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Naujenes Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestrim – 25 gadu jubileja

25. septembrī Daugavpils novada Kul-
tūras centrā “Vārpa” izskanēja  Naujenes 
Mūzikas un mākslas skolas akordeonis-
tu orķestra 25 gadu jubilejas koncerts. 
Skatītājiem orķestris piedāvāja ieklausī-
ties, sadzirdēt un piedzīvot savu pārdo-
mu lidojumu mūzikas varenībā, izpildot 
ievērojamu mūziķu skaņdarbus. Koncer-
ta īpašais  viesis bija Sanktpēterburgas 
mūzikas akadēmijas soliste Anastasija 
Zubova, kura kopā ar orķestri izpildīja 
Jurija Peškova skaņdarbu “Black (Dark) 
Eyes”. 

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 
akordeonistu orķestri 1995. gadā izvei-
doja Naujenes mūzikas skolas skolotāja 
Tatjana Jukuma, kura visus šos gadus 
ir orķestra mākslinieciskā vadītāja un 
diriģente. Pirms 25 gadiem orķestrī spē-
lēja vien desmit audzēkņi, taču pašlaik 
orķestris izveidojies par ļoti spēcīgu un 
profesionālu kolektīvu. 

Savas radošās darbības laikā orķestris 
ir pārsteidzis klausītājus ar savu vareno 
un daudzveidīgo skanējumu gan Latvi-
jā, gan ārpus tās robežām - Baltkrievijā, 
Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā un citās 
valstīs. Lai bagātinātu orķestra skanē-
jumu un pārsteigtu skatītājus, diriģente 

Tatjana piesaista arī citu specialitāšu 
audzēkņus – pūtējus un vokālistus.

Šo gadu laikā ir nomainījušies vairāki 
orķestra sastāvi, taču kolektīva vadītāja 
atceras katru savu audzēkni, jo ikviens 
ir devis savu ieguldījumu orķestra dar-
bībā.

Akordeonistu orķestra māksliniecisko 
vadītāju Tatjanu Jukumu kolēģi sauc 
par ģimenisku skolotāju, jo pie viņas mā-
cās ģimenes vairākās paaudzēs, orķestrī 
muzicē brāļi un māsas. Jāteic, ka orķes-
trī spēlē ne tikai skolas audzēkņi un sko-
lotāji, bet arī skolas absolventi. 

Atskatoties uz kolektīva ilgajiem rado-
šās darbības gadiem, Tatjana Jukuma 
atzīst, ka kādam 25 gadi šķiet jau liels 
termiņš, bet kādam tas ir tikai sākums. 
Tatjana atzīst, ka viņai savulaik bijis 
ļoti labs skolotājs Valērijs Hodukins, 
kas tiek uzskatīts par Daugavpils akor-
deona mūzikas dzīves dvēseli. Viņš bija 
Daugavpils Mūzikas vidusskolas peda-
gogs, starptautisko Daugavpils akor-
deona mūzikas festivālu iedvesmotājs 
un mākslinieciskais vadītājs, akordeo-
nistu orķestra mākslinieciskais vadītājs 
un diriģents, daudzu audzēkņu - starp-
tautisku mūzikas konkursu laureātu 

- skolotājs, Daugavpils Goda pilsonis, 
neskaitāmu atzinību un balvu ieguvējs. 
Tatjana savulaik spēlējusi Valērija Ho-
dukina orķestrī, bet tagad cenšas turpi-
nāt sava skolotāja darbu pašas izveido-
tajā orķestrī. “Varbūt kādam šķiet, ka 
iziet orķestra priekšā un diriģēt ir ļoti 
vienkārši, taču aiz tā visa stāv milzīgs 
darbs. Es cenšos nodot jauniešiem to, 
kas savulaik tika ieguldīts manī - šo mū-
ziku, noskaņojumu. Arī paši bērni ir ļoti 
talantīgi, mēs cenšamies viņus atbilstoši 
audzināt. Diemžēl arvien mazāk bērnu 
vēlas mācīties mūziku, taču cenšamies 
meklēt apdāvinātus bērnus, strādājam 
ar ikvienu, kuram ir interese par mūzi-
ku,” saka Tatjana Jukuma. 

Orķestris regulāri gatavo koncert-
programmas, ar kurām uzstājas ne tikai 
vietējā, bet arī starptautiskā mērogā. 
Iepriekšējie gadi bijuši piesātināti ar ār-
valstu braucieniem, ir pabūts Vācijā un 
Polijā. Šogad īsi pirms pandēmijas vēl 
paguvuši doties ārpus Latvijas robežām. 
Tatjana cer, ka šī situācija drīz beigsies 
un orķestris atsāks pilnvērtīgu darbību. 
Lai arī tagad pandēmijas dēļ nevar ne-
kur tālu doties, orķestris ir gatavs kon-
certēt tepat Latvijā, turklāt tas ir nepie-

ciešams, lai kolektīvs spētu turēt augstu 
savu latiņu.  

Koncerta izskaņā Naujenes Mūzikas 
un mākslas skolas direktors Ruslans 
Margevičs pateicās kolektīva dalībnie-
kiem un vadītājai par ieguldīto darbu, 
pasniedza Pateicības rakstus un ziedus. 
Pasākuma laikā tika sumināta arī Nau-
jenes Mūzikas un mākslas skolas lietve-
dības sekretāre Jeļena Vasiļjeva, kura 
todien svinēja savu dzīves jubileju. 

Sveicot kolektīvu tā radošajā jubilejā, 
Daugavpils novada domes izpilddirekto-
res vietniece Ināra Natarova pasniedza 
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas di-
rektoram pašvaldības dāvanu – 300 eiro 
mūzikas instrumentu iegādei. Kolektī-
vu svētkos sveica pašvaldības Kultūras 
pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, Nau-
jenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra 
Miglāne un Daugavpils Universitātes 
Mūzikas un mākslu fakultātes dekāns 
Ēvalds Daugulis, kā arī draugi, kolēģi 
un mūzikas cienītāji, kas bija ieradušies 
noklausīties jubilejas koncertu. 

Inese Minova
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Raiņa mājā Berķenelē noritēja mākslinieciskas un “ugunīgas” dzejas dienas  
11. septembra vakars Raiņa mājā 

Berķenelē aizritēja ļoti radošā atmosfē-
rā, aicinot apmeklētājus izbaudīt Dze-
jas dienu pasākuma „Dzeja dziedē un 
spīgo” piesātināto programmu.  

Pasākuma apmeklētājiem tika piedā-
vāts piedalīties dažādās radošās meis-
tardarbnīcās un apgūt jaunas zināša-
nas un prasmes, piemēram, izgatavot 
vilnas rotaļlietas un gravētus atslēgu 
piekariņus, atpūsties krāsu terapijas 
klasē, kā arī iepazīt visdažādākās zāļu 
tējas un iemācīties no tām pagatavot 
aromātisku un veselīgu tēju. 

Raiņa mājā tika atklāta Santas Ka-
maldiņas tekstildarbu un Ivara Krūmi-
ņa fotogrāfi ju izstāde “Saldus sapņus 
Lolītei”, veltīta Raiņa pasaku varonei 
lellītei Lolītei. Izstādē eksponētas tek-
stilmozaīkas jeb patchwork tehnikā da-
rinātas bērnu segas un leļļu sedziņas, 
kas mijas ar melnbaltām fotogrāfi jām 
– leļļu portretiem.  

Santa Kamaldiņa ar šūšanu aizrāvu-
sies jau septiņu gadu vecumā, mamma 
viņai droši uzticējusi savu veco šujmašī-
nu. Pirms gadiem desmit Santa pirmo 
reizi izmēģinājusi darboties tekstilmo-
zaīkas tehnikā un atzīst, ka tā ir lieliska 
tehnika, kas ļauj radoši pielietot visus 
audumu atgriezumus, kas paliek pāri 
no citiem darbiem. Latvijā šī tehnika 
neesot īpaši izplatīta, toties populāra 
tuvākajās kaimiņvalstīs. Santa atra-
dusi domubiedres Ukrainā, ar kurām 
kopā galvenokārt darbojas virtuālā vidē 
un jau sarīkojušas vairākas kopīgas iz-
stādes klātienē Sanktpēterburgā, Mas-
kavā un Kijevā. Viena no šīm izstādēm 
bija veltīta lellītei Līzītei, ekspozīcijā iz-
mantotas leļļu gultiņas un izstādīti koši 
leļļu deķīši. Līzītes tēls Santai ļoti atgā-
dinājis Raiņa pasaku tēlu lellīti Lolīti, 
tā radusies doma līdzīgu izstādi veltīt 
Raiņa pasaku tēlam. Viņa savu izstādi 
papildinājusi ar Jūrmalas fotogrāfa Iva-
ra Krūmiņa melnbaltajām fotogrāfi jām, 
no kurām pretī lūkojas dažādas lelles.  

Māksliniece aicināja ielūkoties arī vi-

Edgara sarakstītās dzejas vārsmas un 
mūziku, līdz viņa brālis Jānis šogad īs-
tenoja Edgara sapni un apkopoja viņa 
dzejoļus grāmatā. Tai ir pievienots arī 
mūzikas disks, kurā ieskaņota Edgara 
Vanaga paša savulaik sacerētā un ie-
rakstītā mūzika. 

Jānis atzīst, ka mūzika viņa brālim 
vienmēr bijusi tikpat svarīga kā dzeja, 
tāpēc papildus grāmatas projektam īs-
tenots otrs projekts, lai brāļa radīto mū-
ziku digitalizētu un uzlabotu ieraksta 
kvalitāti. 

Jānis Vanags pateicās ikvienam, kas 
palīdzēja šo ieceri īstenot. Talkā nāca 
Edgara laikabiedri un draugi, liels ir 
abu māmuļas Marijas Vanagas ieguldī-
jums, jo viņa pati izskatījusi visus dēla 
pierakstus un nodrukājusi viņa dzejo-
ļus datordrukā. Finansiāli grāmatas 
un diska izdošanu atbalstījis Latvijas 
Kultūrkapitāla  fonds un Daugavpils 
novada dome. 

Lai arī grāmata izdota ierobežotā dau-
dzumā, to varēs iegādāties Jāņa Rozes 
grāmatnīcā Daugavpilī, kā arī atrast 
Daugavpils novada un citās Latgales 
bibliotēkās. Grāmata būs pieejama arī 
elektroniskā formātā Naujenes Tautas 
bibliotēkas virtuālajā blogā. Arī Edgara 
Vanaga mūziku būs iespējams noklau-
sīties virtuālajā vidē, jo līdz ar elektro-
nisko grāmatu tiks dota norāde uz mū-
zikas straumēšanas vietu SoundCloud, 
kur tiks nopublicētas visas dziesmas.  

Pasākuma turpinājumā klātesošie 
varēja gremdēties Imanta Ziedoņa daiļ-
radē un izbaudīt Daugavpils novada 
Kultūras centra teātra trupas “Trešais 
variants” sarūpēto teatralizēto uzvedu-
mu “Ziedonis. Epifānijas”. 

Bet par pasākuma kulmināciju kļu-
va teatralizēts uzvedums “Spīgo… ” ar 
gaismas un uguns elementiem, ko bija 
sagatavojuši Rīgas viesmākslinieki no 
Studio FOTIA un bērnu un jauniešu 
teātra studijas “Berķeneles Kamolītis” 
dalībnieki.

Inese Minova

ņas tekstildarbnīcā “Deķītis Lolītei” un 
izmēģināt no krāsainiem auduma gaba-
liņiem izšūt nelielus darbus ar burtiem 
tekstilmozaīkas tehnikā. No šiem audu-
ma fragmentiem māksliniece darinās 
segu, ko rotās lelles Lolītes un Raiņa 
vārds. Vēlāk sega tiks dāvāta muzejam. 

Dzejas dienu pasākuma laikā Raiņa 
mājā notika Edgara Vanaga dzejoļu 
grāmatas “Kristāla sindroms” prezen-

tācija, kas izvērtās par nelielu teatra-
lizētu uzvedumu, pateicoties bērnu un 
jauniešu teātra studijas “Berķeneles 
Kamolītis” talantīgajiem jauniešiem.   

Edgars Vanags bija Daugavpils nova-
da dzejnieks un bards, kuram dzeja un 
mūzika bija vienīgais dzīves aicinājums 
un vienīgais dzīves piepildījums. Pirms 
20 gadiem viņa dzīve traģiski aprāvās. 
Ģimene ilgus gadus glabāja piemiņā 

Anna Jegorova-labākais vadītājs sociālā darba jomā 
25. septembrī Rīga tika apbalvoti Lab-

klājības ministrijas rīkotā konkursa „La-
bākais sociālais darbinieks Latvijā 2019” 
uzvarētāji. Šāds konkurss notiek jau 
septiņus gadus. Dažādās nominācijās 
izvirzītos pretendentus izvērtē gan kon-
kursa žūrijas komisija, gan iedzīvotāji ar 
savu balsojumu. Februāra sākumā žūri-
jas komisija apkopoja iedzīvotāju balso-
juma rezultātus un lēma par konkursa 
uzvarētājiem, diemžēl apbalvošanas pa-
sākums tika pārcelts uz rudeni pandē-
mijas ieviesto korekciju dēļ. 

Nominācijā “Labākais vadītājs sociālā 
darba jomā 2019” visaugstāko punktu 
skaitu saņēma Daugavpils novada So-
ciālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, 
kura jau ilgus gadus strādā sociālās lab-
klājības jomā.

Annas Jegorovas darba pamatā ir 
profesionalitāte, koleģialitāte, demo-
krātiska pieeja, atbildība, taisnīgums, 
patiesums, cieņa un kompetence. Savā 
darbā viņa ir objektīva, taisnīga, prot 
pielāgoties dažādām situācijām, spēj ie-
dvesmot tos, kuriem sāk pietrūkt ticība, 
piemīt talants atrast risinājumu bezize-
jas situācijās, Anna motivē līdzcilvēkus 
risināt savas problēmas un tiekties uz 
izaugsmes iespējām.

Anna Jegorova īstenojusi unikālu pro-

jektu, izveidojot mobilo brigādi, lai snieg-
tu palīdzību vientuļiem lauku iedzīvo-
tājiem, kuriem ir grūtības sevi apkopt, 
sakopt savu vidi un mājokli. Daugavpils 
novads ir pirmā pašvaldība Latgales 
reģionā, kas sniedz šādu pakalpojumu 
saviem iedzīvotājiem. Mobilās vienības 
darbam ir iegādāts speciāls transportlī-
dzeklis, kas nodrošināts ar visu nepiecie-
šamo aprīkojumu, lai cilvēkam uz vietas 
varētu sniegt arī diezgan ekskluzīvus 

pakalpojumus.
Anna Jegorova realizējusi jaunas 

iniciatīvas sociālo pabalstu sistēmas 
uzlabošanā, palielinot pabalstu klāstu 
daudzveidību, veidojot mērķtiecīgu un 
ilgtspējīgu atbalsta sistēmu mazaizsar-
gātajām klientu grupām.

Anna Jegorova ir Latvijas Sarkanā 
Krusta Daugavpils un Ilūkstes novadu 
komitejas priekšsēdētāja, palīdz cilvē-
kiem problēmu risināšanā un atbalsta 

arī Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes 
Daugavpils un Ilūkstes novadu nodaļas 
darbību.

Anna Jegorova ir Baltijas psiholoģijas 
un menedžmenta augstskolas pasnie-
dzēja un savu teorētisko un praktisko 
pieredzi sociālajā darbā nodod tālāk jau-
najai paaudzei. 

Darbā ar jaunatni Anna ir radījusi 
jauniešiem ilgtspējīgu vidi veiksmīgai 
iekļaušanai sabiedrībā, nodrošinot ie-
spējas attīstīt savu garīgo un fi zisko 
potenciālu, pilnveidojot prasmes, zināša-
nas un kompetences un veidojot jaunie-
šus par aktīviem sabiedrības locekļiem. 
Anna ir iedrošinājusi jauniešus nebaidī-
ties iegūt augstāko izglītību un palīdzē-
jusi sagatavot pieteikumus stipendijām. 
Radījusi pozitīvu darba vidi sociālajiem 
darbiniekiem, par ko liecina darbinieku 
ilgstošā darba pieredze.

Konkurss „Labākais sociālais dar-
binieks Latvijā 2019” tiek īstenots sa-
darbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, 
Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas 
Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju ap-
vienību un Latvijas Profesionālo sociālā 
darba speciālistu asociāciju. 

Vladislavs Proš kins un F64
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins
21.10. Ambeļu pagasta pārvalde 13.00-15.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

05.10. Daugavpils novada dome
10.00-12.00
14.00-18.00

19.10. Daugavpils novada dome
10.00-12.00
14.00-18.00

Daina Amosova

15.10. Kalkūnes pagasta pārvalde 12.00-17.00

Jānis Belkovskis
05.10. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00

19.10. Vaboles pagasta pārvalde 10.00-12.00

Andrejs Bruns
05.10. Laucesas pagasta pārvalde, c. Mirnijs 09.00-12.00

13.10. Sabiedriskais centrs “Laucesa”, c. Laucesa 09.00-12.00

Jevgeņijs Gridasovs
21.10. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00

28.10. Demenes pagasta pārvalde 08.00-10.00

Viktors Kalāns
12.10. Salienas pagasta pārvalde 10.00-13.00

16.10. Skrudalienas pagasta pārvalde 10.00-13.00

Jānis Kudiņš

05.10.
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 

14.00-15.00

19.10.
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 

14.00-15.00

Juris Livčāns
19.10. c. Vecstropi, Sociālā dienesta telpās 16.00-18.00

Visvaldis Ločs
08.10. Medumu pagasta jauniešu centrs 17.00-19.00

22.10. Medumu pagasta pārvalde 13.00–15.00

29.10. Medumu pagasta pārvalde 13.00-14.00

Aleksejs Mackevičs
01.10. Biķernieku pagasta pārvalde 14.30-17.30

02.10. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-16.00

08.10. Tabores pagasta pārvalde 15.30-16.30

12.10. Biķernieku pagasta pārvalde 15.30-17.30

14.10. Naujenes pagasta pārvalde 14.30-15.30

15.10. Salienas pagasta pārvalde 15.30-16.30

19.10. Biķernieku pagasta pārvalde 14.30-17.30

20.10. Laucesas pagasta pārvalde 14.30-15.30

21.10. Medumu pagasta pārvalde 14.30-15.30

Guntars Melnis
05.10. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00

12.10. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00 

Vjačeslavs Moskaļenko
06.10. Ambeļu pagasta pārvalde 09.00-12.00

Olesja Ņikitina
07.10. DNKC ”Vārpa”, Dobeles iela 30, Daugavpils  14.00-16.00

12.10. Naujenes pagasta pārvalde 10.00-12.00

19.10. DNKC ”Vārpa”, Dobeles iela 30, Daugavpils 14.00-16.00

Aleksandrs Sibircevs
06.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00

17.10. Sventes vidusskola 09.00-10.00

22.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00

Ilmārs Skuķis
06.10. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-13.00

Regīna Tamane
07.10. Briģenes iela 2, Demene 14.00-16.00

13.10. Upes iela 4, Kumbuļi, Demenes pagasts 09.00-11.00

21.10. Briģenes iela 2, Demene 14.00-16.00

27.10. Upes iela 4, Kumbuļi, Demenes pagasts 09.00-11.00

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

kapitāla palielināšanas noteikumus un statūtus jaunā 
redakcijā.
 Atļāva Špoģu Mūzikas un mākslas skolai rīkot Netra-

dicionālās modes skati – konkursu  “KOSMOSS, PLANĒ-
TAS, VISUMS” mākslas skolām.
 Nolēma pieteikties Valsts mērķdotācijai no minis-

trijas budžeta programmas 30.00.00 “Attīstības nacio-
nālie atbalsta instrumenti” 18 750 euro apmērā un līdz 
01.06.2021. izstrādāt jaunveidojamā Augšdaugavas nova-
da pašvaldības administratīvās struktūras projektu.
 Apstiprināja pašvaldības izglītības iestādēs sniegto 

ēdināšanas pakalpojumu izmaksas.
 Noteica ar 01.10.2020. Skrudalienas bāriņtiesas locek-

lim mēnešalgu.
 Apstiprināja ar 01.09.2020. pašvaldības izglītības ies-

tāžu izmaksas uz vienu skolēnu (audzēkni) gadā pamata, 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglī-
tības iestādēs.
 Piešķīra papildus fi nansējumu no budžeta program-

mas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Demenes 
pagasta pārvaldei 14512 euro Demenes kultūras nama 
jumta remontam un Dubnas pagasta pārvaldei 3638 euro 
apgaismojuma ierīkošanas Draudzības ielā sadārdzināju-
ma segšanai.  
 Iedalīja no pašvaldības autoceļu fonda 2020. gada ne-

sadalītā atlikuma Skrudalienas pagasta pārvaldei 8895,10 
euro ceļa “Ezerne-Zemturi” sabrukušās caurtekas atjau-
nošanai un Vaboles  pagasta  pārvaldei  10247,25  euro   
ceļa “Priednieki-Sarkaņi” avārijas posma remontam. 
 Piešķīra ikmēneša pašvaldības stipendiju Latvijas 

Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Medicī-
nas tehnoloģiju katedras 1.kursa studentei, kura apgūst 
izglītību saskaņā ar akreditētu izglītības programmu ra-
diologa asistenta specialitātē un ir noslēgusi vienošanos ar 
SIA „Grīvas poliklīnika”, kurā apņemas pēc studiju beig-
šanas nostrādāt turpmākos trīs gadus.
 Atbalstīja Mardinas pilsētas pašvaldības (Turcija) 

projekta ieceres “We record the values of the city” iesnieg-
šanu programmā Erasmus+: jauniešu apmaiņas projekti, 
un novada domei piedalīties projektā kā sadarbības part-
nerim.
 Atbalstīja Izglītības pārvaldes projekta idejas iesnieg-

šanu Eiropas Savienības programmā “Eiropas Solidaritā-
tes korpuss” aktivitātē “Solidaritātes projekti”.
 Atbalstīja Izglītības pārvaldes projekta idejas “Darām 

kopā!” Eiropas Savienības programmā “Eiropas Solidari-
tātes korpuss” aktivitātē “Solidaritātes projekti”.
 Atbalstīja Izglītības pārvaldes projekta idejas “KOPĀ!” 

iesniegšanu Jaunatnes politikas valsts programmas ie-
tvaros organizētajā projektu konkursā “Starpnovadu un 
starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai 
vietējā līmenī”.
 Atbalstīja novada domes projekta idejas “EUROPE 

DIRECT centra izveide Daugavpils novadā” iesniegšanu 
Eiropas Komisijas komunikācijas ģenerāldirektorāta Pār-
stāvniecības Latvijā izsludinātajam konkursam.
 Nolēma uzsākt projekta “Zivju resursu aizsardzības 

pasākumi Daugavpils novadā” un projekta „Daugavpils 
novada kapsētu digitalizācija” īstenošanu un apstiprināja 
projektu ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 50000 euro pro-

jekta „Daugavpils novada kapsētu digitalizācija” īstenoša-
nai.
 Grozīja novada domes 12.03.2020. lēmumu Nr.2028 

“Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Pa-
kalpojumu infrastruktūras attīstība deinstituciona-
lizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”, Nr. 
9.3.1.1./19/I/037, īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu 
tāmes apstiprināšanu” un apstiprināja projekta ieņēmu-
mu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 23.07.2020. lēmumu Nr. 2281 

“Par projektā Nr. 5.6.2.0/17/I/034  “Dienvidlatgales paš-
valdību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbī-
bas attīstībai” iesaistītā nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valdījumā”.
 Nolēma pārņemt valdījumā un nostiprināt īpašuma 

tiesības zemesgrāmatā uz                 9 pašvaldības nekusta-
majiem īpašumiem Kalkūnes, Līksnas, Maļinovas, Nīcga-
les un Skrudalienas pagastā.
 Nodeva atsavināšanai 23 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Demenes, Kalkūnes, Kalupes, Līksnas, Maļino-
vas, Medumu, Naujenes, Skrudalienas, Tabores un Višķu  
pagastā.
 Nolēma pārdot 6 pašvaldības nekustamos īpašumus 

Kalkūnes, Maļinovas, Skrudalienas, Sventes un Višķu pa-
gastā.
 Atteica anulēt 28.07.2020. maksāšanas paziņojumu 

Nr.20-35288 par nekustamā īpašuma nodokli.
 Atteica veikt 28.07.2020. maksāšanas paziņojuma 

2020. gada 27. augusta sēdē pieņemti 77 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu Vīragnas ezerā”.
 Izdeva noteikumus “Grozījums Daugavpils novada 

domes 2020. gada 27. februāra noteikumos Nr.10 “Kārtī-
ba, kādā nosaka kritērijus nomas maksas samazinājuma 
gradācijai un piemērošanai Daugavpils novada pašvaldī-
bas mantai””.
 Izdeva nolikumu “Grozījums Daugavpils novada do-

mes 2019. gada 26. septembra 
 nolikumā Nr.71 “Lāču pamatskolas nolikums””.
 Izdeva instrukciju “Grozījumi Daugavpils novada do-

mes 2017. gada 29. jūnija instrukcijā Nr.1 “Par Daugav-
pils novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa ad-
ministrēšanu””.
 Nolēma uzsākt projekta „Luknas ezera zivju resursu 

papildināšana” īstenošanu un apstiprināja projekta ieņē-
mumu un izdevumu tāmi.
 Grozīja novada domes 11.07.2019. lēmumu Nr.1563 

“Par projekta Nr. ENI-LLB -1-216 “Dvinas/Daugavas ie-
lejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju 
izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” 
īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstipri-
nāšanu” un izteica projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi 
jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 22.02.2018. lēmumu Nr.634 

“Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasā-
kumā ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lau-
ku apvidos”” un izteica projekta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi jaunā redakcijā.
 Iedalīja no  pašvaldības autoceļu fonda 2020. gada ne-

sadalītā atlikuma: Dubnas pagasta pārvaldei 2178 euro 
ceļa “Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe” iebrukušās caur-
tekas atjaunošanai un 30019  euro  ceļa “Dubna-Bicāni-
Zeiļi-Medupes upe” grants seguma atjaunošanai, Sventes 
pagasta pārvaldei 2908 euro Daugavpils ielas kanalizāci-
jas lūku nomaiņai un 6033 euro Daugavpils ielas pabeigto 
darbu pievienotās vērtības nodokļa nomaksai, Kalkūnes 
pagasta pārvaldei 1525 euro ceļa Nr.60-11 izskalojuma 
likvidēšanai un novada domei 1571,86 euro ceļa zīmju uz-
stādīšanai pie dzelzceļu pārbrauktuvēm uz pašvaldības 
ceļiem.
 Nolēma lauzt 2017. gada 10. oktobrī noslēgto Sti-

pendiju izmaksas līgumu un personai noslēgt ar novada 
domi vienošanos par izmaksātās pašvaldības stipendijas 
atmaksu.
 Nolēma dzēst vienai personai Maļinovas pagastā ne-

kustamā īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus un no-
kavējuma naudu.  
 Izbeidza atsavināšanas procesu uz 6 pašvaldības ne-

kustamiem īpašumiem Biķernieku, Kalkūnes, Naujenes 
un Sventes pagastā.
 Nolēma nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības 

uz 34 pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Naujenes 
un Vaboles pagastā.
 Nodeva atsavināšanai 12 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalkūnes, Maļinovas, Medumu, Naujenes, 
Skrudalienas un Sventes pagastā.
 Nolēma pārdot 4 pašvaldības nekustamos īpašumus 

Kalkūnes un Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 3 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Kalkūnes un Līksnas pagastā un apstiprināja iz-
soles noteikumus.
 Grozīja novada domes 23.07.2020. lēmumu Nr.2335 

“Par nekustamā īpašuma Krasta iela 7, Kalupe, Kalu-
pes pagasts, Daugavpils novads,  pārdošanu izsolē un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu“ un lēmumu Nr.2337 
“Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Augstumi”, Tabores pagasts, Daugavpils novads, atkārto-
tās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 
un izteica izsoles noteikumus jaunā redakcijā.
 Piešķīra vienreizējo pabalstu vienai personai apkures 

krāsns remontam Biķernieku pagastā un vienai personai 
apkures krāsns nomaiņai Nīcgales pagastā.
 Pieņēma 8 lēmumus zemes jautājumos.

2020. gada 24. septembra sēdē pieņemti 82 lēmumi:
 Precizēja novada domes 27.08.2020. saistošos noteiku-

mus Nr.60 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīrag-
nas ezerā”.
 Izdeva noteikumus “Par valsts budžeta mērķdotācijas 

pedagogu darba samaksai sadali un izlietojumu Daugav-
pils novada pašvaldības vispārējās un pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs”.
 Izdeva nolikumu “Grozījums Daugavpils novada do-

mes 2018. gada 8. novembra nolikumā Nr.53 “Sventes vi-
dusskolas nolikums””.  
 Nolēma palielināt SIA „NAUJENES PAKALPOJU-

MU SERVISS” pamatkapitālu un apstiprināja pamat-

Nr.20-35288 par nekustamā īpašuma nodokli pārskatīša-
nu.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu izīrētajam pašvaldī-

bas vienistabas dzīvoklim Nr.17, “11”, Višķu tehnikums, 
Višķu pagastā.
 Pieņēma 18 lēmumus zemes jautājumos.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties paš-

valdības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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Aicinām pieteikt kandidātus novada domes apbalvojumiem
Tuvojoties 18. novembrim, Daugavpils novada dome vēlas apzi-

nāt un īpaši sumināt tos cilvēkus, kuri ir pelnījuši atzinību par ie-
guldījumu novada attīstībā, pašvaldības un valsts pārvaldes darbā, 
veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, 
uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā. Līdz šā gada 15. 
oktobrim aicinām izvirzīt pretendentus, kuri ir cienīgi tikt apbalvoti 
ar Atzinības rakstu vai balvu „Gada cilvēks”. Pilna informācija par 
pretendentu pieteikšanas kārtību atrodama nolikumā par Daugav-
pils novada domes apbalvojumiem. Nolikums pieejams mājas lapā 
www.daugavpilsnovads.lv un pagastu pārvaldēs. Tiesības pieteikt 
kandidātus ir Daugavpils novada domes deputātiem, iedzīvotājiem 
(ne mazāk kā piecas pilngadīgas personas), iestāžu un kapitālsa-
biedrību vadītājiem, reģistrētām nevalstiskajām organizācijām un 
profesionālajām asociācijām. Pieteikumus adresēt Daugavpils no-
vada domes Apbalvošanas komisijai, iesniedzot: 

• personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils novada domes darba 
laikā;

• atsūtīt pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401;
• iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) 

uz e-pastu: dome@daugavpilsnovads.lv  
Uzziņām - t. 65476834

Daugavpils novada domes 
Apbalvošanas komisijai

IEROSINĀJUMS
apbalvošanai ar Daugavpils novada domes

balvu „GADA CILVĒKS”
Informācija par pretendentu
1. vārds, uzvārds
2. darba vieta
3. ieņemamais amats vai 

nodarbošanās
4. dzīvesvieta, kontakttālrunis
5. Nominācija
6. Rekomendācijas raksts, kurā jāsniedz pamatojums un izvirzītās 

personas sasniegumu un nopelnu apraksts (var izmantot atsevišķu lapu)
Informācija par iesniedzēju
1. juridiskās personas nosaukums, 

reģistrācijas numurs, juridiskā 
adrese un kontakttālrunis

2. fi ziskās personas vārds, 
uzvārds, ieņemamais amats vai 
nodarbošanās 
(ne mazāk kā piecas pilngadīgas 
personas, kuras parakstījušas 
ierosinājumu, norādot paraksta 
atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas 
adresi un kontakttālruni)

2020. gada ____. ___________  Paraksts____________

Daugavpils novada domes 
Apbalvošanas komisijai

IEROSINĀJUMS
apbalvošanai ar Daugavpils novada domes

ATZINĪBAS  RAKSTU
Informācija par pretendentu 
Atzinības raksts var tikt piešķirts fi ziskai, juridiskai personai vai personu 
grupai, kolektīvam
1. Fiziskās personas 

• vārds, uzvārds 
• darba vieta 
• ieņemamais amats vai 

nodarbošanās 
• dzīvesvieta, kontakttālrunis

2. Juridiskās personas 
• nosaukums
• atrašanās vieta 
• pārvaldes institūcijas vadītāja 

vārds un uzvārds
3. kolektīva 

• nosaukums
• kolektīva vadītāja vārds un 

uzvārds
4. Motivēts pamatojums personas vai kolektīva apbalvošanai (var 

izmantot atsevišķu lapu)
Informācija par iesniedzēju
1. juridiskās personas nosaukums, 

reģistrācijas numurs, juridiskā 
adrese un kontakttālrunis

2. fi ziskās personas vārds, uzvārds, 
ieņemamais amats 
(ne mazāk kā piecas pilngadīgas 
personas, kuras parakstījušas 
ierosinājumu, norādot paraksta 
atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas 
adresi un kontakttālruni)

2020. gada ____. ___________   Paraksts____________
 Nolikums par Daugavpils novada domes apbalvojumiem pieejams 

mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv un pagastu pārvaldēs.

Tika veikta zemes vienību apsekošana
Ar lauksaimniecības zemi veikto 

darījumu tiesiskuma uzraudzības 
komisija, pieaicinot Daugavpils 
novada domes Īpašuma nodaļas 
vadītāju, kā arī konkrētā pagasta 
pārvaldes vadītāju un zemes spe-
ciālistu, apsekoja zemes vienības 
Daugavpils novadā, kuras savulaik 
tika pirktas ar mērķi izmantot tās 
lauksaimnieciskai darbībai.

Kādēļ tika apsekoti zemes ga-
bali?

Kā skaidro komisijas pārstāvji - 
saskaņā ar LAD sniegto informā-
ciju, daudzas lauksaimniecībā iz-
mantojamās zemes netika koptas. 
Katram īpašniekam tika sniegts 
paziņojums, ka, pamatojoties uz 
likumu par ”Par zemes privatizāci-
ju lauku apvidos” 30.1 panta sesto 
daļu,  tiks veikta attiecīgā zemes 
gabala apsekošana ar mērķi pār-
baudīt zemes izmantošanu lauk-

saimnieciskajā darbībā. Pērkot 
zemes vienību, īpašnieki ir aplieci-
nājuši, ka viena vai triju gadu laikā 
izmantos šo zemi tieši lauksaimnie-
ciskajā darbībā.

Kādus zemes gabalus apseko-
ja?

Kopumā divu nedēļu garumā tika 
apsekotas 29 zemes vienības Ka-
lupes, Nīcgales, Medumu, Biķer-
nieku, Dubnas, Višķu, Kalkūnes, 
Tabores, Vecsalienas, Salienas un 
Naujenes pagastā. 

Ko konstatēja komisija?
Apsekojot zemes vienības, ar 

lauksaimniecības zemi veikto da-
rījumu tiesiskuma uzraudzības 
komisija konstatēja, ka lielākā 
daļa zemju tiek apstrādāta un lie-
tota lauksaimnieciskajā darbībā. 
Pārpratumi radušies tādēļ, ka in-
formācija par zemju izmantošanu 
netika precizēta Lauku bloku kar-

tēs. Kā norāda komisijas pārstāvji 
– katrs zemes gabals ir jāizmanto 
atbilstoši pirkumā norādītajam ze-
mes izmantošanas mērķim. Piemē-
ram, ja tā ir lauksaimniecība, tad 
nav atļauts to apmežot. 

Kas notiks tālāk? 
Katram zemes gabalam tika saga-

tavots apsekošanas akts, kurš tiek 
iesniegts pašvaldības izpilddirek-
toram. Izpilddirektors tos iesniedz 
ar lauksaimniecības zemi veikto 
darījumu tiesiskuma uzraudzības 
komisijai, kura pieņem lēmumu 
par to, kuras lietas novirzīt admi-
nistratīvās lietvedības uzsākšanai. 

Kā rīkoties lauku īpašnie-
kiem?

Daugavpils novada domes spe-
ciālisti iesaka lauku īpašniekiem 
laikus aktualizēt situācijas plānus 
atbilstoši reālajai situācijai. Piemē-
ram, ja zemes gabalā ir norādīts, 

ka tas ir lauksaimniecībā izman-
tojams, bet patiesībā tajā atrodas 
purvs vai mežs, tad situācijas plānā 
tas ir jānorāda. Tas ļaus izvairīties 
no soda sankciju piemērošanas. 

Kādi sodi var draudēt īpaš-
niekiem?

Saskaņā ar likuma ”Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos” 39. 
pantu, par apliecinājumā ietvertā 
pienākuma nepildīšanu, ja zeme ie-
priekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi 
pieteikta tiešajiem maksājumiem, 
var tikt piemērots administratīvais 
sods atkarībā no zemes platības. 
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Kalkūnes Jauniešu projekts “Mēs savai videi”
Šopavasar Kalkūnes pagasta jau-

nieši piedalījās Daugavpils novada 
domes organizētajā jauniešu iniciatī-
vu konkursā “Attīsti sevi”, kā rezultā-
tā viņiem izdevās iegūt fi nansējumu 
savam projektam “Mēs savai videi”. 
Projekta galvenais mērķis bija iesaistīt 
jauniešus Kalkūnes pagasta teritorijas 
labiekārtošanā, veicināt jauniešu rado-
šās domāšanas pilnveidi vides objektu 
izstrādes procesā un sniegt iespēju ie-
pazīt Raiņa daiļradi. Projekta ietvaros 
jauniešiem tika dota iespēja iemācīties 
kritiski domāt, radoši rīkoties, piedalī-
ties sava pagasta labiekārtošanā, pa-
darot savu vidi košāku un sakoptāku.

Projekts tika īstenots no 1. jūnija 
līdz 31. augustam, tajā piedalījās 20 
Kalkūnes jaunieši vecumā no 13 līdz 
20 gadiem. Projekta aktivitātes ilga 
visu vasaru, kopumā Kalkūnes pagas-
tā tika padarīts liels labiekārtošanas 
darbu apjoms. Pateicoties projektam, 
jauniešiem izdevās pašiem izgatavot 
11 vēl nebijušas puķudobes, kas palīdz 
uzlabot Kalkūnes pagasta vizuālo tēlu. 
Puķudobes ir mobilas un pārvietoja-
mas, daļa no tām tika uzstādīta Kalkū-
nos un Berķenelē, kā arī Randenes 
ciemā. Neskatoties uz savu praktisko 

pielietojumu, šīs puķudobes kalpo arī 
kā interesants objekts, jo tās populari-
zē Kalkūnes pagastā kādreiz dzīvojošo 
Latvijas rakstnieku Jāni Pliekšānu 
jeb Raini. Papildus tika izveidoti četri 
vizuāli mākslas objekti, kas ir saistī-
ti ar Raiņa literārajiem darbiem. Pēc 
iepazīšanās ar Raiņa lugu “Uguns un 
nakts” tika izveidots viens no māks-
las objektiem, kas pašreiz rotā August 
Platz teritoriju Kalkūnos. Otrs māks-
las objekts tika uzstādīts Kalkūnes 
ciemā pie piemiņas akmens, kurš sim-
bolizē saules tematiku Raiņa daiļdar-
bos, savukārt trešais mākslas objekts 
tika uzstādīts Randenes ciema bērnu 
laukumā, lai pievērstu uzmanību tam, 
ka Rainis savas dzīves laikā ir daudz 
rakstījis bērniem. Mākslas objekts “64 
momenti” tika veidots pašam Rainim 
un tika uzstādīts Raiņa mājas terito-
rijā Berķenelē kā dāvana 155. dzimša-
nas dienā.

Papildus mākslas objektu izveidei 
Kalkūnes pagasta jaunieši daudz no-
darbojās ar labiekārtošanas darbiem: 
tika uzkopta teritorija, salaboti divi 
soli, kā arī renovētas vēl septiņas pu-
ķudobes Kalkūnes ciemā. Visās pro-
jektu nodarbībās jaunieši darbojās gan 

individuāli, gan komandās. Pateicoties 
projektam, jaunieši apguva jaunas 
prasmes un iepazinās ar Raiņa atstāto 
literāro mantojumu, kā arī, pateicoties 
ieguldītajam darbam, padarīja savu 
vidi košāku, sakoptāku un interesan-
tāku.

Kalkūnes jaunieši izsaka lielu patei-
cību Daugavpils novada domei, Kalkū-

nes pagasta pārvaldei, Raiņa mājai 
Berķenelē par atsaucību un atbalstu 
projekta īstenošanas gaitā.

Projekts tika fi nansēts, pateicoties 
Daugavpils novada domes organizē-
tajam jauniešu projektu konkursam 
„Attīsti sevi!” un Kalkūnes pagasta 
pārvaldes atbalstam. 

Kļavu lapu praktiskā mode 
4. septembrī pasākuma “Satiec savu 

meistaru 2020” ietvaros Naujenes No-
vadpētniecības muzejā norisinājās kļa-
vu lapu darināšanas darbnīca, ko va-
dīja Tautas Lietišķās mākslas studijas 
“Pūpoli” vadītāja, Latvijas Amatniecī-
bas kameras pinēju amata meistare 
Maija Kivleniece.

Patīkama lapu čaukstoņa, rudenīgas 
smaržas un jaukas sarunas – šādā ra-
došā atmosfērā ikviens varēja iemācī-
ties no dabas materiāliem pagatavot 
sev neparastu galvassegu, ko var iz-
mantot iešanai pirtī. 

Gatavojoties darbnīcai, Maija Kivle-
niece saplūkusi palielu maisu ar kļavu 
lapām. Vienas cepures izgatavošanai 
to vajagot daudz – apmēram 200 lapas, 
kā arī lielu pacietību. Vēl šajā procesā 
būs nepieciešams īlens vai koka irbulī-
tis un šķēres, pārējais ir tikai meistarī-
bas jautājums. 

 Maija pamāca, ka cepurei jāizvēlas 
lielas kļavu lapas ar visiem kātiņiem, 
kuriem nogriež pašus galus, lai var ie-
durt lapā. Cepures pīšanu viņa sāk ar 
četrām krusteniski saliktām lapām. 
Tās sasprauž kopā ar piekto lapu, ar 
kuru sākas pīšana. Katra lapa tiek 
pārlocīta un piesprausta ar nākamo 
lapu. Lapu dzīslojums paliek iekšpu-
sē, bet caurdurtie kātiņi no iekšpuses 
tiek sasieti kopā pa pāriem. Jāraugās 
nesalauzt lapu kātus, lai darbs nebūtu 
jāizjauc un jāsāk no gala.   

Vienas cepures pagatavošana var 
ilgt vairākas stundas, taču lietpratēji 
to var pagatavot krietni īsākā laikā. No 
kļavu lapām var pagatavot platmales 
un konusveida cepures. Katrai ikdienā 
ir savs pielietojums. Platmales vasarā 
pasargās no saules, bet konusveida ce-
pures lieti noderēs pirtī. Rūpīgi apejo-
ties ar cepuri, to var izmantot vairākus 
gadus. Maija pamāca, ka pirts cepurei 
spicajā galā derētu iesiet vilnas dzijas 
cilpu, lai pēc kārtējās pēršanās cepuri 

var uzkārt uz vadža un izžāvēt. 
Līdz šim Maija ir izgatavojusi ap 50 

pirts cepurēm, kas tapušas gan meis-
tarklasēs, gan uz pasūtījumu. Ikdienā 
tam neatliek daudz laika, jo ir citi da-
rāmi darbi, turklāt cepuru meistaroša-
na ir sezonāla nodarbe. 

Kļavu lapas var vākt visu vasaru. 
Līdz Jāņiem tās esot maigākas un plā-
nākas, taču arī no tādām var izgatavot 
dāvanā cepuri kādam Jāņa bērnam. 
Savs šarms piemīt arī rudens iekrāso-
tām lapām, no kurām var tikt pie dzel-
tenas vai sarkanas cepures. No kļavu 
lapām var veidot arī citus dekorus, 
piemēram, ziedus, ko ielikt vāzē vai 
izmantot cepures rotāšanai. Otrādi ap-
gāztu platmali var izmantot arī kā de-
koratīvu vāzi – ielikt tajā stikla trauku 
ar ūdeni un iemērkt puķes. 

Maija Kivleniece stāsta, ka pirtnieki 
esot iecienījuši no kļavu lapām darinā-
tus pirts spilvenus, kurus var pildīt ar 
dažādiem smaržīgiem augiem un likt 
uz lāvas pagalvī. Tie gan ir vienreiz 

lietojami, taču sagādā īstu baudījumu. 
No kļavu lapām Maija ir darinājusi arī 
dāvanu maisiņus. Tos var piepildīt ar 
gardām konfektēm vai citiem kāru-
miem un droši pasniegt cilvēkam, kas 
prot novērtēt šādu dāvanu.  

Ik pa laikam Maija piedalās radošās 
nodarbībās, palīdzot apgūt cepuru da-
rināšanas māku citiem. Interese esot. 
Jo īpaši lielu sajūsmu kļavu lapu cepu-
res raisījušas Sanktpēterburgā, kurp 
Maija bija devusies pasākuma “Latga-
les dienas” ietvaros. Cilvēki nāca klāt 
un jautāja, kas tas ir un kā tādu izgata-
vot. Arī pati šādu cepuru izgatavošanu 
savulaik noskatījusi kādā pasākumā, 
piedaloties pirms gadiem 15 šādā meis-
tarklasē Brīvdabas muzejā. No pirmā 
acu uzmetiena šķitis, ka viss ir ļoti 
vienkārši. Mājās saplūkusi lapas, taču 
ar to arī viss – nekas nesanāca. Pēc 
laika Daugavpils novada dienās vēro-
jusi darbojamies citu amatnieci, kura 
darinājusi kļavu lapu cepures, turpat 
uz vietas arī pati uzmeistarojusi mazu 

cepurīti, lai saprastu, kas un kā jādara. 
Tajā pat vakarā devusies pēc lapām un 
līdz nakts melnumam dabūjusi gata-
vas veselas četras cepures, nostiprinot 
iegūtās prasmes. Tagad cepures pīša-
na viņai nesagādā nekādas grūtības.  

Ikdienā Maija vada Tautas Lietiš-
ķās mākslas studiju “Pūpoli”, kopā ar 
citiem studijas dalībniekiem sevi ne-
mitīgi pilnveido un mācās. Studijas da-
lībnieki darbojas ar klūgām, no kurām 
top dažādas praktiskas un skaistas lie-
tas. Pašlaik aktuāli esot pīti veļas grozi 
un šķīvji. Rudens pinējiem esot jaunas 
sezonas sākums. Maiju mājās gaida ne 
tikai iepriekš sagatavotie klūgu krāju-
mi, bet arī divi veci pīti krēsli, kurus 
viņa plāno restaurēt. Taču šobrīd Mai-
ja steidz izmantot kļavu skaisto lapu 
rotu cepuru meistarošanai un labprāt 
dalās savā pieredzē arī ar citiem. 

 Inese Minova
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Skrudalienas pagastā top kokapstrādes komplekss 
Daugavpils novada Skrudalienas 

pagastā sadarbībā ar uzņēmumu ”AD 
Biogāzes stacija” plāno attīstīt kok-
apstrādes uzņēmumu – “Daugavpils 
Wood”, kas nodarbosies ar dažādu 
koksnes produktu ražošanu. Projektā 
plānots ieguldīt virs 1,5 miljoniem eiro. 
Kā atzīmē uzņēmuma pārstāvji, tas 
būs liels ieguvums Daugavpils nova-
dam, jo tiks attīstīta uzņēmējdarbības 
vide. Daugavpils novada pašvaldības 
vadība, kā arī pagastu pārstāvji devās 
apskatīt būvobjektu, lai iepazītos ar 
uzņēmuma attīstības plāniem un pār-
runātu savstarpējās sadarbības iespē-
jas. 

Kas tiks ražots?
Kā skaidroja Kārlis Laduss (GoWood, 

kas ir topošās ražotnes Daugavpils 
Wood mātes sabiedrības, izpilddirek-
tors), uzņēmums plāno iesākt ar ka-
mīnmalku, kuru galvenokārt ekspor-
tēs. To plānots ražot rūpnieciski, lielos 
apjomos, vienlaicīgi nodrošinot augstu 
produkta kvalitāti. Kvalitāte ir svarī-
ga, jo produkciju eksportēs uz dažādām 
pasaules valstīm – Lielbritāniju, Skan-
dināviju, Vāciju un ASV. Uzņēmumam 

ir strādājoša koksnes produktu ražotne 
Limbažos, kas visu produkciju ekspor-
tē uz Lielbritāniju, kur atrodas uzņē-
muma lielākais partneris. Topošās 
ražotnes pārstāvji uzsver – uzņēmums 

ir 100% ar Latvijas kapitālu un tiek at-
tīstīts ar pašu spēkiem.

Kā notiks ražošanas process?
Izejmateriāls (bērzs, alkšņi) tiek 

sazāģēts nepieciešamajā garumā, no-

virzīts skaldītājos un nonāk kastēs. 
Kastes ved uz kalti, ar kuras palīdzību 
malkai tiek nodrošināts zems mitru-
ma procents. Kaltēt malku ir nepie-
ciešams, lai, to dedzinot, nerastos CO2 
izmeši, kas ir kaitīgi videi un ietekmē 
globālo sasilšanu. Tas ir būtisks fak-
tors ārvalstu klientu piesaistē, jo ka-
mīnmalka tiks pārdota kā bezizmešu 
produkts. Procesa beigās atliek vien 
iepakot gatavo produkciju, kas arī tiks 
darīts uz vietas.

Kur tiks ņemtas izejvielas?
Izejvielas plānots iegūt sadarbībā ar 

”Latvijas valsts mežiem”, kā arī vietē-
jiem uzņēmumiem, kas darbojas mež-
izstrādes nozarē. Galvenais materiāls 
kamīnmalkai ir bērzs, taču plāno attīs-
tīt arī alkšņu malkas ražošanu.

Kad ražotne uzsāks darbību?
Šobrīd aktīvi notiek ražotnes būvnie-

cības darbi, kurus plānots pabeigt līdz 
novembra sākumam.

Dainis Bitiņš

Uzņēmēji tikās un konsultējās ar amatpersonām
23. septembrī Daugavpils novada 

Červonkas pilī norisinājās informatīvs 
pasākums uzņēmējiem. Tajā bija ie-
spēja gūt koncentrētu informāciju par 
aktualitātēm dažādos uzņēmējdarbī-
bas jautājumos, kurus skaidroja atbil-
dīgie speciālisti.

Pasākumu atklāja Latgales Plāno-
šanas reģiona uzņēmējdarbības centra 
vadītājs Andris Kucins, kurš informēja 
klātesošos par jaunumiem ES fondu 
atbalsta programmās. Par LEADER 
projektu fi nansējuma iespējām ziņoja 
Inga Krekele. Ieskatu Latgales Speciā-
lās ekonomiskās zonas iespējās deva 
tās pārvaldnieka vietnieks Vladislavs 
Stankevičs.  Par ALTUM fi nansējuma 
piesaisti informēja Latgales reģiona 
vadītāja Vita Pučka. Ar aktualitātēm 
būvniecības procesa organizēšanā ie-
pazīstināja Daugavpils novada domes 
Būvvaldes vadītāja Nansija Tamane. 
Viesus uzrunāja arī NVA Daugavpils 
fi liāles vadītāja vietniece Inna Boča-
rova. Par aktualitātēm likumdošanas 
jomā izklāstīja Latgales RDVI vecākā 
inspektore Aļona Kuņko. Uzņēmējiem 
bija iespēja neformālā gaisotnē tikties 
ar atbildīgajiem speciālistiem, lai pār-
runātu aktuālus jautājumus. 

Eiropas Savienības fondu atbalsts 
ir terminēts laika periodos. Patlaban 
ir esošā fondu perioda noslēgums (tas 
ilgst no 2014. – 2020. gadam), un in-
formācijas pasākumā uzņēmēji tika 
iedrošināti izmantot tos līdzekļus, kas 

vēl ir pieejami, kā arī informēti par 
gaidāmo plānošanas periodu.

”Apgūšanas laiks ir diezgan elastīgs, 
jo tiek doti papildus vismaz divi gadi, 
kuru laikā ir jāpabeidz tie projekti, 
kuri jau tika apstiprināti. Šajā gadā 
tiek izsludinātas pēdējās atlases, un 
projektu īstenošana varēs turpināties 
tālāk,” atzīst Latgales uzņēmējdarbī-
bas centra vadītājs Andris Kucins. 

Līdzekļus projektiem piešķir ne tikai 
valsts, bet arī ES, tādēļ fondu atbalsta 
programmas tiek balstītas uz analīzi 
– kādi mērķi ir sasniedzami Eiropas 
Savienībā? Līdzekļu saņēmējiem klāt 
nāk arī pienākumi. Mūsdienās ak-
tuālākās prasības ir ietekmes uz vidi 

samazināšana, energoefektivitāte, kā 
arī uzņēmējdarbības konkurētspēja. 
Uzņēmumiem arvien vairāk jādomā 
par inovācijām un sadarbību ar pētnie-
cības iestādēm.    

Pēc Andra Kucina teiktā fi nansē-
jums vairāk ir tendēts uz nozarēm, kas 
rada lielāku pievienoto vērtību: ”Tas 
ir apstrādes sektors, jo īpaši, ja tas ir 
balstīts uz sadarbību ar pētniecību. Ja 
jauns uzņēmējs vēlas uzsākt tirdzniecī-
bu ar apaviem, tas nav peļami, mums 
ir tikai prieks par uzņēmējdarbību, bet 
fi nansējums tomēr tam nebūs pare-
dzēts.” 

Jau no 2007. gada ir pieejams fi nan-
sējums arī darbinieku apmācībām, 

kas tika plaši izmantots. Mācības ir 
pieejamas kā nodarbinātiem, tā arī 
bezdarbniekiem, lai mainīgajā uzņē-
mējdarbības vidē, kad visi procesi ļoti 
strauji modernizējas, cilvēki varētu ie-
gūt zināšanas. Kā atzīst uzņēmējdarbī-
bas centra vadītājs, līdzekļus uzņēmēji 
apguvuši dažādi, bet ir arī nozares, kur 
varētu cerēt uz lielāku uzņēmēju akti-
vitāti.

”Ja runājam par lauksaimniekiem, 
tad viennozīmīgi fi nansējums ir ap-
gūts atbilstoši plānotajam. Ja runājam 
par struktūrfondu fi nansējumu, kur ir 
inovāciju komponentes, tad var redzēt, 
ka universitātes aktīvi izmanto pieeja-
mo fi nansējumu, savukārt uzņēmēji 
baidās no tā, ka pieteikšanās process 
ir sarežģīts vai arī trūkst sadarbības 
partneru, kas palīdzētu īstenot tos pro-
jektus,” skaidro Kucins.

Šis laiks uzņēmējiem ir unikāls, jo 
viņiem tiek dota iespēja ietekmēt to, 
kas būs nākotnē. Patlaban norisinās 
apspriešanās par nākamo fi nansēša-
nas periodu. Tajā īpaši liek akcentu uz 
lietām, kas no vienas puses interesē 
pašus uzņēmējus, bet no otras -  uz ES 
piedāvājumu. Tiek veidota abu pušu 
savstarpējā komunikācija – ES vēlas 
sasniegt savus mērķus, bet ieklausās 
arī uzņēmējos, jo bez tā vinnētāji nevar 
būt ne no vienas puses. 

Dainis Bitiņš

Ar pašvaldības atbalstu turpina attīstīt savu radošo ieceri
Jau otru gadu Daugavpils novada paš-

valdība rīko konkursu par granta pie-
šķiršanu topošo un jauno uzņēmēju pro-
jektiem, lai atbalstītu jaunu uzņēmēju 
biznesa ideju un uzņēmējdarbības attīs-
tību Daugavpils novada teritorijā. Kon-
kursa uzvarētājiem ir iespēja saņemt 
līdz pat 4000 eiro sava projekta realizē-
šanai, nodrošinot savu līdzfi nansējumu 

ne mazāk kā 10 % apmērā.
Šogad konkursā saņemti 11 pieteiku-

mi, bet atbalstīti tika divi pretendenti. 
Viens no granta saņēmējiem ir Viktors 
Petaško, kurš startēja konkursā ar pro-
jektu “Fasādes dekoratīvie elementi – 
estētiskam baudījumam un ilglaicīgam 
ieguldījumam celtniecībā un renovāci-
jā”. Projekta īstenošanā viņš ieguldījis 

vairāk nekā 4000 eiro, lai no ekstrudēta 
putuplasta varētu ražot dekoratīvos fa-
sādes paneļus un glitētus dekorus, kā arī 
dažādus rotājumus.  

Daugavpils novada pašvaldības At-
tīstības pārvaldes Projektu nodaļas ko-
mercdarbības konsultants Jāzeps Kru-
kovskis atzīst, ka ar katru gadu interese 
par grantu konkursu no uzņēmēju puses 

pieaug. Viktors Petaško startēja grantu 
konkursā arī pērn un guva pašvaldības 
atbalstu savas ieceres īstenošanai. Arī 
šogad viņa projekts izrādījies viens no 
labākajiem un pārliecinājis žūrijas komi-
siju. Viktora veidotais produkts esot ino-
vatīvs ne tikai Latgales, bet arī Latvijas 
mērogā, uzskata Jāzeps Krukovskis. “Ir, 
protams, kaut kādas alternatīvas, bet 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S www . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2020. gada 1. oktobris 7

tās ir stipri dārgākas. Līdz ar to vairākās 
pozīcijās tieši ar savu novitāti un dažā-
diem risinājumiem Viktors arī ieguva 
augstu punktu skaitu,” saka J. Krukovs-
kis un pauž cerību, ka Viktoram izdosies 
saviem izstrādājumiem rast arī noietu, 
bet pie tā vēl esot jāstrādā. Jāzeps Kru-
kovskis aicināja Viktoru izmantot arī 
Biznesa inkubatora sniegtās iespējas.   

Ikdienā Viktors organizē kultūras 
dzīvi Sventes pagastā un darbojas ar 
vietējiem jauniešiem, bet brīvais laiks 
paiet, darbojamies savās mājās, kur viss 
top paša spēkiem. Pirms pāris gadiem, 
siltinot tēvam pagrabu ar putuplasta 
loksnēm, Viktors atklājis, ka šis mate-
riāls noder ne tikai celtniecībā, bet no 
tā var radīt mākslu. Latvijas simtgadei 
par godu Sventes pagastā izveidojis pu-
tuplastu darbu izstādi “Krāsas iedves-
mots”. Pamazām nāca atklāsme, ka no 
putuplasta var veidot interesantas lietas 
un ka tā ir brīva niša uzņēmējdarbībā.  

Sākumā pamēģinājis ar rokas zāģi iz-
zāģēt no putuplasta dažādas fi gūras, tās 
slīpēt un līmēt, taču nekas prātīgs no tā 
nav sanācis, izņemot kaudzi samaitā-
ta materiāla. Taču neveiksmes Viktorā 
pamodinājušas izgudrotāju, un drīz vien 
viņš uzmeistarojis nopietnu darbgaldu, 
kur putuplasts tiek griezts ar stiepli. 
Darbgaldam izmantojis vecu datoru ven-
tilatorus un radio detaļas, meklējis idejas 
internetā, ļāvies fantāzijai un savām in-
ženierdotībām.   

Redzot, ka putuplasta fi gūras kļūst 
pieprasīts svētku dekors, Viktors aizdo-
mājies par nepieciešamību iegādāties no-
pietnu iekārtu lielu pasūtījumu izpildei. 
Pērn viņš pieteicās Daugavpils novada 
domes grantu konkursam un saņēma 
atbalstu Polijā ražotas iekārtas iegādei. 
Tas ir darbgalds putuplasta griešanai, 
kas strādā ar datorprogrammas palī-
dzību. Iekārta izmaksāja 3500 eiro, no 
kuriem lauvas tiesu sedza granta fi nan-
sējums. 

Ar šīs iekārtas palīdzību viņš  izgata-
vo dažādas plakanas putuplasta fi gūras, 
kas kalpo kā svētku dekori. Tās viņš iz-
manto arī paša vadītā Sventes kultūras 
nama rotāšanai dažādos pasākumos. 

Viktors nemitīgi eksperimentē, izman-
to krāsainu un baltu putuplastu. Savus 
izstrādājumus reklamē caur sociālajiem 
tīkliem, piedāvā veikaliem un pašval-
dības iestādēm. Putuplasta izstrādā-
jumu kļuva arvien vairāk, tāpēc radās 
nepieciešamība pēc plauktu sistēmas 
un iekārtām telpu uzkopšanai un gai-

sa attīrīšanai. Viktors aizdomājies arī 
par turpmāku attīstību, lai varētu ražot 
daudzveidīgāku produkciju. Tāpēc šo-
gad atkal pieteicies grantu konkursam 
un saņēma atbalstu, kas ļāva iegādāties 
plauktu sistēmas un lielas kastes gatavo 
izstrādājumu un materiālu uzglabāša-
nai, putekļu sūcēju, gaisa attīrītāju un 
datoriekārtu. 

“Tagad es varu ražot daudz drošāk un 
daudz lielākos kvantumos. Es lieku ak-
centu uz divu veidu produkciju. Vieni ir 
dekoratīvie fasādes elementi, kas nebai-
dās no atmosfēras iedarbības un saules. 
Otrs veids ir dekoratīvas lietas visādiem 
svinīgiem pasākumiem - gan plakanas, 
piemēram, burti un logo, gan Jaungada 
eglīšu rotājumi,” stāsta Viktors. 

Fasādes apdares elementi viņam ir 
jauns atklājums, pie kura pilnveides 
viņš vēl piestrādā. Saviem putuplasta 
izstrādājumiem Viktors izmēģina dažā-
dus pārklājumus. Šādu eksperimentu 
rezultāta radusies ideja veidot arī galda 
spēles, kas lieliski der ne tikai bērniem, 
bet arī pieaugušajiem. Lielākoties tie ir 
dažāda veida labirinti, kurus Viktors iz-
domājis pats. Šīs galda spēles jau izmē-
ģinātas dažādos pasākumos un izraisīju-
šas lielu interesi.

Pagaidām Viktors darbojas kā pašno-
darbināta persona, maksā valstij nodok-
ļus, taču domā ar laiku kļūt par komer-
santu, tad arī logo būs vajadzīgs. Viņš 
plāno izveidot arī interneta mājaslapu, 
lai varētu reklamēt savus izstrādājumus 
un tādējādi rast tiem noietu. 

“Es gribu pierādīt planētai Zeme, ka 
var kļūt par miljonāru vienā istabā. Tā-
pēc no šīs istabas es tuvākos divus gadus 
neiziešu. Es gribu šeit pirmo miljonu 
nopelnīt. Bet pēc tam jau, kā Dievs dos, 
bet viņš gan jau iedos,” smejas Viktors 
Petaško.

Ne velti saka, ka talantīgs cilvēks ir 
talantīgs it visā. Nesen Viktora rokās 
nonākušas klavieres bēdīgā stāvoklī. 
Viņš tās restaurējis, izrotājis ar paša 
veidotu kokgriezumu un nokrāsojis. Bet 
pandēmijas laiku izmantojis ļoti radoši, 
pilnveidojot savas prasmes klavierspēlē. 
Saviem viesiem viņš sarīko nelielu kon-
certu, tā apliecinot, ka dzīvē viss ir iespē-
jams, ja vien ir vēlme un uzņēmība. 

 Inese Minova

Skanīgi noritēja Juzefovas parka festivāls
13. septembrī Naujenes pagastā no-

risinājās Juzefovas parka festivāls. 
Dienas garumā viesiem tika piedāvā-
ta vesela virkne kultūras, sporta un 
izklaides pasākumu. No tuvākām un 
tālākām vietām ieradušos folkloras 
kopu skanīgās balsis ieskandināja par-
ka alejas, liekot koku zariem trīcēt ne-
daudz vairāk.

Podniecības tradīcijas Daugav-
pils novadā

muzejā, kurā izstādīti unikāli mūsu 
novadam raksturīgie podniecības dar-
bi no pašiem pirmsākumiem līdz pat 
mūsdienām.

Kā teica muzeja direktore Evita Ku-
siņa - Koļesņika, projekta ietvaros ir 
paredzēts iepirkt muzeja eksponātus, 
kopumā 95 priekšmetus. Keramikas 
kolekcija bija pirmā, kas tika iepirkta. 
”Izstādītā kolekcija ir ļoti daudzveidī-
ga. Te var atzīmēt arī Valentīnas Zei-
les dāvinājumu, jo tieši viņai piederēja 
diezgan plaša Latgales keramikas ko-
lekcija. Tāpat var atzīmēt traukus, ku-
rus dāvinājuši arī vietējie iedzīvotāji, 
taču kolekciju veido arī 20 jaunizgata-
votie saimniecības trauki, kuri iepirkti 
projekta ietvaros. To autors ir Valdis 
Pauliņš.” 

Festivāls sākās ar izstādes ”Podnie-
cības tradīcijas Daugavpils novadā” 
atklāšanu Naujenes Novadpētniecības 
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Ievadlekciju par podniecības tradī-
cijām mūsu novadā nolasīja Naujenes 
Novadpētniecības muzeja vecākā spe-
ciāliste Māra Kampāne. Viņa skaidro, 
ka ar podniecību nodarbojās apvidos, 
kur bija pieejams par Latgales zeltu 
dēvētais māls un malka. Tā rezultā-
tā podniecības tradīcijas tika izkoptas 
divos novados – Latgalē un Kurzemē. 
Pēc māla saimniecības traukiem bija 
liels pieprasījums, tieši tādēļ šī amat-
niecības nozare zemniekiem kļuva par 
ienesīgu ienākumu avotu, lai uzturētu 
kuplo saimi. Sākotnēji ar podniecību 
nodarbojās sievietes, apdedzinot tos 
saimniecības pavardos vai krāsnīs. 
Naujenes pagastā, zem Livonijas or-
deņa Dinaburgas mūra pils pamatiem, 
pirmsvācu laika kultūrslānī vairumā 
ir atrastas māla trauku lauskas ar švī-
kātu, gludo un apmesto virsmu.

ХIII-XVI gadsimtā saimniecības 
trauki tika izgatavoti Dinaburgas pils 
tuvumā esošajās apmetnēs un senpil-
sētiņā. Vēlāk ar podniecību nodarbojās 
Juzefovas muižai piederošajos ciemos. 
1883. gadā Daugavpils apriņķī  darbo-
jās 13 podnieki un divi podnieku mā-
cekļi. Ar katru gadu podnieku skaits 
apriņķī pakāpeniski pieauga. Latvijas 
brīvvalsts laikā to sekmēja Latvijas 
amatniecības kameras rīkotie podnie-
ku kursi. Pēc Otrā pasaules kara pa-
domju vara centās likvidēt individuālo 
ražošanu arī amatniecībā. Podnieka 
darbs tika aplikts ar lielu nodokli un 
uzskatīts par parazītisku. Tāpēc drī-
zumā podnieku darbnīcas un cepļi tika 
apzīmogoti, manta un lopi aprakstīti.

Ekspozīcija Naujenes Novadpētniecī-
bas muzejā ir ļoti daudzveidīga. Te ir 
skatāmi XIX gs. beigu – ХХ gs. 1. puses 
Latgales podnieku veidotie saimnie-
cības trauki, kurus Naujenes pagasta 
iedzīvotāji iegādājušies gadatirgos Juz-
efovā, Višķos, Izvaltā vai no ceļojošiem 
tirgotājiem.

Ir skatāmi padomju laikos tapušie 
vecmeistara Andreja Paulāna un Lat-
galē mūsdienās pazīstamu keramiķu 
Valda Pauliņa, Lilijas Zeiļas, Jura 
Krompāna un Voldemāra Vogula dar-
bi.

Kā skaidro Māra Kampāne, Latgales 
podniecībai raksturīgas divas attīstī-
bas līnijas – praktiskā un dekoratīvā. 
Praktiskā podniecība tika izkopta vai-
rāku tūkstošu gadu garumā, izgatavo-
jot saimniecībai nepieciešamos trau-
kus.

Podniecības izstāde būs skatāma šo-
gad un nākamgad muzeja darba laikā, 
taču, ņemot vērā valstī noteiktos iero-
bežojumus, vēlams iepriekš pieteikties. 
Etnogrāfi jas ekspozīcijā var aplūkot 
arī ”Turīga zemnieka izstādi”, savu-
kārt muzeja galvenajā ēkā atrodas Va-
lentīnai Zeilei veltītā mākslas galerija, 
mākslas priekšmetu krājums, dabas 
ekspozīcija, Daugavpils novada poļu 
kultūras mantojuma ekspozīcija, kā 
arī Naujenes pagasta vēstures izstāde.

Podniecības izstāde tapusi, pateicoties Lat-
vijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sa-
darbības projektam ENI LPLB-1-216 ”Seno 
amatu jaunā dzīve”, kuru fi nansē Eiropas 
Savienība.

Pasākumu netrūka arī Juzefovas 
parka teritorijā

riem, kā arī izteica cerību, ka kultūra 
mūsu novadā arvien attīstīsies. Nauje-
nes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra 
Miglāne uzsvēra, ka viss novads var 
lepoties ar atjaunoto Juzefovas parku, 
kurš ir kļuvis pievilcīgs iedzīvotājiem 
un tūristiem: ”Praktiski katru sest-
dienu parkā var sastapt jaunlaulātos, 
kuri labprāt dodas šurp pēc reģistrāci-
jas, kas liecina, ka projekts ir izdevies. 
Ļoti ceram, ka drīzumā varēsim īstenot 
arī parka pārbūves otro daļu.”

Festivāla apmeklētājiem bija pie-
ejamas arī nodarbības Veselības teltī. 
Efektīvo svara samazināšanas nodar-
bību vadīja uztura speciāliste un fi t-
nesa trenere Anda Radziņa, Ci Gun 
atveseļošanās praksi demonstrēja 
instruktore Lidija Ribkina, savukārt 
ar jogu klātesošos iepazīstināja jogas 
skolotāja Jekaterina Kreipāne. Katrs 
interesents varēja izvēlēties arī sev 
piemērotākās fi ziskās aktivitātes brī-
vā dabā, kuras tāpat kā Veselības telts 
tika nodrošinātas projekta “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicinā-
šanai un slimību profi laksei Daugav-
pils novadā” ietvaros.

Radošākajiem festivāla apmeklē-
tājiem tika organizētas dažāda veida 
meistarklases. Viesiem bija iespēja no 
dabiskiem materiāliem pašiem izgata-
vot mūzikas instrumentus, piedalīties 
keramikas un fi lcēšanas darbnīcās. 
Pirts cienītājus gaidīja sausais pēriens 
zaļā pļavā, kā arī skrubīšu un zāļu tēju 
izgatavošanas meistarklases. Daugav-
pils Universitātes Dzīvības zinātņu un 
tehnoloģiju institūta biodaudzveidības 
laboratorija piedāvāja aplūkot dažādu 
sugu kukaiņus, kas mīt ne tikai Lat-
vijā, bet arī tālajās ārzemēs. Dabas 
aizsardzības pārvalde sadarbībā ar da-
bas izglītības centru ”Rāzna” izveidoja 
izzinošo darbnīcu par dabu, savukārt 
biedrība ”Sikspārņi” iepazīstināja ar 
sikspārņiem un to ēdienkarti. Apmek-
lētāji arī varēja iepazīties ar Latgales 
zemnieku sētas tradicionālajām amatu 
prasmēm.

Festivāla dienas noslēgumā uzstājās 
folkgrupa ”Māsas Dimantas” ar kon-
certu ”Jo dziedāju, jo skanēja”, kā arī 
apvienība ”Latgalīšu reps”.

Festivāls tika organizēts Latvijas – 
Krievijas pārrobežu sadarbības prog-
rammas 2014.- 2020. gadam Eiropas 
Kaimiņattiecību instrumenta projekta 
nr. LV-RU-023 ”Parki bez robežām” ie-
tvaros.

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

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

Dainis Bitiņš

likušo dienu norisinājās vesela virkne 
pasākumu. Juzefovas muižas pamatos 
notika trombonista Vaira Nartiša ins-
trumentālā stāvizrāde ”Pūt un palaid”, 
kā arī Daugavpils Latviešu kultūras 
centra folkloras kopas ”Svātra” uzstā-
šanās.

Kā atzīmē projekta vadītāja Juta 
Valaine, festivāls ir lieliska iespēja lie-
lākai auditorijai prezentēt un atklāt 
jau paveikto Juzefovas parka pārbū-
ves pirmajā kārtā. Plašākai publikai ir 
arī iespēja apskatīt ”Zaļo klasi”, kas ir 
izstādīta atjaunotajā parka daļā. Tajā 
var sastapt un sīkāk uzzināt par parka 
iemītniekiem - praulgrauzi, sikspārni 
un dzeni, kas ir atveidoti lielākos izmē-
ros. Parka iemītnieku lielizmēra fi gūru 
autors ir amatnieks Valdis Grebežs. 
Parka teritorijā koku zaros izkārtas 
dažādu autoru (Aleksandra Maiera, 

Ilonas Šaušas un Vara Vilcāna) insta-
lācijas - "Vēja zvani".

Pie dīķa norisinājās folkloras kopu 
sadziedāšanās ”Vysi vēji mani pyute”, 
kurā piedalījās kolektīvi no Ambe-
ļiem (”Speiga”), Naujenes (”Rūžeņa”), 
Madonas (”Vērtumnieki”), Dubnas 
(”Atzola”), Bebrenes (”Ritam”), Kalu-
pes (”Kolupkas”), Izvaltas (”Izvoltīši”), 
etnogrāfi skais ansamblis no Vaboles 
(”Vabaļis”) un postfolkloras grupa ”Da-
dzes” no Jaungulbenes. Sadziedāšanos 
novadīja Pērkontēvs (Māris Susējs) un 
Vējamāte (Anita Lipska).

Kolektīvus un visus klātesošos svei-
ca Daugavpils novada domes priekšsē-
dētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis. 
Viņš atzīmēja, ka iedzīvotāji ir izslāpu-
ši pēc kultūras pasākumiem un kopā 
būšanas, un Daugavpils novada domes 
vārdā pateicās pasākuma organizato-

Paša Juzefovas parka teritorijā at-
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P E R S O N Ī B A

Jeļena Ondzule: “Darbā un dzīvē ir svarīga daudzveidība”
Pirms trim gadiem Jeļena Ondzule 

uzņēmās veidot kultūras dzīvi Salie-
nas pagastā. Tolaik šis darbs bija jauns 
izaicinājums viņas dzīvē, taču ļoti ātri 
kļuvis par sirdij tuvu nodarbi. Jeļe-
na atzīst, ka šajā darbā jūtas kā zivs 
ūdenī, jo te varot likt lietā savu radošo 
fantāziju un prasmes, izbaudot pašu 
darba procesu un priecājoties par re-
zultātu.  

Kultūras dzīve turpinās  
Ilgus gadus Jeļena darbojās reklā-

mas jomā. Kad piedzima meitiņa, uz 
daudzām lietām sākusi raudzīties ci-
tādi, tostarp uz darbu, sapratusi, ka 
reklāmas lauciņā strādāt vairs nevē-
las. Kādu laiku meklēja darbu, līdz 
uzgājusi kultūras nama vadītājas va-
kanci Salienā. Jeļena atzīst, ka vien-
mēr gribējusi strādāt kultūras jomā, 
tāpēc nolēmusi mēģināt. “Man darbā 
ir svarīga daudzveidība, un kultūrā 
tā ir. Tas man ļoti patika. Es izdomā-
ju dažādus pasākumus, rakstu sce-
nārijus, veidoju noformējumu, sastā-
du izdevumu tāmes. Veidoju radošās 
darbnīcas, jo pašai patīk darboties ar 
rokām,” saka Jeļena. Viņu saista arī 
lauku cilvēku sirsnība un atsaucība. 
Jeļena rīko pasākumus dažāda vecu-
ma auditorijai – sākot ar bērniem un 
beidzot ar sirmgalvjiem, tāpēc viņai jā-
izdomā nodarbes katra interesēm. 

Šogad pandēmijas dēļ daudzi pasā-
kumi izpalika, taču jau maija beigās 
atsākuši kultūras dzīvi pagastā. Šis 
laiks iemācījis kustināt prātu un fantā-
ziju, jo pasākumi jārīko, ievērojot valstī 
noteiktos slimības profi lakses pasāku-
mus, tostarp divu metru distanci. Tas 
bijis pārbaudījums, kas iemācījis likt 
lietā neparastus risinājumus. Kādā 
bērnu ballītē Jeļena izmantojusi tauri-
ņu ķērājus ar gariem kātiem, kas ļāva 
sarīkot ne tikai jautras stafetes, bet arī 
bez raizēm ievērot citam no cita piepra-
sīto distanci.

Šoruden Jeļena jau ieplānojusi da-
žādus kultūras pasākumus un cer, ka 
būs iespēja tos novadīt. Septembra 
nogalē novadīti nu jau par tradīciju 
kļuvušie Ievārījuma svētki, kas šogad 
papildināti arī ar desertu gatavošanas 
meistarklasi. Šim nolūkam Jeļena pat 
iegādājusies plītiņu. 

Novembrī iecerēta Zemnieku balle. 
Katru mēnesi ieplānoti vismaz divi pa-
sākumi, lai vietējiem cilvēkiem būtu ie-

spēja atpūsties no ikdienas rutīnas un 
darbiem. 

Mākslinieku gēnu mantiniece
Jeļenas dzimtā pilsēta ir Līvāni, kur 

viņa dzimusi mākslinieku Mihaila un 
Svetlanas Kuļgajevu ģimenē. Pēc vi-
dusskolas absolvēšanas pabeidza Rī-
gas Dizaina un Mākslas vidusskolu, 
kļūstot par ādas izstrādājumu dizai-
neri, vēlāk Daugavpils Universitātē 
ieguva profesionālo bakalauru mākslā 
un datordizainā. Sākotnēji mēģināju-
si darboties kā ādas izstrādājumu di-
zainere, veidojot grāmatu ādas vākus, 
lādītes, bižutēriju un citas lietas, taču 
šos izstrādājumus esot grūti pārdot. 
“Esmu racionāls cilvēks. Man svarīgi, 
lai tas viss nekrātos pie manis skapī, 
nav tik daudz vietas mājās,” smejas 
māksliniece. Jeļena iekārtojusies dar-
bā reklāmas uzņēmumā, paralēli stu-
dēja un veltīja laiku ģimenei, bet brīvos 
brīžos allaž rokā ir bijusi krāsu palete, 
jo gleznošana ir vislielākā aizraušanās. 
“Man ģimenē visi ir mākslinieki – ve-
cāki, brālis, viņa sieva un meita. Es 
mācījos Līvānu Mākslas skolā, bet tad 
vēl šaubījos, vai tas ir mans. Uzsākot 
mācības Rīgā, jau pirmajās dienās sa-
pratu, ka mana jomas izvēle ir parei-
za,” saka māksliniece.  

Jeļena sevi uzskata par portretisti. 
Viss sācies ar kādu pasūtījumu – lūgu-
mu uzzīmēt cilvēka portretu, tam seko-
ja vēl un vēl. Sākumā portretus zīmē-
jusi ar zīmuli, tagad arī ar pasteli, ogli, 
tušu un eļļas krāsām. Jeļena neliek ne-
vienam pozēt, jo tas ir ļoti laikietilpīgs 
process, kam rast iespēju nav reāli, tā-
pēc portretus atveido pēc fotogrāfi jas, 
turklāt tik meistarīgi, ka neatšķirt no 
fotoattēla.  

Ne tikai kultūras jomā, bet arī savā 
radošajā vaļaspriekā viņa allaž meklē 
ko jaunu, tāpēc izmēģina dažādas teh-
nikas un glezno to, kas tobrīd saista – 
ainavas, ziedus, arī abstrakciju. 

Nesen izmēģinājusi jaunu tehniku, 
proti, integrē eļļas un akrila gleznās 
zeltīta metāla sakausējuma elemen-
tus. Šis materiāls nopērkams speciali-
zētos veikalos un darboties ar to esot 
ļoti interesanti, jo metāla elementi tiek 
uzlīmēti jau gatavai gleznai. Šādi viņa 
izrotājusi kādu ainavu, kur metāls at-
dzīvinājis jūras viļņus. 

Ķerties pie ziedu gleznošanas Jeļenu 
šogad pamudinājis pandēmijas laiks, 

kad kultū-
ras un arī 
gleznoša-
nas jomā 
i e s t ā j ā s 
klusums. 
Īsā lai-
kā viņa 
uzbūrusi 
vairākas 
ziedu glez-
nas, kuras 
p a š l a i k 
var aplū-
kot izstā-
dē “Ziedu 
simfonija” 
Č e r v o n -
kas mui-
žā. 

Vismīļā-
kie ziedi Jeļenai esot peonijas, iespē-
jams, to smaržas dēļ. Tāpēc šādu glez-
nu viņai esot visvairāk. Mazāk saista 
rozes, kas māksliniecei šķiet vienveidī-
gas. 

Kopš 2006. gada Jeļena piedalās da-
žādās izstādēs, izveidojusi arī trīs per-
sonālizstādes, divas no tām bija ska-
tāmas Salienas pagastā. Kopš Jeļena 
vada kultūras dzīvi Salienas pagastā, 
viņa cenšas vietējiem iedzīvotājiem 
sniegt arī mākslas baudījumu, rīkojot 
savas un kolektīvās izstādes. 

Iedvesma nav tālu jāmeklē
Jeļena labprāt apmeklē citu māks-

linieku izstādes, smeļas pieredzi un 
uzskata par labu esam, ka mākslinieki 
ir tik dažādi un katram ir savs redzē-
jums. Šādas izstādes ir viens no iedves-
mas avotiem. 

“Visiem radošiem cilvēkiem vajag 
iedvesmas avotu. Studiju laikā mums 
bija jāmeklē iedvesma bibliotēkā, šķir-
stot žurnālus un grāmatas, vajadzēja 
kopēt citu mākslinieku darbus, kas ir 
svarīga mācību procesa sastāvdaļa.  
Taču kopēt citu mākslinieku darbus ir 
garlaicīgi, jo oriģināla autors jau visu 
ir izdomājis,” saka jaunā māksliniece. 
Viņai iedvesma nav tālu jāmeklē, tā 
atnāk pati. Jeļena rāda gleznu, kurā 
attēlota meitene baltā kleitā ar later-
nu rokā. Šim darbam viņu iedvesmo-
jusi kāda mākslinieka glezna, kurā 
redzams zēns ar gaisa baloniem rokā.  

Galvenokārt Jeļena ņem rokās krāsu 
paleti un otas vēlās vakara un nakts 

stundās, jo esot pēc dabas pūce. Tur-
klāt šajā laikā mājinieki jau guļ, un 
viņa var netraucēti ļauties radošam 
procesam, kas norit virtuvē, malkojot 
kafi ju un klausoties fonā kādu fi lmu 
vai mūziku. Jeļena atzīst, ka cita lai-
ka arī nav, kā tikai naktīs, jo dienā ir 
pamatdarbs un citas rūpes, turklāt eļ-
ļas krāsām, ar ko viņa pamatā strādā, 
piemīt spēcīgs aromāts, kas citiem var 
arī nepatikt. 

Viņas abi bērni Ksenija un Alek-
sandrs ir bērnudārznieki, abi aktīvi 
izrāda interesi par mammas daiļradi. 
Meita cenšas arī pati zīmēt, reiz ar otu 
“papildinājusi” mammas aizsākto akri-
la gleznu. Ksenija apmeklē zīmēšanas 
nodarbības, un Jeļena ievērojusi, ka 
meitai ir ķēriens, tāpēc svarīgi esot ta-
lantu attīstīt tālāk, bet tamdēļ ir daudz 
jāmācās un jāstrādā pašai. 

Jautāta, kas viņai kā māksliniecei 
sagādā vislielāko gandarījumu, Jeļe-
na atzīst, ka māksliniekam ir svarīgi 
būt novērtētam. Ja darbus pērk, tātad  
tie kādam patīk. Galvenokārt cilvēki 
izvēlas gleznas, kas iederas interjerā, 
piemēram, ziedi vai ainavas, dažkārt 
pieprasītas ir abstrakcijas. 

“Tas, ka gleznu nopērk, ir patīkami, 
bet nav pats svarīgākais. Gleznošana 
ir ne tikai otrs darbs, tā ir mana dzī-
ve, bez tā es nevaru. Tā arī ir iespēja 
relaksēties,” saka Jeļena Ondzule un 
sola tuvākā nākotnē pārsteigt ar jaunu 
savu darbu izstādi.

Inese Minova

Projekta ietvaros izzina parku vērtības

25. augustā norisinājās seminārs 
dārzu un parku speciālistiem, kā arī 
citiem interesentiem. Dalībniekiem 
bija iespēja noklausīties parku ek-
spertes un brīvdārznieces Aijas Kaš-
kures lekciju par ainavu veidošanu, 
stādījumiem un parku vidi. Semināra 
apmeklētāji iepazina koku stādījumu 
vēsturi Latvijā, labturības noteikumus 
koku sekmīgai augšanai, koku kopša-
nu un parku apsaimniekošanu, kā arī 
uzzināja par mūsdienīgu pieeju stādī-
jumu ierīkošanā. Semināra dalībnieki 

noklausījās attālināto Dabas 
aizsardzības pārvaldes ģene-
rāldirektora Andreja Svilāna 
lekciju par vēsturiskiem den-

droloģiskiem stādījumiem, to problē-
mām un risinājumiem, kā arī parku 
attīstību aizsargājamās teritorijās.

Semināra otrajā dienā tika organizēti 
labās prakses braucieni pa Daugavpils 
novadu. Semināra dalībnieki apskatīja 
Jaunsventes muižas parku. Ekskursi-
ju novadīja Sventes pagasta pārvaldes 
vadītāja Brigita Vasiļevska, kura iz-
stāstīja par parka attīstīšanas projekta 
realizāciju un tā vēsturi. Pārgājienos 
devās arī parku projektā pieaicinātā 
parku un dārzu eksperte, kura dalījās 

savos iespaidos par redzēto: ”Parku 

galvenā sastāvdaļa un ”mugurkauls” ir 
koki. Ja runājam par Sventes muižas 
parka projektu, tad jāsaka, ka tas ir 
pietiekami labs. Diemžēl parkā iestādī-
tie stādi varētu būt izvēlēti arī pieaugu-
šāki. Jāveic arī mulčēšana ap stādiem, 
tas palīdzēs saglabāt mitrumu, bet trū-
dēšanas procesā mulča nodrošinās au-
giem tik nepieciešamās barības vielas.” 

Projekta dalībnieki iepazina arī uz-
ņēmējdarbības attīstību Lielbornes 
muižā. Tāpat tika apmeklēts dabas 
parks ”Daugavas loki” un Juzefovas 
parks – vieta, kur tika realizēts jaunā-
kais pārbūves projekts. 

”Runājot par Jaunbornes parku – cil-

vēki tur ļoti aktīvi ir uzņēmušies nopiet-
nu lietu. Acīmredzot Visuvarenais ir 
palīdzējis, dodot tādu vietu ar tik labu 
auru. Tur ir tik labas sajūtas, staigā-
jot pa pauguriem! Šis parks ir jāattīs-
ta virzienā parks-mežs, līdz ar ko tur 
nevajadzētu pārāk daudz iejaukties, 
tas jādara ļoti saprātīgi,” teica parku 
eksperte. Viņa arī piebilst, ka salīdzi-
nājumā ar ārvalstīm Latgales parkos 
ir pārāk maz ziemā baudāmo elemen-
tu. Eksperte iesaka vairāk domāt par 
skujkoku plašāku stādīšanu, neskato-
ties uz to, ka vēsturiski tie nebija īpaši 
raksturīgi mūsu parkiem. Kopumā vi-
ņasprāt mūsu parki izskatās ”nenogu-
ruši” salīdzinājumā ar Vakareiropu, un 
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pie mūsdienīgas pieejas parku kopšanā 
augi tajos būs baudāmi vēl ilgus gadus. 

”Daba ir patīkama tādēļ, ka ir paš-
pietiekama. Tādēļ ir nepieciešama 
mūsdienīga pieeja, kas nozīmē saprātī-
gu koku izvēli atbilstoši klimata izmai-
ņām. Jāņem vērā, ka klimata sasilša-
na mums ir atnesusi jaunas slimības. 
Tāpat cilvēku tuvumā stādīšanai ir jā-
izvēlas saprātīga augstuma koki, kuri 
būtu ilgstoši dekoratīvi un brīvi no sli-
mībām. Te var minēt Amūras ceriņus, 
Zviedrijas pīlādžus u.c.” 

Publisko ārtelpu veido daudzi ele-
menti, kas nav tikai parks. Tas ir arī 
celiņš, kas ved uz to, tas ir viss ceļš līdz 
pat privātmājas galvenajām durvīm, 
tādēļ tas mūs ietekmē arī zemapziņā. 
”Jāatceras, ka koks ir dots cilvēkam ne-
vis otrādi, un ar tiem ir saprātīgi jārī-
kojas,” rezumē Aija. 

Projekta “Parki bez robežām” īste-
nošanas laiks ir 24 mēneši, kopējās iz-
maksas ir 700 000 eiro, no kuriem prog-
rammas fi nansējums – 630 000 eiro. 
Daugavpils novada domes kā partnera 

fi nansiāli atbalsta vienotas pārrobežu 
attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot 
reģionu konkurētspēju, izmantojot to 
potenciālu un atrašanās priekšrocības 
krustcelēs starp Eiropas Savienību un 
Krievijas Federāciju. Programmas mā-
jas lapa ir www.latruscbc.eu.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadar-
bības programmu 2014.-2020. gadam 
līdzfi nansē Eiropas Savienība, Latvijas 
Republika un Krievijas Federācija.

Šī publikācija ir sagatavota ar Lat-
vijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014. – 2020. gadam fi -
nansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnī-
bā atbild Daugavpils novada pašvaldī-
ba un tā var neatspoguļot Programmas, 
Programmas dalībvalstu Latvijas un 
Krievijas, kā arī Eiropas Savienības 
viedokli. Programmas mājas lapa 
ir www.latruscbc.eu. Projekts “Parks 
without borders” Nr. LV-RU-023.

Dainis Bitiņš
fi nansējums projektā ir 91 000 eiro, no 
kuriem pašvaldības līdzfi nansējums ir 
10% jeb 9100 eiro. Jāpiemin, ka šajā 
summā ietilpst ne tikai semināru rīko-

šana, bet arī  Juzefovas parka pārbūve, 
kas jau ir noslēgusies. 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadar-
bības programma 2014.-2020. Gadam 

Iedzīvotāji palīdz veidot Skrindu dzimtas muzeja krājumu
Skrindu dzimtas muzejā nupat tapusi 

jauna izstāde “No manas pūra lādes”. 
Tajā var aplūkot visdažādākos rokdar-
bus un traukus, ko muzejam dāvājuši 
 Vaboles un Līksnas pagasta ļaudis. Ap-
lūkojot savu vecāku un vecvecāku at-
stāto pūru, tajā uzietas dažādas lietas, 
kas ikdienā pašu ģimenē vairs netiek 
izmantotas, toties tagad kļuvušas par 
vērtīgiem muzeja eksponātiem un tiks 
saglabātas nākamajām paaudzēm.   

Skrindu dzimtas muzeja direktore 
Anna Lazdāne stāsta, ka izstāde tapusi, 
muzejam īstenojot ieceri doties ekspedī-
cijā un apzināt pūru, ko glabā Vaboles 
un kaimiņu pagastu ļaudis. Muzejs aici-
nāja atsaukties cilvēkus, kuriem mājās 
glabājas dažādi rokdarbi, trauki un ci-
tas vecas lietas, kas pašiem ikdienā nav 
vajadzīgas un kuras viņi būtu gatavi 
dāvāt muzejam. “Bagāts nav tas, kam 
pieder pils, bet tas, kas spēj dalīties. Un 
mūsu ļaudis tiešām ir ļoti devīgi,” saka 
Anna. Viņa bija patīkami pārsteigta, re-
dzot to skaistumu un bagātību, kas gla-
bājas iedzīvotāju pūra lādēs. Jaunajā  
izstādē var aplūkot tikai nelielu daļu no 
dāvinājuma, jo rūme neatļauj izlikt vi-
sus darbus. Izstāde būs aplūkojama līdz 
gada beigām, un tad eksponāti nonāks 
muzeja īpašumā. Tie ir gan austi dvieļi 
un galdauti, kas glabāti vairākās paau-
dzēs, visdažādākie trauki un pat servī-
zes, kas ikdienā vairs netiek izmantoti. 
Anna Lazdāne domā, ka muzejs ir īstā 
vieta, kur to visu uzglabāt.   

Darbus izstādei sarūpējušas Vaboles 
pagasta iedzīvotājas Broņislava Skuķe, 
Genovefa Žuka un Ženija Boitmane, kā 
arī Līksnas pagasta iedzīvotājas Regīna 
Tenisa, Silvija Voiņa un Elvīra Voroše-
na. Viņas tika aicinātas aplūkot jauno 
izstādi un saņēma nelielas pateicības 
veltes no muzeja direktores par atsau-
cību un dāsnajām veltēm muzeja krāju-
mam. 

Broņislava Skuķe atzīst, ka daudzi 
vecie rokdarbi vairs nav saglabājušies, 
jo tikuši izmantoti lupatām. Kādā brīdī 
aizdomājusies, ka tā nedrīkst darīt, ka 
tie jāsaglabā mazmazbērniem par pie-
miņu. Viņa mājās uzgājusi vēl dažus 
pašas darinātus rokdarbus, ko solījās 
atvest uz muzeju.  

Aust pratusi Broņislavas mamma, 
taču viņai nebijis laika iemācīt to arī 
meitai. Broņislava apguvusi aušanas 
prasmes daudz vēlāk, kad jau pabeidza 
skolu un izgāja pie vīra. Garos ziemas 
vakaros viņa šūstījusi un iemācījās aust 
četrās un astoņās nītīs. Viņa glabā ne 
tikai savu, bet arī savas mammas un 
vīramātes pūru. Daudzas lietas mūsdie-
nās vairs netiek izmantotas, taču viņa 
teic, ka tas ir vērtīgs mantojums, kas 
jāsaglabā. 

Regīna Tenisa izstādei sarūpējusi sa-
vas mammas un vecmammas darinātos 
rokdarbus, kurus visus šos gadus rūpīgi 
glabājusi. Reiz tie jau bija aplūkojami 

izstādē Līksnā. Kad Regīna uzzināja 
par Skrindu dzimtas muzeja aicināju-
mu, nolēma dāvāt savu pūru muzejam, 
lai saglabātu šos rokdarbus vēsturei 
un parādītu tos plašam cilvēku lokam. 
Regīna atzīst, ka tagad ar rokdarbiem 
nodarbojas viņas meita, kuras tamborē-
tie taureņi rotā Līksnas pagasta parku. 

Genovefas Žukas dzimtā vairākās 
paaudzēs sievietes bija godu saimnie-
ces. Bērnībā dodoties mammai palīgā, 
šīs prasmes mantojusi arī pati, vēlāk 
gājusi dažādos godos par saimnieci. Arī 
šodien pieprasītas ir Genovefas ceptās 
tortes un cepumi. Viņas pūrā glabājas 
dažādas vecas recepšu grāmatas un 

burtnīcas, kuras vietumis jau grūti sa-
lasāmas izplūdušās tintes dēļ. Viņa teic, 
ka agrāk saimnieces rūpīgi glabājušas 
šādus pierakstus un citiem nedeva, taču 
Genovefa mīļuprāt dalās receptēs, jo arī 
tas ir mantojums, kas jānodod nākama-
jām paaudzēm. Viņas pūrā glabājas arī 
dažādi rokdarbi, ko kādreiz pati darinā-
jusi, jo īpaši dažādi izšuvumi.  

Jaunībā Genovefai iepatikušies kā-
das polietes šūstījumi, palūgusi, vai var 
norakstīt rakstus, un dabūjusi veselu 
rulli, ko dažās dienās pārzīmējusi. Šūs-
tījumi tolaik bijuši modē, tos izmantoja 
aizkaru vietā. Galvenokārt tika šūstīts 
ar sarkaniem un ziliem diegiem. Geno-
vefa atceras, ka bērnībā māte mēdza ik 
pa laikam izpurināt skapju saturu un 
izklāt visu vēdināties uz žoga. Mammai 
pūrā bijis dvielis ar izšūstītiem putni-
ņiem. Būdama vēl maza meitene, Ge-
novefa varējusi veselu dienu tupēt pie 
izkārtā dvieļa un lūkoties uz putniem. 
Tā viņai no mazām dienām iepatikušies 
šūstījumi. 

Silvija Voiņa glabā mīļā piemiņā kā-
das vecas tantiņas Helēnas Stašulānes 
pūru. Ilgus gadus viņa palīdzēja ap-
rūpēt veco sievieti, kurai nebija savas 
ģimenes. Helēna Stašulāne bijusi liela 
rokdarbniece, prata gan šūt, gan adīt. 
Daudzi viņas adītie rakstainie cimdi no-
nākuši Naujenes Novadpētniecības mu-
zeja krājumā. No Helēnas Stašulānes 
mantoti arī dažādi veci trauki, kas nu ir 
nonākuši muzeja īpašumā. Pati Silvija 
kādreiz bija godu saimniece, tāpēc viņai 
iekrājies daudz trauku, ko nolēmusi dā-
vāt muzejam.    

Muzeja krājumā nonākuši arī dažādi 
rokdarbi no pašas muzeja direktores 
pūra lādes – gan tamborētas sedziņas, 
gan viņas krustmātes dāvātie rakstai-
nie cimdi. Redzot cilvēku atsaucību, 
Anna Lazdāne un muzeja speciāliste 
Ilze Ozoliņa iecerējušas nākamgad va-
sarā turpināt šo ekspedīciju, aicinot no-
vada ļaudis dāvāt muzejam dažādas lie-
tas no savām pūra lādēm un papildināt 
muzeja krājumu.  

Inese Minova
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

20 20. gada 27. augustā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.60 (Protokols Nr.97., 1. &),  precizēti ar Daugavpils novada 
domes 2020. gada 24. septembra lēmumu Nr.2417 (protokols Nr.98., 1.&)

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā 
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana Vī-

ragnas ezerā.
2. Vīragnas ezers atrodas Daugavpils novada un Preiļu novada administratīvajā 

teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1115.panta 2.pielikumu ir privāta ūdenstilpe, 
kurā zvejas tiesības pieder valstij.

3. Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.
gada 22. decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību kārtība” un ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskā institūta “BIOR” 2017. gadā sniegtajām rekomendācijām, kurās noteik-
tas papildus prasības ūdenstilpnes vides un zivju resursu aizsardzībai un licencētai 
makšķerēšanai paredzēto zivju sugu regulārai pavairošanai.

4. Licencēto makšķerēšanu organizē Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arodīpa-
šums”, juridiskā adrese: Virognas atpūtas bāze, “Svilišķi-1”, Špoģi, Višķu pag., Dau-
gavpils nov., LV-5481, tālrunis 67238778.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
5. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Vīragnas ezera platībā (1.pielikums).
6. Makšķerēšana Vīragnas ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 

22. decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medī-
bu noteikumi” ar šādu atkāpi – makšķerniekiem atļauts lietot peldlīdzekļus ar uz-
karināmiem elektromotoriem vai peldlīdzekļus ar iekšdedzes dzinējiem, kuru jauda 
nepārsniedz 5 ZS. 

7. Makšķerēšanas licences iegāde vai bezmaksas licences saņemšana neatbrīvo 
makšķernieku no nepieciešamības iegādāties makšķerēšanas, vēžošanas un zem-
ūdens medību karti. Bez makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes 
saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.800 „Mak-
šķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” Vīragnas ezerā atļauts 
makšķerēt tikai personām līdz 16 gadiem un personām, kas ir vecākas par 65 ga-
diem, kā arī personām ar invaliditāti. Visām personām jābūt klāt attiecīgam perso-
nu apliecinošam dokumentam, bet personām ar invaliditāti - invaliditātes apliecībai. 

8. Vīragnas ezerā aizliegta vēžošana un zemūdens medības.
III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi un maksa par 

makšķerēšanas licencēm
Nr.p.k. Licences veids Licenču derīguma termiņi Licences cena  

(euro)
1. Gada licence 1 gads no licences izsniegšanas 

dienas 20,00

2. Sešu mēnešu licence Seši mēneši no licences izsniegšanas 
dienas 15,00

3. Viena mēneša licence Licencē norādītajam viena mēneša 
laika periodam 5,00

4. Vienas dienas licence Licencē norādītajam 24 stundu 
periodam 1,00

5.
Gada licence ar 

atlaidi
1 gads no licences izsniegšanas 
dienas  10,00

6. Bezmaksas gada 
licence

1 gads no licences izsniegšanas 
dienas  bezmaksas

9. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.
10. Visu veidu licences dod tiesības makšķerēt no krasta, laivas, ledus. 

IV. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm
11. Bezmaksas gada licence paredzēta:

11.1. bērniem vecumā līdz 16 gadiem;
11.2. personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
11.3. politiski represētajām personām un personām ar invaliditāti (uzrādot ap-

liecību);
11.4. ūdenstilpnes krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem.

12. Daugavpils novada pašvaldības un Preiļu novada pašvaldības teritorijā dekla-
rētiem    maznodrošinātajiem iedzīvotājiem paredzēta gada licence ar atlaidi.

13. Šī nolikuma 11. un 12.punktā minētajām personām, makšķerējot jābūt līdzi 
personu apliecinošiem un citiem papildus dokumentiem, lai makšķerētu ar bezmak-
sas gada licenci vai gada licenci ar atlaidi pēc tam, kad saņemta attiecīgā licence 
saskaņā ar šī nolikuma 19.punktā paredzēto kārtību.

14. Ņemot vērā to, ka Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrī-
ba ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Arodīpašums” 100 % kapitāldaļu turētāja, 
Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības biedri (uzrādot arodbied-
rības biedra karti) saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Arodīpašums” 
rakstveida lēmumu ir tiesīgi saņemt gada licenci ar atlaidi.

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
15. Licence (licenču paraugi 2.-7.pielikumā) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā 

tiek norādīts:
15.1. licences nosaukums (veids);
15.2. licences numurs;
15.3. licences derīguma laiks;
15.4. licences cena;
15.5. makšķernieks vārds, uzvārds un paraksts;
15.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts;
15.7. zīmoga vieta.

16. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās mak-
šķerēšanas nolikumu Vīragnas ezerā. 

17. Visas makšķerēšanas licences, arī bezmaksas licences, tiek numurētas, ņemot 

vērā to veidu un maksas lielumu.
VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība

18. Licenču izplatīšanu veic: 
1.1. 18.1. licencētās makšķerēšanas organizētājs - Sabiedrība ar ierobežotu at-

bildību “Arodīpašums”, Virognas atpūtas bāze, “Svilišķi-1”, Špoģi, Višķu pag., Dau-
gavpils nov.,  LV-5481, tālrunis 67238778, darba laiks no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00, 
e-pasta adrese: virogna@inbox.lv;;

1.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.
19. Bezmaksas gada licences un gada licences ar atlaidi makšķerēšanai var saņemt 

vai iegādāties tikai Virognas atpūtas bāzē, “Svilišķi-1”, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils 
nov., LV-5481, uzrādot attiecīgus dokumentus (personu apliecinošu dokumentu, Lat-
vijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības biedra karti, invaliditātes 
apliecību, politiski represētās personas apliecību vai citus atvieglojumu piemēroša-
nai nepieciešamos dokumentus). 

VII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti realizējot makšķerēšanas 
licences

20. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā – līdz 10. 
jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – organizētājs pār-
skaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai. 

21. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 80% paliek licencētās mak-
šķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izlietoti licencētās makšķerēšanas nodroši-
nāšanai, Vīragnas ezera vides un zivju resursu aizsardzībai, kā arī zivju krājumu 
pavairošanai.

VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
22. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savi lomi, 

norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos attiecīgi ierak-
stot: 

22.1. vienas dienas un bezmaksas gada licences otrajā pusē Makšķernieku lomu 
uzskaites tabulā (8.pielikums); 

22.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences īpašniekam pēc 
makšķerēšanas jāaizpilda lomu uzskaites tabula sadaļā eLoms.

23. Visu veidu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uz-
skaites tabulām 10 darbdienu laikā iesniegt licenču iegādes vietās vai elektronis-
ki reģistrēt noķerto lomu interneta vietnē www.epakalpojumi.lv vai arī nosūtīt pa 
pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, kura norādīta šī nolikuma 
4.punktā. 

24. Visu veidu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem ne-
sniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks 
liegta iespēja turpmāk (pašreizējā un nākamajā gadā) iegādāties jebkura veida licen-
ces makšķerēšanai Vīragnas ezerā.

25. Līdz nākamā gada 1. februārim licencētās makšķerēšanas organizētājs ie-
sniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” 
pārskatu par iepriekšējā gada makšķernieku lomiem tālākai datu apstrādei un zivju 
resursu novērtēšanai.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un 
pienākumi

26. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
1.1. sniegt informāciju  ofi ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Preiļu un Dau-

gavpils novada preses izdevumos par pašvaldības saistošiem noteikumiem par li-
cencētās makšķerēšanas ieviešanu Vīragnas ezerā un nodrošināt atbilstošu norādes 
zīmju izvietošanu to piekrastēs;

1.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēša-
nai atļautā laikā saskaņā ar šī nolikum VI.nodaļu;

1.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām;

1.4. uzskaitīt pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot interneta 
vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences) īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas 
atrodas licenču tirdzniecības vietā;

1.5. uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronolo-
ģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt 
attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdru-
kāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

1.6. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī 
nolikuma VII.nodaļā noteiktajām prasībām;

1.7. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēšanas 
licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu 
divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. 
janvārim;

1.8. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu, ievērojot 
Vīragnas zinātniskās rekomendācijas saskaņā ar šī nolikuma X.nodaļu;

1.9. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai 
Daugavpils novada pašvaldības vai Preiļu novada pašvaldības pilnvarotās personas 
statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, 
kura katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Valsts vides dienestā un pašvaldībā 
saskaņotu pārskatu par dabas aizsardzības kontroles un zivju vai vēžu resursu pa-
pildināšanas pasākumiem un informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpju 
apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organi-
zēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

1.10. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma VIII.no-
daļai;

1.11. iepazīstināt makšķerniekus ar šajā nolikumā noteiktajām prasī-
bām;

1.12. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu.
26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem 

konsultācijas par makšķerēšanas vietām.
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X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju 
resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

27. Licencētās makšķerēšanas organizētājs izstrādā un īsteno pasākumu plā-
nu Vīragnas ezera zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai:

27.1. pasākumi zivju resursu papildināšanai:
28.1.1. 2020., 2022. gads – zandarta krājumu pavairošana, ielaižot to mazuļus 
līdz 12 tūkst. gab. katrā no minētiem gadiem,
28.1.2. 2021., 2023. gads – līdakas mazuļu ielaišana līdz 12 tūkst. gab. katrā 
no minētiem gadiem;

27.2. pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:
28.2.1. malu zvejniecības apkarošana,
28.2.2. pastāvīga makšķerēšanas karšu un licenču esamības pārbaude;

27.3. vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma ievērošanas kontrole.
XI. Licencētās makšķerēšanas kontrole

29. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas 
noteikumu ievērošanu kontrolē Daugavpils novada pašvaldības un Preiļu nova-
da pašvaldības pilnvarotās personas, kā arī attiecīgās valsts institūcijas atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei. Licencētās makšķerēšanas nolikumā 
paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei 
uzrauga arī licencētās makšķerēšanas organizētājs.

30. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi at-
bilstoši kompetencei uzrauga valsts institūcijas, Daugavpils novada pašvaldība un 
Preiļu novada pašvaldība – attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

XII. Noslēguma jautājumi
31. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā 

daļā noteiktajā kārtībā. 
32. Nolikuma darbības ilgums ir līdz 2024. gada 6. aprīlim.
33. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Daugavpils no-

vada domes 2017. gada 11. maija saistošie noteikumi Nr.6 “Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu Vīragnas ezerā”.

1.pielikums
Daugavpils novada domes

2020. gada 27. augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr.60 (protokols Nr.97., 1.&)

Vīragnas ezera karte

2.pielikums
Daugavpils novada domes

2020. gada 27. augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr.60 (protokols Nr.97., 1.&)

Gada licences paraugs

3.pielikums
Daugavpils novada domes

2020. gada 27. augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr.60 (protokols Nr.97., 1.&)

Sešu mēnešu licences paraugs

4.pielikums
Daugavpils novada domes

2020. gada 27. augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr.60 (protokols Nr.97., 1.&)

Viena mēneša licences paraugs

5.pielikums
Daugavpils novada domes

2020. gada 27. augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr.60 (protokols Nr.97., 1.&)

Vienas dienas licences paraugs
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6.pielikums
Daugavpils novada domes

2020. gada 27. augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr.60 (protokols Nr.97., 1.&)

Gada licences ar atlaidi paraugs

7.pielikums
Daugavpils novada domes

2020. gada 27. augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr.60 (protokols Nr.97., 1.&)

Bezmaksas gada licences paraugs

8.pielikums
Daugavpils novada domes

2020. gada 27. augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr.60 (protokols Nr.97., 1.&)

Makšķernieka lomu uzskaites tabula (licences otrā pusē)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2020. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem 

Nr.60   “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto 
daļu

2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, 
makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus nosa-
cījumus makšķerēšanai Vīragnas ezerā.

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

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stā-
vokli pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 
Nav. 

6. Informācija par konsultācijām 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.daugav-
pilsnovads.lv sadaļā Daugavpils novada dome/Publiskie dokumenti/Saistošo 
noteikumu projekti. 

Piešķir stipendiju topošai radiologa asistentei

24. septembrī Daugavpils nova-
da domē tika parakstīts līgums 
par stipendijas piešķiršanu Jū-
lijai Inkinai, kura šogad uzsāk 
studijas Latvijas Universitātes P. 
Stradiņa medicīnas koledžā radio-
loga asistenta profesijā. Studijas 
ilgs četrus gadus (līdz profesionā-
lam bakalauram radioloģijā), kuri 
Jūlijai būs jāpavada, cītīgi māco-
ties, jo būs jāatskaitās arī par sa-
sniegtajām atzīmēm. Pēc studiju 
pabeigšanas vismaz trīs gadi jau-
najai speciālistei būs jānostrādā 
Grīvas poliklīnikā.

Šogad Daugavpils novada paš-
valdība turpina realizēt jauno 
speciālistu piesaistes program-
mu. Speciāli tam tika izveidots 
pašvaldības stipendiju fonds, kā 
arī tika veiktas aptaujas ar mērķi 
noskaidrot prioritārās profesijas, 

kas nepieciešamas dažādos nova-
da uzņēmumos. Šogad tiek atbal-
stītas trīs profesijas - radiologa 
asistents, “ciltslietu zootehniķis”, 
kā arī “Vides inženieris”. Stipen-
dijas apmērs ir atkarīgs no stu-
diju gada – 1. kursā studējošam 
tiek maksāts 150 eiro mēnesī, 2. 
un 3. kursa studentam – 200 eiro 
mēnesī, 4. un augstāko kursu stu-
dējošiem, kā arī maģistra studiju 
programmā studējošajiem  – 250 
eiro mēnesī. Pastāv arī tā sauca-
mā “Vienreizējā stipendija” 2000 
eiro apmērā, kas tiek izmaksāta 
pēdējo kursu studentiem.

Dainis Bitiņš



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2020. gada 1. oktobriswww . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v14

I Z S O L E S

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Daugavpils novada dome pārdod mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli pašval-
dības nekustamos īpašumus:

- 2020. gada 6. oktobrī plkst. 9.00 
nekustamais īpašums ar kadastra nu-
muru 4460 004 1784, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 4460 004 1472 0.1256 ha platībā, 
un atrodas “88”, Daugava, Kalkūnes 
pagastā, Daugavpils novadā.  Objekta 
sākotnējā cena –  EUR 1900,00.

- 2020. gada 6. oktobrī plkst. 9.30 
nekustamais īpašums ar kadastra nu-
muru 4468 006 0483, kas sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4468 006 0483 1088 m2 platībā, un at-
rodas “444”, Ļūbaste, Līksnas pagastā, 
Daugavpils novadā. Objekta sākotnējā 
cena – EUR 830,00.

- 2020. gada 6. oktobrī plkst. 10.00 
nekustamais īpašums ar kadastra nu-
muru 4460 005 0224, kas sastāv zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 
005 0194 0.1446 ha platībā un atrodas 
“73”, Varavīksne, Kalkūnes pagastā, 
Daugavpils novadā. Objekta sākotnējā 
cena – EUR 1230,00.

- 2020. gada 13. oktobrī plkst. 9.00 
nekustamais īpašums ar kadastra nu-
muru 4492 002 0820, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 4492 002 0820 0.1028 ha platībā, 
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmē-
jumu 4492 002 0820 001, un atrodas 
“Augstumi”, Tabores pagastā, Daugav-
pils novadā.  Objekta sākotnējā cena –  
EUR 1336.00.

- 2020. gada 13. oktobrī plkst. 9.30 
nekustamais īpašums ar kadastra nu-
muru 4462 003 0494, kas sastāv no ze-

mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4462 003 0494 1111 m2 platībā, dzīvo-
jamās mājas ar kadastra apzīmējumu 
4462 003 0494 001 ar 4 dzīvokļiem ar 
kopējo platību 326.39 m2, un atrodas 
Krasta ielā 7, Kalupē, Kalupes pagas-
tā, Daugavpils novadā. Objekta sākot-
nējā cena – EUR 3536,00.

Izsoles notiks Daugavpils novada 
domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpilī.

Samaksa par objektiem veicama sa-
skaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties un saņemt Daugavpils novada 
domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. ka-
binetā vai elektroniski Daugavpils no-
vada pašvaldības tīmekļvietnē https://
www.daugavpilsnovads.lv/kategorija/
jaunumi/izsoles/nekustamo-ipasumu-
izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils 
novada domes 12. kabinetā (darbdie-
nās no plkst. 8.00 līdz 15.30) no pazi-
ņojuma publicēšanas līdz 2020. gada 2. 
oktobra plkst. 15.00, iesniedzot iesnie-
gumu un izsoles noteikumos norādītos 
dokumentus, iepriekš samaksājot no-
drošinājumu 10% no izsoles sākumce-
nas un reģistrācijas maksu EUR 14,00.

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

Nekustamos īpašumus var apskatīt 
darbdienās, iepriekš saskaņojot apska-
tes laiku pa tālr. 29412676. 

Mūžībā aizgājuši  
Biķernieku pagastā

Vasilijs Andrejevs (1944.g.)
Demenes pagastā

Marija Zahareviča (1928.g.)
Anna Vinogradova (1950.g.)

Dubnas pagastā 
Aleksejs Ivanovs (1981.g.)
Valentīna Putāne (1935.g.)

Anna Vērdiņa (1938.g.)

Kalkūnes pagastā 
Jeļizaveta Aļeiņikova (1933.g.)

Lilija Janena (1966.g.)
Līksnas pagastā

Mārtiņš Pabērzs (1993.g.)
Daris Žuks (1965.g.)

Bronislava Kursiša (1947.g.)
Naujenes pagastā

Sergejs Sidorenko (1948.g.)
Nikolajs Kuhaļskis (1954.g.)

Alfons Poikāns (1951.g.)

Skrudalienas pagastā
Aleksandrs Bogačovs (1958.g.)

Sventes pagastā
Antoņina Pipiņa (1932.g.)

Tabores pagastā
Valerijs Bondarenko (1972.g.)

Vecsalienas pagastā 
Reņa Līce (1926.g.)

Višķu pagastā
Anatolijs Grigorjevs (1954.g.)
Broņislava Litiņ a  (1939.g.)

Mācību poligonā “Meža Mackeviči” intensīvi 
turpinās zemessargu apmācība

No 1.  līdz 31. oktobrim ieskaitot Daugavpils novada Vaboles pagasta mācību 
poligonā “Meža Mackeviči” notiks Zemessardzes militārās mācības. Apkārtnē ie-
spējami pārvietošanās ierobežojumi un būs izvietots drošības apķēdējums.

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

Mācību poligona “Meža Mackeviči” teritorijā ir aizliegts fi ziski aiztikt jebkādu 
munīciju, tās sastāvdaļas vai citus aizdomīgus priekšmetus. Atrodot tos, apzīmē-
jiet priekšmetu atrašanās vietu un nekavējoties ziņojiet poligona administrācijai, 
zvanot uz tālruņa numuru 27883109.

Nacionālo bruņoto spēku personāla augstākminētās plānotās apmācības ir sa-
skaņotas un notiek mācību ietvaros.

Bruņotie spēki aicina ar izpratni izturēties pret iespējamiem pārvietošanās īs-
laicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties apmācību laikā.

Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot arī karavīru un zemessargu pār-
vietošanos ārpus militārajiem poligoniem un vienību izvietojumiem, tehnikas un 
cita veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu dažādās Latvijas vietās.

Nodarbību mērķis ir pilnveidot zemessargu zināšanas un iemaņas darbā ar 
dažāda veida ieroču sistēmām. 

Pārapbedīja Pirmajā pasaules karā kritušos 

Sventes pagasta Bundišķos tika pār-
apbedīti krievu armijas karavīri, kas 
krita Pirmā pasaules kara kaujās Lat-
vijas teritorijā. Daļa no viņiem atrasta 
gar vietējo dzelzceļu, kad tajā norisinājās 
remontdarbi. Par citiem atradumiem zi-
ņoja arī māju privātīpašnieki. Kopumā 
tika apbedītas 246 karavīru un virsnie-
ku mirstīgās atliekas, no tiem atpazīti ir 
tikai 46. 

Pārapbedīšanas ceremonijā piedalījās 
Daugavpils novada domes un Sventes 
pagasta pārstāvji, Krievijas ģenerālkon-
sulāta Daugavpilī pārstāvji, garīdznieki, 
meklētāju organizāciju biedri u.c. 

Klātesošos uzrunāja katoļu priesteris, 
NBS kapelāns Ilmārs Kravalis: ”Esam 
atnākuši, lai atdotu godu karavīriem. 
Karavīrs ir vērtība, viņš ir tas, kurš cīnās 
par brīvību, vērtībām. Šodien mēs esam 
aicināti pārdomāt šīs svarīgākās vērtī-
bas.” 

Daugavpils novada domes priekšsēdē-
tāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis patei-
cās visiem, kas uztur piemiņu par vairāk 
nekā 100 gadus tālajiem notikumiem: ”Ir 
paveikts liels darbs, lai dažādās vietās at-
rastie karavīri atrastu šeit mūžīgo mieru. 
Mēs pateicamies visiem, kas tika iesais-
tīti šajā procesā. Pamatojoties uz līgumu 
starp Latvijas Republiku un Krievijas 
Federāciju, mūsu pienākums ir uzturēt 
un kopt šo vietu, lai tā kalpotu par piemi-
ņu nākamajām paaudzēm. Lai mūžīgs 
miers ir kritušiem karavīriem!”

Līgums starp Krievijas Federāciju un 
Latvijas Republiku par apbedījumu sta-
tusu tika noslēgts 2007. gadā Rīgā. Tas 
paredz, ka abas puses apņemas uzturēt 
un saglabāt karavīru apbedīšanas vietas 
un piemiņas zīmes. Ikdienā par apbedī-
jumu vietu Sventes pagasta Bundišķos 
rūpējas Sventes pagasta pārvalde, sa-
kopjot apkārtējo vidi un uzturot karavīru 
Brāļu kapu pieminekli. 

Apbedījumu vietu ierīkoja NBS kara-
vīri pirmās Latvijas brīvvalsts laikā.

Aleksandrs Borisovs (meklētāju orga-
nizācija ”Patriots”) stāsta, ka viņu orga-
nizācija nodarbojas ar karavīru meklē-
šanu un pārapbedīšanu jau kopš 2013. 
gada. Kopumā organizācijā ir gandrīz 60 
cilvēki. Daudzas reizes tika apmeklēts 
Krievijas Militāri vēsturiskais valsts ar-
hīvs, kur tika meklēti dokumenti, lai at-
pazītu jau atrastos cilvēkus: ”Meklējumu 
rezultātā mēs nonācām uz masīvu doku-
mentu sadaļu, kur tika apkopoti dienē-
jošie krievu armijas karavīri no Latvijas 
teritorijas. Tolaik tos sauca par Rīgas, 
Jēkabštadtes (Jēkabpils) un Dvinskas 
(Daugavpils) placdarmiem. Tieši ar to 
brīdi viss arī sākās.” 

Karavīri, kas tika apglabāti Sventes 
pagasta Bundišķos, tika atrasti netālu 
no bijušās dzelzceļa stacijas “Svente”, jo 
savulaik gar dzelzceļu gāja fronte. Katrs 
meklēšanas kvadrātmetrs ir pārstei-
gumu pilns, un nevar skaidri paredzēt, 
kas tiks atrasts un vai tiks atrasts vis-
pār. Taču arhīvos esošie dokumenti ļāva 
ieskicēt aptuveno karavīru atrašanās 
vietu. Ir bijuši gadījumi, kad, spriežot 
pēc arhīva dokumentiem, tiek atrasta 
apbedījumu vieta, taču ierodoties nākas 
konstatēt, ka tajā vietā jau sen ir uzbū-
vēta kāda ēka. Apbedījumi mēdz atras-
ties arī starp elektropārvades līnijām un 
stabiem, tādēļ meklēšanas process mēdz 
būt sarežģīts, teic Aleksandrs. 

Krievijas ģenerālkonsulāta Daugav-
pilī konsula padomniece Natālija Pus-
tovalova pateicas Daugavpils novada 
pašvaldībai, kura uzņēmās iniciatīvu 
šajā apbedīšanas vietā uzstādīt piemi-
ņas plāksni ar zināmo apbedīto karavīru 
vārdiem, lai atstātu par viņiem piemiņu 
arī nākamajām paaudzēm.  

Pirms karavīru mirstīgo atlieku guldī-
šanas atdusas vietā tika nolasīts Evaņ-
ģēlija fragments un notika aizlūgums 
par cīņās kritušiem.

Dainis Bitiņš
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Noskaidroti ikgadējā konkursa ”Zelta sietiņš 100/20” laureāti
18. septembrī Daugavpils novada kul-

tūras centrā ”Vārpa” norisinājies ska-
tuves runas konkurss ”Zelta sietiņš”. 
Konkursa pirmsākumi meklējami 2001. 
gadā, kad tas notika pirmo reizi. Šogad 
konkurss svin savu 20 jubileju, savukārt 
100 jubileju – Raiņa dzejoļu krājums 
”Zelta sietiņš”. Kopumā konkursā pie-
dalījās 28 jaunieši no dažādiem Latgales 
nostūriem.

Ik gadu pasākums norisinājās senajā 
klētī pie Raiņa mājas Berķenelē, taču 
šogad Eiropas pārrobežu projekta dēļ, 
kura ietvaros notiek klēts pārbūves dar-
bi, konkurss tika pārcelts uz novada kul-
tūras centru.

Jauniešu konkursa mērķis ir ne tikai 
popularizēt Raiņa un Aspazijas daiļra-
des mantojumu, bet arī veidot izpratni 
par latviešu kultūras vērtībām un sek-
mēt skolēnu zināšanas literatūrā un at-
tīstīt runas kultūru.

Konkursā piedalījās skolēni no Latga-
les skolām, kuri tika iedalīti trīs grupās: 
2. – 4. klašu, 5. – 9. klašu un 10. – 12. 
klašu grupā. Katra skola varēja izvirzīt 
tikai vienu dalībnieku katrā vecuma 
grupā, iepriekš skolā rīkojot pirmo atla-
ses kārtu. Skolēni deklamēja Raiņa un 
Aspazijas dzeju, lasīja prozas fragmen-
tus par Raiņa dzīvi vai daiļradi. Runas 
ilgums nedrīkstēja pārsniegt 5 minūtes.

Dalībniekus vērtēja kompetenta žūri-
ja – Daugavpils novada domes Kultūras 
pārvaldes vadītāja, žūrijas priekšsēdē-
tāja Ināra Mukāne, Daugavpils teātra 
aktrises Līga Ivanova un Inese Ivulā-

ne, Līksnas Kultūras nama direktore, 
latviešu fi loloģe Valentīna Korsiete, 
Daugavpils novada bibliotēku metodis-
kā centra vadītāja, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas konkursa “Nacionālā skaļās 
lasīšanas sacensība” kuratore Marina 
Baranovska un Daugavpils novada Kul-
tūras centra “Vārpa” kultūras pasāku-
mu organizatore, teātra trupas „Trešais 
variants” aktrise Anita Lipska.

Kamēr žūrija vērtēja dalībnieku uzstā-
šanos, klātesošo priekšā uzstājās DNKC 
”Vārpa” vokālais ansamblis ”Stage on”.

Daugavpils novada Kultūras pārval-
des vadītāja Ināra Mukāne pateicās vi-
siem dalībniekiem par uzstāšanos. Mēs 
esam pagodināti, ka šī tradīcija – kon-
kurss bērniem un jauniešiem guva tik 
lielu piekrišanu. Bija grūti izvēlēties la-
bākos, jo dalībnieki bija diezgan spēcīgi,” 
atzīst I. Mukāne.

Mazāko klašu grupā pateicības par da-
lību saņēma Sofi ja Mirošņika, Gabriela 
Bružuka, Anastasija Koiro, Margarita 
Ļisicina, Iveta Boroņenko, Aleksandra 
Boluža.

Balvu no Izglītības pārvaldes saņēma 
Viktorija Davidoviča, Berķeneles muze-
ja balvu saņēma Alise Vilcāne un Linda 
Krūmiņa.

Galveno balvu ”Zelta sietiņš” par “ska-
ļu, radošu, burvīgu un drošu” uzstāšanos 
saņem Elīza Vucāne.

5. – 9. klašu grupā Mairitas Folkmanes 
darinātā speciālā balva ”Zelta sietiņš” 
tika pasniegta dalībniecei no Balviem 
– Kristai Arulei. Kā atzīmēja žūrijas 

locekļi, meitene izcēlās ar ļoti labu lat-
viešu valodu, spēju izveidot kontaktu ar 
skatītājiem, nododot katram skatītājam 
teksta galveno domu, kas arī kļuva par 
”veiksmes formulu”.

Pateicības rakstus un grāmatas par 
piedalīšanos konkursā saņēma Ksenija 
Lukašenoka, Juris Lāčaunieks, Santa 
Bule, Jelizaveta Lavrenova, Elīna Ķēni-
ņa, Vadims Kozlovs, Guntra Gibala, El-
vīra Silova, Dace Moisejonoka, Ksenija 
Lukašenoka.

Šajā jauniešu grupā tika piešķirtas arī 
Raiņa mājas Berķenelē speciālās balvas 
- balvu par labāko izpildījumu saņēma 
Elza Korsiete un Ingus Purmals. Izglītī-
bas pārvaldes balvu saņēma Aleksandra 
Isajeva (Sventes vidusskola) un Daniella 
Matvejeva (Randenes pamatskola).

Vidusskolas posmā pateicības par pie-
dalīšanos tika pasniegtas Dacei Jevseje-
vai, un Evai Marhilevičai.

Skatuves runas konkursa galvenās 
balvas saņēmēja šajā vecuma grupā un 
laureāte – Dace Daukšte.

Katrs konkursa dalībnieks dāvana sa-
ņēma grāmatu. 2. – 4. klašu audzēkņiem 
dāvināja Jura Kronberga ”Mākoņu grā-
matu”, 5. – 9. klašu jauniešiem grāmatu 
”Latviešu fabulas lieliem un maziem”, 
10. – 12. klašu dalībniekiem Osvalda 
Zebra grāmatu ”Māra”. Konkursa lau-
reātiem piešķīra arī speciālo balvu – bez-
maksas Raiņa mājas Berķenelē apmek-
lējumu visai ģimenei.

Dainis Bitiņš

Vecsalienas ziedu simfonija
3. septembrī Vecsalienas pilī nori-

sinājās pasākums “Ziedu simfonija”, 
kura apmeklētāji tika aicināti uz tikša-
nos ar vietējo dzejnieci Allu Lebedjoku, 
aplūkot Jeļenas Požarskas un Jeļenas 
Ondzules gleznu izstādi, baudīt ziedu 
krāšņumu dāliju izstādē un piedalīties 
meistarklasē, izgatavojot sev skaistu 
grāmatzīmi.

Dzejniece Alla Lebedjoka klātesošos 
aizkustināja ar savu dzeju, kas veltīta 
dzimtajam Salienas pagastam, mīlestī-
bai un cerībai. Daudzus dzejoļus caur-
auž rudens tēma, simboliski atainojot 
rudens iestāšanos ne tikai dabā, bet arī 
cilvēka dzīvē. Alla Lebedjoka ar sajūs-
mu atceras savu bērnību, ko pavadīju-
si gleznainā novadā, piemin savus no-
vadniekus, kas ir atsaucīgi un darbīgi 
ļaudis. Ikdienā Alla Lebedjoka strādā 
par medmāsu Salienas feldšeru un vec-
māšu punktā, bet brīvajā laikā ļaujas 
iedvesmai un raksta dzeju. “Mana dze-
ja nāk no dzīves. Ko redzu, par to arī 
rakstu,” saka dzejniece. Salienas pa-
gasta bibliotēkas vadītāja Irēna Avla-
sina atklāja, ka dzejnieces darbi jau ir 
iekļauti vairākos dzejas krājumos, taču 
esot iecere apkopot krājumā tieši Allas 
Lebedjokas dzeju. 

Ziedu pasaulē pasākuma apmeklē-
tājus veda arī divu vietējo mākslinieču 
gleznu izstāde. Gan Jeļenas Požar-
skas, gan Jeļenas Ondzules gleznās 
saplaukuši visdažādākie ziedi. Jeļena 
Ondzule vada kultūras dzīvi Salienas 
pagastā, bet gleznošana ir viņas lielā 
aizraušanās. Viņas darbi ir piedalīju-
šies dažādās izstādēs, tāpat ir bijušas 
arī trīs personālizstādes. Māksliniece 
sevi sauc par portretisti, taču atzīst, 

ka šogad pandēmijas laiks izrādījies 
ļoti radošs, un viņa pievērsusies ziedu 
gleznošanai, kas ļoti aizrāvusi.  

Krāšņi ziedi ir arī Jeļenas Požarskas 
gleznās. Lai arī autorei nav izglītības 
mākslas jomā, viņa patstāvīgi mācās, 
attīstot savu talantu, un aktīvi pieda-
lās dažādos mākslas plenēros. 

Pils pagalmā pasākuma dienā varē-
ja aplūkot vairāk nekā simts šķirņu 
dāliju ziedus, kas saplaukuši Salienas 
pagasta piemājas saimniecībā “Zariņi”. 
Ziedu saimniece Anna Bohāne atzīst, 
ka viņas dārzā zied ap 150 šķirņu dā-
lijas. Aizraušanās ar dāliju audzēšanu 
sākusies jau bērnībā. 

Šos ziedus audzējusi Annas mam-
ma un mācījusi to arī meitai. Annas 
pienākumos bijusi dāliju gumu stā-
dīšana, bet mamma mācījusi, kā to 
darīt pareizi. Vēlāk Anna pabeigusi 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. 
Ziedu audzēšana bijusi jau asinīs. Ilgu 
laiku viņa nodarbojusies ar gladiolu 
audzēšanu, taču atzīst, ka šī nodar-
be vairāk esot piemērota vīriešiem, jo 
prasa daudz spēka. Anna tomēr pie-
vērsusies dālijām, kuras viņas dārzā 
bijušas vienmēr. No mammas viņa 
saglabājusi divas dāliju šķirnes, kuras 
varēja aplūkot arī izstādē. Nosaukumu 
tām viņa gan vairs neatceroties. 2010. 
gadā Anna pasūtīja pirmās dālijas no 
Latvijas kolekcionāriem, kuriem ir 
plašas dāliju kolekcijas. Arī pašas ko-
lekcija ātri vien gāja plašumā, tajā ir 
gan augstās, gan zemās dālijas, gan 
lieliem, gan mazākiem ziediem, vien-
krāsainas un raibas, cita par citu krāš-
ņākas. Anna stāsta, ka vienas šķirnes 
ziedi stāv vāzē ilgstoši, bet citi novīst 

jau nākamajā dienā. Viņa orientējas 
tieši uz dāliju gumu audzēšanu, lai tos 
var realizēt tālāk. 

Pēc puķkopes teiktā dālijas audzēt 
neesot sarežģīti. Augšanu gan ietek-
mē vietas izvēle un laikapstākļi. Vienu 
gadu bijusi ļoti lietaina vasara un viss 
dāliju lauks iznīcis, taču Anna pama-
zām atjaunojusi visas savas iemīļotā-
kās šķirnes. Šis gads bijis dālijām lab-
vēlīgs, un dālijas priecē ar skaistiem 
ziediem. Anna atzīst, ka dālijas ir zie-
di, kas mēdz pārsteigt. Iestādot dāliju 
kādā citā vietā, tā var augt atšķirīgi un 
būt grūti atpazīstama.   

Vienas iemīļotas šķirnes Annai ne-
esot, mīļas ir visas. Populāra šogad 
esot šķirne ‘Cornel’, kuras ziedi ļoti 

ilgi stāv vāzē, patīkami pārsteigusi arī 
šķirne ‘Viking’, kuras ziedi stāv vāzē 
ilgāk par nedēļu. 

Lai arī Annas dārzā pašlaik aug vai-
rāk nekā 150 dāliju šķirnes, viņa plāno 
kolekciju pamazām papildināt. Arī šo-
gad iegādājusies jaunas dāliju šķirnes 
un paralēli sākusi audzēt arī dažādas 
citas daudzgadīgas puķes – fl okšus un 
īrisus.  

Jāpiebilst, ka ikdienā Anna Bohāne 
strādā Salienas pagasta pārvaldē par 
grāmatvedi, kā arī vada sporta deju 
kopu „Cerība” un dzied korī Daugavpi-
lī, bet ziedi ir viņas vaļasprieks. 

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

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

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

No 25. augusta  Daugavpils novadā dzimuši 10 bērniņi - 
6 meitenes un  4  puikas.

Augustā un septembrī laulību noslēguši 29 pāri,
 no kuriem 4  pāri ir novada iedzīvotāji.

Turēsim godā mūsu vecāko paaudzi

Kad laukos tiek novākta raža, sagai-
dām 1.oktobri – Veco ļaužu dienu.

Kopš 1991. gada 1. oktobra katru 
gadu tiek svinēta Starptautiskā vecāka 
gadagājuma cilvēku diena, kā nolēma 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģene-
rālā asambleja (1990. gada 14. decem-
bra rezolūcija 45/106).

Veco ļaužu dienas svētku mērķis ir 
pievērst sabiedrības uzmanību vecāka 
gadagājuma cilvēku problēmām un va-
jadzībām, visas sabiedrības demogrā-
fi skās novecošanās problēmai, kā arī 
iespējai uzlabot senioru dzīves kvalitā-
ti.

Kamēr mēs esam jauni, vecumdie-
nas mums šķiet tik nereālas un pat 
neiespējamas. Mums šķiet, ka vienmēr 
būsim jauni, bet ... Dzīve ir īslaicīga, 
gadi paiet vēja spārniem, un kādā brīdī 
cilvēks sāk saprast, ka viņš papildina 
senioru rindas.

Mūsdienās laiks iet tik strauji, ka 
mums nav laika parunāties, paprie-
cāties vienam par otru... Kur nu vēl 
satikties un uzklausīt vienam otru. 
Tomēr jāsaņemas un jāpārdomā kat-
ra notikuma nozīme dzīvē, grūtākās 
situācijas, cilvēku attieksmi un to 
cēloni, kāpēc mēs vienmēr aizbildinā-
mies, “ka ir maz laika”. Tieši senio-
riem ir raksturīga lielāka gudrība, 
kas nāk no lielās pieredzes, ņemot 
vērā to, ka „laiks ir labs skolotājs”.

Pēdējos gados intensīvi tiek veikti 
pētījumi gan Eiropā, gan Latvijā par 
pensionāru dzīves kvalitāti un ir no-
teiktas faktoru grupas, kas to ietek-
mē visvairāk: ienākumi, pašsajūta, 
attiecības un attieksme. Cilvēka rīcī-
bu un to, cik vecs viņš sev šķiet, lie-
lākoties nosaka neapzināti ieradumi, 
domas un sajūtas. Īpaši izteikta ietek-
me uz cilvēka vecumu ir viņa dzīves-
veidam. Ikdienā noteicošais, protams, 
ir mūsu pašsajūta, kas ietver labu ve-
selību, fi zisku un garīgu labsajūtu, sli-
mību neesamību.

Vēlamies pateikt paldies visiem no-
vada senioriem par aktīvo dalību no-
vada dzīvē, par ierosinājumiem, disku-
sijām, laba vēlējumiem, arī par kritiku 
un vēlmi kopīgi risināt ne vienmēr 
vienkāršas situācijas un vislabākie 
novēlējumi veselībai, viss pārējais ir 
mūsu pašu rokās.

Katrs posms mūsu dzīvē pieder 
mums, katra diena ir jānodzīvo mums 
pašiem, tādēļ tā ir mūsu pašu izvēle to 
piepildīt, veidot un pieņemt tādu, kāda 
tā ir.

 Daugavpils novada Sociālā dienesta 
sociālo darbinieku vārdā
Sociālā dienesta vadītāja

Anna Jegorova

Vienīgais, ko mēs pa īstam varam iedot otram, 
Ir mūsu dzīves pieredze
(J.Rubenis) 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils 
novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku 
ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, 
Biķernieku pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par 
pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri, krītot stiprā vējā apdraud 
cilvēku drošību un pagasta kapsētas kapu kopiņas, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Panteļišku kapsētā – 22. oktobris 
plkst. 11.00-12.00.

Atbildīgā persona par teritorijas apsaimniekošanu: Sergejs Andrejevs,
 tālr. 262 64 128

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir no 2020. gada 12. līdz 31. oktobrim.
Lūgums Biķernieku pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās 

apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par 
koku nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus 
rakstiski vai ierodoties personīgi Biķernieku 
pagasta pārvaldē.
Tālr.: 654 71 503.

Dzejas dienu pasākums “Rudens lapas” 
Maļinovā

Saulainajā 14. septembra pēcpusdie-
nā Maļinovas pagasta Vasiļovā  Raiņa 
piemiņas vietā pulcējās kupls skaits 
dzejnieku un dzejas cienītāju, lai ar sa-
vām dzejas rindām godinātu latviešu 
tautas dižgaru 155. dzimšanas dienā.

Pasākumu ar uzrunu un dzejas rin-
dām atklāja Daugavpils novada domes 
deputāts un Višķu sabiedriskā centra 
vadītājs Jānis Belkovskis, kurš vēlreiz 
uzsvēra Raiņa lietderīgi pavadīto laiku 
Vasiļovā, vācot mutvārdu daiļradi Viš-
ķu pagastā. Pasākuma turpinājumā uz-
stājās dzejnieki no Daugavpils un Nau-
jenes pagasta – Alina Petkune, Pāvels 
Vaskāns, Gaļina Jeremina, Valentīna 
Prudnikova, Margarita Labonarska, 
Anatolijs Harins, Lilija Voronova, Ste-
panida Miloševiča, Jevģenijs Vetlovs, 
Ludmila Idzāne, Tamāra Gordina. Ar 

muzikālo sveicienu pasākumā uzstājās 
ciemiņi no Naujenes pagasta Natālija 
un Viktors Vaļkovski. Šis pasākums 
dāvāja klātesošajiem milzīgu pozitīvas 
enerģijas lādiņu no dzejas, kopīgas dzie-
dāšanas un patīkamas kopā būšanas.

Maļinovas pagasta bibliotēka no auto-
riem dāvanā saņēma divus dzejas krā-
jumus.

Liels paldies par atbalstu pasāku-
ma rīkošanā Jānim Belkovskim, Viš-
ķu pagasta bibliotekārēm Jekaterinai 
Lonskai un Aleksandrijai Jefi movai, vi-
siem dzejniekiem un dzejas cienītājiem. 
Uz tikšanos nākamajās dzejas dienās!

 Elvīra Kokina,
Maļinovas pagasta

 bibliotēkas vadītāja 


