrāfi jai līdzi nāk arī 
savs stāsts, tāpēc tās kalpos kā vēr-
tīgs izziņas avots. Vēl jo vairāk fo-
togrāfi jas vērtība pieaugs, ja būs 
atpazīti tajās redzamie cilvēki, vie-
ta un pasākums. Ja kādam albumā 
ir saglabājušās šādas “gardas” foto 
liecības, biedrība priecāsies par kat-
ru iesniegto darbu. Jo īpaši biedrība 
cer uz Daugavpils novada cilvēku at-
saucību. Dažas fotogrāfi jas esot jau 

saņemtas. No fotogrāfi jām plānots 
veidot ceļojošu izstādi, ko varēs pie-
dāvāt novada kultūras namiem. Ar 
laiku ievāktais foto arhīvs varētu 
tikt nodots glabāšanā Skrindu dzim-
tas muzeja krājumā.

Mūsdienās fotografēt ēdienus ir 
kļuvis teju par modes lietu. Sociā-
lajos tīklos ir pat atsevišķi gastro-
nomiskie blogi. Ilze atzīst, ka tagad 
cilvēkiem patīk publiski parādīt, ko 
viņi ēd, taču agrāk šādas fotogrāfi jas 
tapa gluži vai nejauši, kāzu fotogrā-
fam vajadzīgajā brīdī nospiežot pogu 
un iemūžinot kadrā arī kāzu galda 
fragmentus. Tomēr pēc daudziem ga-
diem arī mūsdienu gastronomiskās 
bildes kļūs par cilvēku ēšanas para-
dumu vēsturisko liecību.  

Ceļojošās izstādes “Latgales virtu-
ves garša” izveide ir biedrības “Lix-
ten” otrs lielākais projekts. Iepriekš 
biedrība ir izveidojusi izstādi “Grāfu 
Plāteru – Zībergu kultūrvēsturiskais 
mantojums Daugavpils novadā”, 
kurā apkopota informācija un unikā-
las vēsturiskas fotogrāfi jas par dzīvi 
grāfu muižās Vaboles, Līksnas, Ka-
lupes un Nīcgales pagastos un viņu 
devumu izglītībā, kultūrā un garīga-
jā dzīvē. Pašlaik šī izstāde skatāma 
Skrindu dzimtas muzejā. Bet pērn 
biedrība izdevusi arī mākslinieka, 
novadnieka, Nīcgales pagasta dzej-
nieka Jāņa Svenča dzejas grāmatu 
“Gadu ritumā”. 

Ja kādam ģimenes albumā glabā-
jas fotogrāfi jas, kas var noderēt bied-
rības “Lixten” ieceres īstenošanai, 
var sazināties ar Ilzi Ozoliņu pa tāl-
runi 28213377 vai rakstīt uz e-pastu 
ilze-87@inbox.lv.

Inese Minova


