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Daugavpils novada izglītības iestādes apliecina gatavību jaunajam mācību gadam

Ik gadu atbildīgā komisija pirms 
mācību gada dodas uz Daugavpils 
novada izglītības iestādēm, lai 
pārbaudīt to gatavību uzsākt iz-
glītības procesu. Komisijas locek-
ļi pievērš uzmanību tādam lietām 
kā vides sakoptība, pedagoģiskā 
kolektīva gatavība jaunajam mā-
cību gadam, ar skolas vadību pār-
runā visas aktualitātes, kas skar 
izglītības procesa organizēšanu.

”Kas šogad īpašs? Tie ir divi momen-
ti. Mēs jau esam informēti, ka 1., 4., 7., 
10. klases uzsāks apmācību ievērojot 
kompetences principus. Tāpēc mūs ļoti 
interesēja vai skolotāji tam ir gatavi, 
vai tika apmeklēti kursi, ko deva šī 
teorētiskā sagatavošanās? Otrs jau-
tājums bija vai skolu materiālā bāze 
atbilst tām prasībām, lai programmas 
varētu realizēt? Viedokļi ir dažādi, 
bet skolotāji ir optimistiski noskaņo-
ti,” norāda Daugavpils novada domes 
izpilddirektore Vanda Kezika.

Lai mācību process noritētu pēc ie-
spējas sekmīgāk, netiek aizmirsts arī 
par jaunāko tehnoloģiju ieviešanu 
skolās:

”Mēs ieplānojām 46 000 eiro, lai pa-
pildināt skolu materiāltehnisko bāzi. 
Bija pieņemts lēmums, ka šos līdzek-
ļus novirzīs trim Daugavpils nova-
da skolām, kuras tiks apgādātas ar 
jaunākām interaktīvām tāfelēm, 3D 
printeriem, robotiem, portatīviem un 
stacionāriem datoriem,” skaidro iz-
pilddirektore. Jāatzīmē, ka runa iet 
par Špoģu un Sventes vidusskolu, kā 
arī par Lāču pamatskolu.

Skolēnu skaits šogad kaut arī ir ne-
pietiekams, bet tomēr saglabājas sta-
bils. Dažās skolās izglītojamo skaits 

būs pat nedaudz lielāks. Šogad mācī-
bu procesu Daugavpils novada skolās 
uzsāks 1294 skolēni, kas ir par vienu 
skolēnu vairāk nekā gadu iepriekš, 
savukārt pirmsskolas izglītību uzsāks 
479 bērni, kas ir par 17 audzēkņiem 
vairāk.

Daugavpils novada izglītības iestā-
žu fi ziskā vide ir sakārtota, jo savulaik 
tām veiktas renovācijas, un lieli kapi-
tālieguldījumi šogad skolas remontos 
nav nepieciešami. No notikušiem re-
montdarbiem var pieminēt Špoģu vi-
dusskolu, kur atsaucoties uz vecāku 
iniciatīvu, tiks atvērta pirmsskolas 
bērnu grupa vecumā no pusotra gada, 
kam atbilstoši tika pielāgotas telpas. 
Priecē arī fakts, ka Lāču pamatskolā 
šogad būs divas paralēlas 1. klases, 
tādēļ arī tur tika ieguldīts zināms lī-
dzekļu apjoms.

Daugavpils novada pašvaldība pa-
teicas izglītības iestādēm, skolotājiem 
un izglītojamajiem, kā arī vecākiem 
par ieguldījumu attālinātajā mācību 
procesā 2019./2020. mācību gadā!

Svarīga informācija 
par mācību procesa 

organizēšanu
Daugavpils novada pašvaldība iz-

devusi rīkojumu par mācību proce-
su Daugavpils novada pašvaldības 
izglītības iestādēs ar 2020. gada 1. 
septembri, kurš nosaka katras skolas 
darbības ”paraugkārtību”, uz kuras 
pamata katrai skolai būs jāizstrādā 
savu individuālo kārtību. 

Zinību dienas norise 1. septembrī 
tiks organizēta ievērojot valstī no-
teiktās prasības par pulcēšanās no-

sacījumiem, nodrošinot pasākuma 
dalībniekiem distancēšanos. 

Situācijai būtiski nepasliktinoties, 
mācības tiek plānots uzsākt klātienē, 
kas nozīmē, ka skolām būs jāievē-
ro valstī noteiktās epidemioloģiskās 
prasības, ar iespēju 7. – 12. klasēm 
nepieciešamības gadījumā līdz 20% 
no mācību satura realizēt attālinā-
ti. Daugavpils novada domes izpild-
direktors var pieņemt lēmumu par 
mācību procesa pāreju uz daļēju vai 
pilnībā attālinātu mācību procesu 
konkrētajā izglītības iestādē, ja tā 
rīcībā ir informācija par Covid-19 
infekcijas apstiprināšanos kādam no 
izglītojamajiem vai darbiniekiem, kā 
arī, ja Daugavpils novadā vai kaimi-
ņu pašvaldībās tiek reģistrēts Co-
vid-19 uzliesmojums, vai saglabājas 
augsts infekcijas izplatības rādītājs, 
kuru nosaka SPKC. Izglītības iestā-
des pienākums ir nekavējoties ziņot 
par infekcijas gadījumu Daugavpils 
novada pašvaldības Izglītības pārval-
des vadītājai. 

Izglītības iestādēs mācību  stundas  
tiks  organizētas  pa  klasēm,  nevis  
kabinetiem, izņemot  mācību  procesa  
nepieciešamību - sportu, tehnoloģiju 
praktiskās nodarbības, informātiku, 
laboratorijas un pētnieciskos darbus. 
Starpbrīžos  izglītojamajiem  pārsva-
rā  būs jāuzturas  savas  klases  tel-
pās. 

Skolas apliecinājušas arī gatavību 
organizēt ēdināšanu, jo jaunajā mā-
cību gadā ēdnīcas telpā izglītojamiem 
jānodrošina ne mazāk kā 3 m2 uz vie-
nu skolēnu. Turklāt vienlaicīgi varēs 
pusdienot tikai viena klase. Šis jau-
tājums ar katru skolu tika pārrunāts 

individuāli, jo telpu un izglītojamo 
lielums atšķiras.

Attiecīgās pagastu pārvaldēs tiks 
nozīmēti atbildīgie par pašvaldībai 
piederošo transportlīdzekļu, kuri 
tiek izmantoti izglītojamo pārva-
dāšanai, dezinfi cēšanu. Izglītoja-
mo pārvadāšanas laikā ir aizliegts 
pārvadāt nepiederošās personas. Ja 
izglītojamais  ceļā  uz/no  izglītības 
iestādes izmanto  transportu, kurā  
kontaktējas  ar  citām  personām, iz-
ņemot  savus  ģimenes locekļus  vai  
klases biedrus, jālieto sejas  maskas.

Izglītības iestādi  nedrīkst  apmek-
lēt cilvēki, kuri  atgriezušies  no  ār-
valstīm, kuras SPKC  ir  noteicis  kā  
valstis  ar  palielinātu  COVID -19  iz-
platību. Šiem cilvēkiem būs jāatrodas 
pašizolācijā. Ja tas ir izglītojamais, 
tad mācību iestāde nodrošina indivi-
duālu attālinātu  mācību  procesu.

Izglītojamie, vecāki un skolo-
tāji tiek aicināti iepazīties ar Iz-
glītības un zinātnes ministrijas 
noteiktajiem ieteikumiem mācī-
bu procesa organizēšanā vietnē 
izm.gov.lv, kā arī sekot skolu in-
dividuāliem norādījumiem, ku-
rus būs jāievēro mācību gada ga-
rumā. Detalizētāku informāciju  
par  mācību  procesu  var  atrast  
attiecīgās izglītības iestādes mā-
jas lapā, kā arī noskaidrot pie 
Jūsu bērna klases audzinātājas/ 
pirmsskolas skolotājas.

Dainis Bitiņš 
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Ilga mūža noslēpums meklējams kustībā
2. augustā Medumu pagasta iedzīvo-

tāja Marija Pukinska nosvinēja savu 
101. dzimšanas dienu. Šajā nozīmīgajā 
dienā ar viņu kopā bija Marijas kun-
dzes kuplā saime. Daugavpils novada 
domes vārdā sirmgalvi apsveica nova-
da domes priekšsēdētāja 1. vietnieks 
Aivars Rasčevskis un Sociālā dienesta 
vadītāja Anna Jegorova, novēlot Mari-
jai stipru veselību un vēl ilgus dzīves 
gadus.

Jautāta, kas ir viņas ilgā mūža noslē-
pums, sirmgalve teic, ka tā ir kustēša-
nās: “Soļoju un soļoju.” Taču viņa nav 
pirmā ilgdzīvotāja dzimtā, Marijas vec-
tēvs nodzīvojis līdz 110 gadu vecumam. 

Gaviļnieces meita Marija stāsta, ka 
mamma allaž atrodas kustībā. Viņas 
ikdienas rituāls ir pastaiga apkārt mā-
jai, kurā pavadīts vai viss viņas mūžs. 
Māju gleznainā vietā Medumu pagastā 
savulaik uzcēluši abi ar vīru, kurš sen 
jau ir aizsaulē. Šajā mājā abi izaudzi-
nājuši piecus bērnus, viņu dzimtas lep-
nums ir 10 mazbērni un 13 mazmaz-
bērni.

Beidzamajos gados savā mājā sirm-
galve dzīvo vien vasarās kopā ar mei-
tu Mariju, kura uzņēmusies rūpes par 
savu sirmo māmuļu. Turpat blakus 
kaimiņmājā dzīvo dēls Viktors, bet 
Kalkūnē dzīvo meita Janīna. Vasarā 
pie mājas sazaļo dārzs un puķes, bet 
pa ziemu Marija pārceļas pie meitas uz 
pilsētu, jo māju ir grūti piekurināt. 

Svētkos kopā ar viesiem sirmgalve 
paceļ šampanieša glāzi un noskaita 
poļu valodā jestru pantiņu. Pati Mari-

ja ir lietuviete, bet vīrs bija polis, tāpēc 
ģimenē runājuši poļu valodā, bet uz lie-
tuviešu sarunvalodu ar vīru pārgājuši 
vien brīžos, lai tolaik vēl mazie bērni 
nesaprastu, par ko vecāki runā. 

Sirmgalves mūžs nav bijis viegls. 
Marija piedzima 1919. gadā Krievijā, 
Omskas pilsētā, kurp viņas vecāki bija 
devušies bēgļu gaitās. Taču drīz vien 
ģimene atgriezās Latvijā un palika 
Medumu pagastā. Jau no sešu gadu 
vecuma Marija gāja ganos. Vēlāk strā-
dāja kolhozā un sovhozā, beidzamos 
gadus bija apkopēja sovhoza kantorī. 
Visu dzīvi kopusi dārzu un turējusi 
lopus, lai varētu uzturēt lielo saimi. 
Nav izticis arī bez smagiem pārdzī-
vojumiem - 25 gadu vecumā gāja bojā 
Marijas meita, arī viens no dēliem jau 
ir aizsaulē. Pati sirmgalve pārdzīvojusi 
divus infarktus. Marija dzīvo paļāvībā 
un ticībā Dievam, ievēro visas baznīcas 
tradīcijas, arī gavēni, iemācījusi to arī 
saviem bērniem un mazbērniem. Acis 
gan vairs tik skaidri neredz, lai varētu 
lasīt, taču pātaru grāmata viņai nav 
vajadzīga, sirmgalve zina no galvas 
visas lūgšanas, kurām veltī laiku ik 
dienu.     

Meita Marija stāsta, ka mātei ļoti pa-
tīk dziedāt dziesmas dažādās valodās. 
Viena no tām esot latviešu dziesma 
“Izabella”. Meitai uzdungojot dziesmas 
vārdus “tur nebij’ nekas, tik krūmiņš 
kustējās”, sirmgalvei sejā atplaukst 
patīkamu atmiņu smaids. Arī uzgriezt 
kādu valsi viņa vēl nesen spējusi itin 
labi. Meita Marija un dēls Viktors stās-

ta, ka, izdzirdot mūziku, māmuļa pa-
spērusi malā austo grīdceliņu, lai ne-
traucē griezt valsi, un mācījusi saviem 
bērniem dejot. 

Ģimenē allaž valdījusi saticība. Bēr-
ni izaudzināti par krietniem cilvēkiem. 
Viktors ar māsu atmin, ka vecāki ne-
kad nav bērnus pēruši, par nedarbiem 
sodīja, iedzenot ezerā un liekot stāvēt 
ūdenī, kamēr lūpas zilas. Tikai vienu 
reizi tēvs gan esot ar siksnu nopēris, 
taču bijis arī, par ko, saka Marija.  

Malkojot gardu zāļu tēju, raisās pa-
tīkamas un senas atmiņas. Reiz Ma-

rijas kundze pati gājusi pļavās vākt 
dažādas zālītes tējiņām, bet tagad 
izbauda meitas sarūpēto tēju. Arī ne-
kāda lielā stāstniece pati vairs neesot, 
tāpēc klausās savu bērnu atmiņās, ik 
pa laikam piebilstot, ka dzīvē daudz ir 
pārdzīvots un piedzīvots, un ar mīles-
tības un sirsnības pilno acu skatienu 
uzlūkojot savus mīļos.  

Inese Minova

Sociālo dienestu vadītāji mācījās tikt galā ar krīzes situācijām
12. augustā atpūtas bāzē “Virogna” 

notika ikgadējā Latvijas pašvaldību 
sociālo dienestu vadītāju apvienības 
“Vasaras skola”, uz kuru pulcējās sa-
vas nozares speciālisti no visas Latvi-
jas. Šāda vasaras skola tiek rīkota ar 
mērķi stiprināt sociālo dienestu vadī-
tāju profesionālās prasmes tikt galā 
ar iepriekš nezināmām situācijām 
sava dienesta vadīšanas kontekstā.

Šāda vasaras skola tiek rīkota ik 
gadu kādā no Latvijas pašvaldībām 
un notiek divu dienu garumā, taču 
pandēmija tās norisē ieviesusi savas 
korekcijas, proti, šogad vasaras skola 
notiks trijās vietās - Daugavpils no-
vadā, Siguldā un Ventspils novadā, 
veidojot mazākas dalībnieku grupas, 
lai varētu ievērot visus šā brīža iero-
bežojumus un prasības. Jāteic, ka da-
lībai vasaras skolai Latgalē pieteicies 
vislielākais dalībnieku skaits, kas pa-
tīkami pārsteidz Daugavpils novada 
sociālā dienesta vadītāju Annu Jego-
rovu: “Latgale pievilina un ir patīka-
mi būt tik skaistā vietā kā Virogna.” 

Nodarbības sociālo dienestu vadītā-
jiem vadīja līderprasmju trenere, su-
pevizore Arita Featherstone, palīdzot 
apgūt jaunas teorētiskās un prak-
tiskās iemaņas. Pasākums notiek ar 
Labklājības ministrijas fi nansiālu at-
balstu. 

Uzrunājot pasākuma dalībniekus, 
Daugavpils novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks Aivars Rasčevskis 
uzsvēra, ka priekšā ir daudz dažādu 
pārmaiņu, saistītu ar administratīvi 
teritoriālo reformu, taču sociālo die-

nestu nozīme saglabāsies vienmēr: 
“Nāks vēlēšanas un jauni vadītāji, 
viss notiks pa jaunam, bet jums būs 
jāpaliek un jācīnās ar tām sociālajām 
problēmām, kas pastāv ikdienā, tāpēc 
šeit gūtā pieredze būs ļoti vērtīga.” 

Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu 
vadītāju apvienības valdes priekšsē-
dētājas vietniece, Vecumnieku novada 
domes Sociālā dienesta vadītāja Ina 
Jankevica ir priecīga piedalīties vasa-
ras nometnē tieši Daugavpils novadā, 
jo viņu sajūsmina latgaliešu viesmīlī-
ba un labsirdība. 

Viņa atzīst, ka šāgada vasaras sko-
las galvenā tēma ir sociālo dienestu 

vadītāju iekšējās kapacitātes stiprinā-
šana neparedzētos apstākļos, krīzes 
situācijās. Liels pārbaudījums sociā-
lajiem dienestiem bijusi pandēmija, 
kuras dēļ nācies ļoti strādāt ar saviem 
resursiem, lai šajā situācijā spētu ātri 
reaģēt. Tāpēc esot svarīgi mācīties 
pašiem un dienesta darbiniekiem tikt 
galā ar šo situāciju. “Ceram gūt atzi-
ņas, kā palīdzēt sev un saviem dar-
biniekiem pārvarēt iekšējo trauksmi. 
Arī savstarpējā komunikācija un pie-
redzes apmaiņa ir ļoti būtiska,” teic I. 
Jankeviča.  

Tomēr COVID-19 radītā spriedze 
sociālajā jomā nav vienīgā problēma. 

Ina Jankevica atzīst, ka bažas rada 
tuvākā nākotne saistībā ar adminis-
tratīvi teritoriālo reformu. “Daudzi 
runā par un ap šo reformu, bet kon-
krētas atbildes uz šo jautājumu nav. 
Ir pieņemts likums, ka ir jāīsteno šī 
ATR, bet kā tieši tā darbosies, kāda 
būs struktūra un atbildība, par to ne-
viens nerunā. Ir dienesti, kas reģionos 
jau nāk kopā un domā par nākotnes 
modeli. Tas ir viens no būtiskākajiem 
izaicinājumiem sociālajam dienestam, 
šī neziņa darbiniekos rada trauksmi,” 
saka I. Jankeviča.  

Viens no sāpīgākajiem jautājumiem 
saistībā ar klientiem ir veco ļaužu ap-
rūpe, jo šo klientu kļūst arvien vairāk, 
bet nodrošināt kvalitatīvu pakalpoju-
mu ir grūti tāpēc, ka daudziem sirm-
galvjiem tuvinieki ir ārzemēs, daudzi 
atsakās apmaksāt viņu aprūpi. Ina 
Jankevica teic, ka vienu brīdi Labklā-
jības ministrija bija sākusi runāt par 
šo problēmu, taču risinājums netika 
rasts un pagaidām šis jautājums ne-
tiek vairs aktualizēts. 

Raizes rada arī gaidāmā GMI pa-
balsta paaugstināšana no nākamā 
gada, kas gulsies uz pašvaldību ple-
ciem, taču pagaidām esot neziņa, kā 
tiks veidots nākamā gada pašvaldību 
budžets gaidāmās reformas priekšva-
karā. 

Joprojām valsts līmenī neesot atrisi-
nāts jautājums par jaunu speciālistu 
piesaisti sociālajai jomai, darbinieku 
trūkst. “Zinu, ka daudzos dienestos 
ir vakances jau daudzus gadus, tā-
pēc tiek izmantoti iekšējie resursi, lai 
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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 ID 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
Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

07.09. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

21.09. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Daina Amosova
04.09. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
17.09. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
Jānis Belkovskis
07.09. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00
21.09. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-12.00
Andrejs Bruns
07.09. Laucesas kultūras nams 09.00-12.00

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

Jevgeņijs Gridasovs
16.09. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
23.09. Salienas pagasta pārvalde 08.00-10.00
Viktors Kalāns
10.09. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-13.00
24.09. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-13.00
Jānis Kudiņš

07.09. Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 14.00-15.00

21.09. Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 14.00-15.00

Juris Livčāns
21.09. c. Vecstropi, Sociālā dienesta telpās 16.00-18.00
Visvaldis Ločs
10.09. Medumu pagasta jauniešu centrs 17.00-19.00
17.09. Medumu pagasta jauniešu centrs 17.00-19.00
24.09. Medumu pagasta jauniešu centrs 17.00-18.00
Aleksejs Mackevičs
01.09. Biķernieku pagasta pārvalde 13.00-16.00
02.09. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-16.00

03.09. Salienas pagasta pārvalde 14.30-15.30

14.09. Biķernieku pagasta pārvalde 15.30-17.30

16.09. Naujenes pagasta pārvalde 14.30-15.30

21.09. Ambeļu pagasta pārvalde 14.30-15.30

28.09. Biķernieku pagasta pārvalde 15.30-17.30
Guntars Melnis
07.09. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00
14.09. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00 
Vjačeslavs Moskaļenko

Septembrī pieņemšanas nenotiks
Olesja Ņikitina
04.09. DNKC ”Vārpa”, Dobeles iela 30, Daugavpils  14.00-16.00
11.09. Tabores pagasta pārvalde 14.00-16.00
18.09. Demenes pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aleksandrs Sibircevs
04.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00
12.09. Sventes vidusskola 09.00-10.00
22.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Ilmārs Skuķis
15.09. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-13.00
Regīna Tamane
09.09. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-16.00
16.09. Skrudalienas daudzfunkcionālais centrs 14.00-16.00
23.09. Salienas pagasta pārvalde 14.00-16.00
30.09. Demenes pagasta pārvalde 14.00-16.00

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

2020. gada 14. augsta ārkārtas sēdē pieņem-
ti 6 lēmumi:
 Atbrīvoja ar 17.08.2020. Gaļinu Piščuļonoku no 

Medumu speciālās pamatskolas direktora amata pēc 
darbinieka un darba devēja vienošanās.
 Iecēla ar 18.08.2020. Ēriku Lukmanu par Medu-

mu speciālās pamatskolas direktoru.
 Grozīja novada domes 20.06.2017. lēmumu Nr. 

11 “Par Daugavpils novada domes pastāvīgo ko-
miteju ievēlēšanu”: izslēdza no Finanšu komitejas 

sastāva Jāni Vagali, deputātu no „Saskaņa” sociāl-
demokrātiskā partija un ievēlēja par Finanšu komi-
tejas locekli Dainu Amosovu, deputāti no „Saskaņa” 
sociāldemokrātiskā partija. 
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 3 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Kalupes, Līksnas un 
Sventes pagastā.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.

Daina Amosova pildīs
 Daugavpils novada domes deputātes pienākumus 

No 14. augusta Daugavpils novada domes deputā-
tu rindas papildinājusi Daina Amosova, kura startēja 
2017. gada pašvaldību vēlēšanās no sociāldemokrā-
tiskā partijas „Saskaņa” saraksta. Daina Amosova 
stājās iepriekšējā partijas biedra Jāņa Vagaļa vietā, 
kura deputāta pilnvaras tika izbeigtas pirms termi-
ņa ar 3. jūliju. Saskaņā ar Daugavpils novada do-
mes 2017. gada 3. jūnija vēlēšanu rezultātiem Daina 
Amosova ir nākamā kandidāte sociāldemokrātiskās 
partijas „Saskaņa” sarakstā, kas ieguvusi vislielāko 
vēlētāju balsu skaitu (1693 balsis).

Daugavpils novada domes deputāti vienbalsīgi ap-
stiprināja viņas kandidatūru un iecēla par pašvaldī-
bas Finanšu komitejas locekli, kur iepriekš darbojās 
J. Vagalis.  

Daina Amosova strādā par sporta skolotāju Dau-
gavpils Logopēdiskās internātpamatskolas attīstības 
centrā. Ir bijusi Daugavpils novada domes deputāte 
pēc 2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanām.

Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumos
23. jūlija Daugavpils novada domes sēdē tika ap-

stiprināti grozījumi Daugavpils novada domes 2011. 
gada 12. maija saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils 
novada administratīvajā teritorijā”. 

Izmaiņas esošajos sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas noteikumos bija nepieciešamas, lai paredzē-
tu iespēju uzstādīt mazākus konteinerus vai arī mar-
ķētus atkritumu maisus gadījumos, ja rodas mazāks 
atkritumu daudzums. 

Jāšķiro arī metāls
Atbilstoši marķētos konteineros būs jāievieto šķiro-

ti, pārstrādei derīgi atkritumi. Ja iepriekš tajos varē-
ja šķirot papīru, stiklu, plastmasu, tad turpmāk būs 
iespēja šķirot arī metālu (skārda bundžas). Savukārt 
cita veida marķētos atkritumu konteineros būs jāie-
vieto nešķiroti atkritumi, kas nesatur  papīru, stiklu, 
plastmasu un metālu. 

Atkritumi jāievieto tikai savā tvertnē
Sadzīves atkritumi būs jāievieto tikai tajā atkritu-

mu tvertnē vai marķētajā maisā, kas saskaņā ar no-
slēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir pare-
dzēts, apsaimniekojot konkrēto nekustamo īpašumu. 

Atkritumu apsaimniekotāju pienākumi
Atkritumu apsaimniekotāja pienākumos ir nodro-

šināt atkritumu savākšanai nepieciešamo atkritumu 
tvertņu skaitu, veidu un tilpumu, kā arī jānodrošina 
iespēja iegādāties marķētus atkritumu maisus, ņe-
mot vērā atkritumu daudzumu un izvešanas biežu-
mu.

Pēc kāda grafi ka izvedīs atkritumus?
Dalīto atkritumu savākšanas punktos apsaimnie-

kotājam atkritumi būs jāizved pēc nepieciešamības, 
kad tvertne būs piepildīta, saskaņā ar izvešanas gra-

fi ku, par kuru varēs vienoties individuāli. Maksa par 
atkritumiem tiks noteikta pēc faktiski izvesto atkri-
tumu daudzuma. 

Līgumi jānoslēdz visiem, arī vasarnīcām
Vasarnīcu, vasaras mītņu (tanī skaitā dārzkopības 

teritorijā esošas vasarnīcas vai vasaras mītnes), kā 
arī citu īslaicīgas apmešanas ēku īpašniekiem, val-
dītājiem, lietotājiem vai to pilnvarotām personām ir 
jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par 
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu un uzglabāšanu. 

Kā rīkosies ar pārkāpējiem?
Sods par noteikumu pārkāpumu ir atrunāts Atkri-

tumu apsaimniekošanas likumā un piemērojams no 
š.g. 1. jūlija: 

• 9. nodaļas 43. panta pirmajā daļā: ”Par sa-
dzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepieda-
līšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanā piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu fi ziskajai personai no 10 līdz 150 nau-
das soda vienībām, bet juridiskai personai – no 50 
līdz 300 naudas soda vienībām.” (1 naudas soda 
vienība ir 5 eiro).

• 9. nodaļas 43. panta otrajā daļā: ”Par atkri-
tumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu atkritumu 
radītājam vai valdītājam — fi ziskajai personai — 
no 14 līdz 200 naudas soda vienībām, bet juridis-
kajai personai — no 50 līdz 560 naudas soda vienī-
bām” (1 naudas soda vienība ir 5 eiro).
Kad izmaiņas noteikumos sāks darboties?
Noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas Daugavpils novada pašvaldības bez-
maksas izdevumā ”Daugavpils Novada Vēstis”.

darbs tiktu padarīts. Bet tas veicina izdegšanu. So-
ciālie darbinieki noveco, izdeg. Jaunie iet mācīties, 
bet strādāt profesijā nevēlas. Esam par to runājuši 
ar Labklājības ministriju, vai tās būtu kādas prog-
rammas, atbalsts, piemaksas vai bonusi, paātrinā-
tās pensijas sociālajiem darbiniekiem. Diemžēl ne-
esam saklausīti, bet šī problēma jārisina valstiskā 
līmenī,” saka I. Jankeviča.  

To, ka šāda vasaras skola ir ļoti nepieciešama so-
ciālo dienestu vadītājiem, atzīst arī Daugavpils no-
vada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova: “Mēs 
nodarbībās vairāk strādājam ar savu “es”, pētām 
savu būtību, kā varam strādāt ar klientiem, risināt 
sociālas problēmas, dalāmies pieredzē. Tāda satik-
šanās ir iespēja uzzināt, kas jauns ir katrā novadā, 

kā mēs katrs pārdzīvojam ārkārtas situāciju.” Lai 
arī turpmākā situācija ar pandēmijas izplatību nav 
zināma, viņa cer uz labāko, jo tieši sociālie darbinie-
ki ir tie, kas pirmie dodas palīgā cilvēkiem ārkārtas 
situācijā. 

Anna Jegorova uzsver, ka sociālās problēmas 
vienmēr bija un būs, taču katrā reģionā tām ir sava 
specifi ka: “Protams, Latgalē daudz kas jārisina, īpa-
ši nodarbinātības, uzņēmējdarbība jomā, kaut kā-
dās jaunās idejās un formās, kas ļaus cilvēkiem gūt 
ienākumus. Šobrīd mūs satrauc, ka iedzīvotāju ie-
nākumi ir ļoti minimāli, daudzi sakarā ar ārkārtas 
situāciju zaudējuši darbu. Tuvojas jaunais mācību 
gads, bērni jāsagatavo skolai, jāsapērk kancelejas 
preces un viss nepieciešamais. Nezinām, vai viss 

notiks klātienē vai attālināti. Taču sociālie darbi-
nieki nevar strādāt attālināti, mums jāredz klients, 
ar viņu jārunā, jārisina viņa problēmas. Lai to pa-
veiktu, mums pašiem jābūt ļoti stipriem.” 

Viņa uzsver, ka šajā seminārā gūtās zināšanas un 
atziņas katrs sociālā dienesta vadītājs tālāk nodos 
saviem darbiniekiem, lai stiprinātu sava dienesta 
resursus un potenciālu.  

 Inese Minova
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Medumu speciālo pamatskolu vadīs kurzemnieks Ēriks Lukmans
14. augusta Daugavpils novada domes 

ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums at-
brīvot Gaļinu Piščuļonoku no Medumu 
speciālās pamatskolas direktora amata 
pēc darbinieka un darba devēja vieno-
šanās no 17. augusta. Daugavpils nova-
da domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins 
pateicās Gaļinai Piščuļonokai par iegul-
dīto darbu, ilgus gadus vadot šo mācību 
iestādi.

Šajā pašā domes sēdē deputāti vien-
balsīgi apstiprināja mācību iestādes 
direktora amatā Ēriku Lukmanu, kurš 
savus jaunos pienākumus sāks pildīt 
no 18. augusta. Konkursā uz skolas 
direktora amatu bija pieci kandidāti. 
Pašvaldības izpilddirektore Vanda Ke-
zika atzīst, ka pieņemt lēmumu nebija 
vienkārši, jo visi kandidāti bija atbilsto-
ši, taču 29. jūlija novada domes perso-
nāljautājumu izskatīšanas komisijas 
locekļi vienbalsīgi par atklātā konkursa 
uz Medumu speciālās pamatskolas di-
rektora amatu uzvarētāju atzina Ēriku 
Lukmanu un virzīja viņa kandidatūru 
saskaņošanai ar Izglītības un zinātnes 
ministriju un apstiprināšanai novada 
domes sēdē.  

Nāk ar jaunām idejām
Ēriks Lukmans ir pabeidzis Pleska-

vas Valsts pedagoģisko institūtu kā 
vidusskolas ģeogrāfi jas un bioloģijas 
skolotājs, ieguvis profesionālo maģistra 
grādu un piektā līmeņa profesionālo 
kvalifi kāciju. Strādājis par skolotāju 
Tukuma 2. vidusskolā, no 1993. gada 
bija Tukuma 3. vidusskolas direktors, 
no 2005. gada – Tukuma pilsētas paš-
valdības izpilddirektors, no 2009. gada 
bija Tukuma novada pašvaldības va-
dītāja vietnieks izglītības un kultūras 
jomā, bet nu jau sešus gadus ir Tukuma 
novada domes priekšsēdētājs. 

Lēmumu tik krasi mainīt savu dzīvi 
un darbu Ēriks Lukmans pamato ar 
vēlmi atgriezties jomā, kas viņam ir 
tuvāka. “Esmu 12 gadus strādājis iz-
glītības sfērā, vadīju izglītības iestādi. 
Konkrētie darbi, kas tiek realizēti bēr-
nu izglītošanā un audzināšanā, man to-
mēr ir tuvāki. To esmu sapratis pēc 14 
darba gadiem pašvaldībā. Man jādara 
tas, kas sirdij tuvāks un ko es labāk pro-
tu,” saka Ēriks Lukmans. Pārcelties no 
Tukuma uz Daugavpils novadu viņam 
nemaz neesot tik sarežģīti, jo Demenes 
pagastā viņa ģimenei pieder īpašums, 

ko sākotnēji plānojuši izmantot kā va-
saras atpūtas vietu, bet tagad tā kļūšot 
par pastāvīgo dzīvesvietu. “Protams, 
Tukumā mums arī paliek māja, taču ik-
dienas dzīve un darbs tagad paies Dau-
gavpils novadā,” teic Ē.  Lukmans.

Strādāt specialā skolā viņam esot 
jauns izaicinājums, jo līdz šim strā-
dājis vispārizglītojošās izglītības ies-
tādēs, bet ar speciālo izglītību vairāk 
sastapies, strādājot  pašvaldībā, jo arī 
Tukumā esot liela speciālā izglītības 
iestāde. “Esam tur veikuši savas refor-
mas, ir pieņemti lēmumi, kādā veidā 
mēs nodrošinām bērniem ar īpašām 
vajadzībām visas nepieciešamās lietas. 
Ar Medumu skolu nedaudz jau esmu 
iepazinies. Esmu to divreiz apmeklējis, 
un kopējais iespaids ir ļoti pozitīvs gan 
par skolas fi zisko vidi, gan par skolas 
kolektīvu. Saprotu, ka ir daudz izdarīts 
un tas ir direktores nopelns. Viņai bija 
daudz jādara, lai panāktu to, ko mēs ta-
gad redzam. Protams, es nāku ar savu 
redzējumu. Mēs Tukuma novadā vei-
dojam šo specialās izglītības attīstības 
centru, kas ir viens no IZM iespējamiem 
virzieniem. Ceru, ka kopā ar pašvaldību 
to varēsim izveidot arī Medumos. Nāk 
arī pašvaldību reforma, tam visam būs 
jāpieskaņojas. Zinu, ka Ilūkstes novadā 
arī ir speciālās izglītības iestāde. Bet iz-
veidot šo attīstības centru no pirmssko-
las līdz profesionālai ievirzei būtu lielais 
mērķis,” savos plānos dalās jaunais di-
rektors. Viņš redz nepieciešamību arī 
uzlabot skolas nodrošinājumu ar jaunā-
kajām tehnoloģijām, kas ir iespējams, 
piesaistot projektu līdzekļus, proti, runa 
ir par digitalizāciju, kuras nozīmīgumu 
parādījusi šogad epidēmijas izraisītā si-
tuācija. Šīs tehnoloģijas varētu izman-
tot pedagogi mācību stundās zināšanu 
sniegšanai, kā arī paši bērni varētu ap-
gūt jaunākās tehnoloģijas dažādos mā-
cību priekšmetos.    

Pēc Ērika Lukmana domām tuvāka-
jā laikā būtu jārisina arī jautājums par 
skolas plašo saimniecību, kas ir gandrīz 
piecus hektārus liela. “Būtu jāveic un 
jāpārskata zemesgrāmatas lietas, vai 
ēkas un būves ir vai nav  nepieciešamas 
mācību procesam, jārisina ar pašvaldī-
bu jautājums par to un teritorijas tālā-
ku izmantošanu,” saka skolas direktors. 
Par svarīgu viņš uzskata arī kadru jau-
tājumu, jo pedagogi noveco, tāpēc būtis-

ki ir piesaistīt jaunus speciālistus.  
Gandarījums par paveikto
Gaļina Piščuļonoka, kura skolu vadī-

jusi 28 gadus, pārliecināta, ka vadības 
groži tiek nodoti drošās rokās. Kopumā 
pedagoģijā viņa nostrādājusi 44 gadus. 
Pirmā darba vieta bijusi Raudas palīg-
skola, kur strādāja par skolotāju. Me-
dumu speciālajā pamatskolā strādāja 
kopš 1992. gada, laika gaitā ieguvusi 
vēl vienu izglītību -- pedagoga defekto-
loga kvalifi kāciju, piecas reizes piedzī-
vojusi skolas nosaukumu maiņu.

Ilggadējā skolas direktore atzīst, ka 
darbs ar īpašiem bērniem nav viegls un 
veicinājis izdegšanu, tāpēc tas bijis par 
iemeslu aiziešanai no darba. “Domāju, 
ka ir laiks skolā kaut ko mainīt uz pozi-
tīvo pusi, bet vietā lai nāk cilvēks ar jau-
nām idejām, enerģiju un entuziasmu,” 
saka pedagoģe.

Viņa uzsver, ka visu darba mūžu 
centusies veltīt lielu uzmanību audzēk-
ņiem un arī darbam ar viņu ģimenēm, 
kas nav viegli, jo vairums audzēkņu 
nākot no trūcīgām un nelabvēlīgam ģi-
menēm. “Skolā centāmies viņiem radīt 
mājīgu vidi. Ikdienā bērni dzīvo inter-
nātā un vairums brīvdienās labprātāk 
izvēlas palikt tepat, nevis braukt mājās. 
Mūsu bērniem ir grūti mācīties, bet viņi 
ir ļoti radoši un talantīgi.”   

Skolas direktore atzīst, ka šajos ga-
dos ar pašvaldības atbalstu uzlabota 
skolas materiāli tehniskā bāze, skola 

mainījusies vizuāli. Audzēkņi nav izo-
lēti no sabiedrības, bet aktīvi piedalās 
dažādos pasākumos novada un valsts 
mērogā, skola tiek uzņemti viesi. Arī 
sabiedrības attieksme pret bērniem ar 
īpašām vajadzībām esot mainījusies uz 
labo pusi. “Tagad skolā mācās bērni ar 
ļoti smagām diagnozēm, taču pedagogi 
palīdz viņiem iekļauties sabiedrībā, at-
tīstīt bērnu spējas,” saka G. Piščuļono-
ka.  Pašlaik skolā tiek īstenotas piecas 
mācību programmas. Šis būs jau tre-
šais mācību gads, kad skola īstenos pro-
fesionālās izglītības programmas. Pēc 
divu gadu apmācības audzēkņiem ir 
iespēja iegūt virtuves darbinieka kvali-
fi kāciju. Šogad pirmās grupas audzēkņi 
pirmo reizi kārtoja pārbaudījumus un 
uzrādījuši ļoti labas sekmes.  

Lai arī darba gaitā direktore saskāru-
sies ar dažādām grūtībām, viņa ir gan-
darīta par paveikto un vēlas pateikties 
visam skolas kolektīvam, kas allaž bijis 
kā vienota ģimene. 

Pensijas vecumu Gaļina Piščuļonoka 
sasniegusi jau pirms četriem gadiem, 
bet tikai tagad beidzot varēs doties pel-
nītā atpūtā, lai vairāk veltītu laika sa-
vai ģimenei un īstenotu sen lolotu sapni 
par ceļošanu. 

Inese Minova

Špoģu vidusskola - labāko mazo skolu pieciniekā
Ata Kronvalda fonds ir noteicis jau-

no, 2019./2020. mācību gada skolu rei-
tingu “Lielā Pūce”. Skolu reitingu vei-
do, balstoties uz skolēnu rezultātiem 
valsts un atklātajās olimpiādēs, skolē-
nu zinātniskās biedrības konferencēs 
un citās valsts mēroga zinību sacensī-
bās. „Lielās Pūces” mērķis ir sekmēt 
skolu aktivitāti skolēnu talantu attīs-
tīšanā un dot vecākiem objektīvu infor-
māciju par skolu pieredzi un/vai iespē-
jām talantīgo skolēnu spēju izkopšanā.

Šogad reitingā ir iekļautas 30 Valsts 
ģimnāzijas, 66 “lielās” skolas un 91 
“mazās” skolas.

Mazo skolu grupā reitinga augšgalā 
nemainīgi pirmā ir RTU Inženierzi-
nātņu vidusskola, kurai seko Rudzātu 
vidusskola, Daugavpils Saskaņas pa-
matskola, Mežciema pamatskola, kā 
arī Špoģu vidusskola. RTU Inženier-

Rudzātu vidusskola šogad nemainīgi 
ierindojās otrā vietā, pierādos prasmes 
strādāt profesionāli un mērķtiecīgi. Pēc 
gada pārtraukuma reitinga pieciniekā 
šogad atgriežas Daugavpils Saskaņas 
pamatskola, savukārt Mežciema pa-
matskola no 23. vietas pagājušā gadā 
pakāpusies uz 4. vietu. Šogad īpaši uz-
teicams ir Špoģu vidusskolas darbs, jo 
tas ir palīdzējis skolai iekļūt reitingā 
un uzreiz ierindoties 5. vietā.

No Daugavpils novada skolām aug-
sto vietu mazo skolu vidū ieņem arī 
Salienas vidusskola, kura reitingā ar 
vienlīdzīgām ballēm ir ievietota sešu 
skolu starpā un atrodas 9. vietā.

Šogad lielo skolu grupā reitinga 
augšgalā ir: Rīgas Klasiskā ģimnāzija, 
Rīgas 10. vidusskola, Rīgas 40. vidus-
skola, Rīgas Franču licejs, Daugavpils 
tehnoloģiju vidusskola – licejs. Rīgas 

zinātņu vidusskolas sniegumu veici-
na augsti kvalifi cētiem mācību spēki,  

lieliska mācību tehniskā bāze, kā arī 
motivēti un mērķtiecīgi skolēni. Arī 
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Izglītības īstenošanas vietā Višķi norit lauksaimniecības programmas akreditācija

Daugavpils Būvniecības tehniku-
ma izglītības programmas īsteno-
šanas vietā “Višķi” notiek jauniešu 
uzņemšana divās mācību program-
mās “Lauksaimniecības tehnika” ar 
kvalifi kāciju lauksaimniecības me-
hanizācijas tehniķis un “Augkopība” 
ar kvalifi kāciju augkopības tehniķis. 
 Uzņemšana ilgs līdz 15. augustam, 
taču uz šo brīdi grupas jau praktis-
ki ir nokomplektētas, atzīst izglītī-
bas programmas īstenošanas vietas 
“Višķi” direktore Anita Lāčauniece. 
Ņemot vērā, ka Višķos uzņemšana 
sākās krietni vēlāk nekā citās mācī-
bu iestādēs, rezultāti esot ļoti ieprie-
cinoši.

Daugavpils Būvniecības tehniku-
ma direktores vietniece izglītības 

jomā Oksana Soročina atgādina, ka 
no 1. jūlija Daugavpils Būvniecības 
tehnikums ir pārņēmis bijušo Mal-
navas koledžas izglītības programmu 
īstenošanas vietu “Višķi”. Tāpat tika 
pārņemts arī 4. kurss ar 15 izglītoja-
miem, kuri 1. septembrī turpinās mā-
cības jau kā Daugavpils Būvniecības 
tehnikuma audzēkņi.

Oksana Soročina atzīst, ka nākot-
nes perspektīvas ir diezgan ambicio-
zas, plānojot izglītības programmas 
īstenošanas vietas “Višķi” attīstību 
ilgtermiņā: “Šajā īsajā laika posmā 
esam paspējuši pieteikties pieaugu-
šo izglītības projektā, un Višķos tiks 
izveidotas 5-6 izglītības programmas, 
kurās uzņemšana sāksies jau augus-
ta beigās, bet rudenī tiks uzsāktas 

mācības pieaugušo izglītības grupās.”
Sākot ar nākamo mācību gadu tiek 

plānots gatavot lauksaimniecības 
mehanizācijas tehniķus arī četrgadī-
gajā izglītības programmā, kas ir mo-
dulāra izglītības programma. “Tā būs 
četrgadīga izglītības programma, kas 
tiek fi nansēta no valsts budžeta. Tad 
arī Daugavpils Būvniecības tehni-
kumam būs daudz plašākas iespējas 
gan pilnveidot bāzi, gan infrastruk-
tūru. Uzsvars tiks likts uz sadarbību 
ar darba devējiem, vietējām zemnie-
ku saimniecībām un uz pieaugušo 
izglītību. Tāpēc nākošajā plānošanas 
periodā izglītības pamatnostādnēs ir 
ielikts tas, ka izglītībai ir jābūt pie-
ejamai visiem,” saka O. Soročina.

Struktūrvienības vadītāja Anita 
Lāčauniece uzsver, ka lauksaimniecī-
bas profesijas ir pieprasītas un darbu 
pēc tehnikuma absolvēšanas jaunie 
speciālisti var atrast tepat Latvijā 
gan zemnieku saimniecībās, gan da-
žādos lauksaimniecības uzņēmumos 
un servisos. Oksana Soročina pie-
bilst, ka turpmāk tiks uzlabota saik-
ne un sadarbība ar darba devējiem, 
lai jauniešiem būtu informācija, kur 
ir nepieciešamas darba rokas. “Jau 
vairākus gadus mēs rīkojam vakan-
ču tirgu, kurp aicinām dažādus uz-
ņēmumus, kuri piedāvā studentiem 
aktuālas vakances.”

Daugavpils Būvniecības tehnikums 
pašlaik uzņemšanas plānu ir izpil-
dījis pilnā apmērā, studētgribētāju 
skaits bija sasniedzis pat 750 izglī-
tojamo. Izglītības īstenošanas vietā 
”Višķi” ir pilnībā nokomplektētas 2 
mācību grupas ar 50 izglītojamajiem 
katrā. “Ņemot vērā arī septembra 

uzņemšanu tajās programmās, ku-
ras netiks nokomplektētas līdz 15. 
augustam, tad uz 1. oktobri kopā ar 
Višķiem varētu iziet uz 1400 izglīto-
jamiem, kas būs vislielākais rādītājs 
pēdējos gados,” saka Oksana Soroči-
na.

Pārņemot izglītības iestādi, tika sa-
glabātas visas darbavietas tiem dar-
biniekiem, kuri vēlējās turpināt strā-
dāt, un ar 1. jūliju ir noslēgti jauni 
darba līgumi. Taču Oksana Soročina 
uzskata, ka vēl papildus būs jāpie-
saista pedagogi, jo parādījās jaunas 
modulārās izglītības programmas, 
tāpat tiks piesaistīti arī Daugavpils 
Būvniecības tehnikuma esošie peda-
gogi.

Perspektīvā ir plānots uzlabot arī 
tehnikuma iekštelpu vizuālo stāvok-
li, piesaistot savus studentus, kuri 
apgūst būvniecības specialitātes. 
Mācību prakses laikā audzēkņi varēs 
veikt praktiskās apmācības, veicot 
iekštelpu remontu.

Daugavpils novada domes izpilddi-
rektore Vanda Kezika uzsver, ka tiks 
izmantota iespēja piedalīties energo-
efektivitātes uzlabošanas projektos, 
lai sakārtotu ēkas arī no ārpuses. 
Sadarbībā ar Daugavpils Būvniecī-
bas tehnikumu tiks veikta  izglītības 
programmu īstenošanas vietas “Viš-
ķi” ēku inventarizācija, lai saprastu, 
kādas ēkas un telpas ir nepiecieša-
mas un saglabājamas.

Inese Minova

Dainis Bitiņš

klasiskā ģimnāzija katru gadu parā-
da labus rezultātus, ierindojoties topa 
augšgalā un esot starp labākajām sko-
lām Latvijā, arī šogad pierādot savu 
izcilību un ierindojoties 1. vietā. Rīgas 
10. vidusskola sevi ļoti veiksmīgi pie-
rādīja jau pagājušā gadā, kad  no 21. 
vietas 2018. gadā, tā pakāpās uz 5. vie-

tu (2019. gadā). Šī skola ir pierādījusi 
savu mērķtiecību un šogad ierindojās 
2. vietā, apsteidzot tādus ilggadējus 
reitinga laureātus kā Rīgas Franču li-
cejs un Daugavpils tehnoloģiju vidus-
skola – licejs. Uzteicams ir arī Rīgas 
40. vidusskolas darbs, šogad šī skola 
ierindojās reitinga 3. vietā.

„Lielā Pūces” pasniegšana plānota 
šī gada augustā vienlaikus ar labāko 
skolotāju godināšanu, kas ieguldījuši 
visnozīmīgāko darbu talantīgo skolēnu 
attīstībā. Ata Kronvalda balvas tradi-
cionāli pasniegs Valsts prezidents, Ata 
Kronvalda fonda padomes priekšsēdē-
tāja Iveta Ķestere un fonda prezidents 

Henriks Danusēvičs.
Sīkāku informāciju par Latvijas sko-

lu reitingu 2019/2020. mācību gadā 
skatiet http://www.skolureitings.lv/

 Avots: Ata Kronvalda fonds

“Druvāni” izdejoja savu 10 gadu jubileju 
5. augustā Maļinovas pagasta saieta 

namā notika Maļinovas pagasta jau-
niešu tautas deju kolektīva “Druvā-
ni” 10 gadu jubilejas koncerts “Dejot 
un priecāties”, kurā klātesošie varēja 
redzēt gan dejas no dziesmu un deju 
svētku repertuāra, gan arī nesen iestu-
dētas jaunas dejas. 

Izveidot un saturēt kopā jauniešu 
kolektīvu ir liels izaicinājums un no-
pietns pienākums, atzīst kolektīva va-
dītāja Antra Dombrovska. 

Pirms desmit gadiem kolektīvs tika 
izveidots no nulles. Antra stāsta, ka 
viņu uzrunājis Maļinovas pagasta pār-
valdes vadītājs Arkādijs Karņickis, 
aicinot veidot pagasta jauniešu deju 
kolektīvu. “Izrādās, pagājušā gadsimta 
trīsdesmitajos gados pagastā esot bijis 
deju kolektīvs, taču pa vidu bija mil-
zīgs pārtraukums. Aicinājumu veidot 
kolektīvu sākumā uztvēru atturīgi, jo 
apzinājos, ka tas nebūs viegli, turklāt 
Maļinovā ir daudznacionāla, galveno-
kārt krievvalodīga vide. Tomēr nolēmu 

tīvā bija 16 meitenes. Pirmos divus ga-
dus faktiski tas bija meiteņu deju ko-
lektīvs. Antra atceras, ka uz to daudzi 
raudzījās ar skepsi, taču deju kolektīva 
tradīcija pagastā bija jaunums, viss 
tika veidots no pamatiem. Pamazām 
sākuši uzrunāt puišus, uzradušies divi 
ļoti aktīvi jaunieši Viktors Andruške-
vičs un Jevgenijs Ščedrovs, kuri prata 
aizraut ar šo ideju arī citus puišus. Drī-
zumā izdevies pilnībā nokomplektēt 
kolektīvu un veiksmīgi sagatavoties 
2013. gada XXV Vispārējiem latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētkiem, kuros 
piedalījās jau kā pilnvērtīgs jauniešu 
deju kolektīvs. 

Tieši uz šo nozīmīgo pasākumu ko-
lektīvs beidzot tika arī pie sava nosau-
kuma. “Kopā ar Viktoru Andruškeviču, 
kas ir vēsturnieks, mēs sākām pētīt 
pagasta vēsturi un uzrakām faktu, 
ka kādreiz Maļinovas nosaukums bija 
Druvāni. Tāpēc nolēmām šo nosau-
kumu dot mūsu  kolektīvam,” stāsta 
Antra. 

pamēģināt,” stāsta Antra. Viņai tolaik 
ļoti palīdzējusi pagasta kultūras nama 
vadītāja Jeļena Koļesnikova, kura ik-
dienā strādāja ar jauniešiem un centās 

viņus uzrunāt, aicinot iesaistīties jau-
najā deju kolektīvā. Sākumā visatsau-
cīgākās izrādījās meitenes. Sākuši ar 
5-6 meitenēm, bet jau pēc gada kolek-
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Nu jau desmit gadus kolektīvs veik-
smīgi darbojas un pa šo laiku paguvis 
piedalīties arī 2018. gada  XXVI Vis-
pārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkos. Tieši iespēja piedalīties šāda 
mēroga pasākumos ir viens no galve-
najiem kolektīva mērķiem un rada jau-
niešos vēlmi darboties. 

Antra atzīst, ka motivēt jauniešus 
dejot nav viegli, turklāt Maļinovas pa-
gastā jaunieši lielākoties nāk no kriev-
valodīgām ģimenēm, tāpēc latviešu 
tautas dejas viņiem ir jauna tradīcija. 
Taču Antrai ir izdevies jauniešus ar 
tām aizraut. “2013. gada dziesmu un 
deju svētki viņiem bija liels pārstei-
gums un pārdzīvojums. Tās bija milzī-
gas emocijas, jaunieši iejutās šo svētku 
atmosfērā, izjuta kopības sajūtu un 

piederību Latvijai.
Tas bija īsts pacēluma laiks,” stāsta 

kolektīva vadītāja. Viņa uzsver, ka jau-
niešiem ir ļoti svarīga kopā būšana un 
emocijām bagāti pasākumi. Viens no 
tādiem ir arī tradicionālā Daugavpils 
novada sporta un deju diena ”Ziemas 
prieki”, par kuras organizēšanu viņa 
ir ļoti pateicīga Aijai Daugelei. “Paras-
ti šis ir pirmais nopietnais pasākums 
jaunam sastāvam, kas nupat sācis ap-
gūt deju soļus. Šis pasākums jauniešus 
ļoti uzrunā un ir pirmais lielais pār-
baudījums. Tā atmosfēra ļoti satuvina 
novada dejotājus, motivē darboties,” 
saka Antra Dombrovska. Jāpiebilst, ka 
2019. gadā folkloras festivālā Polijā ko-
lektīvs “Druvāni” izcīnīja 1. vietu.

Taču kolektīva sastāvs nav mūžīgs, 

jo pusaudži, pabeidzot skolu, dodas 
dzīvē tālāk, un Antrai ir jāmeklē atkal 
jauni dejotāji un jāsāk no nulles mācīt 
viņiem deju soļus. Tā kā Maļinovas pa-
gastā iedzīvotāju skaits nav liels, līdz 
ar to arī jauniešu nav daudz, kolektīvā 
tiek iesaistīti jaunieši arī no kaimiņu 
pagastiem – Dubnas un Višķiem. Paš-
laik kolektīvā ir 18 dejotāji, daži šogad 
pabeiguši vidusskolu, tāpēc Antrai 
septembrī būs no jauna jāuzrunā skolu 
jaunatne, aicinot iesaistīties kolektīvā. 

Šogad, sagaidot kolektīva desmitga-
di, dejotāji jau pavasarī sāka gatavot 
svētku koncerta repertuāru, taču CO-
VID-19 dēļ pasākumu un mēģināju-
mus nācies pārcelt. Taču beidzot ilgi 
gaidītā svētku diena pienāca un jau-
nieši varēja parādīt savu veikumu. 

Svētku pasākumā Maļinovas pagas-
ta pārvaldes priekšsēdētājs Arkādijs 
Karņickis atzinīgi novērtēja deju ko-
lektīva darbību un pateicās vadītājai 
Antrai Dombrovskai par prasmīgu, ra-
došu un mērķtiecīgu darbu Maļinovas 
pagastā, par Maļinovas pagasta vārda 
popularizēšanu  Daugavpils novadā 
un valsts mērogā. Daugavpils novada 
kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mu-
kāne pasniedza pateicības rakstu par 
tautas mākslas tradīciju uzturēšanu 
Daugavpils novada kultūrvidē, Vispā-
rējo latviešu Dziesmu un Deju svētku 
nepārtrauktības procesa sekmēšanu, 
kā arī aktīvu līdzdalību novada pasā-
kumos.

 Inese Minova

Daugavpils novada ezeros pēta zivju resursus 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Saldūdeņu risinājumi” pētnieki jau vai-
rākus gadus pēta Latvijas ezeru un upju 
zivju resursus, lai pašvaldībām ieteiktu 
labāko veidu, kā apsaimniekot ūdens-
tilpes. Vairākas nedēļas pētnieku grupa 
rosījās arī Daugavpils novadā, izzinot 
piecu novada ezeru zivju resursus. 

Vakarā ezerā tiek ielaisti īpaši tīkli, 
kas rīta agrumā tiek vilkti laukā, lai va-
rētu ķerties pie loma izpētes. Mēs devā-
mies līdzi pētniekiem vilkt tīklus no Lie-
lā Ilgas ezera Medumu pagastā. Vēlāk 
vērtīgais guvums tika vests uz pētnieku 
apmešanās vietu Berķenelē, kur sākas 
pats interesantākais izpētes procesa 
posms. 

Daugavpils novada domes Dabas re-
sursu nodaļas Vides pārvaldības spe-
ciālists ezeru apsaimniekošanā Valērijs 
Ašķeļaņecs stāsta, ka Daugavpils nova-
da ezeru izpēte uzsākta jau pirms diviem 
gadiem, šajā laikā apsekoti vairāki ezeri. 
Pērn veikts liels darbs, izpētot Daugavas 
upes posmu novadā, bet šogad turpinās 
ezeru izpēte.

Daugavpils novada dome ir noslēgusi 
līgumu ar SIA “Saldūdeņu risinājumi” 
par piecu ezeru – Sventes ezers, Lielais 
Ilgas ezers, Mazais Ilgas ezers, Šķirste-
ņu un Dervanišku ezers – izpēti. 

SIA “Saldūdeņu risinājumi” vadošais 
pētnieks Matīss Žagars stāsta, ka pēt-
niecības darbā tiek izmantota standarta 
zinātniskā metodika, kas  

ļauj noskaidrot ne tikai zivju resursus, 
bet arī to, kādā stāvoklī ir ezera ekoloģija. 
Apkopojot visus pētījuma gaitā iegūtos 
rezultātus, varēs sniegt rekomendācijas, 

kā nākotnē apsaimniekot šos ezerus. 
Pētnieki izmanto īpašus zinātniskos 

tīklus, kas vakarā tiek ielaisti ezerā, bet 
agri no rīta tiek vilkti laukā. Noķertās 
zivis tiek atbrīvotas no tīkliem un sašķi-
rotas pēc sugām. Vēlāk tās tiek mērītas 
un svērtas. No zivīm tiek ņemtas zvīņas 
un kaulu paraugi, pēc kuriem var no-
teikt zivs vecumu. Uz tiem tāpat kā koka 
stumbra šķērsgriezumā ir redzami gads-
kārtu gredzeni. Tos gan vislabāk var 
saredzēt laboratorijā zem lupas. Tāpat 
no zivs tiek izņemts kuņģis un pētīts tā 
saturs. Pēc zivs kuņģa satura zinātnieki 
var noteikt, ar ko zivs barojas un vai tai 
barības ir pietiekoši. 

Pētnieks Matīss Žagars uzsver, ka ziv-
ju augšanas faktors ir ļoti svarīgs, domā-

jot zivju resursu apsaimniekošanu, tāpēc 
ir svarīgi noskaidrot, cik daudz zivju ir, 
kā tās aug un ko ēd, tāpat svarīga esot 
kopējā ekoloģijas situācija, ūdens kva-
litāte u.tt. Tikai tad pētnieki var sniegt 
kādas rekomendācijas. “Asaris vai līda-
ka var izaugt 3-5 gados līdz tam, ka va-
ram paturēt to lomā. Ja es, piemēram, 
šodien ielaižu līdakas, ir svarīgi, vai tās 
izaugs trīs gados, līdz tās būs resurss, vai 
piecos,” saka Matīss Žagars. 

Pēc vairāku ezeru izpētes pētnieks 
jūtas gandarīts par redzēto, jo viņu pār-
steidzis ne tikai bagātīgais zivju resurss, 
bet arī teicamais ezeru ekoloģiskais stā-
voklis. Īpaši sajūsmināts Matīss Žagars 
ir par Sventes ezeru, kas esot viens no 
skaistākajiem Latvijas ezeriem. To viņš 

nodēvē par Daugavpils novada ezeru 
pērli. Patīkami pārsteidzis arī Lielais Il-
gas ezers, kas esot ekoloģiski daudz labā-
kā stāvoklī nekā sākotnēji šķitis. 

Runājot par zivju resursiem, Matīss 
Žagars uzsver, ka apsekotajos Daugav-
pils novada ezeros ir tipiska Latvijas 
zivju sabiedrība, kur dominējošais plē-
sējs ir asaris un līdaka. “Sventes ezers 
ir neparasts ar to, ka tur ir lašveidīgās 
zivis, ļoti laba spēcīga repšu populācija, 
kas ir neliela lašveidīga zivtiņa, starp 
citu, ļoti garšīga. Ir ezera salakas popu-
lācija. Sventes ezers kā ekosistēma jau 
ir iepriekš pētīts un ir diezgan unikāls. 
Pārējos ezeros ir visas parastās Latvijas 
ezera zivis, sākot no raudiņas un beidzot 
ar lielu asari,” saka pētnieks.  

Turpat Berķenelē, nelielā dīķī pie Rai-
ņa mājas, pētnieki uzgājuši neparastu 
rotana eksemplāru, kas ir 353 g smags 
un 28,3 cm garš. Matīss Žagars to sauc 
par rekordu, jo ofi ciāli reģistrētais rotans 
pasaulē līdz šim bija 25 cm un 250 g. 
Rotans ir plēsīga zivs un barojas ar citu 
zivju mazuļiem, tāpēc tiek uzskatīts par 
nopietnu apdraudējumu dzīvajai faunai. 

Pašvaldības Dabas resursu nodaļas 
speciālists Valērijs Ašķeļaņecs atzīst, ka 
pētījuma rezultāti tiks izmantoti turp-
mākajā ezeru apsaimniekošanā, piemē-
ram, pašvaldība saņems ieteikumus, 
kurā ezerā kādu zivju sugu mazuļus vē-
lams ielaist. Tāpat arī zivju resursu izpē-
te ļaus noteikt, kāda ir bijusi maluzvejas 
ietekme uz katru konkrēto ezeru.  

Inese Minova

Baltijā Edvīns Hadakovs lec vistālāk
Latvijas izlases sastāvā Baltijas U18 

un U20 komandu čempionātā vieglat-
lētikā tika iekļauti divi Daugavpils no-
vada sporta skolas audzēkņi – Edvīns 
Hadakovs (U18) un Ēriks Gusevs 
(U20). Tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas 
disciplīnās piedalījās Edvīns, bet Ēriks 
– trīssoļlēkšanā. Sportistus startiem 
sagatavoja treneri Dmitrijs un Jana 
Hadakovi.

Pirmajā dienā uz starta izgāja E. Ha-
dakovs, un izcīnīja pārliecinošu pirmo 
vietu tāllēkšanas disciplīnā. Pirmajos 
divos lēcienos neizdevās sasniegt pat 
septiņus metrus, bet piektais mēģinā-
jums izdevās, un atkārtojot sezonas 
labāko rezultātu, konkurentiem neat-
stāja nekādas cerības.

Otrajā dienā trīssoļlēkšanas sacen-
sībās U20 vecuma grupā Ē. Gusevam 
izdevās tikai pirmais lēciens (pārējie 
netika ieskaitīti), kas liedza iespēju 
pacīnīties par augstāku vietu. Rezul-
tātā tūlīt aiz goda pjedestāla – 4. vieta 
(14,33m), no 3. vietas atpaliekot par 
18 centimetriem, bet līdz uzvarētājam 
pietrūka 30 centimetru.

Arī trīssoļlēkšanas disciplīnā (U18) 
E. Hadakavs palika nepārspēts. Pē-
dējā mēģinājumā Edvīns uzrādīja sa-
censību labāko rezultātu – 14,94 met-
ri, par pus metru tālāk nekā 2. vietas 
ieguvējs. Jāpiebilst vēl tikai, ka U20 
vecuma grupā labākais rezultāts bija 
14,62 metri. 
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 Holokausta upuri Višķos nedrīkst tikt aizmirsti
7. augustā Višķu ciemā pie bijušās 

ebreju sinagogas pamatiem notika pie-
miņas pasākums “Izraēla Višķu sina-
gogas vietā”, kura laikā tika organizēta 
tiešsaiste ar Vāciju un Izraēlu, lai vie-
notos kopīgā aizlūgumā par ebrejiem, 
kas cietuši no holokausta. 

Pasākumā viesojās arī pārstāvji no 
Vācijas - Osnabrukas pilsētas ebreju 
kopienas kantors Baruhs Čauskins, 
brīvprātīgo organizācijas jauniešu 
nometņu vadītāja Katrīna Gloja no 
Berlīnes, kā arī profesionālu mūziķu 
duets no Nīderlandes “Duo NIHZ” Bo-
bijs Rotvelds un Sanna van Elste, kuri 
ceļo pa visu Eiropu, apkopojot geto un 
koncentrācijas nometnēs sarakstītās 
dziesmas. 

Klātesošie varēja tiešsaistē tikties 
ar Osnabrukas sinagogas ravīnu Šimi 
Langu, kurš aicināja aplūkot viņu si-
nagogu, kā arī tikties ar Osnabrukas 
geto muzeja direktoru doktoru Miha-
elu Ganderu, savukārt Izraēlas gids 
kantors Mišels Kans veda klātesošos 
nelielā virtuālā pastaigā pa Jeruzale-
mi. 

Vēlas veidot memoriālu  
Višķu pagastam ar Osnabrukas paš-

valdību ir izveidojusies cieša sadarbī-
ba. Pirms diviem gadiem Vācijas dele-
gācija viesojās Daugavpils novadā, lai 
pārrunātu ideju izveidot Višķu pagastā 
memoriālu ebrejiem, kas dzīvojuši Viš-
ķos un gājuši bojā holokaustā. Ieceres 
iniciators ir Baruhs Čauskins, kura 
dzimtas saknes ir meklējamas Višķos. 
Projekta īstenošanas nolūkā Vācijā 
tika izveidota biedrība “Drei Stufen”–
“Trīs pakāpieni”. 

Memoriālu plānots izveidot bijušās 
Višķu sinagogas teritorijā, kurā ir sa-
glabājušās vēsturiskas trīs kāpnes no 
agrākās celtnes. Jau ir izveidots me-
moriāla tehniskais projekts un izdots 
buklets par šo ieceri. Projekts paredz 
restaurēt pakāpienus, labiekārtot ap-
kārtējo teritoriju un izveidot vairākas 
plāksnes, kurās tiks iegravēti holo-
kausta cietušo Višķu iedzīvotāju vārdi. 

“Tā kā sinagoga ir jebkuras ebreju 
apdzīvotas vietas garīgais centrs, ir ļoti 
svarīgi saglabāt par to piemiņu,” saka 
Baruhs. Viņš vēlas izveidot te memo-
riālu par godu savai vecmāmiņai, kas 
te dzimusi, un tiem vietējiem ebrejiem, 
kas te kādreiz dzīvojuši un kuri kļuvu-
ši par holokausta upuriem. “Ļoti dau-
dzi ebreji gāja bojā un nav zināma viņu 
atdusas vieta. Šis memoriāls būs vieta, 
kurp viņu tuvinieki varēs atnākt ie-
degt sveci un godināt mirušo piemiņu,” 
saka Baruhs. Viņš nodziedāja ebreju 
valodā lūgšanu bojāgājušo ebreju pie-
miņai, bet visi klātesošie uz sinagogas 
pakāpieniem nolika aizdegtas sveces 
un akmeņus, kas ebreju tautai nozīmē 
cieņas izrādīšanu aizgājējiem. 

Višķu pagasta sabiedriskā centra 
vadītājs Jānis Belkovskis un Višķu pa-
gasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms 
uzsvēra, ka ir skaudri apzināties tra-
ģiskos notikumus, kas risinājušies Viš-
ķu pagastā pirms 80 gadiem. Šīs vēstu-
res lappuses nedrīkst tikt aizmirstas, 
par to jāzina arī nākamajām paau-
dzēm. Tieši tāpēc ir jācenšas kopīgiem 
spēkiem sakopt bijušo sinagogas vietu 
un jāizveido memoriāls.

Vācijas delegācijai pirms diviem ga-
diem viesojoties Daugavpils novadā, 

nu. Viņa vecmāmiņa Haja Beila Blei-
mane ir dzimusi Višķos 1912. gada 10. 
decembrī un nāk no diezgan trūcīgas 
ebreju ģimenes.

Viņas vecāki mitinājās mājā netā-
lu no sinagogas Tirgus ielā kopā ar 
citu ebreju ģimeni. Vecmāmiņas māte 
Hana Feiga mirusi ļoti jauna, un tēvs 
apprecējies vēlreiz.   

1929. gadā 16 gadu vecumā Haja Bei-
la devās uz Rīgu, kur iekārtojās darbā 
par šuvēju, 1934. gadā apprecējās. Uz 
Rīgu viņai izdevies atdabūt arī brāli un 
māsu, kuri dzimtajā miestā dzīvojuši 
trūkumā.  

Sākoties karam, Hajai Beilai ar 
mazo meitiņu Hanu īsi pirms vācu ar-
mijas ienākšanas 1941. gadā izdevās 
aizbraukt uz Krieviju, bet viņas vīrs 
krita karā. Baruhs uzzinājis, ka viņa 
vecvectēvs, Hajas Beilas tēvs Dāvids 
Bleimans tika ieslodzīts Daugavpils 
geto, kur 1942. gadā gājis bojā. 

1944. gadā Baruha vecmamma sa-
ņēmusi vēstuli no Latvijas, ka viņa 
var atgriezties mājās. Rīgā viņa visu 
mūžu strādāja par šuvēju un viena iz-
audzināja meitu. Otrreiz tā arī neap-
precējās, jo ticējusi, ka vīrs, kurš bija 
pasludināts kā bezvēsts pazudis, tomēr 
atgriezīsies. Baruha mamma Hana iz-
mācījusies par ārsti un strādāja par 
dermatovenorologu, bet tēvs bijis vien-
kāršs strādnieks fabrikā “Rīgas fi lcs”. 
Vecāki abiem ar māsu Sofi ju centušies 
dot dzīvē pašu labāko, pa vasaru bēr-
niem īrējuši Jūrmalā vasarnīcu, lai 
viņi var atpūsties, toties paši strādāja 
melnās miesās, lai atdotu uz parāda 
paņemto naudu.  

Baruhs augstskolā ieguvis radio 
tehniķa profesiju, strādājis darbnīcā,  
piepelnījies, spēlējot kā muzikants eb-
reju kāzās, taču neko daudz nevarēja 
nopelnīt. Kādā brīdī pieņēmis lēmumu 
doties prom un deviņdesmito gadu bei-
gās pārcēlās uz Vāciju, pēc laika turp 
aizveda arī sievu un meitu Gabrielu. 
Savukārt māsa Sofi ja izveidoja ģimeni 
Latvijā un strādā par audzinātāju eb-
reju bērnudārzā Rīgā.  

Pašlaik Baruhs ir kantors Osnabru-
kas ebreju draudzē, vada dievkalpoju-
mus un dzied, organizē ebreju bēres 
un pavada daudz laika ar aizgājēju 
tuviniekiem, palīdzot organizēt bēres 
pēc visām ebreju tradīcijām. Lai arī 
reliģija ir ebreju dzīvesveids, Baruhs 
atzīst, ka pats esot “padomju produkts” 
un jaunībā bijis izteikts ateists. Arvien 
vairāk iepazīstot ebreju tradīcijas, sa-
pratis, ka viņa tauta visā pasaulē ir ļoti 
apzagta, tāpēc nolēmis kaut ko darīt 
lietas labā.  

2012. gadā abi ar māsu pirmo reizi 
apmeklēja Višķus, lai redzētu savu 
senču dzimteni. Rīgas Valsts arhīvā 
uzgājis dažus dokumentus par Višķu 
sinagogu, klātienē atradis tās pama-
tus, ieaugušus zālē un krūmos. 

Sākumā nav bijis nekādu grandiozu 
plānu, vien uzlikt kādu piemiņas zīmi, 
ka te atradusies sinagoga, taču pama-
zām ideja izvērtās plašumā un Baruhs 
cer, ka kopīgiem spēkiem ar Daugav-
pils novada domes, Višķu pagasta un 
brīvprātīgo atbalstu šī iecere īsteno-
sies.  

 Inese Minova

radās idejas arī citiem kopīgiem sa-
darbības projektiem. Rezultātā pērn 
vasarā divi novada jaunieši piedalījās 
starptautiskā nometnē Vācijā, kas 
veica arheoloģiskos izrakumus Au-
gustšahtā, bet uz Osnabruku devās 
Daugavpils novada delegācija ar mērķi 
pārrunāt jau minētā memoriāla pro-
jekta turpmāko virzību. 

Katrīna Gloja pastāstīja, ka šogad 
bija iecere rīkot līdzīgu starptautisku 
nometni Višķos, aicinot vietējos un 
Vācijas jauniešus iesaistīties arheo-
loģiskos izrakumos bijušās sinagogas 
vietā. Diemžēl pandēmijas dēļ šo ieceri 
nācies atlikt uz nākamo gadu.  

Sadarbosies ar muzeju Naujenē
Ceļā uz Višķiem viesi iegriezās arī 

Naujenes novadpētniecības muzejā, 
kur iepazina muzeja ekspozīcijas un 
izveidoja tiešsaisti ar Osnabrukas geto 
muzeja direktoru, doktoru Mihaelu 
Ganderu, lai pārrunātu turpmākās sa-
darbības iespējas. 

Naujenes novadpētniecības muze-
ja direktore Evita Kusiņa-Koļesņika 
pastāstīja, ka pirms desmit gadiem 
muzeja speciālisti īstenoja vēsturisku 
ekspedīciju Višķu pagastā, tostarp ie-
vākts ļoti daudz materiālu par ebreju 
vēsturi. 

Jāpiemin, ka ebreji Višķu apkaimē 
sāka apmesties 18. gadsimta beigās. 
Sākoties I pasaules karam, daudzi 
aizbrauca uz Krieviju, citiem pēc tam 
izdevās emigrēt uz ASV un Izraēlu. 
Taču daļa atgriezās Višķos. 1921. gadā 

Višķos atvēra četru klašu ebreju skolu, 
kurā mācības notika idišā. 20. gadsim-
ta 30. gados Višķos ebreji veidoja 56% 
(423 cilvēki) no kopējā iedzīvotāju skai-
ta. 1935. gadā 50 no Višķu 58 amatnie-
cības un tirdzniecības uzņēmumiem 
piederēja ebrejiem. Turīgākie ebreji 
tolaik dzīvojuši Aglonas ielā, bet trū-
cīgās ebreju ģimenes mitinājās Tirgus 
ielā. Vairums Višķu ebreju kļuva par 
holokausta upuriem, citus dzīves ceļi 
aizveduši tālu prom no dzimtās vietas. 
Par to, ka Višķi kādreiz bijuši ebreju 
miestiņš, mūsdienās liecina tikai dažas 
ēkas vai to pamati. Viena no šādām lie-
cībām ir nodegušās sinagogas pamati 
ar trim pakāpieniem.

Muzeja rīcībā nonākušas daudzas 
vēsturiskas fotogrāfi jas, kas tapu-
šas Višķos 20. gadsimta sākumā 
un ataino ebreju dzīvi pagastā, kā 
arī daudzu cilvēku atmiņu stāstīju-
mi, kas ir vērtīgs informācijas avots 
par tā laika ebreju dzīvi pagastā. 
Baruhs Čauskins atzīst, ka mūsdienās 
ir ļoti daudz ebreju vēstures muzeju, 
taču lielākoties tie balstās uz pilsētā 
dzīvojušo ebreju vēsturi, savukārt lau-
ku apvidus ir piemirsts. Viņš atklāja, 
ka esot ideja izveidot Višķos Naujenes 
novadpētniecības muzeja fi liāli, kur 
tiks atspoguļota ebreju dzīve, turklāt 
ne tikai Višķu pagastā, bet arī citos 
lauku apvidos  Latgalē. 

Vēstures meklējumos
Pētīt Višķu ebreju vēsturi Baruhs 

sācis ar savas ģimenes gaitu apzināša-
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P E R S O N Ī B A

Aleksejs Mihejevs novadā attīsta aitkopību un tūrismu
Dzīvē viss ir iespējams, ja vien ir vē-

lēšanās un drosme uzdrīkstēties. Par 
to ir pārliecināts Aleksejs Mihejevs, 
kurš pirms septiņiem gadiem nolēma 
iemainīt dzīvi pilsētā pret laukiem, 
kur aktīvi darbojas lauksaimniecības 
un tūrisma jomā. 
No pilsētnieka par lauksaimnieku
Aleksejs ar ģimeni iepriekš dzīvo-

ja Daugavpilī, kur viņam joprojām ir 
savs bizness - apsardzes fi rma „Info 
dispecher”. Lēmums pārcelties uz  
laukiem nācis negaidīti, jo bija iespēja 
iegādāties māju Tabores pagastā. Ģi-
mene sākumā par ideju pārcelties uz 
dzīvi laukos gan nav bijusi sajūsmā, 
tomēr, apsvēruši visus par un pret, 
nolēmuši ļauties piedzīvojumam. Tur-
klāt pilsēta no pagasta atrodas vien 
desmit minūšu brauciena attālumā.

Netālu no jaunās mājvietas saim-
nieki ievērojuši pamestu fermu. Radās 
ideja to iegādāties un attīstīt aitko-
pību. Gan pašu, gan nomātajā zemē 
tagad ganās viens no lielākajiem aitu 
ganāmpulkiem Latgalē – ap 300 Lat-
vijas melngalves. Pirms pāris gadiem 
saimnieku izveidotā SIA „Info Agra” 
atzīta par labāko gada lauku saim-
niecību lopkopībā Daugavpils novadā, 
jo ganāmpulku izdevies palielināt trīs 
reizes.

Savu izvēli pievērsties tieši aitkopī-
bai Aleksejs pamato ar to, ka ar lauk-
saimniecību iepriekš nav nodarbojies, 
audzēt liellopus būtu sarežģīti, jo tiem 
vajag vairāk uzmanības, arī platības 
tiem nepieciešamas daudz lielākas. 
Savukārt ar aitām esot daudz vienkār-
šāk, pat bērni labprāt palīdz saimnie-
kot. “Pat ja aitas pārraus nožogojumu, 
tās nekur tālu neaizbēgs. Tā ir iegājies, 
ka septiņos vakarā aitas atgriežas fer-
mā uz naktsmieru, nekur nenoklīst,” 
saka Aleksejs.    

Aleksejs iestājies Latvijas aitkopju 
asociācijā, apmeklē seminārus, pastā-
vīgi izglītojas, dalās pieredzē ar citiem 
aitkopjiem. Viņa sieva Anna ir apguvu-
si lauksaimniecības pamatus Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības cen-
tra rīkotajos kursos. 

Aitas Aleksejs pārdod dzīvsvarā uz-
pircējiem, kas tālāk eksportē gaļu uz 
Eiropu - Zviedriju un Vāciju. Diemžēl 
Latvijā pieprasījums pēc aitas gaļas 
esot ļoti zems, vietējā tirgū realizēt 
gaļu pagaidām esot sarežģīti, taču 
saimnieks cer, ka šis veselīgais vietē-
jais produkts ieinteresēs arvien vairāk 
patērētāju tepat Latvijā. 

Aitas gaļa esot iecienīta arī pašu ģi-
menē. Gardi pagatavotu, to labprāt 
bauda arī visas trīs atvases - Sofi ja, 
Emīls un Georgijs. Lai arī aitas gaļa 
ir ļoti specifi ska un ne katram tā gar-
šo, tā ir ļoti veselīga. “Aita neēd neko 
citu kā svaigu sienu, nekad negrauzīs 
bojātus dārzeņus. Gribētos, lai cilvēki 
vairāk pievērstos veselīgam uzturam,” 
saka saimnieks. 

Problemātiski Latvijā ir rast noie-
tu arī aitas vilnai. Mazos apjomos to 
iepērk amatnieki, kas to paši mazgā 
pirms tālākas izmantošanas. Lielāko 
daļu vilnas saimnieki mazgā paši un 
veido uzkrājumus. “Realizēt vilnu  pa-
gaidām var tikai Polijā, no kurienes 

tā tiek eksportēta uz Ķīnu. Tā sanāk, 
ka mēs pēc tam no ķīniešiem pērkam 
vilnas izstrādājumus jau ar citu cenu,” 
saka Aleksejs. Attīrīto aitas vilnu 
saimnieki paši ir izmantojuši celtniecī-
bā ka siltināšanas materiālu un atzīst 
to par ļoti labu.  

Sienu aitām saimnieki gatavo paši, 
tin ruļļos, sēj arī auzas lopbarībai. Alek-
sejs īstenojis 15 000 eiro vērtu Lauku 
atbalsta dienesta projektu jaunajiem 
zemniekiem, lai varētu iegādāties teh-

niku lopbarības sagādāšanai – trakto-
ru, rituļu presi, ieguldīja līdzekļus arī 
fermas remontā. Saimnieks uzskata, 
ka ir jāizmanto katra iespēja pieteik-
ties projektiem un saņemt atbalstu. 

Pašam sava muiža
Meklējot zemi savas saimniecības 

paplašināšanai, Aleksejs uzgājis vecu 
pamestu māju Daugavas krastā. Uz-
meklējis ēkas īpašniekus un piedāvājis 
no viņiem ēku atpirkt ar domu izman-
tot to tūrismam. Veicot dzīvojamās 

mājas renovāciju, uzgājuši baļķi, uz 
kura iegravēts datums “1855”, kas ļauj 
nojaust ēkas būvniecības laiku. Par 
šīs apdzīvotās vietas vecumu liecinot 
arī simtgadīgās liepas mājas tuvumā. 
Kas īsti to būvējis un kas tajā dzīvojis, 
saimnieks vēl nezina, taču meklē in-
formāciju. Zināms vien, ka šajā vietā 
Daugavas krastā senos laikos atradu-
sies Elernes Āboltiņu apmetne, kas ir 
valsts nozīmes kultūras piemineklis. 
Šo faktu Aleksejs vēlas izmantot, lai 
piesaistītu tūristus. Vecajā ēkā viņš 
izveidojis viesu māju “Elernes Muiža”, 
kas jau pērn eksperimenta kārtā sāka 
uzņemt atpūtniekus. Interese esot, vie-
nīgi šogad pandēmija iedragājusi visus 
plānus, taču pašlaik jau tiek uzņemti 
viesi, galvenokārt no Latvijas. Vien-
laikus te var apmesties ap 30 cilvēki, 
katram ir atsevišķa istaba ar labierīcī-
bām. 

Atpūtnieki te var baudīt klusumu pie 
dabas, doties makšķerēt, braucienos ar 
laivu pa Daugavu vai izbraukt ar divri-
teni pa vietējiem velomaršrutiem. Ja ir 
vēlme, Aleksejs noorganizē arī braucie-
nu ar kaijakiem un plostiem sadarbī-
bā ar citiem tūrisma uzņēmējiem. “Ar 
kaijaku no šejienes līdz Grīvas tiltam 
var nobraukt četrās stundās. Mēs jūs 
te iesēdināsim un galamērķī savāksim 
un nogādāsim atpakaļ,” saka Aleksejs. 
Bērniem ir izveidots rotaļu laukums. 
Pagalmā ir lapene atpūtai un āra ka-
mīns, tāpat arī baļļa peldēm. Ēkā ir 
nodrošināts viss nepieciešamais, lai 
viesi var justies kā mājās. “Cilvēkam 
vajag paņemt līdzi tikai labu garastā-
vokli, peldbikses un iešļūcenes, visu 
pārējo mēs nodrošināsim,” jautri teic 
saimnieks. “Mūsu māja ir jūsu māja”. 
Pagaidām gan viņš nevar nodrošināt 
atpūtniekiem ēdināšanu, taču viesi sev 
maltīti  var pagatavot paši ērti aprīko-
tā virtuvītē vai arī pasūtīt, bet saim-
nieks parūpēsies par tās piegādi. 

Atpūtnieki te ir iecienījuši ķert zivis, 
loms esot bagātīgs. Saimnieks var no-
drošināt visu nepieciešamo ekipējumu 
makšķerēšanai un arī obligātās atļau-
jas. “Te ir ļoti bagāts mežs apkārt, pilns 
ogu, sēņu un dažādu pārsteigumu, tā-
pēc ir, ko darīt,” saka Aleksejs. 

Tā kā īpašums atrodas dabas par-
kā “Daugavas loki”, te nedrīkst būvēt 
neko jaunu, toties ir iespēja restaurēt 
vecās ēkas. Piemēram, vecais šķūnis 
pamazām pārtop par plašu telpu, kur 
turpmāk varēs rīkot kāzu svinības un 
citus plašus pasākumus. Aleksejs plā-
no uzrakstīt kādu projektu tūrisma 
jomā, lai var pilnveidot šo atpūtas vie-
tu. 

Viņš cer, ka pandēmija beigsies un 
tūrisma joma turpinās attīstīties, va-
rēs uzņemt viesus arī no tālienes. 

Nākotnē Aleksejam ir daudz gran-
diozu plānu. Viesu mājas tuvumā viņš 
izpircis pussagrautu fermu kompleksu, 
ko plāno restaurēt citām vajadzībām. 
Iespējams, ar laiku varēs izveidot arī 
papildu darba vietas. 

 Inese Minova
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 Naujenes pagastā attīstās tūrisma iespējas
Daugavpils novada Naujenes pagas-

tā tika realizēts Kempinga vietas attīs-
tības projekts. Šī objekta tapšana bija 
iespējama pateicoties ES līdzfi nansē-
tajam projektam: Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2014. – 2020.gadam 
apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitā-
tes: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stipri-
nāšanas iniciatīvas” (projekta iegūtais 
publiskais fi nansējums – 52 807 eiro, 
privātais 22 631 eiro).

Projekta ietvaros tika izbūvētas des-
mit kempinga tipa mājiņas ar sešām 
gultasvietām katrā. Tāpat tika izbū-
vēta saimnieciskās ēka, kā arī ierīko-
ta pirts. Kempingu bāzē tika izveidots 
dziļurbums, līdz ar ko apmeklētājiem 
atsevišķajā telpā ir pieejama duša un 
labierīcības telpas (abu dzimumu pār-
stāvjiem). Tika uzstādītas arī ūdens 
atdzelžošanas iekārtas.

Pie mājiņām ir pieejamas terases ar 
galdiem, grils, atkritumu urnas, kā arī 
speciāli ierīkotas ugunskuru vietas. 
Apkārtējā teritorija ir pietiekoši liela 
un katrs apmeklētājs, kurš ierodas ar 
auto var novietot to blakus savai kem-
pinga mājai. Pēc bāzes īpašnieka teik-
tā, tā apmeklētājiem būs ērtāk, jo liels 
daudzums mantu tūristiem un atpūt-
niekiem atrodas tieši mašīnā.

Projekta ietvaros tika izveidots bēr-
nu spēļu laukums, kā arī uzstādīts vo-
lejbola siets. Apkārt teritorijai ierīkots 
iežogojums. Atpūtas vietā tiek piedā-
vāta iespēja nakšņot arī savās teltīs.

Objekta īstenošanas rezultātā tika 
radītas trīs jaunas darba vietas – bāzē 
strādā projektu vadītājs un divi nomas 
punkta darbinieki, visi esot Naujenes 
pagasta iedzīvotāji.

Kempingu bāze atrodas 600 m at-

cits ūdenstūrismam nepieciešamais in-
ventārs.

Kā atklāj objekta saimnieks Ilmārs 
Lociks – nākotnē tiek plānots ierīkot 
arī vietas tiem, kas ceļo ar ”mājām uz 
riteņiem”, jo pašreizējā teritorijā vieta 
vēl ir atlikusi. Tāpat idejas līmenī pa-
stāv doma par terases izbūvi ar skatu 
uz Daugavu.

Netālu no kempingiem, gar dabas 
parku ”Daugavas loki” ir izvietoti ievē-
rojami tūrisma objekti kā (protams 
pati Slutišķu sādža, kas ir ievērojams 
vecticībnieku zemnieku mājokļu celša-
nas piemērs, kā arī vienīgā vieta Lat-
vijā, kur var iepazīties ar vecticībnieku 
garīgās un sadzīves kultūras materiā-
liem), Markovas pilskalns ar izziņas 
taku, Latgales sēta ar brīvdabas estrā-
di, Naujenes novadpētniecības muzejs, 
Juzefovas muižas parks, kurš šogad 
rekonstruēts ES projekta ietvaros, kā 
arī Vasargelišķu skatu tornis.

Šie objekti iekļaujas velomaršrutā 
”Daugavas loki”, kurš 35 km garumā 
iet caur Daugavas senlejas lokiem. 
Galvenie apskates objekti atrodas tālu 
prom no lielajām automaģistrālēm, 
ļaujot izzināt un iepazīt dabas ainavas, 
kā arī novērot retu un aizsargājamu 
dzīvnieku un augu dzīvi dabā. Apmal-
dīties nav iespējams – visa maršruta 
garumā izvietotas norādes zīmes.

Pirms doties ceļā pa Daugavas lo-
kiem tūristi var ienākt un uzzināt 
visu nepieciešamo informāciju Nauje-
nes Novadpētniecības muzejā, Skolas 
ielā 1, Naujenē vai zvanot pa tālruni: 
+371 654 713 21.  

Laipni lūgti Daugavpils novadā!

Dainis Bitiņš

Daugavpils novada tūrisma potenciālu popularizēja “Latgales dienās Rīgā”
Rīgas svētku ietvaros 15. augustā 

noritēja ”Latgales dienas Rīgā”, ko or-
ganizēja Latgales plānošanas reģions. 
Pasākums norisinājās Neatkarības 
laukumā jau septīto gadu, taču pirmo 
reizi tādā režīmā, kad noteikto ierobe-
žojumu dēļ tika ierobežots dalībnieku 
skaits, nepiedalījās deju un folkloras 
kolektīvi tik plašā pulkā kā tas bija pa-
rasti.

Daugavpils novadā  uzstādītas 34 norādes uz tūrisma objektiem
Īstenojot projektu  “Daugavpils no-

vada dabas un kultūras vērtību infra-
struktūras uzlabošana un populari-
zēšana”, ko atbalstīja Lauku atbalsta 
dienests, uzstādītas 34 brūnās norādes 
zīmes, kas ved uz dažādiem kultūrvēs-
turiskiem un tūrisma objektiem Dau-
gavpils novadā. 

Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūras TAKA direktors Rolands 
Gradkovskis pastāstīja, ka projektu 
realizē biedrība „Daugavpils novada 
tūrisma informācijas centrs” sadarbī-
bā ar Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūru „ TAKA” un partnerību „Kai-
miņi”. Šī projekta ietvaros  paredzētas 
ari citas aktivitātes – Ostrovas putnu 
vērošanas torņa rekonstrukcija, Slutiš-

ķu gravu takas izveide un informatīvo 
stendu izveide Daugavpils novada un 
pilsētas zoodārzu un minizoo teritori-
jās. 

R. Gradkovskis uzsver, ka jau sen 
bijusi nepieciešamība uzstādīt šādas 
norādes uz vairākiem objektiem, lai tū-
ristiem būtu vienkāršākā piekļuve, bet 
vienlaikus tā ir arī šo tūrisma objektu 
un novada popularizācija. Brūnās no-
rādes tagad palīdzēs vieglāk nokļūt 
līdz tādiem objektiem kā  „Atpūtas 
komplekss „Virogna””, „Mini zoo „JuRi-
ta””, „Līksnas muižas parks”, „Slutišķu 
krauja” u.c.

Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūra TAKA

Tomēr Latgales atmosfēru varēja 
sajust visas dienas garumā dzirdot lat-
galiešu mūziku, gan redzot tirgojamies 
Latgales amatniekus, kā arī vērojot 
meistarklases. Kopumā piedalījās vai-
rāk kā 50 amatnieku un mājražotāju 
no visas Māras zemes. Arī interesentu 
un pircēju  netrūka visas dienas garu-
mā. Tika sniegta informācija arī par 
tūrisma iespējām Zilo ezeru zemē. Visa 
reģiona tūrisma jomu Rīgā pārstāvēja 

Daugavpils novada pašvaldība „TAKA” 
un Daugavpils pilsētas tūrisma attīstī-
bas un informācijas aģentūra.

Daugavpils novads bija salīdzinoši 
plaši pārstāvēts – piedalījās Z/S "Līdu-
mi" ar medu un koka izstrādājumiem, 
studija ”Pūpoli” ar klūgu izstrādāju-
miem, Z/S "Sēlija" ar saviem mājas 
vīniem, Elita Poļikova ar adījumiem 
un suvenīriem, Lauris Pabērzs ar paš-
ražoto alu. Savukārt Latgales plānoša-

nas reģions stāstīja par speciālo ekono-
misko zonu un citām biznesa iespējām 
Latgalē. Liela loma pasākuma organi-
zatoriskajā ziņā bija Latgales tematis-
kajiem ciemiem, kas jau ir izveidojies 
kā īsts brends Latvijā, kuru atpazīst 
jau arī pāri Latvijas robežām.

 Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūra TAKA

tālumā no Slutišķu sādžas, Naujenes 
pagastā, Daugavas labajā krastā. Tās 

teritorijā tiek iznomātas tūrisma un 
makšķernieku laivas, SUP dēļi, kā arī 
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Projekta “Iepazīsti sevi” ietvaros norit make – up  nodarbības jaunietēm
Pateicoties Daugavpils novada jau-

natnes iniciatīvu projektu konkursam 
“Attīsti sevi” un Naujenes pagasta jau-
niešu grupai, tiek organizētas grima 
(make-up) nodarbības jaunietēm ve-
cumā no 15 līdz 20 gadiem, kas notiek 
Naujenes kultūras centra telpās un fo-
tostudijā “OK Foto”. Pasākums notiek 
vairāku dienu garumā.

”Katra diena mums ir sadalīta vai-
rākās niansēs. Ir teorētiskā daļa un 
ir praktiskā daļa. Pirmajā dienā mēs 
iepazināmies, kas ir sejas kopšana, ot-
rajā dienā mēs mēģinājām uzlikt die-
nas grimu. Trešajā dienā kā redzams 
mēs mēģinām, trenējamies, mācamies 
uzklāt tēla grimu jeb helovīna grimu,” 
skaidro Jaunatnes lietu speciāliste 
Linda Laizāne.

Projekta “Iepazīsti sevi” galvenais 
mērķis ir veicināt jauniešu jaunu pras-
mju un zināšanu ieguvi, sniegt praktis-
kās iemaņas par sejas ādas kopšanas, 
un dekoratīvās kosmētikas lietošanas 
pamatprincipiem, nodrošinot jauniešu 

arī kā to ilgāk noturēt, jo man ar to 
vienmēr ir bijusi problēma. Es arī uz-
zināju par savu sejas ādas tipu, kā arī 
par dažādu tonālo krēmu veidiem un 
kopjošo kosmētiku. Uzzināju, kas pēc 
kā ir jālieto, jo izrādās, ka secība ir ļoti 
svarīga.” 

Kā stāsta projekta vadītāja, visi no-
darbībām nepieciešamie piederumi 
tiek nodrošināti no organizatoru pu-
ses: ”Nodarbojamies ar tonālo krēmu, 
bāzi, acuēnām, zīmuļiem, laineriem, 
tie ir piederumi, kurus pārzina katra 
sieviete. To, ko es jaunietēm iemācīju, 
palīdzēs izprast, kurš tieši produkts ir 
derīgs katrai meitenei individuāli.” 

Projekta pēdējā nodarbībā bilžu vei-
dā tiks apkopota informācija par vi-
siem dalībnieču veidotiem meikapiem 
un tiks izvēlēts pats interesantākais 
variants.

Autors un foto: Dainis Bitiņš brīvā laika lietderīgu pavadīšanas ie-
spējas lauku ciematos.

 Make-up nodarbību dalībniece Līga 

Podniece stāsta par savu pieredzi pro-
jekta dalībā:”Pirmkārt, es uzzināju 
daudzus veidus kā uzklāt kosmētiku, 

 Dienas aprūpes centra klienti iepazīst novadu
Deinstitucionalizācija ir vērsta uz 

neatkarīgas dzīves veicināšanu un sa-
biedrības radīto šķēršļu mazināšanu 
cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, 
līdzdalības un iekļaušanas iespējām.

Dienas centra sociālā darba speciā-
listu organizētās aktivitātes veicina 
veselīgas, mūsdienīgas sabiedrības 
veidošanos, kas aicina uz ikvienu cilvē-
ku raudzīties līdzvērtīgi, neierobežojot 
indivīda tiesības uz pašnoteikšanos. 
Viena no aktivitātēm ir Daugavpils no-
vada iepazīšana, jo vairākus klientus 
interesēja vārds “augšdaugava”. Vese-
la diena tika pavadīta Daugavas kras-
tos, apskatot dabas dāvātās ainavas, 
vairojot jaunas sajūtas, priecājoties par 
nezināmo.

Personām ar invaliditāti jāsaņem 
atbalsts, lai viņi pilnībā varētu īstenot 
savas tiesības. Lai sasniegtu iecerēto, 
ir jāīsteno izglītojošas un izpratni veci-
nošas nodarbības, teorija ir jāsaista ar 
praksi, izmantojot ikdienas veicamos 
darbus un sociālā darba speciālistu zi-

nāšanas un prasmes.
Lielākajā daļā Eiropas valstīs līdzī-

gas sistēmas jau izveidotas un darbojas 
diezgan efektīvi un veiksmīgi, par ko 

Daugavpils novada sociālie darbinieki 
ir pārliecinājušies pieredzes apmaiņas 
praksē. Latvijā vēl arvien sabiedrības 
attieksmi raksturo seni mītos balstīti 
aizspriedumi un stereotipi par šo per-
sonu spējām iekļauties ikdienas dzīvē 
un darba tirgū. Deinstitucionalizācijas 
projekts ir viens no instrumentiem, 
kurā ir radīta iespēja “sarukt” šiem ap-
galvojumiem.

Kopā ar deinstitucionalizācijas pro-
jekta dalībniekiem tiek arī strādāts ar 
projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta 
sistēmas pilnveide” dalībniekiem, kuri 
savā starpā ir atraduši kopīgas intere-
ses, nodarbošanos un kopības sajūtu. 
Top kopīgie darbi, kuru tēma ir “Mana 
platmale”. Organizētajās aktivitātēs 
klienti apgūst krāsu daudzveidību, ie-
darbina roku sīko motoriku un iegulda 
savu izdomu.

Daugavpils novada 
Sociālais dienests

Tiks labiekārtota latgalisko tradīciju un prasmju māja “Ambeļu skreine” 

Biedrība „Jubra” uzsākusi 
ELFLA projekta Nr. 19-03-AL28-
A019.2201-000010 ”Latgalisko tradīci-
ju un prasmju mājas “Ambeļu skreine” 
labiekārtošana un aprīkojuma iegāde” 
īstenošanu.

Biedrība “Jubra” no 2010. gada, kad 
tika uzsākta Latgalisko tradīciju un 
prasmju mājas “Ambeļu skreine” iz-
veidošana, veicot vienkāršotu ēkas 
renovāciju, ir nodrošinājusi ēkas uztu-
rēšanu un pieejamību plašam iedzīvo-
tāju lokam, līdzdarbojusies pasākumu 
organizēšanā, dodot iespēju kopienas 
locekļiem darboties tradicionālā un 
estēstiski sakoptā ēkā. Desmit gadu 
laikā ir krietni augusi “Ambeļu skrei-
nes” kā kultūrvietas atpazīstamība un 
popularitāte, kas noticis, pateicoties 

auglīgai sadarbībai ar pašvaldības kul-
tūras dzīves organizatoriem, citām pa-
gasta biedrībām.

Projekta mērķis ir uzlabot vietē-
jo kultūras tradīciju vides kvalitāti 
Daugavpils novada “Ambeļu skreinē” 
un pilnveidot sniegtos pakalpojumus. 
Projekta ietvaros plānota nolietoto, 
iepriekš nerenovēto āra fasādes un 
jumta konstrukcijas detaļu nomaiņa, 
jumta tekņu izbūve, siltināšanas dar-
bi, apskaņošanas un gultasvietu aprī-
kojuma iegāde. Īstenojot projektā pa-
redzētās aktivitātes, ēkā varēs uzturēt 
komfortablu, publiskiem pasākumiem 
pietiekamu temperatūru arī gada auk-
stajos periodos, vasaras periodā varēs 
izmantot papildus telpu – bēniņstāvu, 
tiks nodrošināta iespēja organizēt vai-

rākdienu seminārus, nometnes, ekspe-
dīcijas “Ambeļu skreinē”, piedāvājot 
pēc izvēles pasākumu dalībniekiem 
vienkāršus un lētus sadzīves apstāk-

ļus, pasākumos būs iespējams nodroši-
nāt kvalitatīvu apskaņošanu. 

Kopējais projekta fi nansējums ir 
21 075,78 EUR, no kuriem 18 968,21 
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EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai fi nansējums, bet 
pārējo summu līdzfi nansē Daugavpils 
novada dome.

Projekts “Latgalisko tradīciju un 
prasmju mājas “Ambeļu skreine“ lab-
iekārtošana un aprīkojuma iegāde”  ir 

guvis fi nansiālu atbalstu vietējās rīcī-
bas grupas biedrības „Daugavpils un 
Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” 
sabiedrības virzītās vietējās attīstī-
bas stratēģijas 2015.—2020. gadam 
izsludinātajā projektu pieteikumu ie-
sniegšanas 7. kārtā. Projekts īstenots 

Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītās vietējās attīstības 
stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai fi nansēju-
mu. Valsts un Eiropas Savienības at-

balsta piešķiršanu administrē Lauku 
atbalsta dienests, projektu līdzfi nansē 
Daugavpils novada dome.

Biedrība “Jubra”

 Ambeļos turpina attīstīt mednieku namiņu un trofeju telpu 

Biedrība „Mednieku kolektīvs Ambe-
ļi” (turpmāk tekstā Biedrība) ar mērķi 
veidot pareizu sabiedrības izpratni par 
medībām un motivēt jauno paaudzi 
pievērsties veselīgam dzīvesveidam 
turpina attīstīt izveidoto mednieku na-
miņu un trofeju telpu Ambeļu pagastā, 
Parka ielā 14. 

Projekts “Mednieku namiņa un 
trofeju telpas darbības pilnveidoša-
na un plašākas sabiedrības piesaistī-
šana Ambeļu pagasta Parka ielā 14” 
(Nr.19-03-AL28-A019.2201-000002) ir 
guvis fi nansiālu atbalstu vietējās rīcī-
bas grupas biedrības „Daugavpils un 
Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” 
sabiedrības virzītās vietējās attīstības 
stratēģijas 2015.—2020. gadam izslu-
dinātajā projektu pieteikumu iesnieg-
šanas 7. kārtā. Projekts īstenots Lat-
vijas Lauku attīstības programmas 
2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītās vietējās attīstības 
stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai fi nansēju-
mu. Valsts un Eiropas Savienības at-
balsta piešķiršanu administrē Lauku 
atbalsta dienests, Projektu līdzfi nansē 

Daugavpils novada dome.
Projekta galvenais mērķis ir veicināt 

sadarbības stiprināšanu starp med-
nieku kolektīviem, piesaistīt plašāku 
sabiedrību aktīvai brīvā laika pavadī-
šanai, pilnveidot zināšanas, nodot un 
pārņemt labās prakses piemērus, no-
drošināt vietējai sabiedrībai, jo īpaši 
jauniešiem, saturīga brīvā laika pava-
dīšanas iespējas.

Projekta ietvaros tiks veikti būvdarbi 
izveidotā Mednieku namiņa neapsaim-
niekotajā telpu daļā 94,3 m2 platībā, 
kurā pēc atjaunošanas būvdarbu veik-
šanas tiks uzstādīts  kustīgais mērķis 
– skrejoša meža cūka, iegādātas ma-
zas enerģijas (līdz 12J) pneimatiskās 
šautenes ar optiskajiem tēmēkļiem un 
sniegta iespēja ikvienam interesentam 
praktiski trenēt savas šaušanas iema-
ņas, paralēli jau izveidotajās telpās pa-
pildināt un paplašināt savas zināšanas 
par medību saimniecības galvenajiem 
pamatprincipiem, apskatīt medību tro-
feju ekspozīciju.

Iegūtās iemaņas šaut pa skrejošu 
mērķi topošajiem medniekiem node-
rēs šaušanas eksāmena kārtošanā, lai 
iegūtu mednieka apliecību, turklāt to-

pošie mednieki šīm iemaņām neiztērēs 
nedz laiku, nedz naudu, kas esošajā 
ekonomiskajā situācijā lauku vidē ir 
ļoti būtisks faktors.

Pārējā mērķa grupa savas iegūtās 
iemaņas varēs parādīt ikgadējās med-
nieku kolektīva “Ambeļi” rīkotajās 
sporta spēlēs, kuras šogad sakarā ar 
COVID-19 infekcijas izplatību diemžēl 
netika organizētas Ambeļos, vai pieda-
līties plašāka mēroga sacensībās, tādē-
jādi popularizējot Daugavpils novadu 
un Ambeļu pagastu.

Kopējais projekta fi nansējums sastā-
da 22 547,32 EUR, no kuriem 20 292,59 
EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai fi nansējums, bet 
pārējo summu līdzfi nansē Daugavpils 
novada dome.

Egils Rūtiņs,
Biedrības „Mednieku kolektīvs 
Ambeļi” valdes priekšsēdētājs

Garīgās kultūras mantojuma saglabāšana Višķos
Svētdien, 26. jūlijā, kad Latvijas 

katoļu dievnamos svinēja iesvētīša-
nas gadadienu, Višķu Svētā Jāņa 
Kristītāja Romas katoļu baznīcā tika 
atklāta ceļojošā izstāde “Priesteris  - 
moceklis Vladislavs Litaunieks “ un 
skanēja garīgās mūzikas koncerts 
“Mūzika Debesīm”.

Pagājušais gads bija Latgales pries-
tera mocekļa Vladislava Litaunieka 
110. dzimšanas dienas atceres gads, 
kurā atsākās darbs pie viņa beatifi -
kācijas procesa veicināšanas. Izstā-
des planšetēs atrodama daudzveidīga 
informācija par priesteri Vladislavu 
Litaunieku – novenna viņa godam, 
pieejama biogrāfi ja ar fotogrāfi jām, 
cilvēku atmiņu stāsti un liecības par 
saņemto palīdzību caur viņa aizbild-
niecību. Izstādes materiāli ir ļoti vēr-
tīgs materiāls, kurš dod priekšstatu 
par ticības liecinieku dzīves gaitu, kā 
arī dod iespēju popularizēt sakrālo 
mantojumu un piesaista uzmanību 
sabiedrības plašākai auditorijai.

Pēc izstādes atklāšanas notika kon-
certs, kurā skanēja garīgā vokālā 
mūzika. Tik tiešām, kā kādreiz kāds 

ir teicis, ja nebūtu ticības Dievam, uz 
pasaules netaptu pat ne puse no vis-
skaistākās radītās mūzikas. Kas var 
būt vēl iedvesmojošāks par lūgšanu 
Dievmātei – Ave Maria - ko daudzi 
skaņraži visos gadsimtos ir ietērpuši 
mūzikā. Koncertā klausītāji dzirdēja 

gan solo dziesmas, gan duetus. Bija 
arī dziesmas, ko iedvesmojusi dzeja 
– kā “Par katru stundu Dievam pa-
teicos”,  “Māras zeme”,  “Ķeltu vakara 
lūgšana”. Koncertu noslēdza skaņ-
darbs ērģelēm solo. Patīkami, ka mu-
zicēja vietējie mūziķi, Špoģu vidus-

skolas un Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas absolventi Agate Jermaļonoka 
(soprāns), Andris Bižāns (baritons) 
un Jacinta Ciganoviča (ērģeles ).

Šīs nedēļas sākumā Višķu baznīcu 
apmeklēja Balbinovas Vissvētās Trīs-
vienības draudzes ticīgie no Krāsla-
vas novada Indras.  Priesteris Vladis-
lavs Litaunieks šajā draudzē kalpoja 
no 1938. līdz 1941.  gadam, pabeidzot 
dievnama celtniecību, par ko izpelnī-
jās komunistiskā režīma pakalpiņu 
vislielāko nosodījumu.  Priestera Vla-
dislava vadībā pabeigta arī Spruktu 
dievnama celtniecība Daugavpils 
novadā. Ticīgie no Indras sirsnīgi lū-
dzās pie priestera mocekļa kapa, tika 
nolikti ziedi Latvijas karoga krāsās. 
Ļoti aizkustinošs moments bija, kad 
uz priestera kapa tika uzbērta sauja 
zemes no viņa būvētās Balbinovas 
baznīcas dārza.

Tikai tautai, kura izzina un apzinās 
savu vēsturisko pagātni, ir nākotne.

Jānis Belkovskis,
Višķu pagasta Sabiedriskā centra 

vadītājs
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Kazimiram Skrindam – 145 
Kazimirs Skrinda (1875 – 1919)  
Latgales kultūras darbinieks

Biogrāfi ja: K. Skrinda ir dzimis 
1875. gadā Līksnas pagasta Liepu Mu-
kānos Donata un Apolonijas ģimenē. 
Kazimirs piedzima Latgales zemnieku 
ģimenē kā piektais bērns. Ģimene bija 
nabadzīga, tomēr vecāki centās, lai visi 
bērni tiktu izglītoti un palaisti skolā. 
K. Skrinda bija ļoti gudrs un uzcītīgs 
skolēns, tāpēc skolotājs vecākiem ie-
teica izglītot Kazimiru tālāk. 13 gadu 
vecumā jaunietis devās uz Pēterpili 
ģērbies vienkāršā apģērbā, ar 100 rub-
ļiem kabatā, lai iestātos sv. Katrīnas 
proģimnāzijā. 

1893. gadā K. Skrinda mācības pro-
ģimnāzijā pabeidza un iestājās Pēter-
pils garīgajā seminārā. 1901. gada pa-
vasarī Kazimirs pabeidza akadēmiju 
ar teoloģijas maģistra grādu.

Darba gaitas: 
Kazimira Skrindas darbība dzīves 

laikā ir bijusi ļoti daudzpusīga – viņš 

bija garīdznieks, skolotājs un audzi-
nātājs, avīžu redaktors, rakstnieks un 
izdevējs, daudzu grāmatu autors un 
enerģisks kultūras organizāciju līdz-
strādnieks. 

1901. gada 12. jūlijā arhibīskaps 
Klopotovskis baznīckungu Kazimiru 
Skrindu nozīmēja uz sv. Katrīnas baz-
nīcu Pēterpilī par vikāru un skolu ka-
pelānu.

1902. gada janvārī baznīckungs 
Kazimirs tika pārcelts uz Katedrāles 
baznīcu Minskā par skolu kapelānu. 
Spaidu un pārkrievošanas laikos baz-
nīcu bija ļoti maz, tāpēc Kazimiram 
bija jāpilda vienlaicīgi trīs pienākumi: 
prāvesta, vikāra un kapelāna.

1904. gada 15. jūlijā arhibīskaps 
Šembeks iecēla baznīckungu Kazimiru 
Pēterpils garīgajā seminārā par teo-
loģijas profesoru un inspektoru. Šajā 
amatā viņš bija līdz 1910. gadam, kad 
tika pārcelts uz Gatčinu par prāvestu 
un skolu kapelānu. Ierodoties Gatčinā, 
K. Skrinda tur atrada iesāktu, bet vēl 
nepabeigtu mūra baznīcu, jo pietrūcis 
fi nansiālo līdzekļu mūra celtnes pa-
beigšanai. Tomēr 8–10 mēnešu laikā 
baznīca tika pabeigta un iesvētīta. Bet, 
lai arī K. Skrindam izdevās pabeigt 
iesāktos baznīcas celtniecības darbus, 
tomēr viņš Gatčinā netika gaidīts un 
nebija nekādas atsaucības un atbal-
sta no vietējās draudzes. Šī pārcelša-
na bez acīmredzama iemesla nepatika 
arī pašam priesterim, tādēļ Kazimirs 
devās uz Pēterpili lūgt vadībai atcelt 
rīkojumu par pārcelšanu uz Gatčinu 
un sūtīt uz šo vietu citu garīdznieku. 
Diemžēl šis lūgums K. Skrindam tika 
atteikts. Ar laiku, K. Skrindam aktīvi 
darbojoties, vietējie iepazina priesteri 
kā cilvēku, kurš savai draudzei ziedo-
jas no sirds un dvēseles: “Ar kotru dīnu 
jis vairōk un vairōk imantoja sev pīkri-
tēju un cīneitoju. Jo draudze sastoveja 
vairōk nu vīnkōršim strodnīkim un 
tikai dažim īredneišim. Kai Skrinda 
vīns pat varēja paspēt pīnoceigi ap-
kūpt na mozū draudzi un reizē ar tū vēļ 
byudams orkōrteigi apkrauts ar avīzes 
“Dryvas” raksteišonu un redigēšonu, 
tū varēja tikai apbreinot. Šis cylvāks 
vosorā ar saules lāktu jau sēdēja dōr-
zeņa, sovā īmīļotajā vītā un strodoja pi 
“Dryvas” slejom, un reizē ar tū nabeja 
gadejuma, ka nu draudzes lūceklim 

kaut kas byutu bejis naapmirinots” ( 
Zemnīka Ziņas, 14.05.1931., Nr.17). 
Vietējie Gatčinas iedzīvotāji savās at-
miņās raksta, ka nav bijis dzirdēts 
par to, ka pr. Skrinda par kalpošanu 
(mises bēres, kristības, laulības) būtu 
pieprasījis konkrētu naudas summu. 
K. Skrinda šajā sakarā dzīvojis pēc 
principa “jo deve kas: labi, jo nadeve – 
ari labi’’(Zemnīka Ziņas, 14.05.1931., 
Nr. 17). Gatčinas iedzīvotāji atmiņu 
pierakstos min, ka nabadzīgākajiem 
ļaudīm K. Skrinda mēdza laulības vai 
bēru ceremonijas sarīkot sirsnīgas un 
skaistas. K. Skrinda ir bijis ļoti punk-
tuāls un kā garīdznieks – ideāli priekš-
zīmīgs. Priesteris Skrinda bijis sevišķi 
liels draudzes bērnu draugs, bērni vi-
ņu iemīļojuši: “Jis moceja pazeit šūs 
mozūs dveseleites, mocēja un saprota 
ar jim apsaīt. Ar bārnim viņu spēlēs jis 
pats palyka kai bārns” (Zemnīka Ziņas, 
14.05.1931., Nr. 17).

Ar 1908. gadu Pēterpilī baznīckungs 
K. Skrinda kļuva par latgaliešu laik-
raksta ”Drywa” galveno redaktoru. 
Publicēja arī pats savus rakstus ar 
pseidonīmu ps. Skudra. “”Moz veļ tō, 
bkgs K. Skrinda redzēja, ka latgalīšim 
trykst goreiga satura grōmotu mōtes 
volūdā. Lai aizpiļdeitu šū rūbu, jis 
dedzeigi stōjōs pi dorba. Dreizā laikā 
pasarōdeja goreiga satura grōmotas 
latgalīšu izlūksnē, kuras pylejōs īgi-
ut ikvīns Pīterpiļs latgalīts” (Zīdūnis, 
1.12.1927., Nr. 5., K. Pūdnīks "Bkga 
Kazimira Skrindas darbeiba sabīdrys-
kā dzeivē’’). 

Uzsākot darbu pie laikraksta izdoša-
nas, K. Skrinda pārcēlās uz Pēterpili, 
kur tika arī iecelts par viceprāvestu 
sv. Katrīnas baznīcā. Kad Sv. Katrīnas 
ģimnāzijā parādījās latviešu valodas 
stundas, tad pr. K. Skrinda tur pasnie-
dza latgaliešu valodas un ticības mācī-
bas stundas.  

Ne mazāk svētīgs ir bijis pr. Skrin-
das darbs ar jaunatni. Kopā ar brāli 
Antonu Skrindu viņš pulcināja Pēter-
pils mazturīgo ļaužu bērnus, lai mācī-
tu tiem latviski lasīt, rakstīt un dziedāt 
latviešu tautas dziesmas.  No 1907. līdz 
1909. gadam K. Skrinda noorganizēja 
pirmos skolotāju sagatavošanas kur-
sus Latgales latviešiem. Bēgļu laikā 
palīdzēja noorganizēt līdz 30 skolām 
Pēterpilī un Latgalē, kur bērni mācījās 
arī savu dzimto latviešu valodu un mī-
lestību pret savu dzimteni. 

Laikā, kad dzima idejas par Latgales 
atdalīšanos no Vitebskas guberņas un 
apvienošanos ar pārējo Latvijas terito-
riju, latgaliešiem beidzot radās iespēja 
pašiem lemt par savu nākotni, kā arī 
veidot attiecības ar citiem novada lat-
viešiem. Par šīm tēmām tika asi un 
ilgi diskutēts arī 20. gadsimta presē, 
kā piemēram, “Gaisma” un “Drywa”. 
1916.–1917. gadā diskusijas un pārdo-
mas visvairāk izvērtās avīzē “Drywa”, 
kuras redaktors bija K. Skrinda. 
“Drywas” redakcija labprāt uzklausīja 
dažādos viedokļus par Latgales apvie-
nošanos ar citiem Latvijas novadiem. 
1917. gada 22. marta avīzē “Drywa” 
Nr. 11 redaktors K. Skrinda izteica 
arī savu nostāju par visu Latvijas te-
ritorijas novadu apvienošanos rakstā 
“Kūpā wai sewim”: “Mes rakstesim un 

drukosim avizes, gromotas sowā latga-
lišu wolūdā, mes dzidosim un lyugsi-
mis baznicas, školos, mojos un wysur 
sowā latgališu wolūdā, mes sprissim 
pogostūs un vysos waldēs sowā latga-
lišu wolūdā, mes saimnikosim sowā 
Latgolā poši, jo mums byus sowa vitejo 
Latgolas pašwaldiba, tikai aptvvartu 
lelokā wysas Latwijas kupumā ar sowu 
Latwijas Saeimu. (..) Tad na sewim, 
bet kūpā, lai pastowet sewim.” 1917. 
gada Latgales kongresā K. Skrinda un 
viņa domu biedri nobalso un pieņem 
rezolūciju par Latgales atdalīšanos no 
Vitebskas guberņas un apvienošanos 
ar Vidzemi un Kurzemi. Latvijas valsts 
piedzimšanai tiek likts svarīgs un spē-
cīgs pamatakmens. Šī notikuma dēļ 
pastāvošā Krievijas vara sāk draudēt 
laikraksta redkolēģijai, tai skaitā arī 
Kazimiram. Rēzeknes karavīru pado-
me draud izvest uz Krieviju tipogrāfi ju 
“Darbs un Zinība” (“Dorbs un Zinei-
ba”), kurā drukāja “Drywu”. Redakci-
jā atrastie visi laikraksta numuri tika 
sadedzināti un iznīcināti. Redaktoram 
K. Skrindam un vēl 18 baznīckungiem 
tika piespriests nāves sods. Vispirms 
tika meklēts Kazimirs. Bet gadījās pa 
Rēzeknes ielu iet baznīckungam Zun-
dai, kad viņa priekšā izlec kāds no 
Krievijas varas pārstāvjiem un vaicā – 
vai viņš esot Skrinda? Neticot Zundas 
vārdiem, ka viņš nav Skrinda, boļše-
viks sasauc savus cilvēkus, lai “vainī-
go” vestu uz cietumu. Tikai dokumenti 
pierāda, ka persona nav Skrinda. Pa to 
laiku Kazimirs paspēja aizbēgt no Rē-
zeknes un paslēpties Līksnas pagasta 
Liepu Mukānos.

1918. gada 18. februārī Latgali ieņē-
ma vācieši. K. Skrinda atgriezās Rē-
zeknē un stājās pie jauna laikraksta 
izdošanas, kuru nosauca par “Jauno 
Drywu”. Strādāšana pie jaunā laikrak-
sta nebija viegla, jo tolaik nebija pasta 
un pa Latgales sādžām laikrakstu iz-
nēsāja speciāli nolīgti cilvēki. Tiek iz-
doti vien 33 numuri, jo līdz ar boļševi-
ku nākšanu pie varas laikrakstam nav 
ilgs mūžs. 

1918. gada nogalē K. Skrinda devās 
uz Lietuvu. Tur Kazimirs apkopa ar 
tīfu slimos Babtu draudzes locekļus. 
Slimība ir lipīga, un drīz vien ar to 
sasirga arī jaunais priesteris Skrinda. 
1919. gada 25. maijā Kazimirs Skrinda 
mira no izsituma tīfa, apbedīts Lietu-
vā. Latgales Skolotāju Savienības Val-
de 1920. gada oktobrī nodibināja Brā-
ļu Skrindu fondu, kura mērķis bija K. 
Skrindas mirstīgo atlieku pārvešana 
uz dzimteni, pieminekļu uzlikšana uz 
brāļu Skrindu kapa vietām, pabalsta 
sniegšana A. Skrindas atraitnei bēr-
nu audzināšanā un stipendiju dibinā-
šanu skolās brāļu Skrindu piemiņai. 
Sabiedrība bija atsaucīga, un līdzekļi 
tika saziedoti. 1921. gada novembra 
beigās Latgales Skolotāju Savienība 
un Draugu Komiteja komandēja pries-
teri Benediktu uz Lietuvu, lai pārved 
uz Latviju sava brāļa Kazimira mirs-
tīgās atliekas. Agrā 1921. gada 4. de-
cembra rītā Rīgas stacijā pulcējās visa 
Latgales inteliģence un skolēni ar zie-
diem rokās, lai sagaidītu K. Skrindu. 
Tālāk svinīgā ceremonijā ar katafalku 
K. Skrindas mirstīgās atliekas tika 

nogādātas uz Rīgas Sāpju Dievmātes 
katoļu baznīcu un jau 18. decembrī K. 
Skrinda tika pārvests uz Rēzekni, tur 
arī Miera ielas kapos pārapbedīts. 

K. Skrinda modinājis Latgales iedzī-
votājos ilgas pēc labākas dzīves, rādījis 
ceļu uz skaistāku nākotni un mācījis 
no sirds mīlēt savu tēvu zemi un sargāt 
savu dzimto mātes valodu.

Ievērojamākie darbi:
Elementara katoļu ticeibas izskaid-

rošana. – Pēterburga, 1905. – 72. lpp. 
Evangelija ”izjāmumi” vysa goda 

svātdīnom un svātku dīnom. – Pēter-
burga, 1906. – 106. lpp.

Jumprovai Marijai kolpošana māja 
mēnesī. – Pēterburga, 1906. – 110. lpp

Dzeives rūžu krūnis. – Pēterburga, 
1907. – 16 lpp.

Goriga maize. Drywas pīlykums Nr. 
1. – 1917. – 16 lpp.

Jauns lykums par pogosta zemsti. 
Red. K. Skrinda. – Rēzekne, 1917.

Julija. – Pēterburga, 1915. – 37. lpp.
Odums un Īva. Komēdija. – Pēter-

burga, 1909. – 24. lpp.
Par kungam Jezum pakaļdareišonu. 

Red. K. Skrinda. – Viļņa, 1914. – 445. 
lpp.

Svāto Aloiza Gonzdas dzeive. – Pē-
terburga, 1911. – 32. lpp.

Svāto Ignata rekolekcijas. – Viļņa, 
1911. – 509. lpp.

Svāto Stanislava Kostkas gūdam 
(kopā ar B. Skrindu). – Pēterburga, 
1913. – 64. lpp.

Raksturojums: K. Skrinda bija vi-
dēja auguma vīrietis. Bija pasīvs ru-
nātājs, bet liels rakstītājs. Līdz ko bija 
brīvāks laiks, tā uzreiz ņēma spalvu, 
lai rakstītu un radītu kādu jaunu raks-
tu darbu. Kazimirs mīlēja savu brīvo 
laiku pavadīt arī inteliģentas jaunat-
nes vidū. Kazimirs labprāt ļāva runāt 
citiem, bet pats vienkārši klusēja un 
klausījās. Pret līdzstrādniekiem pries-
teris Skrinda allaž izturējās ar lielu uz-
manību un laipnību. Kazimirs centās 
vienmēr iespēju robežās palīdzēt trūcī-
gajiem, jo īpaši jauniešiem, skolēniem 
un studentiem. Kopumā laikabiedri K. 
Skrindu atceras kā labsirdīgu, atsaucī-
gu un čaklu cilvēku. 

Ilze Ozoliņa
Skrindu dzimtas muzeja vecākā 

speciāliste
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Edgara Vanaga piemiņa dzīvos viņa dzejoļu krājumā

Šogad 19. augustā Edgaram Vana-
gam būtu 45 gadu jubileja. Būtu, ja 
vien pirms divdesmit gadiem nebūtu 
aprāvusies viņa dzīvība – negaidīti un 
traģiski. Edgars Vanags bija Daugav-
pils novada dzejnieks un bards, kuram 
dzeja un mūzika bija vienīgais dzīves 
aicinājums un vienīgais dzīves pie-
pildījums. Par sevi viņš kādā vēstulē 
raksta: “Esmu neārstējami “slims” ar 
dzeju un mūziku. Dzeja – tā ir mana 
dzīves jēga.”Edgars dzejoja daudz, sap-
ņoja izdot savu dzejoļu grāmatu, bet 
nespēja,  nepaguva. Taču viņa sapni 
nolēmis īstenot Edgara brālis Jānis.

Jūtīgā dvēsele
“Laiks nedziedē dvēseles sāpes,” bal-

sij aizlūstot, teic Edgara māmuļa Mari-
ja Vanaga, kura visus šos gadus rūpīgi 
glabājusi dēla piezīmes ar viņa raks-
tītajām dzejas vārsmām. “Pēc Edgara 
nāves es ienīdu dzeju, bet tagad dzeju 
mīlu,” saka sirmgalve, kura šogad iz-
gājusi cauri visai dēla daiļradei, izdzī-
vojot viņa sajūtas. “Izlasot viņa dze-
joļus, viss top skaidrs par viņa dzīvi. 
Edgars bija ļoti emocionāls, jūtīgs, ar 
viņa vecumam neraksturīgu skatīju-
mu uz dzīvi. Bija gaišs un labs cilvēks, 
bet laikam nebija radīts šai dzīvei, glu-
ži kā no citas pasaules.”

Dēla raksturs un uzvedība krasi 
mainījusies pusaudža gados. Marija 
domā, ka Edgaru ļoti iespaidoja viņa 
tēva smagā slimība, kas pastiprināja 
viņa depresiju. To varot nojaust arī no 
viņa dzejoļiem. Tajā laikā Edgars arī 
vairāk noslēdzies no ārpasaules, grem-
dējies dzejā, kurā pauda savas jūtas un 
domas. Glābiņu Edgars meklējis ticībā 
Dievam, mēģinājis iestāties Rīgas Ga-
rīgajā seminārā, taču netika pieņemts. 
Tas vairoja viņa depresiju, lai gan 
Dievs vienmēr palika viņa cerība.

Kad Edgars sāka rakstīt dzeju, Jānis 
vēl bijis mazs puika. “Nekad nesapra-
tu, ko īsti viņš dara cigarešu piedūmo-
tā istabā. Man tolaik šķita, ka labāk 
vajadzētu kaut ko palīdzēt mammai 
saimniecībā, bet brālim bija cits dzīves 
redzējums. Toreiz to nesapratu. Tikai 
pēc ilgiem gadiem es to novērtēju,” 
saka Jānis. Viņš pārliecināts, ka brālis 
būtu kļuvis atpazīstams dzejnieks, ja 
vien nebūtu liktenīgi sakrituši dažādi 
apstākļi.

Sapnis būt atzītam
Edgara Vanaga dzeja pirmo reizi 

publicēta krājumā “Dzejas dienas ‘93”. 
Viņa dzejoļi publicēti arī turpmāko 
“Dzejas dienu” krājumos, vienā no tiem 
kļūdaini nosaucot Edgaru par Kaspa-
ru, taču viņš šo kļūdu tolaik uztvēris 
pa jokam par savu pseidonīmu. Pēdējo 
reizi dzejas dienu krājumā viņa dzeja 
iekļauta 2001. gadā jau pēc Edgara nā-
ves. Daudzas publikācijas bija iespies-
tas latgaliešu avīzē “Zemturs” un laik-
rakstā “Latgales Laiks”. Kādā intervijā 
1997. gadā laikraksta “Latgales Laiks” 
redaktore, rakstniece Anna Rancāne 
tieši Edgaru pieminēja kā viņasprāt 
cerīgāko jauno Latgales dzejnieku.

Edgaram bija sapnis izdot savu dze-
jas grāmatu. 1996. gada rudenī viņš 
bija vienojies ar Annu Rancāni par pir-
mās savas dzeju grāmatiņas izdošanu, 
bija sagatavojis manuskriptu, bet tālāk 
nekas nenotika, iespējams, pie vainas 
bija depresija, kas viņam neļāva celties 
spārnos. “Ja viņam būtu izdevies, Ed-
gars kļūtu par rakstnieku, bet pēc šīs 
neveiksmes viņam pietrūka spēka vēl-
reiz pamēģināt,” saka Jānis.

Lai arī Edgaram neizdevās izdot savu 

To sāpi, kuras augļi bija neparastās 
vārsmas, iespējams, labāk arī aiztau-
pīt jebkuram citam. Zīmīgi, ka viņa 
dzejā tipisks varonis bija Kvazimodo, 
bet uzrunāta visbiežāk tika Dievmā-
te. Daugavpils un rajona autoru 2001. 
gada kopkrājumu Edgars vairs nere-
dzēja un nevarēja pāršķirstīt. Tā bija 
viņa pēdējā publikācija šajā izdevumu 
sērijā. Literārajā ainavā pēkšņi pavē-
rās tukšums kā vējlauze mežā pēc vēt-
ras. Viņa radīto tekstu ļoti pietrūka. 
Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka Edgara Vanaga 
devums tiek apkopots un izdots,” uz-
skata Linda Kilevica.

Ar Edgaru un viņa daiļradi bija pa-
zīstams literatūrzinātnieks un rakst-
nieks Valentīns Lukaševičs, kurš savu-
laik palīdzējis atlasīt Edgara dzejoļus 
grāmatai “Pagraude”. 1998. gada 3.-
10. aprīļa latgaliešu avīzes “Zemturs” 
rakstu “Mūsējie” par latgaļu dzejnieku 
jauno paaudzi Valentīns sāk ar Edga-
ra Vanaga raksturojumu, uzsverot, ka 
Edgaram Vanagam teksti piedzimst 
dzīvā veidā, gatavi. Viņā mīt sensenās 
bardu dotības, bez sevišķas izglītības 
sacerēt katram tekstam, romānam 
vai telefona grāmatai, mūziku pāris 
minūšu laikā, paņemt un nodziedāt 
pirmoreiz redzētu dzejoli. “Citiem tā 
ir profesija, citiem hobijs, bet citiem 
dzīvesveids. Edgaram mūzika un dze-
ja bija dzīvesveids, un grūti pateikt, 
vai daiļrade pakārtojās dzīvei, vai dzī-
ve daiļradei. Tik cieši tas bija savijies 
kopā! Cik daudz cerību un sāpju, alku 
un sapņu ir viņa dzejoļos, viņa dzies-
mās!” teic Valentīns Lukaševičs.

Kristāla sindroms
Ilgus gadus ģimene glabājusi Edgara 

pierakstus, līdz beidzot Jānis nolēmis 
tos sakārtot. Nopircis datoru un lūdzis 
mammai brīvos brīžos sadrukāt brāļa 
atstāto mantojumu. Marija teic, ka šī 
ziema viņai bijusi emocionāli smaga, 
vēlreiz izejot cauri dēla dzīves gāju-
mam viņa dzejoļos. Jānis sācis meklēt 
atbalstu dzejas grāmatas izdošanai, 
uzrakstīja projektu, kuram fi nansē-

jumu Latgales kultūras programmas 
ietvaros piešķīra Valsts Kultūrkapitā-
la fonds, a/s “Latvijas Valsts meži” un 
biedrība “Latgales reģiona attīstības 
aģentūra”.

“Kristāla sindroms” – tā saucās viens 
no Edgara dzejoļu cikliem un tāds būs 
arī nosaukums viņa dzejoļu grāmatai, 
kas jau drīzumā ieraudzīs dienasgais-
mu. Reizē ar dzejas grāmatu Jānis no-
lēmis izveidot arī mūzikas disku, kurā 
apkopos brāļa sarakstītās un izpildī-
tās dziesmas. Spēlēt ģitāru Edgaram 
iemācījis brālēns. Savulaik Edgars 
spēlējis Špoģu vidusskolas vokāli ins-
trumentālajā ansamblī. Jānis uzskata, 
ka brālim bija mūziķa un dzejnieka ta-
lants, Edgara mūziku viņš sauc par ļoti 
“lipīgu”, kuru pats klausās mīļuprāt. 
Savas dziesmas Edgars iedziedājis 
magnetofona lentās, kuras Jānim iz-
devies savākt vienkopus un digitalizēt.  
Šo ierakstu sagatavošanu izdošanai 
veic studija, kurā Edgars reiz ierakstī-
jis vienu no savām dziesmām. Mūzikas 
diska izdošanu fi nansiāli atbalstījusi 
Daugavpils novada pašvaldība.

Jānis glabā par piemiņu brāļa ģitā-
ras, ar kurām viņš savulaik muzicējis. 
Arī pats iemācījies no brāļa ģitārspēli, 
taču pēdējo reizi instrumentu ņēmis 
rokās vien studiju gados. “Neesmu 
tik labs mūziķis, tik protu trinkšķi-
nāt ģitāru,” bikli teic Jānis. Marija 
gan atzīst, ka uz jaunāka dēla pleciem 
gūlusies liela atbildība un rūpes par 
savulaik slimo tēvu un saimniecību. 
Tagad viņš piepilda ne tikai sava brāļa 
sapni par dzejas grāmatu, bet arī viņas 
sapni – abi ar sievu Vitu dāvājuši Ma-
rijai divas jaukas mazmeitiņas, liekot 
sasparoties un gūt no dzīves prieku.

***

Dzejas grāmatas un mūzikas diska 
prezentācija notiks 11. septembrī dze-
jas dienu pasākuma ietvaros Raiņa 
mājā Berķenelē.

 Inese Minova
dzejas grāmatu, viņa talantu 
novērtēja viņa līdzgaitnieki. 
Literatūrzinātniece, fi loloģe, 
žurnāliste un dzejniece Linda 
Kilevica atceras Edgaru kā 
talantīgu, jūtīgu, ārēji klusu 
un kautrīgu puisi. ”Sīkā, bet 
glītā rokrakstā pierakstītie 
dzejoļi, manuprāt, bija viņa 
īstā pasaule, kurā biklumu 
nomainīja dedzīga ticība, al-
kas mīlēt un būt mīlētam, 
kā arī mazliet biedējošas un 
vienlaikus vilinošas dzīles aiz 
vārdiem, tēliem un izjūtām. 
Dzejoļu bija daudz, Edgars 
tos grupēja ciklos. Spilgtus, 
trāpīgus motīvus viņš mīlēja 
atkārtot, šķiet, ar baudu tos 
kā krāsu no spainīša triepa 
visapkārt, tāpēc Daugavpilī 
iznākošā kopkrājuma “Dze-
jas dienas” tā brīža skarbā 
un prasīgā redaktore bez žē-
lastības no šī dāsnā biruma 
cēla laukā un publicēja vien 
tos tekstus, kuru vēstījums 
bija nevainojams viss kopu-
mā, ne tikai izcils detaļās. 
Tie bija dzejoļi, kurus neva-
rētu uzrakstīt neviens cits. 
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Izsākam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2020. gada 23. jūlijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie no-
teikumi Nr. 58 (protokols Nr. 95., 1.&), “Grozījumi Daugavpils novada 

domes 2011. gada 12. maija saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teri-

torijā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un Atkritumu 
apsa imniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2011. gada 12. maija saistošajos noteiku-
mos Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada admi-
nistratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 2.14. apakšpu nktu šādā redakcijā:
“2.14. marķēts atkritumu maiss - savākto atkritumu novietošanai pare-

dzēts priekšapmaksas speciāli marķēts maiss, kura minimālais tilpums ir 
60 litri.”;
1.2. izteikt saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Daugavpils novada pašvaldība organizē un kontrolē atkritumu apsaim-
niekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu “Par pašvaldī-
bām”, normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas un administratī-
vās atbildības jomā, šiem saistošajiem noteikumiem un atkritumu apsaim-
niekošanas valsts plānu.”;
1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 9.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.7. atbilstoši marķētos dalīto atkritumu konteineros ievietot šķirotus, 
pārstrādei derīgus atkritumus, kuri satur papīru, stiklu, plastmasu vai me-
tālu”;
1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 12.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.5. atbilstoši marķētos dalīto atkritumu konteineros ievietot nešķirotus 
atkritumus kas nesatur papīru, stiklu, plastmasu vai metālu”;
1.5. papildināt saistošos noteikumus ar 14.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“14.4. ievieto savus radītos atkritumus tikai tajā atkritumu tvertnē vai 
marķētajā atkritumu maisā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apsaimniekoša-
nai.”;
1.6. svītrot saistošo noteikumu 18.6. apakšpunktā vārdus “un iesniegt to ko-

pijas”;
1.7. izteikt saistošo noteikumu ar 18.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

“18.8. nodrošināt atkritumu savākšanai nepieciešamo atkritumu tvertņu 
skaitu, veidu un tilpumu, kā arī nodrošina iespēju iegād āties marķētus at-
kritumu maisus, ņemot vērā atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu.”;
1.8. papildināt saistošos noteikumu ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

 “27.1 Dalītie sadzīves atkritumi jāizved pēc nepieciešamības, kad atkritu-
mu tvertnes ir piepildītas, saskaņā ar izvešanas grafi ku.”;
1.9. izteikt saistošo noteikumu 41. punktu šādā redakcijā:

“41. Maksu par atkritumu izvešanu nosaka pēc faktiski izvesto atkritumu 
daudzuma.”;
1.10. izteikt saistošo noteikumus ar 43. punktu šādā redakcijā:

“43. Personām par saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro ad-
ministratīvo sodu atbilstoši nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem.”;
1.11. svītrot saistošo noteikumu 44., 45. un 46. punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Daugavpils Novada Vēstis”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2020. gada 23. jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr. 58 “Grozījumi Daugavpils novada domes 
2011. gada 12. maija saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā 

teritorijā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
8.panta pirmās daļas 3. punktu.

Radās nepieciešamība paredzēt noteikumos iespēju uzstādīt mazākus kon-
teinerus vai arī marķētus atkritumu maisus, mazāka atkrituma daudzuma ra-
šanās gadījumā.

Sakarā ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos š.g. 1. jūlijā, 
ar kuru vienlaicīgi stājas spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, 
kurā tiek paredzēta jauna X. nodaļa Administratīvie pārkāpumi atkritumu ap-
saimniekošanas jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā, līdz ar 
to nepieciešams svītrot no saistošajiem noteikumiem tās normas, kuras dublējas 
ar likumu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi paredz to, ka atkritumu radītāji tiek nodrošināti ar dažādu til-

pumu konteineriem vai marķētiem atkritumu maisiem, ņemot vērā atkritumu 
rašanās daudzumu.

Tāpat sakarā ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos, tiek svīt-
rota saistošo noteikumu XIII. nodaļa, kas paredz atbildību par saistošo noteiku-
mu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošo noteikumu grozījumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas notika ar vietējiem atkritumu apsaimniekotājiem.

2020. gada 23. jūlijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie no-
teikumi Nr. 59 (protokols Nr. 95., 2.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 21 „Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Dau-
gavpils novada pašvaldībā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  43. panta pirmās daļas 11. punktu 
un trešo daļu, Ūdenssaimnie cības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 
1., 2. un 3. punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteiku-
mos Nr. 21 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietoša-
nas kārtība Daugavpils novada pašvaldībā” šādus grozījumus un izteikt saistošo 
noteikumu 59., 60. un 61. puntu šādā  redakcijā:

“59. Par noteikumu 16. punktā, 26.5., 26.6., 26.7., 26.8., 27.2, 27.4., un 27.6. 
apakšpunktā noteikto prasību pārkāpumiem piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fi ziskajām personām no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, 
bet juridiskajām personām no divām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vie-
nībām.

60. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanai veic Daugavpils novada attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs. 

61. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Daugavpils novada domes Ad-
ministratīvā komisija.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-

gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Daugavpils Novada Vēstis”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Daugavpils novada domes 2020. gada 23. jūlija saistošajiem 
noteikumiem Nr. 59 “Grozījumi Daugavpils novada domes 

2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 21 „Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Daugavpils novada pašvaldībā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, kas 
nosaka, ka naudas soda apmēru pašvaldības saistošajos noteikumos izsaka nau-
das soda vienībās. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību Administratī-
vās atbildības likumam, piemērojamie sodi jāizsaka naudas soda vienībās.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību Administratīvās atbil-

dības likumam. Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek noteikta amatpersona 
(Daugavpils novada attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs), kurai ir tiesības veikt 
administratīvā pārkāpuma procesu līdz lietas izskatīšanai Daugavpils novada 
domes Administratīvajā komisijā, kā arī naudas sodi tiek izteikti naudas soda 
vienībās.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Administratīvā pārkāpuma process tiks veikts atbilstoši Administratīvās at-
bildības likumam. Administratīvās komisijas funkcijas un uzdevumi netiek pa-
plašināti vai sašaurināti.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Mūžībā aizgājuši

Biķernieku  pagastā
Solovjovs Sergejs (1977.g.)

Romanova Vasiļista (1944.g.)
Dubnas pagastā 

Vērdiņš Vitālijs (1948.g.)

Kalupes pagastā
Masičs Pjors (1946.g.)

Vasiļjeva Jevdokija (1950.g.)
Beļševa Matrjona (1931.g.)

Naujenes pagastā
Stavro Vladislavs (1942.g.)

Skrudalienas pagastā
Černova Lukija (1932.g.)

Sventes pagastā
Jasane Janīna (1934.g.)
Švedovs Pāvels (1943.g.)

Perevalovs Ņikifors (1928.g.)
Tabores pagastā

Kozlova Vera (1948.g.)
Vaboles pagastā 

Očkovs Aleksandrs (1955.g.)

Višķu pagastā
Kazaks-Kazakevičs  Jevgēnijs 

 (1943.g.)
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Annas diena Vabolē saplauka ziedos
No 23. līdz 27. jūlijam ābeļdārzā pie 

Vaboles kultūras nama bija skatāma 
tradicionālā izstāde „Ziedi Annas die-
nu gaidot”, kur varēja aplūkot tepat 
Vaboles pagastā izaudzētos ziedus. 
Tā bija viena no skaistākajām vasa-
ras  ziedu izstādēm, kas ikvienu prie-
cēja ar tik patīkamo un atpazīstamo 
ziedu smaržām un krāšņumu. Ikviens 
tika aicināts piedalīties izstādes vei-
došanā ar savā dārzā izaudzētajiem 
ziediem. Šogad atsaucās sešpadsmit 
dalībnieki, pavisam izstādē varēja 
aplūkot 42 dažādas ziedu sugas un 
šķirnes.

Paldies par dalību izstādē An-
nai  Skrindai, Annai Pudānei, An-
nai Lazdānei, Annijai Ozoliņai, Ma-
rutai Rušeniecei, Regīnai Strodei, 
Valentīnai Skrindai, Birutai Koki-
nai, Renātei Litiņai, Alvīnai Ģipte-
rei, Ainai Pabērzai, Vijai Pabērzei,
Olgai Ignatānei, Inārai Mejerei, Ma-
rītei Žukai , Ženijai Boitmanei.

Lai tikpat krāšņi ziedi priecē vabo-
liešus un ciemiņus arī nākamgad! 

Noritēja aktīvās atpūtas pasākums jaunatnei – ”Piedzīvojumu taka”
21. augustā Naujenes pagasta 

Slutišķos norisinājās Daugavpils 
novada jaunatnes piedzīvojumu 
taka. Jauniešiem tā bija lieliska 
iespēja izmēģināt savas orientē-
šanās prasmes, kā arī pārbaudīt 
savas zināšanas un iespējas, pil-
dot dažādus atjautīgus uzdevu-
mus kontrolpunktos. Kopumā 
pasākumā piedalījās trīspadsmit 
komandas no Daugavpils novada 
pagastiem, kas sastāvēja no čet-
riem jauniešiem vecumā no 16 
līdz 25 gadiem un vienas atbildī-
gās personas. 

Atklājot pasākumu, Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja 1. viet-
nieks Aivars Rasčevskis sveica jau-
niešus un izteica gandarījumu par 
kuplo dalībnieku skaitu: ”Prieks būt 
kopā ar jauniešiem mūsu pērlē, likte-
ņupes Daugavas krastos, Slutišķu sā-
džā! Šodien laikapstākļi ir atbilstoši 
sportiskām aktivitātēm – no rīta noli-
ja lietus, kas nozīmē, ka nebūs karsti, 
tādēļ katrs varēs aktīvi startēt. Vēlos 
sveikt jūs visus Daugavpils novada 
domes vārdā, jo jaunieši ir mūsu dzi-
nējspēks un mūsu nākotne, tādēļ mēs 
cenšamies un vēlamies vienmēr būt 
kopā ar jums. Pateicamies par jūsu 
ieguldījumu Daugavpils novadā – 
par sasniegumiem mācībās un veikta-
jiem darbiem. Veiksmīgus šīs dienas 
startus!”

Pasākuma dalībniekus sveica arī 
Daugavpils novada Izglītības pārval-
des vadītāja Janita Zarakovska. Viņa 
atzīmēja, ka šogad pasākuma for-
māts nedaudz atšķiras no iepriekšējo 
gadu formātiem, taču neskatoties uz 
to, ikviens var baudīt skaisto dabu, 
kā arī lietderīgi pavadīt laiku. ”Lai 
uzvar draudzība!” jaunatnei novēlēja 
pārvaldes vadītāja.

Daugavpils novada pašvaldības 
Jaunatnes lietu speciāliste Oļesja 
Ņikitina skaidro, ka līdzīga mēroga 
aktivitātes jauniešiem netika rīko-
tas jau sen, jo liela daļa pasākumu, 
kas tika ieplānota gada plānā, tika 
atcelti: ”Šodien mēs atrodamies ļoti 
skaistā vietā, dabas parkā ”Daugavas 
loki”, kur pēc renovācijas ir kļuvis vēl 
skaistāk. Šī vieta ir papildinājusies 
ar vairākiem objektiem, bet es biju 
pārsteigta dzirdēt, ka jaunieši šeit 
pēdējo reizi ir bijuši dažus gadus  at-
pakaļ. Tā ir iespēja iepazīt no jauna 
dzimtās vietas, kas mums ir apkārt, 
līdz ar to veidojot piederības sajūtu 

savam novadam.”
Dalībniekiem bija jāveic dažāda 

veida un sarežģītības uzdevumus. 
Katrai komandai tika izsniegta kar-
te, pēc kuras varēja orientēties ap-
kārtnes teritorijā un meklēt nākamos 
uzdevumu posmus. Jaunatni gaidīja 
arī viens speciāluzdevums – katrai 
komandai bija jāsaglabā viena jēla 
ola, kura bija jānes cauri visiem sa-
cīkšu posmiem un jānodod organi-
zatoriem fi nišā. Piedzīvojumu takas 
dienā jaunatne cēla teltis uz laiku, 
šāva ar ūdenspistolēm, izgāja šķēršļu 
joslu, pārbaudīja savu atmiņu iegau-
mēšanas spēlē, izgāja orientēšanās 
labirintu, piedalījās arī prāta spēlēs, 
kurās bija jāatbild uz jautājumiem 
par dzimto Daugavpils novadu, kā 
arī veidoja nestuves cilvēku pārvieto-
šanai un lika puzli. 

”Parasti mēs cenšamies ne tikai pie-
meklēt mums jau pazīstamās formas, 
bet arī ieviest kaut ko jaunu. Diemžēl 
esošās situācijas dēļ, nav iespējams 
īstenot divu dienu pasākumu ar nakš-
ņošanu, u.c. aktivitātēm, līdz ar ko 
mēs mēģinām jaunatni vismaz šādā 
veidā izkustināt un organizēt ”Piedzī-
vojumu taku” tieši dabas parkā ”Dau-
gavas loki””, skaidro Jaunatnes lietu 
speciāliste.

Sacīkšu dienas izskaņā tika 
izvērtēti komandu sniegumi un 
tika apkopoti rezultāti. Kopvēr-
tējumā Daugavpils novada jau-
natnes ”Piedzīvojumu takā” 1. 
vietu ieguva Skrudalienas pagas-
ta jaunieši, 2. vietā palika Biķer-
nieku komanda, savukārt 3. vietā 
ierindojās Vaboles pagasta pār-
stāvji. 

Daugavpils novada jauniešu piedzī-
vojumu taka bija tapusi sadarbībā ar 
tūrisma klubu ”Sniegpulkstenīte” un 
orientēšanās klubu “Stiga”, kuri pie-
gādāja visu nepieciešamo inventāru. 
Transporta organizāciju nodrošināja 
pagastu pārvaldes. Pateicoties nova-
da uzņēmējiem, jaunatnei tika sarī-
kotas arī pusdienas.

Pasākums tika organizēts projekta 
Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietē-
jās sabiedrības veselības veicināša-
nai un slimību profi laksei Daugavpils 
novadā” ietvaros.

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

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

P U B L I S K Ā  A P S P R I E Š A N A No  šī gada  23. jūlija  Daugavpils novadā dzimuši  6  bērniņi - 
4 meitenes un 2 puikas.

Jūlijā laulību noslēguši 62 pāri,
 no tiem 15 pāri - novada iedzīvotāji.

Daugavpils novada iedzīvotāji aicināti pieteikt 
elektroiekārtu bezmaksas izvešanu

Latvijas Zaļais punkts sadarbībā 
ar vides apsaimniekošanas uzņē-
mumiem SIA “Eco Baltia vide” un 
veikaliem “Top!” šķirošanas kam-
paņā Vislatvijas “Elektronikas 
šķiratlons” aicina Daugavpils nova-
da iedzīvotājus līdz 14. septembrim 
pieteikt nolietoto un vairs nevaja-
dzīgo elektroiekārtu bezmaksas iz-
vešanu no savām mājsaimniecībām 
vai uzņēmumiem. Piedaloties akci-
jā, ir iespēja laimēt noderīgas bal-
vas – veikalu “Top!” dāvanu kartes 
20 un 30 eiro vērtībā.

Pieteikties elektronikas izve-
šanai var, aizpildot reģistrācijas 
anketu šeit - https://ej.uz/elektro-
nikas_skiratlons, zvanot pa tālr. 
27853830 vai rakstot uz e-pastu 
elektronika@ecobaltiavide.lv, norā-
dot precīzu adresi, apjomu un kon-
taktinformāciju.

Elektrotehnikas savākšana no 
pieteiktajām adresēm Daugavpils 
novadā notiks no 22. līdz  25. sep-
tembrim, sākot no plkst. 7:00, visas 
dienas garumā. Drošības nolūkos 
elektronikas savākšana notiek bez-
kontakta veidā. Visai pieteiktajai 
tehnikai tās izvešanas dienā jābūt 
novietotai pie nama vai ēkas ārdur-
vīm un ārpus nožogotas teritorijas, 
SIA “Eco Baltia vide” darbiniekiem 

brīvi pieejamā vietā.
Akcijā iedzīvotāji var nodot gan 

lielo sadzīves tehniku, tostarp le-
dusskapjus, veļas mašīnas, plītis, 
trauku mazgājamās mašīnas u.c., 
gan arī mazo tehniku, piemēram, 
mikroviļņu krāsnis, blenderus, 
elektriskos svarus, fēnus, virtuves 
kombainus un citas ierīces, kā arī 
papildu var kopā ar elektroniku no-
dot uzkrātās baterijas un akumu-
latorus. Lai pieteiktu izvešanu ad-
resē, minimālajam kopējam nodoto 
lietu svaram jābūt vismaz 30 kg.

Aicinām ievērot, ka akcijā var no-
dot tikai nolietotās elektropreces, 
akumulatorus un baterijas. Netiks 
savākti citi atkritumu veidi, piemē-
ram, mēbeles, logi, durvis, podi u.c.

Piedaloties “Elektronikas šķir-
atlonā” ikviens dalībnieks varēs 
pretendēt uz patīkamām un no-
derīgām balvām. Visi Daugavpils 
novada dalībnieki piedalīsies izlo-
zē par veikala “Top!” dāvanu karti 
20 eiro vērtībā.  Savukārt tas, kurš 
akcijas laikā nodos lielāko elektro-
tehnikas apjomu, saņems veikala 
“Top!” dāvanu karti 30 eiro vērtībā.

Vairāk par šķirošanas kampaņu 
Vislatvijas “Elektronikas šķirat-
lons” lasi Latvijas Zaļā punkta mā-
jas lapā www.zalais.lv sadaļā “Jau-
numi”. Jautājumu gadījumā par 
akcijas norisi aicinām sazināties, 
zvanot pa tālr. 27853830 vai raks-
tot uz e-pastu:
elektronika@ecobaltiavide.lv. 

Berķenelē notiks pasākums 
“Zelta sietiņš 100/20”

Katru gadu (kopš 2001. gada) Raiņa 
mājā Berķenelē notiek skatuves runas 
konkurss „Zelta sietiņš”. Konkursa da-
lībnieki ir Latgales skolu 2.-12. klašu 
audzēkņi, kuri deklamē Raiņa un As-
pazijas dzeju, un lasa prozas fragmen-
tu par Raiņa dzīvi vai daiļradi. 

Šogad aprit 100 gadi kopš klajā nācis 
Raiņa dzejoļu krājums “Zelta sietiņš” 
un 20 gadi kopš notika pirmais ska-
tuves runas konkurss “Zelta sietiņš” 
Raiņa mājā Berķenelē. Svinot dubulto 
jubileju, 18. septembrī Berķenelē  no-
tiks pasākums ar nosaukumu Zelta 
sietiņš 100/20. 

Šajā dienā būs ne tikai tradicionālā 
konkursa norise, bet arī koncerts, kurā 
uzstāsies Daugavpils novada Kultū-
ras centra "Vārpa" vokālais  ansamb-
lis “Stage On”. 

2020. gadā ir mainīts konkursa nori-
ses laiks:

Plkst. 10.00 – eksperti vērtē 2.-4. 
klašu grupas dalībniekus;

Plkst. 11.45 – eksperti vērtē 5.-9. 
klašu un 10.-12. klašu grupas dalībnie-
kus;

Plkst. 13.00  – noslēguma pasākums 
veltīts konkursa norises 20 gadu jubi-
lejai.

Īpaši priecāsimies pasākumā satikt 
iepriekšējo gadu laureātus! Iespējams 
kāds ir  kļuvis par aktieri vai literā-
tu! Aicinām atsaukties Zelta sietiņa 
laureātus, lai dalītos atmiņās (arī fo-
togrāfi jās) klātienē vai rakstot e-pastā 
berkenele@inbox.lv

Skatuves runas konkursa “Zelta sie-
tiņš” nolikums ir pieejams pašvaldības 
mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv 

vai www.rainamaja.lv.

      Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozā-
ģēt kokus ārpus meža teritorijas:
           2(divus) bērzus un 2(divas) kļavas Višķu pagasta Koroļevščinas kapos;
          3(trīs) priedes Daniševkas kapos.
       Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārval-
dē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2020. gada. 28. augusta līdz 2020. 
gada 18. septembrim.
       Publiskā apspriešana notiks 2020. gada 21. 
septembrī plkst. 9.30 Višķu pagastā Daniševkas 
kapos un 9.50 Koroļevščinas kapos. 


