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“Ambeļu skreine” – 
vieta, kur atgriezties bērnībā

Noslēgumam tuvojas biedrības 
“Jubra” īstenotais projekts “Latgalisko 
tradīciju un prasmju mājas “Ambeļu 
skreine” labiekārtošana un aprīkoju-
ma iegāde”, kuram piesaistīts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai un Daugavpils novada pašvaldības 
fi nansējums. Kopumā ēkas labiekārto-
šanā ieguldīts vairāk nekā 21 tūkstotis 
eiro. 

Ambeļu skreines ēka ir kļuvusi pie-
vilcīgāka no ārpuses, logiem ir jau-
nas aplodas, renovēta ēkas fasāde 
un ierīkotas lietusūdens notekas. Arī 
iekštelpas piedzīvojušas pārmaiņas, 
jo īpaši bēniņi, kur ir siltināts bēniņu 
pārsegums un ieklāta grīda. Īstenojot 
projektu, ēkā turpmāk varēs rīkot pub-
liskus pasākumus arī gada vēsākajos 
mēnešos, savukārt vasarā būs daudz 
lielākas iespējas rīkot vairāku dienu 
seminārus, nometnes vai ekspedīcijas, 
piedāvājot pasākumu dalībniekiem arī 
naktsmājas. 

Projekta vadītāja Ingrīda Skutele 
izrāda skreines mājīgās telpas, kur 
arī vēsajās rudens dienās ir patīkams 
siltums, kas nāk no iekurtā pavarda. 
Projekta īstenošanas gaitā te ir labie-
kārtots atsevišķs aukstais kambaris 
dažādu produktu uzglabāšanai, lai pa 
rokai vienmēr būtu kāda zaptes vai 
konservējumu bundža, žāvēts speķis 
vai citi labumi, kas jāuzglabā vēsumā. 

Vislielākais fi nansējums ieguldīts 
bēniņu siltināšanā, šajā telpā turp-

māk varēs izmitināt viesus pa nakti, 
šiem mērķiem projektā tiks iegādāti 
arī 12 matrači ar gultas veļu un piede-
rumiem. Nosiltināta arī veranda, kurā 
varēs uzturēties arī vēsā laikā un pa 
logu vērot saulrietu Višķu ezerā. 

Līdz gada beigām tiks iegādāts arī 
apskaņošanas aprīkojums, kas nepie-
ciešams folkloras pasākumu rīkošanai. 
Jaunā skaņu aparatūra nodrošinās 
daudz brīvāku pārvietošanos pasā-
kuma laikā gan organizatoriem, gan 
apmeklētājiem, ļaujot viesiem vienlai-
kus baudīt gan apkārtnes ainavu, gan 
klausīties muzikālus priekšnesumus.

Latgalisko tradīciju un prasmju mā-
jas “Ambeļu skreine” izveide uzsākta 
2010. gadā, kad biedrība “Jubra” īs-
tenoja pirmo projektu, kura gaitā re-
novēja bijušo skolotāju māju. Desmit 
gadu laikā ir krietni augusi “Ambeļu 
skreines” kā kultūrvietas atpazīstamī-
ba. Šeit notiek dažādi pasākumi, kas 
popularizē latviešu tradīcijas, danču 
vakari, dziedāšana, zīlēšana, tiek iz-
koptas dažādas amatu prasmes, tiek 
cepta maize, siets siers. Pasākumus 
rīko gan biedrība, gan pagasta kultū-
ras nams. Vasarā šeit norit folkloras 
nometnes, te labprāt iegriežas jaunlau-
lātie savā dzīves nozīmīgajā dienā.

Pati māja atrodas gleznainā vietā, no 
kuras paveras brīnišķīgs skats uz Viš-
ķu ezeru un Latgales krāšņajām dabas 
ainavām.  

Mednieku namiņš Ambeļos
 turpina attīstīties

Mednieku namiņš Ambeļu muižas 
saimniecības ēkā vēl 90. gados tika iz-
mantots skolas vajadzībām. Agrāk tajā 
atradās arī skolas darbmācības kabi-
neti, savukārt, skolu slēdzot, ēka tika 
pamesta.

2018. gadā tika realizēta ES projek-
ta 1. kārta, kuras ietvaros ēka tika 
pārbūvēta par mednieku un kolektīvu 
pulcēšanās vietu, kurā varētu izglīto-
ties un saturīgi pavadīt laiku. Tāpat 
tika iekārtota trofeju istaba ar virtuvi. 
Rezultātā tika labiekārtota apmēram 
puse no ēkas kopējās platības.

Jauns pakalpojums medniekiem 
un interesentiem

2. pārbūves kārtā biedrība ”Mednie-
ku kolektīvs Ambeļi” turpināja med-
nieku namiņa attīstību. Būvdarbi tika 
veikti ēkas 2. daļā, kas līdz šim netika 
izmantota. Kopējā darbu platība tajā 
sasniedza 94,3 m2. Darbu ietvaros tika 
ielieta pulēta un viegli kopjama beto-
na grīda, izremontētas un nostiprinā-
tas sienas, jo daudzviet tās bija sliktā 
stāvoklī. Tāpat no ārpuses tika izvei-
doti piebraukšanas vai piekļūšanas 
celiņi pie abiem vārtiem. Saimniecības 
telpā tika ierīkota elektroinstalācija, 
ventilācija un izremontēti griesti. Tika 
uzstādīts arī kustīgais mērķis – skrejo-
ša meža cūka, kā arī iegādātas divas 
pneimatiskās šautenes (līdz 12J), kas 
ir aprīkotas ar optiskajiem tēmēkļiem. 
Rezultātā ikkatrs interesents gūst ie-
spēju praktiski trenēt savas šaušanas 

prasmes.
”Tas manā skatījumā ir ideāls vari-

ants, kā medniekam trenēt iemaņas pa 
kustīgu vai stāvošu mērķi. Jaunais risi-
nājums izmaksā desmitiem reižu lētāk, 
nekā izmantojot patronas gludstobra 
ierocim. Turklāt pakalpojums mūsu 
medniekiem un interesentiem pieejams 
visu laiku. Arī jauniešiem šīs lietas pa-
tīk,” skaidro biedrības ”Mednieku ko-
lektīvs Ambeļi” valdes priekšsēdētājs 
Egils Rūtiņš.

Šaušanas iemaņas pa skrejošu mēr-
ķi noderēs topošajiem medniekiem, ku-
riem būs jākārto šaušanas eksāmens. 
Turklāt pakalpojums tagad pieeja-
māks vietējiem, jo tuvākā līdzīgā šau-
tuve līdz šim atradās Steķos – 70 km  
attālumā no Ambeļiem, kas pierobežas 
iedzīvotājiem nozīmē vēl lielāku attā-
lumu.

Sakoptā vidē patīkamāk
Daugavpils novada domes atbildīgā 

komisija jau viesojās mednieku nami-
ņā un pieņēma objektu ekspluatācijā. 
Būvvaldes nodaļas vadītāja Nansija 
Tamane atzīmēja īpaši augsto darbu 
kvalitāti un līmeni. Biedrībai vēl jāsa-
gaida Lauku atbalsta dienesta vizīte, 
kurš izteiks arī savu viedokli par ob-
jektu, taču Egils ir optimisma pilns un 
ir pārliecināts, ka visas projektā iesais-
tītās puses tiks apmierinātas un aicina 
arī citus piedalīties projektu rakstīša-
nā:

turpinājums 2. lpp.  ►►► turpinājums 2. lpp.  ►►►
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Ambeļu skreini apmeklē gan ārval-
stu delegācijas, gan tūristi no visas 
Latvijas. ”Mēs parādām mūsu latga-
lisko garu, dvēseli, liekam nojaust, 
kāda ir sajūta, dzīvojot mājā bez lab-
ierīcībām un ūdens apgādes. Daudzi, 
kas to ir izjutuši, saka: “Kai pi babys 
sātā”. Un šī sajūta - atgriezties bērnībā 
– ir kā moto sajusties kā bērnam pie 
vecmāmiņas laukos. Mēs cenšamies 
uzņemt katru cilvēku kā savējo, kā no 
savas ģimenes,” saka Ingrīda. 

Šo mājīguma sajūtu skreinē rada 
arī senas lietas – trauki, tekstilijas un 
mēbeles, ko dāvā iedzīvotāji. Ingrīda 
priecājas par katru dāvinājumu, jo tās 
ir vēstures liecības, kas šeit tiks sagla-
bātas un turētas godā. 

Projektā paredzētie būvdarbi ir pa-
beigti, turklāt, pēc Daugavpils novada 
domes būvvaldes vadītājas Nansijas 
Tamanes teiktā, paveikti ļoti kvalita-
tīvi. Pabeigt projektu paredzēts līdz 
gadam beigām. Ja pandēmijas dēļ ne-
notiks aizkavēšanās un savlaicīgi tiks 
piegādāts viss projektā iecerētais ap-
rīkojums, uz Ziemassvētkiem plānota 
ēkas iedancošana. Šajā laikā Ambeļu 
skreinē ik gadu tiek piekoptas dažādas 
gadskārtas tradīcijas, tostarp iešana 

čigānos, tāpēc jācer, ka tās neizpaliks 
arī šogad, noslēdzoties projektam. 

ELFLA projekts Nr. 19-03-AL28-
A019.2201-000010 projekts “Latgalisko 
tradīciju un prasmju mājas “Ambeļu 
skreine” labiekārtošana un aprīkoju-
ma iegāde” ir guvis fi nansiālu atbalstu 
vietējās rīcības grupas biedrības „Dau-
gavpils un Ilūkstes novadu partnerība 
“Kaimiņi”” sabiedrības virzītās vietējās 
attīstības stratēģijas 2015.—2020. ga-
dam izsludinātajā projektu pieteikumu 
iesniegšanas 7. kārtā. Projekts īstenots 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītās vietējās attīstības 
stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai fi nansēju-
mu. Valsts un Eiropas Savienības at-
balsta piešķiršanu administrē Lauku 
atbalsta dienests, projektu līdzfi nansē 
Daugavpils novada dome.

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

Inese Minova 

”Tā ir laba iespēja līdzekļu iegūša-
nai. 1. kārtā tie bija pāri 30 000 eiro, 
2. kārtā  mazāk, ap 20 000 eiro. 

Biedrībai pašai šādas summas nav 
paceļamas, bet rezultāts ir redzams – 
tas šķūnis, kas kādreiz te bija Ulmaņ-
laikos, bet vēlāk skolas darbmācības 
klases, nonāca līdz mums kritiskā 
stāvoklī. Kā tas izskatās šobrīd, to 
var novērtēt. Atšķirība ir kā diena un 
nakts!”

Daudzfunkcionāla telpa
Ēkas pielietojums kopumā ir ļoti 

plašs. Šeit iespējams rīkot medniecī-
bas seminārus ar vieslektoriem, kuri 
vienmēr ir bijuši pieprasīti, jo med-
nieki vēlas izglītoties. Sadarbībā ar 
PVD tiek rīkoti semināri par slimību 
izplatību, kā arī rīkotas ziemas spor-
ta spēles u.c. pasākumi. Diemžēl šo-
gad daudzi no tiem izpaliks, bet pēc 
Covid-19 sērgas apkarošanas med-
nieki cer atjaunot bijušo aktivitāti. 
Mednieku nams ir brīvi pieejams 
jebkuram interesentam. Viesi var ie-
pazīties ar mednieku sasniegumiem 
un trofejām, kuras, pateicoties ēkas 
pietiekamai platībai, arī tiek sagata-
votas (apstrāde, balināšana, novārī-
šana, dēlīšu sagatavošana) uz vietas.

Biedrībā ”Mednieku kolektīvs Am-
beļi” kopumā ir 25 biedri, kas ir viena 
no lielākajām novadā, taču cilvēku, 
kas interesējas par mednieku lietām, 
ir daudz vairāk. Egils atzīst, ka lietu, 
ar kurām var nodarboties mežā, ir tik 
daudz, ka par to var stāstīt dienām, 
bet katrs tomēr iesaistās pēc savām 
iespējām. Iesaistoties visās šajās ak-
tivitātēs, celsies kopējā medību kul-
tūra Latvijā.

Nevis šāvēji, bet mednieki
No jaunatnes vidus ir jūtama inte-

rese par medniecību, tomēr ļoti jaunu 
cilvēku biedrībā nav. Pārsvarā tie jau 
ir nobrieduši vīrieši – virs 25 gadiem. 
Pēc Egila teiktā, vidējais mednieku 
vecums daudzos kolektīvos arvien 
pieaug:

”Varētu un vajadzētu braukt uz 
skolām. Pie mums bijuši arī Špoģu 
vidusskolas audzēkņi, arī no mazā-

kām klasēm. Katram ir sava izpratne 
par medībām, bet no kaut kā ir jāsāk 
stāstīt par to. Gan par medībām, gan 
par kopējo izpratni par nozari – ko tas 
dod sabiedrībai un kā tas notiek.”

Sabiedrībā pieaug negācijas par 
medniecības nozari, jo īpaši interne-
ta vidē. Biedrība vēlas izglītot, iemā-
cīt, parādīt sabiedrībai medniecības 
īpatnības. Biedrības vadītājs uzsver, 
ka mednieks nav ”šāvējs”. Mednieks 
nešauj šaušanas pēc, bet gan medī, 
lai iegūtu – tāds ir nerakstīts likums. 
Mednieks ir daudz plašāks jēdziens. 
Ir zināms fakts, ka meža dzīvnieki 
mēdz nodarīt postījumus gan mežā, 
gan laukos, kur zaudējums mērāms 
lielos apjomos. Ja izdodas savstarpē-
jā sadarbība starp saimniekiem un 
medniekiem, tad šos jautājumus var 
veiksmīgi atrisināt. Dabā lietām ir 
jābūt līdzsvarotām, kur mednieks ir 
tikai viens no starpniekiem.

Kopējais projekta 2. daļas fi nansē-
jums sastāda 22 547, 32 eiro, no ku-
riem 20 292, 59 eiro ir ELFLA fi nan-
sējums, savukārt atlikušo daļu sedza 
Daugavpils novada dome.

Projekts ““Mednieku namiņa un 
trofeju telpas darbības pilnveidošana 
un plašākas sabiedrības piesaistīša-
na Ambeļu pagasta Parka ielā 14” 
(Nr.19-03-AL28-A019.2201-000002) 
ir guvis fi nansiālu atbalstu vietējās 
rīcības grupas biedrības „Daugavpils 
un Ilūkstes novadu partnerība “Kai-
miņi”” sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas 2015.—2020. 
gadam izsludinātajā projektu pietei-
kumu iesniegšanas 7. kārtā. Projekts 
īstenots LLA programmas 2014.—
2020. gadam 19.2. pasākumā „Darbī-
bu īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ar ELFLA fi nansējumu.

Dainis Bitiņš

►►►  no 1. lpp. ►►►  no 1. lpp.

Raiņa dzejas vārsmas atdzīvojās fotogrāfi jās

16. oktobrī Raiņa mājā Berķenelē 
notika šī gada sezonas noslēguma pa-
sākums “Dzīve turpinās”, kura laikā 
apmeklētāji varēja baudīt mākslu, 
rudens ainavu un apgūt jaunas pras-
mes. 

Lai ievērotu šā brīža noteiktos 
piesardzības pasākumus saistībā 
ar pandēmiju, pasākums lielākoties 
norisinājās svaigā gaisā, taču nepie-
ciešamība distancēties nevienu īpaši 
neapbēdināja. Muzeja vadītāja Inese 
Bērziņa aicināja visus klātesošos ap-
vienot pastaigu ābeļdārzā ar fotoiz-
stādes aplūkošanu, kā arī mudināja 
iesaistīties dejas izaicinājumā Jeru-
salema, kas pašlaik aizrāvis cilvēkus 
teju visā pasaulē. Pasākuma dalīb-
nieki tika aicināti apmeklēt arī koka 
iededzināšanas un krāsu terapijas 

meistardarbnīcas, lai izgatavotu sev 
nelielus suvenīrus.

Pateicoties sadarbībai ar Tautas 
fotostudiju “Ezerzeme – F”, muzejs 
tagad var piedāvāt apmeklētājiem 
interesantā veidā iepazīt Raiņa dzī-
vi un daiļradi. Tautas fotostudijas 
“Ezerzeme – F” projekta „Rainis un 
fotogrāfi ja” gaitā īstenotas divas lie-
las ieceres - izveidotas neliela izmēra 
planšetes individuālām ekskursijām 
“Orientēšanās Berķenelē” un vizuali-
zēta Raiņa dzeja. 

Projekta autore Ilze Onzule atzīst, 
ka daudzi ir apmeklējuši Raiņa māju 
Berķenelē jau vairākkārt un vēlas re-
dzēt ko jaunu, tāpēc kopā ar muzeja 
vadītāju radās doma uzrunāt fotogrā-
fus un aicināt viņus meklēt muzeja 
un tā apkārtnē interesantas detaļas, 

ko var iemūžināt fotogrāfi jās, lai var 
veidot fotoorientēšanās planšetes.

Piedalīties projektā tika aicināti 
fotogrāfi  no visas Latvijas. Atsaucās 
fotogrāfi  no Liepājas, Ventspils, Rī-
gas, Jelgavas, Jūrmalas, Daugavpils, 
Ilūkstes, Naujenes, Viļakas un Ogres. 

Daudzi fotogrāfi  apmeklēja Raiņa 
māju Berķenelē, meklēja un foto-
grafēja interesantas detaļas telpu 
iekšpusē vai ārpusē. Šīs fotogrāfi jas 
izmantotas A4 formāta planšetēm 
“Orientēšanās Berķenelē”, kas tiks 
piedāvātas muzeja apmeklētājiem, 
lai ekskursiju Raiņa mājā padarītu 
daudz aizraujošāku. Kopumā tapu-
šas 100 laminētas planšetes, ko var 
izmantot jebkuros laika apstākļos. 
Jau pasākuma laikā orientēšanās 
planšetes tika izmēģinātas, ļaujot ik-
vienam pārbaudīt savas novērošanas 
spējas.

Savukārt jūnijā tika izsludināts 
fotokonkurss “Raiņa dzejolis foto-
grāfi jā”, aicinot fotogrāfus vizualizēt 
Raiņa dzejoļus bērniem. Konkursam 

iesūtīti vairāk nekā 30 autoru darbi, 
no tiem 24 darbi nodrukāti uz ūdens 
izturīgām foto planšetēm, pievieno-
jot attiecīgas Raiņa dzejoļa rindas 
un fotogrāfi jas autora vārdu. Līdz 7. 
novembrim fotogrāfi jas varēs aplūkot 
Raiņa mājā Berķenelē, bet turpmāk 
tās ceļos uz citiem Raiņa muzejiem 
visā Latvijā. 

Projektu „Rainis un fotogrāfi ja” fi -
nansiāli atbalstīja Latgales reģiona 
attīstības aģentūra, Valsts kultūrka-
pitāla fonds un A/S “Latvijas valsts 
meži”, piešķirot 500 eiro orientēša-
nās planšetu un fotokonkursa “Raiņa 
dzejolis fotogrāfi jā” darbu izdrukai. 

Jāpiebilst, ka Raiņa māja Berķe-
nelē būs pieejama un apciemojama 
arī pēc sezonas noslēguma, piesakot 
savu apmeklējumu vai telpu nomu 
iepriekš pa tālr. 29272200, 26638038, 
www.rainamaja.lv.

 Inese Minova
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D a u g a v p i l s  n o v a d a  d o m e s  l ē m u m i
2020. gada 1. oktobra ārkārtas sēdē pieņemti 

desmit lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Dau-

gavpils novada domes 2020. gada 28. janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr.48 “Daugavpils novada paš-
valdības budžets 2020. gadam””.
 Apstiprināja ar 01.09.2020. novada pašvaldī-

bas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai,  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmā-
cībā nodarbināto pedagogu darba samaksai, inte-
rešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto 
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pare-
dzētās mērķdotācijas sadali un Medumu speciālās 
pamatskolas valsts mērķdotāciju.
 Apstiprināja novada pašvaldības vispārējās 

un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju dar-
ba slodzes 2020./2021. mācību gadam un noteica 
ar 01.09.2020. apstiprinātā fi nansējuma ietvaros 
novada pašvaldības vispārējās un pirmsskolas 
izglītības iestāžu vadītāju un Medumu speciālās 
pamatskolas vadītāja mēneša darba algas likmes. 
 Nolēma piemērot ar 01.09.2020. novada paš-

valdības pedagogiem mēneša darba algas likmi 
790 euro un novada pašvaldības izglītības metodi-
ķiem mēneša darba algas likmi 874 euro. 
 Apstiprināja novada pašvaldības pirmssko-

las izglītības pedagogu darba slodzes 2020./2021. 
mācību gadam, kas tiek fi nansētas no pašvaldības 
budžeta un ar 01.09.2020. noteica novada pašval-
dības vispārējās izglītības iestāžu un sporta skolas 
vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes. 
 Apstiprināja novada sporta skolas vadītāja, 

vadītāja vietnieka un pedagogu un novada pašval-
dības vispārējās izglītības iestāžu vadītāju viet-
nieku un  pedagoģiskā personāla darba slodzes 
2020./2021. mācību gadam, kas tiek fi nansētas no 
pašvaldības budžeta. 
 Nolēma piemērot ar 01.09.2020. no pašvaldī-

bas budžeta fi nansēto novada pašvaldības pedago-
gu mēneša darba algas likmi 790 euro un noteica 
ar 01.09.2020. no pašvaldības budžeta fi nansēto 
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas un Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolas vadītāju mēneša dar-
ba algas likmes. 
 Apstiprināja novada pašvaldības mūzikas un 

mākslas skolu vadītāju, vadītāja vietnieku un pe-
dagogu darba slodzes 2020./2021. mācību gadam, 
kas tiek fi nansētas no pašvaldības budžeta.
 Nolēma pārdot četrus pašvaldības nekusta-

mos īpašumus Kalkūnes, Medumu, Naujenes un 
Skrudalienas pagastā.
 Nolēma pārņemt no Kalupes pagasta pārval-

des valdījuma novada domes valdījumā nekusta-
mo īpašumu “Kungadruvas ceļš”. 

2020. gada 27. oktobra sēdē pieņemti 47 lē-
mumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījums Dau-

gavpils novada domes 2017. gada 20. jūlija saisto-
šajos noteikumos Nr.4 „DAUGAVPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
 Izdeva nolikumu “Grozījumi Daugavpils nova-

da domes 2011. gada 25. augusta nolikumā Nr.7 
“Daugavpils novada pašvaldības Zemgales vidus-
skolas nolikums””. 
 Nolēma pārtraukt lokālplānojuma, kas groza 

Daugavpils novada teritorijas plānojumu 2012.-
2023. gadam, plānotā militārā poligona “Meža 
Mackeviči” Daugavpils novada teritorijai izstrādi.
 Lai operatīvi organizētu izglītības procesu paš-

valdības izglītības iestādēs gadījumos: kad Slimī-
bu un profi lakses kontroles centrs noteicis obligā-
tus pretepidēmijas pasākumus izglītības iestādei, 
izglītojamajam vai darbiniekam un, kad novada 
administratīvajā teritorijā, kur atrodas izglītības 
iestāde, vai teritorijās, ar ko tā robežojas, novēro-
jams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai 
saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji:
 Uzdeva Daugavpils novada pašvaldības izpild-

direktorei Vandai Kezikai pieņemt lēmumu par iz-

glītības procesa īstenošanu pilnībā attālināti kādā 
konkrētā izglītības iestādē vai visās kopumā,
 nolēma attālinātā izglītības procesa īstenoša-

nas gadījumā izglītojamo ēdināšanu veikt, izsnie-
dzot pārtikas pakas, šādā kārtībā:
o 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanu no-

drošināt 1,42 euro apmērā mācību dienā;
o 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanu 

nodrošināt 1,00 euro apmērā mācību dienā;
o 5.-6. gadīgo izglītojamo ēdināšanu nodrošināt 

1,00 euro apmērā mācību dienā;
o 10.-12. klašu izglītojamo, kuru deklarētā dzī-

vesvieta atrodas Daugavpils novada teritorijā un 
kuriem piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, ēdinā-
šanu nodrošināt 1,00 euro apmērā mācību dienā.
 Nolēma noslēgt līgumu par atkritumu ap-

saimniekošanu Nīcgales pagasta teritorijā no 
01.01.2021., Višķu pagasta teritorijā no 01.02.2021., 
Demenes pagasta teritorijā no 01.03.2021. ar SIA 
„ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIEN-
VIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANI-
ZĀCIJA” ar līguma darbības termiņu – trīs gadi 
un  noteica maksu par radīto sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzgla-
bāšanu 6,67 euro par 1 m3 atkritumu bez PVN, ja 1 
m3 atkritumu svars sastāda 130 kg.
 Nolēma deleģēt SIA „NAUJENES PAKALPO-

JUMU SERVISS” pārvaldes uzdevumus: organi-
zēt un nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
iedzīvotājiem, kā arī juridiskām personām un 
Daugavpils novada pašvaldības iestādēm siltum-
enerģijas piegādes pakalpojumus Naujenes pagas-
tā un gādāt Vecstropu, Lociku, Kraujas un Nauje-
nes ciemos par sanitāro tīrību, ielu apgaismošanu 
un Naujenes pagasta teritorijā par ielu, ceļu un 
laukumu uzturēšanu.
 Noteica, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos 

pakalpojumus Naujenes pagasta teritorijā nodro-
šina SIA “NAUJENES PAKALPOJUMU SER-
VISS”.
 Pilnvaroja SIA „NAUJENES PAKALPOJU-

MU SERVISS” pašvaldības vārdā veikt dzīvoja-
mo māju pārvaldīšanu līdz pārvaldīšanas tiesību 
nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 
personai Kalkūnes pagasta Kalkūnu, Randenes 
un Muitas ciemā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 
līdz 01.11.2023.
 Apstiprināja Sociālā dienesta dalību Labklājī-

bas ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda pro-
jektā “Profesionālā sociālā darba attīstība pašval-
dībās” aktivitātē “Ģimenes asistenta pakalpojuma 
aprobācija” un projekta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi.
 Grozīja novada domes 28.09.2017. lēmu-

mu Nr. 329 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” ieņēmumu un 
izdevumu tāmes apstiprināšanu” un apstiprināja 
projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā re-
dakcijā.
 Grozīja novada domes 28.01.2020. lēmumu 

Nr.1932 “Par atbalstu amatierkolektīvu dalībai 
starptautiskos festivālos” un nolēma iekļaut no-
vada 2021. gada novada nozīmes pasākumu plā-
nā Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” 
jauktā kora “Latgale” un deju ansambļa “Līksme” 
dalību starptautiskos festivālos, paredzot plānoto 
fi nansējumu.
 Grozīja novada domes 23.07.2020. lēmumu 

Nr.2285 “Par aizņēmumu pašvaldības investīci-
ju projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu 
“Mežciems-Ļūbaste” un “Ļūbaste-Ļūbaste” segu-
ma atjaunošanas darbi Līksnas pagastā” īstenoša-
nai”, paredzot pašvaldības līdzfi nansējumu projek-
ta īstenošanai 39807,41 euro apmērā. 
 Grozīja novada domes 23.07.2020. lēmumu 

Nr.2286 “Par fi nansējuma piešķiršanu no budže-
ta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem””, piešķirot Līksnas pagasta pārvaldei pa-
pildus fi nansējumu 23292 euro aizņēmuma paš-

valdības ceļu “Mežciems-Ļūbaste” un “Ļūbaste-
Ļūbaste” seguma atjaunošanas darbiem Līksnas 
pagastā līdzfi nansējumam.
 Grozīja novada domes 23.07.2020. lēmumu 

Nr.2287 “Par aizņēmumu pašvaldības investīciju 
projekta “Baznīcas ielas pārbūve c. Silene, Skrud-
alienas pagastā, Daugavpils novadā” īstenošanai”, 
paredzot pašvaldības līdzfi nansējumu investīciju 
projekta  īstenošanai 64769,63 euro apmērā. 
 Grozīja novada domes 23.07.2020. lēmumu 

Nr.2288 “Par fi nansējuma piešķiršanu no budže-
ta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem””, piešķirot Skrudalienas pagasta pārvaldei 
papildus fi nansējumu 41491 euro aizņēmuma Baz-
nīcas ielas pārbūvei c. Silene, Skrudalienas pagas-
tā, Daugavpils novadā līdzfi nansējumam.
 Nolēma piešķirt fi nansējumu no budžeta prog-

rammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 
Demenes pagasta pārvaldei 15258 euro Zemgales 
vidusskolas apkures katla iegādei un uzstādīšanai 
un Naujenes pagasta pārvaldei - 14692 euro ārē-
jo apgaismojumu tīklu remontam Kraujas ciema 
Parka ielā.
 Nolēma iedalīt no pašvaldības ceļu fonda 2020. 

gada nesadalītā atlikuma Sventes  pagasta pār-
valdei 11604,48 euro Daugavpils un Alejas ielas 
posmu melnā seguma atjaunošanai un novada 
domei - 14617,00 euro, t.sk. ceļa “Stupiņi-Kucini-
Mackeviči” pārbūves būvprojekta izstrādes priekš-
apmaksai un topogrāfi sko mērījumu izstrādei.
 Nolēma pārņemt no Vaboles pagasta pārvaldes 

valdījuma novada domes valdījumā pašvaldības 
ceļu “Stupiņi-Kucini-Mackeviči” ceļa pārbūves īs-
tenošanai.
 Nolēma norakstīt Naujenes un Tabores pagas-

ta pārvaldes bezcerīgos debitoru parādus, par ku-
riem atzīta piedziņas neiespējamība.
 Nodeva atsavināšanai 4 pašvaldības nekusta-

mos īpašumus Kalkūnes, Maļinovas un Višķu pa-
gastā.
 Nolēma pārdot vienu pašvaldības nekustamo 

īpašumu Kalkūnes pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē četrus pašvaldības ne-

kustamos īpašumus Kalkūnes un Višķu pagastā 
un apstiprināja izsoles noteikumus.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz trim pašval-

dības nekustamajiem īpašumiem Kalkūnes, Kalu-
pes un Līksnas pagastā.
 Atzina izsoles par nenotikušām uz diviem paš-

valdības nekustamajiem īpašumiem Kalkūnes un  
Tabores pagastā.
 Nolēma izbeigt atsavināšanas procesu uz paš-

valdības nekustamo īpašumu „Augstumi” Tabores 
pagastā. 
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu izīrētajam 

pašvaldības dzīvoklim Nīcgales pagastā un neiz-
īrētajam pašvaldības dzīvoklim Tabores pagastā.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa no-

kavētos maksājumus trim fi ziskām personām un 
vienai juridiskai personai Naujenes un Sventes 
pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultā-

tus koku ciršanai Višķu pagastā.
 Pieņēma vienu lēmumu zemes jautājumos.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie 
dokumenti”.

Daugavpils novada domes deputātu 
pieņemšanas novembrī netiek 
organizētas
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Daugavpils novadā tiek veikta kapsētu digitalizācija
ELFLA projekta ietvaros Nr.19 – 

03-AL28-A019.2201-000009 “Daugav-
pils novada kapsētu digitalizācija”  
Daugavpils novada pašvaldības teri-
torijā tiek veidota savdabīga kapsētu 
digitālā karte, kas ļaus ne tikai paš-
valdībai efektīvāk pārvaldīt kapsētu 
teritoriju, bet arī atvieglos iedzīvotā-
jiem savu piederīgo apbedījumu vietu 
meklēšanu.

Daugavpils novada pašvaldības pār-
ziņā ir 83 kapsētas ar kopējo platību 78 
ha, no kurām tiks digitalizētas 46 lielā-
kās kapsētas 62,09 ha platībā. Faktiski 
katrā pagastā tiks digitalizēta vismaz 
viena kapsēta, stāsta Daugavpils no-
vada domes Īpašuma nodaļas vadītāja 
Ilze Ondzule.

Šo kapsētu digitalizācija kļuva ie-
spējama, gūstot šogad Lauku atbalsta 
dienesta atbalstu Daugavpils novada 
domes projektam “Daugavpils nova-
da kapsētu digitalizācija”, kurš tika 
iesniegts biedrības “Daugavpils un 
Ilūkstes novada partnerība “Kaimiņi”” 
projektu konkursā. Projekta kopējās 
izmaksas ir 60 379 eiro, no kuriem 
publiskais fi nansējums ir 45 tūkstoši.

Daugavpils novads ir viens no pirma-
jiem Latgales reģionā, kas uzsācis paš-

valdības kapsētu digitalizāciju. Kap-
sētu digitalizāciju veic uzņēmums SIA 
“Cemety”, kas ir digitalizējis jau vairā-
kas kapsētas Latvijā. Apbedījumu vie-
tas tiks iekļautas datubāzē, kas pieeja-
ma vietnē www.cemety.lv. Ienākot tajā 
un ievadot meklējamās personas vārdu 
un uzvārdu, varēs saņemt precīzu in-
formāciju par kapa atrašanās vietu, kā 
arī aplūkot visas kapsētas plānu.

Ilze Ondzule atzīst, ka ieguvēji būs 
gan iedzīvotāji, gan pašvaldība. Vie-
notajā kapsētu bāzē iedzīvotāji varēs 
apskatīt informāciju par apbedītajiem 
tuviniekiem, papildināt datus, piemē-
ram, atpazīt nekoptās kapu vietas vai 
iesniegt detalizētu informāciju par 
saviem piederīgajiem, kas ir apbedīti, 
virtuāli izstaigāt visu kapsētu. Katram 
apbedījumam tiks izveidots atsevišķs 
fails, kurā būs pieejamas apbedījuma 
vietas fotogrāfi jas un informācija par 
apbedītajiem.

Kapsētu digitalizācija atvieglos turp-
māk pašvaldībām kapsētu apsaimnie-
košanu, jo visi dati, kas līdz šim glabā-
jās t.s. kapu grāmatās, turpmāk būs 
pieejami elektroniski. Šādu nepiecie-
šamību uzsvērusi arī Valsts kontrole, 
veicot revīziju par kapsētu apsaimnie-

košanu un uzturēšanu. Kapu grā-
matas var pazust vai laika gaitā tikt 
sabojātas, līdz ar  ko var zust arī visa 
informācija par apbedījumiem. “Mai-
noties kapsētu pārvaldniekiem, būs 
arī daudz vienkāršāk iepazīt situāciju 
kapsētās, jo visa informācija būs apko-
pota, nevajadzēs pētīt kapu grāmatu. 
Šajā  sistēmā kapsētu pārvaldnieki va-
rēs reģistrēt jaunas apbedījumu vietas 
un to redzēs arī iedzīvotāji. Sistēma no-
drošinās informāciju ne tikai par apbe-
dījumu vietām, bet arī par nekoptajām 
kapu vietām, par brīvajām vietām kap-
sētā, statistiku par gada laikā veikta-
jām apbedīšanām, kā arī tajā būs atro-
dama informācija par kapu svētkiem, 
svecīšu vakariem, par kapsētu infra-
struktūru un cita nozīmīga informāci-
ja,” stāsta Ilze Ondzule. Pašlaik lielākā 
daļa darbu jau paveikta, veiktas uzmē-
rīšanas, pārrakstītas kapu grāmatas, 
notiek kvalitātes kontrole, pārbaudot, 
vai digitalizētie dati atbilst reālajai si-
tuācijai. Novada kapsētu digitalizēša-
nu plānots pabeigt līdz novembra bei-
gām, tad notiks kapsētu pārvaldnieku 
apmācības darbam ar jauno datu bāzi.

Turpmāk tiks meklētas iespējas pie-
saistīt citu projektu līdzekļus, lai varē-

tu digitalizēt arī pārējās novada kap-
sētas, tostarp tās kapsētas, kas pieder 
draudzēm, taču šajā jomā priekšā vēl ir 
veicams liels darbs.

Projekts Nr.19 – 03-AL28-
A019.2201-000009 “Daugavpils no-
vada kapsētu digitalizācija ”ir guvis 
fi nansiālu atbalstu vietējās rīcības gru-
pas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes 
novadu partnerība “Kaimiņi”” sabied-
rības virzītās vietējās attīstības stratē-
ģijas 2015.—2020. gadam izsludināta-
jā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. 
kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.—2020. 
gadam 19.2. pasākumā „Darbību īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītās 
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitā-
tes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” ar Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai fi nansēju-
mu. Valsts un Eiropas Savienības at-
balsta piešķiršanu administrē Lauku 
atbalsta dienests, projektu līdzfi nansē 
Daugavpils novada dome.

Inese Minova

Nākamgad gaidāms vēsturiski lielākais minimālo pensiju un pabalstu palielinājums
Labklājības jomai 2021. gada bu-

džetā tiks piešķirts par 225,8 mil-
joniem eiro vairāk nekā šogad, no 
kuriem jaunu iniciatīvu īstenošanai 
plānots novirzīt vairāk nekā 93 mil-
jonus. Tostarp tiks celti minimālo 
ienākumu sliekšņi, tādējādi izlabojot 
netaisnību pret sociāli visneaizsargā-
tākajiem iedzīvotājiem.

Minimālās vecuma un invaliditātes 
pensijas celšana, kā arī valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta palielināša-
na būs turpinājums jau pērn sāktajai 
ienākumu līmeņa celšanai cilvēkiem, 
kuri dzīvo uz nabadzības robežas.

Lai īstenotu Labklājības ministri-
jas iniciatīvas par minimālo ienāku-
mu sliekšņu celšanu, nākamgad tiks 
tērēti 70,7 miljoni eiro.

Plānots, ka minimālā vecuma pen-
sijas aprēķina bāzi no nākamā gada 
cels uz 136 eiro pašreizējo 80 eiro vie-
tā (personām ar invaliditāti 163 eiro 
līdzšinējo 122,69 eiro vietā), kas ga-
rantēs, ka minimālā pensija Latvijā 

būs ne mazāka par 149,6 eiro. Tur-
klāt pensiju aprēķinā tiks novērtēts 
katrs darba stāža gads.

Invaliditātes pensija 1. grupas in-
valīdiem kopš bērnības palielināsies 
no 196,3 uz 260,8 eiro, 2. grupai no 
171,77 uz 228,2 eiro, 3. grupai no 
122,69 uz 163 eiro. Pārējiem invalī-
diem – 1. grupai no 128 uz 217,6 eiro, 
2. grupai no 112 uz 190,4 eiro, bet 3. 
grupai no 80 uz 136 eiro mēnesī.

Savukārt valsts sociālā nodrošinā-
juma pabalsta pieaugums atseviš-
ķām grupām pārsniegs trešdaļu no 
līdzšinējā apmēra. Vecuma gadījumā 
tas pieaugs no 64 līdz 109 eiro. Perso-
nām ar invaliditāti – 1. grupai no 104 
līdz 152,60 eiro strādājošiem un līdz 
198,38 eiro nestrādājošiem, 2. grupai 
no 96 līdz 130,80 eiro strādājošiem 
un līdz 156,96 eiro nestrādājošiem, 3. 
grupai no 80 līdz 109 eiro mēnesī.

Valsts sociālā nodrošinājuma pa-
balsts personām ar invaliditāti kopš 
bērnības pieaugs – 1. grupai no 

159,50 līdz 190,40 eiro strādājošiem 
un līdz 247,52 eiro nestrādājošiem; 
2. grupai no 147,23 līdz 163,20 eiro 
strādājošiem un līdz 195,84 eiro ne-
strādājošiem; 3. grupai no 122,69 līdz 
136 eiro.

Tāpat nākamā gada budžetā pare-
dzēts palielināt atbalstu bērniem ap-
gādnieka nāves gadījumā. Bērni līdz 
sešu gadu vecumam saņems 136 eiro 
pašreizējo 92,5 eiro vietā (bērni ar in-
validitāti kopš bērnības vēl papildus 
43,5 vai 29,28 eiro). Savukārt bērni 
no septiņu gadu vecuma apgādnieka 
nāves gadījumā saņems 163 eiro paš-
reizējo 111 eiro vietā.

Plānots, ka no 2021. gada jūlija tiks 
dubultots pabalsts aizbildnim par 
bērna uzturēšanu (215 eiro mēnesī 
par bērnu līdz 6 gadiem un 258 eiro 
mēnesī par bērnu 7-17 gadu vecumā). 
Šim mērķim valsts tērēs papildus 2,4 
miljonus eiro.

No nākamā gada vidus tiks uzlabo-
ti nosacījumi asistentu pakalpojumu 

saņemšanai, tostarp kāps asistentu 
atalgojums. Šim mērķim valdība vie-
nojusies piešķirt 9,5 miljonus eiro. 
Vienlaikus tiks vienkāršota arī asis-
tentu atskaitīšanās kārtība, atsako-
ties no detalizētas pierādījumu vāk-
šanas.

Vēl 0,5 miljoni eiro nākamā gada 
budžetā paredzēti pabalsta saņēmēju 
loka paplašināšanai – tostarp ģime-
nes valsts pabalstu par bērnu ar in-
validitāti izmaksās līdz viņa 20 gadu 
vecumam.

Papildus, lai turpinātu atbalstīt 
pensiju saņēmējus, 93,6 milj. eiro no-
virzīs, lai 2021. gadā fi nansētu 2020. 
gada 1. oktobrī veikto pensiju indek-
sāciju.

Savukārt, izmaksas, ko radīs Ga-
rantētā minimālā ienākuma celšana 
uz 109 eiro mēnesī un mājokļa pabal-
sta palielināšanu segs pašvaldības.

 Avots: Labklājības ministrija

Noteikti stingrāki ierobežojumi sakarā ar Covid-19 izplatību
Sakarā ar Covid-19 straujo izplatību, valdība pieņēma lēmumu no 30. oktobra ieviest stingrākus ierobežojumus. 

1. Privātos pasākumos, gan iekštelpās gan ārpus telpām, drīkstēs vienkopus pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēki. Savu-
kārt publiskos pasākumos kopā drīkstēs būt ne vairāk kā 300 cilvēki (gan iekštelpās, gan ārpus telpām). 

2. Tāpat kā līdz šim publiskās vietās jālieto sejas maska, roku dezinfekcijas līdzekļi un jāievēro 2 m distance. 
3. Līdz 13. novembrim pagarinātas attālinātās mācības bērniem no 7. klases. Līdz 15. novembrim joprojām nenotiks 

interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības klātienē, izņemot vienas grupas, kas vienlaikus 
ir arī izglītības iestādes viena grupa, ietvaros. Nodarbības var rīkot individuāli klātienē vai arī attālināti.

Tāpat pieņemts lēmums līdz gada beigām augstskolās studijas īstenot attālināti. Ievērojot piesardzības pasāku-
mus, klātienē augstskolās var noritēt praktiskās nodarbības.  
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Daugavpils novadā sašķiroti 12 270 kilogrami elektroiekārtu
Daugavpils novadā noslēdzies kam-

paņas Vislatvijas “Elektronikas šķirat-
lons” 2. posms. Tā laikā tika nodrošinā-
ta elektroiekārtu izvešana iedzīvotāju 
pieteiktajās adresēs. Kopumā Daugav-
pils novadā elektroiekārtu izvešana 
bija pieteikta 67 adresēs, kurās kopu-
mā pārstrādei nodoti 12 270 kg dažāda 
veida tehnikas. 

Katrs kampaņas dalībnieks elektro-
nikas nodošanas brīdī tika reģistrēts 
veikalu dāvanu kartes 20 eiro vērtībā 
izlozei, ko ieguva Ārija. Savukārt lielā-
ko iekārtu apjomu (~ 399 kg) Daugav-
pils novadā sašķiroja Jānis, kurš iegūs 
dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Ar uzva-
rētājiem kampaņas rīkotāji sazināsies 
individuāli.

Vislatvijas “Elektronikas šķiratlo-
na” 2. posms vairāk nekā 20 Latvijas 

novados notiek no šā gada jūnija līdz 
novembrim, kad nolietotās elektroie-
kārtas bezkontakta veidā var nodot 
mājsaimniecību un uzņēmumu adre-
sēs. Plašāka informācija par kampaņu, 
novadiem, kuros notiek reģistrēšanās, 
un balvu fondu pieejama organizētāju 
tīmekļvietnē. 

Kampaņas organizētāji pateicas 
Daugavpils novada iedzīvotājiem par 
plašo atsaucību un dalību projektā, ai-
cinot turpināt šķirot mājsaimniecībā 
uzkrātos atkritumus un tādējādi rūpē-
ties par tīru vidi novadā un zaļu Latvi-
ju kopumā.

20. maijā noslēdzies kampaņas pir-
mais posms, kurā iedzīvotāji nolietoto 
elektroniku varēja nodot vairāk nekā 
40 atkritumu šķirošanas laukumos 
visā Latvijā. Kopumā 1. posmā tika sa-

šķirotas 142,72 tonnas elektroiekārtu, 
savukārt kopumā kampaņā pārstrādei 

jau nodotas vairāk nekā 300 tonnas 
tehnikas. 

Izstrādāts ekspozīcijas dizaina konceptuālais risinājums Slutišķu sādžai   

Daugavpils novada Kultūras pārvalde 
īstenoja projektu „Slutišķu sādžas vec-
ticībnieku kultūrvēsturiskā mantojuma 
apzināšana un interpretēšana mūsdienī-
gā ekspozīcijā”, kuru fi nansiāli atbalstīja 
Valsts Kultūrkapitāla fonds. Projekta 
īstenošanas laiks bija no 2019. gada 25. 
oktobra līdz 2020. gada 23. oktobrim.

Ekspozīcijas dizaina koncepcija sniedz 
vecticībnieku kultūras mantojuma inter-
pretācijas risinājumu dzīvojamās ēkas, 
kūts un šķūņa telpās, kurās tiek plāno-
ta „Vecticībnieku kultūras mantojuma 
centra” izveide. Dizaina konceptuālais 
risinājums ir attīstīts trim mantojuma 
centra  ekspozīcijām: „Vecticībnieku lūg-
šanu istaba”, „Galdnieka amats Latgalē 
20. gs. 1. pusē”  un „Lopkopība Latgalē 
20. gs. 1. pusē”.

Daugavpils novada Kultūras pārvalde 
vairāku gadu garumā ar projektu starp-
niecību cenšas saglabāt Slutišķu sādžas 
vecticībnieku kultūrvēsturisko manto-
jumu, kuru svarīgi korekti atspoguļot 

topošajās ekspozīcijās, tādējādi nodroši-
not kopienas tradīciju aktualizēšanu un 
mūsdienīgu interpretāciju.

Izstrādātajā dizaina konceptuālajā ri-
sinājumā eksponēšanas principi ir bals-

tīti vecticībnieku kultūras lokālās īpat-
nībās, kuras raksturo tādas iezīmes kā 
skarbums, noslēgtība un pašizolācija.

Projekta īstenošanas rezultātā tika ie-
gūts kvalitatīvs un detalizēts „Slutišķu 

mājas” ekspozīcijas dizaina konceptu-
ālais risinājums, kurš tika prezentēts un 
apspriests, tādējādi veidojot interesi par 
vecticībnieku kultūru plašākā sabiedrī-
bas lokā.

Slutišķu sādžas vecticībnieku kultūr-
vēsturiskā mantojuma apzināšanā un 
interpretēšanā mūsdienīgā ekspozīcijā 
tika iesaistītas arī kopienas, kuru de-
vums sniedz iespēju autentiski un vēs-
turiski korekti atainot vecticībnieku kul-
tūru un dzīvesveidu, radot sadzīviskā un 
garīgā kultūras mantojuma simbiozi.

Eksponēšanas principi caurvij sevī 
dramaturģiju, atmosfēru un stāstījumu, 
kurš rada apmeklētājam aizraujošu, iz-
glītojošu un unikālu ekspozīcijas apmek-
lēšanas pieredzi.

Izstrādātais ekspozīcijas dizaina kon-
ceptuālais risinājums ir pamats turpmā-
kai detalizētākai ekspozīcijas attīstīša-
nai un realizācijai.

Diāna Vanaga,
Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldes projektu vadītāja 

Novada jaunieši iesaistījās “Labo darbu nedēļā”
Ikvienam no mums ir vēlme darīt ot-

ram labu un sniegt atbalstu grūtā brīdī. 
Ne visiem šī iespēja ir brīvi pieejama, un 
kādreiz varbūt pietrūkst ideju, kur un 
kā to darīt. Vēl jo vairāk šobrīd, kad tik 
ļoti ir ierobežota iespēja tikties, būt kopā 
un atbalstīt vienam otru, vajadzība pēc 
dažāda veida palīdzības un atbalsta ir 
dubultojusies.

“Labo darbu nedēļa” ir lielisks instru-
ments un platforma, kas ļauj aizsākt 
palīdzēšanas un brīvprātības procesus, 
lai tos turpinātu arī nākotnē un meklētu 
jaunus risinājumus, kā sniegt atbalstu 
ierobežotos apstākļos.

“Labo darbu nedēļa” ir laiks, kad tiek 
aicināts palīdzēt gan līdzcilvēkiem, gan 
dzīvniekiem, gan Latvijas dabai, gan 
sabiedrībai kopumā. Tā ir nedēļa, kad 
visa Latvijas sabiedrība tiek aicināta 
paveikt lielus vai mazus darbus. Darbu, 
kas neprasa fi nansiālu ieguldījumu, ti-
kai brīvo laiku un darbu. Darbu, kas ir 
pašu ierosināts, izplānots un īstenots.

Daugavpils novadā jaunieši izrādīja 
savu aktivitāti dažādos veidos. Līksnā 
piecas jaunietes sakopa vietējās katoļu 
baznīcas telpas. Ar to nodarbojās Vabo-
les 45. gaidu vienības meitenes, kas rosī-
jās pie ērģeļu telpām.

Tāpat Līksnas pagastā cita jauniešu 

grupa, arī piecu cilvēku sastāvā, devās 
pie vientuļajiem pagasta iedzīvotājiem, 
lai uzkoptu viņu māju apkārtni. Aktī-
vie akcijas dalībnieki izpalīdzēja ar logu 
mazgāšanu, sagrāba nokritušās lapas 

un novāca noziedējušās puķes. To pavei-
ca biedrība ”Līksnas jauniešu kopiena”.

Vaboles pagastā jaunatne izplatīja 
Daugavpils novada informatīvo izde-
vumu ”Daugavpils Novada Vēstis”. To 

veica 45. gaidu vienības trīs meitenes, 
kuras iznēsāja informatīvo izdevumu 
Vaboles ciema iedzīvotājiem, kopumā 
apmeklējot četras daudzdzīvokļu mājas 
un 20 privātmājas, kā arī piedāvāja in-
formatīvo izdevumu satiktajiem pagasta 
iedzīvotājiem.

Tāpat Vabolē piecas 45. gaidu vienības 
meitenes devās uz Skrindu dzimtas mu-
zeju, lai nomizotu un sagrieztu ābolus 
žāvēšanai. Izžāvētie āboli tiks izmantoti 
radošajās darbnīcās Kulinārā mantoju-
ma pasākumos muzejā.

„Labo darbu nedēļa„ ir lieliska iespēja 
Latvijas iedzīvotājiem mācīt un ar prak-
tiskiem piemēriem rādīt, ka darīt labu 
otram un sabiedrībai, nesaņemot fi nan-
siālu atalgojumu, tā ir norma un tam jā-
būt pašsaprotamam.

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu 
darbu!

Pasākumu fi nansiāli atbalsta Sabied-
rības integrācijas fonds no Kultūras 
ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem.

 Informāciju apkopoja Dainis Bitiņš
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Kādi dižkoki ir sastopami Daugavpils novadā?

salienas pagastā. Savā ilgajā dzīves 
mūžā koks sasniedzis ne tikai iespaidī-
gu stumbra apkārtmēru - 5,5 m, bet arī 
augstumu, kas sasniedz 28 m. Tā zari 
ir līdz pat 16 m gari. 

6. vietā izvietota Ķiploku vīksna (ul-
mus laevis), kas atrodas Daugavpils 
novada Salienas pagastā. Tās stumbrs 
ir sasniedzis 5,4 m apkārtmēru, bet 
pats koks 19 m augstumu. Koka zari 
stiepjas līdz 10,1 m garumam. Tas ir 
viens no vizuāli izteiksmīgākajiem sav-
rupi augošajiem dižkokiem Augšdau-
gavas aizsargājamo ainavu apvidū. 

Nākamais dižkoks ir liepa no Gran-
covas liepu alejas ar apkārtmēru 5,3 m, 
un koka augstumu – 18 m. 

8. vietā ievietota liepa, kas atrodas 
Medumu pagastā, netālu no Rozēm, 
lauka vidū, ar apkārtmēru 5,1 m. No 
tālienes koka stumbrs nemaz nav re-
dzams, jo apkārt tam ir izveidojies 
ciešs zaru vainags. Tāpat 8. vietā var 
izvietot arī divas parastās liepas ar 
vienlīdzīgu stumbra apkārtmēru, 17,2 
m un 17 m augstumā, kuras atrodas 
Grancovas alejā, pie pamestas viensē-
tas ”Vecmājas”. 

Sarakstu noslēdz ozols, kas atrodas 
Laucesas pagasta Zeļonkās. Tā stum-
bra apkārtmērs ir 5 m.

Ievērības un apskates cienīgs ir arī 
25 m augsts riekstkoks. Tas atrodas 
Vecsalienas muižas pils parkā.

ķeizarienes Katrīnas II laikā (18. gs. 
2. puse). Tas nozīmē, ka vecākie koki 
tajā varētu sasniegt līdz pat 250 gadu 
vecumu. Aleja ir aizsargājama, tai ir 
arī valsts nozīmes aizsargājamā dabas 
pieminekļa statuss. Tā ir aptuveni 660 
m gara. Alejā aug galvenokārt liepas, 
no kurām piecas ir ļoti lielas dimensi-
jas, vēl vairākas liepas ir tuvu dižkoka 
izmēriem. Kopumā alejā ir uzskaitīti 
98 koki, no tiem 95 liepas un trīs kļa-
vas.

Alejai ir ”tuneļveida” struktūra, koku 
vainagi saskaras, taču ir vērojami arī 
pārrāvumi. Šī ir viena no daudzveidī-
gākajām Latvijas alejām reto bezmu-
gurkaulnieku dzīvotņu apstākļu ziņā. 
Alejā ir konstatētas divas aizsargā-
jamas sugas – marmora rožvabole un 
lapkoku praulgrauzis, kā arī viena da-
bisko meža biotopu suga – lielais asma-
lis. Vairākas liepas veido divi vai pat 
vairāki kopā saauguši stumbri. Liela 
daļa alejas koku ir ar dobumiem. 

Latvijas teritorijā zināmais resnā-
kais koks ir Kaives Senču ozols. Tā 
apkārtmērs sasniedzis 10,4 m. Pa-
gājuši jau daudzi gadi, un šajā laikā 
veikti vairāki pārbaudes mērījumi, kas 
apliecina, ka ozols turpina piebriest 
– katru gadu vidēji par diviem centi-
metriem. Tas ir resnākais un vecākais 
koks gan Latvijā, gan Baltijā. 

Dainis Bitiņš

No dažādiem avotiem ir gūta infor-
mācija par Laucesas pagastā meža 
masīvā augošo Meža ābeli (Malus sil-
vestris) ar stumbra apkārtmēru 2,25 
m. Diemžēl nav izdevies iegūt ābeles 
foto vai apstiprināt tās eksistenci. 

Salienas pagasta Faļtopos aug pa-
rastais kadiķis (Juniperus communis). 
Tas atrodas aiz dzīvojamās mājas no-
gāzē uz Poguļankas upes ieleju, ceļa 

Lielborne – Elerne kreisajā pusē. Augs 
sasniedzis augstumu 10,15 m un platu-
mu 1,07 m. 

Daugavas novada ”Pabēržos”, Uļja-
nas Semjonovas dzimtajā mājā atrodas 
220 gadu veca bumbiere, kas joprojām 
dod augļus. Dati par koka vecumu da-
žādos avotos mēdz atšķirties.

Tekstā jau minētā Grancovas liepu 
aleja tika stādīta Krievijas impērijas 

Dzērvju ozols

Daugavpils novada teritorijā ir 
apzināti, uzmērīti un dabas pie-
minekļu kategorijā ietverti 93 
dižkoki. Šajā materiālā ir minēti 
koki, kuri sasnieguši vismaz 5 m 
platumu. Tāpat tika apkopota 
informācija par neparastiem ko-
kiem, kas atrodas novada terito-
rijā, kā arī kādu īpašu, vecu un 
aizsargājamu liepu aleju. 

Pēc stumbra platuma Daugav-
pils novada dižkoki ir izvietoju-
šies sekojošā secībā: Platākais 
dižkoks ir atrodams pie Pīlādžu 
ciema Sventes pagastā. Tā ap-
kārtmērs sasniedz 7,1 m. Tautā 
tas iesaukts par Dzērvju ozolu 
(suga: quercus robur jeb paras-
tais ozols). 

Purlandes ozols atrodas Lau-
cesas pagastā, Ausmās. Dižkoks 
ieņem godalgoto 2. vietu stum-
bra apkārtmēra garumā – tas 
sasniedz 5,88 m. 

Daugavpils novada dižāko 
koku sarakstu turpina parastā 
liepa (tilia cordata), kas atrodas 
Grancovas alejā ar apkārtmēru 
5,8 m, augstumu – 15,5 m.

Tāpat Grancovas alejā atrodas 
divas liepas ar apkārtmēru – 5,6 
m, ar augstumiem 19 m un 14,6 
m attiecīgi, kuras ievietojām 4. 
vietā.

Muravku ozols atrodas Vec-

Purlandes ozols

Grancovas liepu aleja

Līdz gada beigām skolas saņems portatīvos datorus mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai 
Ar valdības rīkojumu Izglītības un zi-

nātnes ministrijai 2020. gadā piešķirti 
3,9 milj. eiro, lai veiktu tehnoloģiskā 
nodrošinājuma uzlabošanu vispārējās 
izglītības iestādēs, tādējādi mazinot 
Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku 
ietekmi uz izglītības nozari.

Daugavpils novadā datorus saņems 
Biķernieku pamatskola, Laucesas pa-
matskola, Lāču pamatskola, Medumu 
speciālā pamatskola, Naujenes pamat-
skola, Randenes pamatskola, Salienas 
vidusskola, Sventes vidusskola, Špo-
ģu vidusskola, Vaboles vidusskola un 
Zemgales vidusskola, kuras tos varēs 
izmantot gan ikdienas mācību procesa 
modernizēšanai, gan attālināto mācību 

nodrošināšanai. Latvijā kopumā dato-
rus saņems 425 skolas.

Datori tiks piešķirti pašvaldību dibi-
nātajām vispārējās izglītības un spe-
ciālās izglītības iestādēm, ņemot vērā 
skolēnu skaitu 7.-12. klašu grupā uz 
2020. gada 1. septembri. Lai nodroši-
nātu vienmērīgu un skolēnu skaitam 
atbilstošu portatīvo datoru skaita sa-
dalījumu, skolas ir sagrupētas 20 gru-
pās pēc skolēnu skaita.

Cenu aptaujā par izdevīgāko atzīts 
uzņēmuma “Baltijas informācijas teh-
noloģijas” piedāvājums – viena datora 
cena ir 634 eiro (ar PVN). Rezultātā 
būs iespējams iegādāties 6261 datoru, 
to piegādes termiņš – šā gada beigas. 

2020. gada septembrī sākās piln-
veidotā mācību satura īstenošana 
pamatizglītības un vidējās izglītības 
posmā. Lai sasniegtu valsts izglītības 
standartos noteiktos mērķus, izglītības 
iestādēm jābūt nodrošinātām ar nepie-
ciešamajiem resursiem mūsdienīgam 
mācību procesam, tostarp informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju aprīkoju-
mu. Covid-19 pandēmijas rosinātās at-
tālinātās mācības apliecināja, ka mūs-
dienīgas izglītības sistēma veidošanai 
ir nepieciešamas investīcijas, kuru 
nodrošināšanai jābūt vienai no valsts 
galvenajām prioritātēm.

Gatavojoties plānotajai kompeten-
ču pieejā balstītā vispārējās izglītības 

satura pakāpeniskai ieviešanai, Izglītī-
bas un zinātnes ministrija jau no 2017. 
gada īsteno ES fondu projektu “Uzla-
bot vispārējās izglītības iestāžu mācību 
vidi”. Projekta ietvaros daudzās skolās 
notiek vērienīgi atbalsta pasākumi, 
tajā skaitā, arī informācijas un komu-
nikāciju tehnoloģiju risinājumu ievie-
šana un aprīkojuma iegāde. Plānots, 
ka līdz 2023. gada beigām pilnībā būs 
modernizētas 100 – 115 pašvaldību vis-
pārējās izglītības iestādes.

Avots: IZM
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Uzņēmīga naujenieša veidotie soli rotās Vecsalienas muižas pils parku
16. oktobrī Vecsalienas muižas pils 

parkā ”Meža dienu 2020” projekta 
ietvaros tika iestādīti jauni stādi, sa-
vukārt 19. oktobrī parkā iepretī pilij 
tika uzstādīti naujenieša Egila Go-
vilovska darinātie soli. Kā pastāstī-
ja jaunietis, triju solu izgatavošanai 
bija nepieciešamas trīs nedēļas dar-
ba, ko viņš veica savā darbnīcā. 

Egils Govilovskis ir 17 gadus vecs 
jaunietis no Naujenes pagasta, kurš 
nodarbojas ar kokapstrādi. Pats sevi 
viņš sauc par saimnieciskās darbības 
veicēju, bet idejas smeļas tīmeklī. Vē-
lāk viņš veido rasējumus, pēc kuriem 
pats ar savām rokām veido dažāda 
veida dārza mēbeles – solus, guļam-
krēslus, galdus, arī suņu būdas u.c. 
Savu produkciju viņš pārdod Face-
book sociālajā tīklā:

“Mans vectēvs bija galdnieks. Man 
bija prieks skatīties, kā viņš no pa-
rasta koka gabala veido neparastus, 
sarežģītus darbus. Arī man gribējās 
veidot kaut ko ar savām rokām. Man 
iepatikās, tā arī sāku veidot.”

Jaunietis stāsta, ka pēc vectēva 
nāves viņam palikuši arī daži instru-
menti, kas sākotnēji kalpoja par labu 

starta atbalstu ideju realizēšanai. 
Aktīvi darboties viņš iesāka jau 14 
gadu vecumā. 

Egilam plānos ir izveidot lielāku 
darbnīcu, lai varētu attīstīt ražoša-
nu un pieņemt darbiniekus. Līdzīgi 

kā tas notika arī citiem pazīstamiem 
izcilajiem pasaules biznesa pārstāv-
jiem – arī Egilam darbs iesākās pie-
mājas garāžā ierīkotajā darbnīcā, kur 
jaunietis darbojas ar ēveli, zāģiem, 
slīpmašīnām un citiem instrumen-

tiem. Mēbeles tiek veidotas galveno-
kārt no egles un priedes. Uzņēmīgais 
jaunietis atzīst, ka tieši pēc soliņiem 
un galdiem ir vislielākais pieprasī-
jums. Jaunietis plāno iegādāties arī 
frēzi un sākt darināt kādas smalkā-
kas lietas.

Jaunais uzņēmējs piedalījās arī 
uzņēmējdarbības apmācībās jaunie-
šiem Daugavpils Universitātes mā-
cību bāzē ”Ilgas”. Tajā Egils ar vien-
audžiem attīstīja ideju ģenerēšanas 
prasmes un smēlās pieredzi no citu 
uzņēmēju stāstiem: 

”Ieklausījos citu cilvēku pieredzē, 
veicot uzņēmējdarbību. Ir svarīgi pār-
varēt bailes, doties uz priekšu, vien-
laicīgi pilnveidojot savas idejas.”

Nākotnē jaunietis plāno atkārtoti 
piedalīties Daugavpils novada domes 
rīkotajā grantu konkursā ar mērķi 
saņemt līdzfi nansējumu savas idejas 
attīstībai.

Dainis Bitiņš

Vecsalienas muižas pils parku bagātina ar jauniem stādījumiem

16. oktobrī Vecsalienas muižas pils 
parks (Vecsalienas pagasta Červonkā) 
tika papildināts ar jauniem augu stā-
dījumiem. Latvijas Pašvaldību savie-
nības sadarbības projekta ietvaros, īs-
tenojot “Meža dienu 2020” aktivitātes, 
Salienas vidusskolas 10. un 11. klases 
audzēkņi kopā ar Daugavpils novada 
domes un Vecsalienas pagasta darbi-
niekiem iestādīja ap 70 dažāda veida 
Latvijas muižu parkiem raksturīgu 
augu.

Apstādījumu plānu veidoja sadarbī-
bā ar parku un ainavu arhitekti Ilzi 
Māru Janelis, kā rezultātā Vecsalienas 
muižas parkā iestādīja ceriņus, grimo-
ņus, parka rozes, maijrozītes, forsītijas, 
mežvīnus, fi zokarpus, fi ladelfus, u.c. 

Kā atzīmē Daugavpils novada domes 
Dabas resursu nodaļas vadītāja Jolan-
ta Bāra, projekts "Meža dienas" norisi-
nās katru gadu. To organizē Latvijas 
Pašvaldību savienība: ”Katrai pašval-
dībai tika piedāvāta iespēja saņemt 
līdzekļus parku kopšanai, stādiem, kā 
arī mazu vides objektu ierīkošanai (in-
foplakāti, soliņi, stendi). Papildus stā-
diem Červonkas pils parkā tika ierīkoti 
arī soliņi, kurus izgatavoja naujenietis 
Egils Govilovskis.”

Pasākumā piedalījās arī Latvijas 
valsts mežu Dienvidlatgales mežsaim-
niecības Sventes meža iecirkņa mež-
kopis Aivars Litiņš, kuram darbs ar 
mežu ir ikdiena. Viņš nodarbojas ar 
meža stādīšanu, kopšanu, ciršanu un 
ar citām meža uzlabošanai nepiecie-
šamām aktivitātēm. Mežkopis stāsta, 
ka iecirkņa teritorija ir diezgan plaša 
– tas iesākas līdz ar Gārsenes parku 
un beidzas Silenē pie pašas Baltkrie-

vijas robežas ar kopējo mežu platību 
22 000 ha. Plānošanas darbs sākas līdz 
ar kailcirtes parādīšanos, kur ir jāorga-
nizē tālākās darbības meža atjaunoša-
nai.

”Stādām mēs pamatā četras sugas 
– priedes, egles, bērzus un melnalksni. 

Pēc stādīšanas sākas meža kopšana,” 
skaidro speciālists. Būtiski ir veikt arī 
jaunaudžu pieskatīšanu, jo ir jānod-
rošina koku vienmērīga izretošanās, 
ko ar neliela eksperimenta palīdzību, 
izstiepjot rokas tā, lai nepieskartos 
viens otram, nodemonstrēja klātesošie 

jaunieši. Jaunaudžu kopšana garantē 
kokiem pietiekamu saules daudzumu, 
barības vielu uzņemšanu un fotosintē-
zes procesu.  

Pēc mežkopja vārdiem pirmo peļ-
ņu no meža stādīšanas var iegūt pēc 
25 gadiem, iegūstot mazu dimensiju 
koksnes, taču pilnvērtīgs mežs izaug 
tikai pēc 100 gadiem. Ikdienā Latvijas 
mežos tiek veikti arī ceļu būvniecības, 
meliorācijas un grāvju tīrīšanas darbi. 
Medību un rekreācijas vienības veic 
teritoriju labiekārtošanu iedzīvotāju 
atpūtai. 

Mežkopis nodemonstrēja arī moder-
nās tehnoloģijas, bez kurām vairs nav 
iedomājams ikdienas darbs – tā ir spe-
ciālā planšete, kurā ir pieejamas mežu 
kartes ar teritoriju plānojumiem, kā 
arī drons. ”Orientācijai pilsētā izman-
to ielu nosaukumus, māju un dzīvokļu 
numurus. Mežā tie ir kvartāli un no-
gabali,” skaidro speciālists. Planšetē 
ir pieejama visa nepieciešamā infor-
mācija – koku vecums, nosaukumi, 
iepriekšējo darbību veikšana teritorijā. 
Modernās tehnoloģijas būtiski atvieglo 
darba organizāciju. LVM darbinieki 
arī izmanto mobilās karšu lietotnes, 
kas nodrošina ģeotelpisko datu pieeja-
mību, turklāt tās ir pieejamas arī pa-
rastajiem iedzīvotājiem.   

Latvijas sabiedrība "Meža dienās 
2020" tiek aicināta pievērst uzmanību 
parku, aleju, koku rindu, dendroloģis-
ko stādījumu stāvoklim un palīdzēt ar 
labiekārtošanu, kā arī ar meža apsaim-
niekošanu saistītajiem jautājumiem. 
Moto: ”Veidosim daudzveidīgu Latviju 
un tīkamu tās ainavu!” Iepriekš "Meža 
dienu" projekta aktivitātes jau norisi-
nājās Juzefovas, Vaboles un Jaunsven-
tes parkā, kur tika iestādīti kociņi un 
citi augi. Medumu un Vaboles parkā 
tika uzstādīti informatīvie stendi.

Dainis Bitiņš 
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Lieliskākajai skolotājai jāprot viss
Ikvienam atmiņā vienmēr paliks 

viņa pirmā skolotāja, kas kļūst par 
otru mammu mazajiem knauķiem 
un ieved viņus plašajā zināšanu 
pasaulē. Tieši sākumskolas skolo-
tāja veido pamatu, uz kā balstās 
un veidojas bērnu turpmākā dzīve. 
Arī paši bērni to prot novērtēt. Šo-
gad Skolotāju dienas priekšvakarā 
Špoģu vidusskolā veiktajā aptaujā 
titulu “Lieliskākā skolotāja” jaunie-
ši piešķīruši sākumskolas skolotājai 
Gunai Pētersonei, kura izskolojusi 
jau vairākas paaudzes.   

Labprāt vēlreiz kļūtu par skolo-
tāju 

“Ja man būtu iespēja tagad izvēlēties 
profesiju, noteikti atkal mācītos par 
skolotāju,” ir pārliecināta Guna. Viņas 
ģimene vairākās paaudzēs ir pedagogi 
– vecmamma, abi vecāki, māsa un mā-
sas meita. “Esam skolotāju famīlija.” 
Gunas vecāki ir svešvalodu skolotāji, 
viņu pēdās gājusi arī māsa, savukārt 
Guna un māsas meita izvēlējušās sā-
kumskolas skolotājas profesiju. “Man 
ļoti patīk strādāt ar mazajiem. Nevaru 
sevi iedomāties strādājam bērnudārzā, 
neprastu. Tāpat nevaru sevi iedomā-
ties strādājam ar lielajiem bērniem. 
Šis ir tas posms, ar kuru man viss ir 
skaidrs, ar kuru strādāt man patīk un 
ir interesanti,” saka Guna. Neviens no 
pašas trim bērniem gan nav pārņēmis 
pedagoga stafeti. Meitas Ieva un Santa 
jau pabeigušas augstskolu un dāvāju-
šas mammai pa mazbērnam, dēls Ga-
tis mācās par inženieri.  

Uz darbu Guna iet kā uz otrām mā-
jām, jo pati šo skolu absolvējusi, tā ir 
pirmā un vienīgā darba vieta. “Man 
šķiet pilnīgi dabiski, ka visu dzīvi esmu 
pavadījusi šeit. Nevaru iedomāties sevi 
citā skolā un kolektīvā. Šī skola ir ma-
nas otrās un pašlaik galvenās mājas, 
kur pavadu daudz laika. Tā ir mīļa 
vieta, kur mācījos pati un mani bērni, 
tā ir otra ģimene. Tagad, kad bērni ir 
prom, varu nesteigties uz mājām, ilgāk 
pasēžu darbā, piekārtoju, no rīta atnā-
ku agrāk, redzu, kā visi sāk rosīties,” 
saka skolotāja. 

Tas, ka skolēni Gunu nominējuši Lie-
liskākās skolotājas titulam, viņai bijis 
negaidīts, bet patīkams pārsteigums. 
“Ļoti foršs nosaukums, vārds ‘lielisks’ 
ietver to, ka esmu gan jauna, gan smu-
ka un radoša, skan labāk  nekā nopel-
niem bagātais,” jautri teic Guna. Lai 
arī viņa māca sākumskolas posmu, ar 
šiem bērniem komunicē arī visus turp-
mākos gadus, iesaistās kopīgos pasā-
kumos, turpina dzīvot viņiem līdzi arī 
pamatskolas un vidusskolas posmā. 
“Maniem pirmajiem skolēniem jau 
pāri trīsdesmit gadiem, daudziem jau 
ir savi bērni, kas tagad ir mani skolēni. 
Bērni neļauj novecot,” saka skolotāja.   

Šogad viņai ir ceturtā – izlaiduma 
klase, atkal priekšā neliela šķiršanās. 
Ar katru klasi esot citādāk, taču mīļi 
esot visi, ikviena klase iekrīt dziļi sir-
dī un ir grūti palaist un ielaist nāka-
mos. “Ir tik interesanti vērot, kā viņi 
aiziet līdz 9. un 12 . klasei. Šogad 12. 
klasi pabeigs manējie bērni, dubults 

izlaidums. Kādreiz šie puikas neprata 
kreklu aizpogāt, bet tagad tādi džentl-
meņi izauguši!” sajūsmināta Guna.  

Mācību stunda ir aina no cēliena
Vecāki neslēpj savu sajūsmu, ka 

viņu bērni tiek tieši pie skolotājas Gu-
nas, taču pati Guna atzīst, ka viņai 
nav kāda īpaša brīnumlīdzekļa, ar ko 
piesaista bērnus. “Būtībā skolotājs ir 
aktieris, katra stunda ir viena aina no 
cēliena. Cenšos dažādot metodes – pa-
dziedu, paplaukšķinu, lai visas maņas 
attīstās, tas bērnus mobilizē. Vados 
pēc situācijas, ja vajag, patēloju dus-
mīgu, teātra māksla labi noder,” stāsta 
skolotāja.  

Viņa uzskata, ka ikviens skolotājs 
cenšas darīt savu darbu pēc vislabākās 
sirdsapziņas, taču bērnu un vecāku no-
vērtējums ir svarīgs. “Ir jauki apzinā-
ties, ka caur manām rokām ir izgājuši 
labi cilvēki. Vēl lielāks prieks redzēt, 
ka mani skolēni ir sasnieguši vairāk 
nekā es.” 

Protams, laiks prasa savu, un bēr-
ni mainās ar katru paaudzi. Tie, kas 
pirms divdesmit gadiem šķita lielākie 
huligāni klasē, tagad būtu zelta vērtē, 
saka skolotāja. Bērnus kļūst arvien 
grūtāk motivēt mācīties. Viņu uzvedī-
bu un rīcību ietekmē daudzi faktori, 
tostarp ģimene. “Zemapziņā bērnam 
darbojas ģimenes attieksme pret iz-
glītību un citām lietām. Arī laikmets 
ietekmē. Bērni tagad ir daudz aktīvā-
ki, atvērtāki, hiperaktīvi. Ja kādreiz 
pirmajā skolas dienā nāca kautrīgi, 
bijīgi un paklausīgi, tagad tā vairs 
nav. Pirmajā klasē mācām pieaugušus 
cilvēkus uzrunāt uz Jūs. Arī digitalizā-
cija ir iespaidojusi bērnus, viņi ļoti ātri 
uztver visu jauno, ir apķērīgi, varbūt 
pat labāk kaut ko zina nekā es un pat 
pamāca. Arī skolotājam visu laiku ir 
jāmācās,” secina Guna un piebilst, ka 
arī pati cenšas dzīvot līdzi laikmetam 
un bērniem, apgūst jaunākās tehnolo-
ģijas, interesējas par bērnu psiholoģi-
ju, jaunākajām tendencēm pedagoģijā, 
tāpēc viņai nesagādā grūtības komuni-
kācija ar jauno paaudzi. 

Mainās arī mācību saturs, jaunus 
pavērsienus ievieš jaunā izglītības re-
forma, kas no skolotājiem prasa daudz 
laika, lai varētu gatavoties stundām 
atbilstoši jaunajām prasībām. Ne visi 
reformu jaunievedumi esot veiksmīgi, 
tāpēc tikai no skolotāja profesionalitā-
tes būs atkarīgs, vai bērns apgūs aka-
dēmiskās zināšanas – lasīt, rakstīt un 
rēķināt. Svarīgs ir individuāls darbs ar 
katru. “Varbūt esmu iesīkstējusi, taču 
uzskatu, ka burtu mācīšana pirmssko-
lā un atzīmju nelikšana sākumskolā 
ir izjaukusi pamatus. Dzīves pieredze 
liecina, ka tieši atzīmes motivē bērnus 
mācīties. Arī Ābece bērnam būtu jāmā-
ca pirmajā klasē. Protams, viedokļi da-
lās, katram ir sava izpratne, kā un ko 
bērniem mācīt. No katras reformas var 
paņemt arī ko labu,” saka skolotāja.  

Apgūt jaunas darba metodes skolotā-
ji šogad bija spiesti arī pandēmijas dēļ. 
Attālinātais mācību cēliens prasījis 
ļoti daudz laika, enerģijas un izdomas. 
“Tas bija liels izaicinājums. Metos iek-
šā kā revolucionārs ar domu, ka mēs 

to varēsim. Bet, kad arvien pagarināja 
šo termiņu, tas ļoti iztukšoja, neatlika 
vairs laika sev. Bija jāizdomā, kā visu 
pasniegt bērniem. Esmu pati mācīju-
sies attālināti, saprotu, cik grūti sevi 
piespiest apsēsties un izlasīt. Vajag 
simts un vienu metodi, lai piesaistītu 
viņu uzmanību, turklāt ne tikai vienas 
dienas, bet visas nedēļas griezumā,” 
saka skolotāja. Viņa iemanījās fi lmēt 
mācību vielu, izveidoja pat savu You-
Tobe profi lu, lai varētu nosūtīt bēr-
niem linku uz mācību video.

Taču skolotāja cer, ka šī situācija 
vairs neatkārtosies, jo bērni ir dažādi, 
ne katrs spēj strādāt patstāvīgi, dau-
dziem vajadzīga skolotāja klātbūtne 
un motivācija, kaut vai jāpaņem aiz ro-
kas. Grūti esot arī skolēnus disciplinēt 
savlaicīgi ķerties pie mācību stundām 
un iesūtīt skolotājai mājasdarbus. 

“Tiešajā kontaktā uzreiz redzama 
atgriezeniskā saite – vai bērns saprata 
vai nē. Kad mani mazbērni paaugsies, 
varēšu viņiem stāstīt, kā bija mācīties 
Covid laikā,” saka Guna. 

Ar mūziku uz tu
Sākumskolas klasēm Guna māca arī 

mūziku un vada kori. Savulaik pati 
mācījusies Daugavpils mūzikas skolā 
klavierspēli, bet nepabeidza skolu lielā 
attāluma un slodzes dēļ. Taču mūzika 
piesaistījusi viņu vienmēr, visa ģimene 
esot gana muzikāla. 

Mācoties Liepājas pedagoģiskajā in-
stitūtā, kas tolaik vienīgā sagatavoja 
sākumskolas skolotājus ar augstāko iz-
glītību, Guna atkal atgriezās pie mūzi-
kas. “Mūs iedalīja divās grupās – rūcēji 
un kaucēji. Tos, kuriem bija muzikālās 
dotības un bija kaut viens koridors 
mūzikas skolā iziets, iedalīja pie kau-
cējiem, mūs pārbaudīja pēc balsīm un 
attiecīgi mācīja mūzikas metodiku, va-
jadzēja arī klavieres spēlēt, diriģēt un 
dziedāt. Rūcējiem savukārt bija tikai 
teorija,” Guna ar smaidu atceras stu-
diju gadus. 

No darba brīvajā laikā Guna vada arī 
bērnu vokālo ansambli Dubnas kultū-
ras namā. Tas gan iznācis nejauši, jo 
sākumā uzaicināta bērniem mācīt lasīt 
dzejoļus, bet klāt nāca rotaļas, un pa-
mazām no pulciņa izveidojās vokālais 
ansamblis. “Vokālā pedagoga izglītības 

man nav, viss apgūts pašmācības ceļā 
– kā veidot un spēlēt pavadījumu, arī 
tagad pati apgūstu metodiku,” stāsta 
Guna. Ikdienā mūzika viņu pavada 
vienmēr, jo arī pašai patīk dziedāt. 
“Nevienā kolektīvā gan nedziedu. Ir 
gadījies dziedāt ballēs, bet tas prasa 
laiku.”

Pašlaik arī vokālā ansambļa no-
darbības nenotiek, bet attālināti mē-
ģinājumus vadīt neesot reāli, tāpēc 
ansambļa Gunai ļoti pietrūkst, jo tas 
esot sirdsdarbs. Arī bērni ilgojas pēc 
ansambļa. “Viņiem patīk, vasarā bērni 
jau sēž uz lieveņa un gaida atgrieža-
mies mēģinājumus. Covid laiks iecirta 
robu ansambļa darbībā, pārtraukums 
dezorganizē. Pēdējo reizi esam uzstāju-
šies vien martā. Sapirkti tērpi un au-
dumi tērpiem, viss gaida. Repertuāru 
cenšamies apgūt, bet vairāk sanāk pa-
dziedāt pašiem sev, taču tagad arī tas 
ir liegts. Ceram, ka drīz viss notiks,” 
saka skolotāja.  

Ēģiptes vietā -- dārzs
Vasaras mēnešos Gunu noteikti varē-

siet sastapt mājās, aktīvi darbojamies 
savā saimniecībā. Būdama liela pirts 
rituālu cienītāja, viņa pati sien aromā-
tiskas pirts slotas, kurās liek dažneda-
žādus augus, tostarp mētras. Sirdslie-
ta ir arī puķes, kas ik vasaru zied un 
smaržo piemājas dobēs. Bet visvairāk 
viņai patīk darboties siltumnīcā, kur 
aug retu šķirņu tomāti. Tomātu dēstus 
audzē Gunas mamma, kura meklē īpa-
šas, retāk sastopamas tomātu šķirnes. 
Šogad padevušies tik vareni tomāti, 
ka nebija iespējams tos pat salikt bur-
ciņās. “Tas ir mans vaļasprieks, patīk 
gatavot ziemai krājumus, lai var vēlāk 
atnest uz skolu un pacienāt kolēģus. 
Tas ir mans vasaras SPA kūrorts, tā-
pēc nevaru aizbraukt uz Ēģipti vai 
Turciju, jo man jāsasien pirtsslotas, jā-
izravē dārzs, tad nāk laiks konservēt, 
kāds tur kūrorts!” smejas Guna.  

Inese Minova
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P E R S O N Ī B A

Aiz katra no mums ir skolotājs
Ilona Anaņko-Bārtule ir visjau-

nākā skolotāja Sventes vidusskolā, 
kur jau piekto gadu māca skolēniem 
angļu valodu. Pirms dažiem gadiem 
viņa pati absolvēja šo skolu un vēl 
nesen pat iedomāties nevarēja, ka 
atgriezīsies Sventes vidusskolā jau 
kā pedagogs. Taču tagad ir gandarī-
ta, ka atradusi savu sirdsdarbu. 

No tulka par skolotāju 
“Mans stāsts saistībā ar skolu sā-

kās pirms četriem gadiem. Tobrīd biju 
Daugavpils Universitātes studente, 
mācījos trešajā kursā. Godīgi sakot, 
pat iedomāties nevarēju, ka reiz strā-
dāšu skolā un ka mani tas tik ļoti aiz-
raus,” stāsta Ilona. Daugavpils Uni-
versitātē viņa studēja angļu un franču 
fi loloģiju, paralēli studijām sāka strā-
dāt par tulku kādā uzņēmumā. Piedā-
vājums pasniegt angļu valodu skolā 
nācis diezgan negaidīti, turklāt mācī-
bu gada beigās, jo Sventes vidusskolā 
radās vakance. Ilonai uzzvanīja viņas 
dzimtās skolas direktors Aleksandrs 
Sibircevs, aicinot izmēģināt savus spē-
kus pedagoģijā. “Godīgi sakot, bija bail, 
bet direktors mani iedrošināja,” atzīst 
skolotāja. Mācību gads ātri beidzās, arī 
mācāmo klašu sākumā nebija daudz, 
tāpēc Ilona nepaguva saprast, vai viņai 
šis darbs patīk. 

Ieguvusi augstskolā bakalaura grā-
du, Ilona iestājās maģistrantūrā, taču 
izvēlējās studiju programmu “Tulks, 
tulkotājs” nevis pedagoģiju. “Manī jop-
rojām bija šaubas, vai gribu būt skolo-
tāja. Studēju divarpus gadus, paralēli 
strādāju skolā, bet praksē gāju par tul-
ku. Pēc maģistrantūras tomēr sapratu, 
ka gribu strādāt skolā,” saka Ilona.  

Lai iegūtu arī pedagoģisko izglītību 
un nepieciešamās zināšanas, Ilona šo-
gad iesaistījusies vērienīgajā skolotāju 
izglītības projektā „Mācītspēks”, ko īs-
teno nodibinājums „Iespējamā misija” 
sadarbībā ar Latvijas augstskolām. 
“Dzirdēju radio reklāmu un nolēmu 
izmantot šo unikālo iespēju gada laikā 
iegūt skolotāja profesiju un papildināt 
savas zināšanas. Negaidot izgāju vi-
sas trīs atlases kārtas un varēju sākt 
mācības. Man tas ir nopietns solis, jo 
prasības ir ļoti augstas,” atzīst Ilona. 
Pirmās nodarbības notika jau vasarā, 
apgūstot psiholoģiju, pedagoģiju un 
metodoloģiju. Ilona atkal kļuvusi par 
Daugavpils Universitātes studenti. 
“Mēs ne tikai mācāmies pedagoģiju, lai 
kļūtu par skolotājiem, mēs mēģinām 
pārņemt kaut ko jaunu no projekta un 
ieviest skolā. Līdz ar to atbildība ir ļoti 
liela.” 

Šobrīd Ilona jūtas pārliecināta, ka 
atradusi savu īsto profesiju un aici-
nājumu. Taču arī tulka zināšanas un 
prasmes viņai joprojām noder, izpalī-
dzot kolēģiem iztulkot kādus tekstus. 

Svarīgs ir atbalsts
Pastiprināta interese par svešva-

lodām Ilonai radusies, mācoties vi-
dusskolā. Tajā laikā Daugavpils Uni-
versitātē tika izveidota Humanitārā 
akadēmija jauniešiem, kam bija notei-
coša loma arī Ilonas dzīvē. Pieteikties 

šai akadēmijai Ilonu pamudinājusi vi-
ņas latviešu valodas skolotāja, redzot 
audzēknes interesi par valodām un 
sekmes valodu olimpiādēs. “Tā ir uni-
kāla iespēja, jo es, būdama vēl skolnie-
ce, varēju redzēt, kā notiek īstas lekci-
jas. Mums bija dažādas nodarbības - ar 
režisoriem, aktieriem, dažādās valodās 
– zviedru, ķīniešu un vācu valodā. Tur 
arī interese nostiprinājās,” savu nāka-
mo izvēli skaidro Ilona. Humanitāro 
akadēmiju viņa apmeklēja trīs gadus 
un pēc vidusskolas  nolēma studēt 
svešvalodas. Tagad viņa mudina iz-
mantot šo iespēju savus skolēnus un 
jūtas gandarīta, ka arī viņas skolēniem 
ir interese par valodām, ka kāds iet vi-
ņas pēdās, jautā padomu arī pēc skolas 
absolvēšanas. “Ir gandarījums, ja iz-
dodas palīdzēt skolēnam, ievirzīt viņu 
noteiktās sliedēs un saņemt paldies vai 
apsveikumu Skolotāju dienā. Patīkami 
just atdevi savā darbā,” teic Ilona. 

Arī pašai Ilonai savulaik bija un arī 
ir joprojām savs iedvesmas avots un 
stiprais plecs. “Aiz katra no mums ir 
skolotājs. Cilvēks, kas mani iedrošinā-
ja un ar savu piemēru rādīja, ka sko-
lotāja profesija ir aicinājums, ir manas 
skolas direktors Aleksandrs Sibircevs. 
Līdz ar šo skolotāju mainījās mans 
pasaules redzējums. Esmu viņam pa-
teicīga no visas sirds, jo viņš iedroši-
nāja mani brīžos, kad pati sev neticēju. 
Pateicoties viņam, turpinu mācīties. 
Viņa iedrošināta, startēju konkursā uz 
eTwinning semināru Vācijā. Man ne-
bija pārliecības, ka mani izvēlēsies, jo 
varēja piedalīties tikai divi skolotāji no 
Latvijas. Taču direktors teica: “Pamē-
ģini! Protams, ka tu tiksi!” Pēc nedēļas 
saņēmu atbildi, ka esmu pieņemta. 
Viņš vienmēr atbalstīs un dos pado-
mu,” stāsta Ilona. Uzsākot darbu sko-
lā, Ilonai nebija pieredzes, bijis neērti, 
ka bijušie skolotāji nu viņu sauc par 
kolēģi, mācījusies no savām kļūdām un 
skolēniem, allaž jutusi lielu atbalstu no 
savu kolēģu puses. Spēku Ilona rod arī 
savā ģimenē, kas neļauj nolaist rokas.

Rūpīgi plānojot, var paspēt visu
Ilona jau kopš studijām iemācīju-

sies veiksmīgi apvienot mācības ar 
darbu. Tas viņai izdodas, plānojot kat-
ru nedēļu, lai atlicinātu laiku arī sev, 
ģimenei un vaļaspriekam. “Skolotāja 
darba specifi ka ir tāda, ka nevar visu 
atstāt skolā, bet mājās tikai atpūsties. 
Es vienmēr gatavojos stundām tikai 
mājās, jo skolā jārisina citi aktuāli 
jautājumi. Mājās darbs dažkārt ievel-
kas līdz naktij, bet tā ir atbildība, jo 
skolotājam jāgatavojas katrai stundai. 
Arī mācības jāplāno. Es parasti veidoju 
sev tādu kā tabulu, kur sarakstu, kad 
un kāds darbs darāms, kad ir lekcijas,” 
dalās pieredzē Ilona. Kad viņa jūtas no 
visa nogurusi, ļaujas savam vaļasprie-
kam un uzcep kādu pīrāgu vai torti. 
Rosoties virtuvē, galva atpūšas.

Jaunās skolotājas darba ikdiena ir 
visai spraiga. Sventes vidusskolā Ilona 
vada arī franču valodas pulciņu, bet no 
šī gada māca franču valodu arī Dau-
gavpils Valsts ģimnāzijā. Savukārt 
divreiz mēnesī brīvdienās vada angļu 
valodas stundas neklātienes audzēk-

ņiem Sventes vidusskolā. 
“Tas bija viens no lielākajiem izaici-

nājumiem, jo neklātienē mācās dažāda 
vecuma cilvēki. Daudziem jau ir savas 
ģimenes, darbs. Sākumā bija grūti viņu 
priekšā iziet kā skolotājai,” atzīst Ilona. 
Tikai ar pieredzi viņa guva pārliecību, 
ka spēj ar visu tikt galā. Viņa ielāgo-
jusi, ka panākumi slēpjas savstarpējā 
cieņā, spējā atzīt savas kļūdas, to no-
vērtē jebkura vecuma audzēkņi. 

Gandrīz uzreiz Ilona tika arī pie 
savas audzināmās klases. Tā gan ir 
vismazākā klase skolā ar četriem sko-
lēniem. Renāts, Deniss, Maksims un 
Samanta esot ļoti pretimnākoši un 
atsaucīgi skolēni, ar kuriem Ilona ļoti 
lepojas, priecājas par katra sasniegu-
miem, pārdzīvo līdzi, cenšas atbalstīt. 
Audzināmā klase esot pavisam cita 
pieredze, jo tas ir ne tikai darbs ar sko-
lēniem, bet arī viņu vecākiem, tāpēc jā-
prot uz katru jautājumu paraudzīties 
ne tikai no pedagoga, bet arī no skolēna 
un vecāka redzespunkta. 

Laikmets ievieš savas korekcijas 
Lai arī Ilona vēl pavisam nesen pati 

sēdēja skolas solā, taču atzīst, ka jaunā 
paaudze jau ir citādāka. Arvien vairāk 
bērni izmanto dažādas tehnoloģijas 
un ar to ir jārēķinās. “Arī mums bija 
telefoni, taču mēs vairāk komunicējām 
viens ar otru, rakstījām špiķerus. Mūs-
dienās skolēni to neprot darīt, bet iz-
manto telefonus,” novērojusi skolotāja. 
Viņa uzskata, ka špiķeru rakstīšana 
ir laba lieta, jo rakstot skolēns vairāk 
iegaumē, tāpēc cenšas savās stundās 
ieviest “špiķeru rakstīšanu”, proti, pie-
dāvā skolēniem uz nelielām lapiņām 
rakstīt gramatikas likumus, lai to var 
izmantot vēlāk. Tas ne tikai trenē at-
miņu, bet arī māca no lielās informāci-
jas gūzmas atlasīt pašu svarīgāko. 

“Lai ieinteresētu skolēnus, pašam 
skolotājam jābūt ļoti mūsdienīgam, 
jāpārzina mūsdienu dziedātāji, kino, 
slavenības. Jauniešiem patīk, ka sko-
lotājs ar viņiem var parunāt ne tikai 
par mācību priekšmetu, bet arī citām 
tēmām, kas interesē jauniešus,” atzīst 
Ilona. To viņa ņem vērā arī angļu valo-
das stundās, cenšoties attīstīt skolēnu 
runas prasmi ar atbilstošas tēmas iz-

vēli. “Skolēniem patīk darboties inter-
aktīvi. Manām klasēm ir iepatikusies 
izglītojošā spēle “Kahoot!”, ko dažreiz 
izmantojam, lai nostiprinātu viņu zi-
nāšanas. Tā ir paaudze, kas tiecas uz 
mūsdienu tehnoloģijām, tāpēc jāmāca 
tās izmantot nevis tikai, lai spēlētos, 
bet lai ko iemācītos.” 

Pedagogiem savā darbā nākas sa-
skarties ar dažādiem izaicinājumiem 
un pārbaudījumiem. Tie šogad nāca 
ar attālinātām mācībām, kas bija liels 
pārbaudījums gan skolotājiem, gan 
skolēniem. Ilona atzīst, ka skolotājiem 
bija ātri jāiemācās strādāt pa jaunam, 
pasniegt savu mācību priekšmetu citā-
dāk. Un šajā situācijā bijis milzīgs sko-
las administrācijas atbalsts. “Bija sa-
režģīti. Darbs 24 stundas diennnaktī. 
Ne tikai pie datora, bet arī WhatsApp 
vietnē. Bija svarīgi norobežot darbu no 
atpūtas un citiem pienākumiem, jo ir 
grūti visu dienu būt šajā ritmā. Attā-
linātas mācības paredz daudz vairāk 
laika pavadīt pie datora, vairāk laika 
prasa gatavošanās stundām attālinā-
ti. Jāpārdomā, kādas tēmas dot, ko 
skolēni  var mācīties paši. Ļoti svarī-
gi nodrošināt atgriezenisko saiti,” pie-
redzē dalās skolotāja. Pirmais attāli-
nāto mācību posms pavasarī devis lielu 
pieredzi, arī skolēni ļoti ātri pie visa 
pieraduši, dažiem iepaticies mācīties 
mājās, grūtāk klājoties tiem, kam jā-
palīdz saviem jaunākajiem brāļiem un 
māsām mācībās. Sventes vidusskola 
nodrošinājusi ar datoriem visus, kam 
to iepriekš nebija. 

“Skolotājiem jau ir pieredze, tagad ir 
mierīgāk, jo puslīdz zinām, kā viss var 
notikt. Uztrauc tas, ka situācija var 
ieilgt un var neizdoties apgūt visu mā-
cību vielu. Taču ceram, ka attālinātais 
mācību process neieilgs un viss nostā-
sies savās vietās!” saka jaunā skolotāja 
Ilona Anaņko-Bārtule. 

Inese Minova
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Naujeniete Santa Bule ieguva 2. vietu vizuāli plastiskās mākslas konkursā
Šogad jūnijā Rēzeknē ARPC “Zei-

muļs” norisinājās Vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkursa “Radi ro-
tājot” 2. kārta, kurā Daugavpils nova-
du pārstāvēja 45 darbi. Konkursa dar-
bus vērtēja kompetenta VISC izveidota 
žūrija. No visiem Daugavpils novada 
45 iesniegtajiem darbiem četri tika iz-
virzīti dalībai 3. kārtā. Starp tiem ir arī 
Naujenes pamatskolas 9. klases skol-
nieces Santas Bules darbs  “Man bija 
liela sudraba sakta” (skolotāja Sandra 
Kokina), kas ieguva godalgoto 2. vietu. 

Aktīva dalībniece skolas dzīvē
Santai labi padodas lielākā daļa 

priekšmetu, viņas vidējā atzīme skolā 
ir 8 balles. Starp mīļākajiem priekš-
metiem ir vēsture un latviešu valoda: 
”Vēsture pievilina, jo ir interesanti uz-
zināt, kā cilvēki dzīvoja agrāk,” saka 
jauniete. Starp daudziem skolniekiem 
viņa izceļas arī ar aktīvu līdzdalību ci-
tos konkursos. Audzēkne jau otro reizi 
piedalās konkursā ”Zelta sietiņš,” kur 
pērn Santai tika pasniegta veicināša-
nas balva. Lai varētu piedalīties kon-
kursā, tika paveikts liels sagatavoša-
nās darbs un iemācīti dzejoļi. Konkursā 
”Lasīšanas stafete 2020”, kas ir domāts 
bērniem un jauniešiem, bija jālasa grā-
matas un jāpilda dažāda veida uzdevu-
mi. Santa bija viena no tiem, kas saņē-
ma apbalvojumus konkursā un naudas 
balvu. 2019. gada Daugavpils novada 
latviešu valodas un literatūras olimpi-
ādē Naujenes pamatskolas audzēkne 
ieņēma 3. vietu, parādot savas lasīša-
nas un pareizrakstības prasmes. 

Kopš 2. klases jauniete dzied folklo-
ras kopas ”Rūžeņa” kolektīvā. Kolek-
tīvs bieži uzstājas gan pasākumos savā 
dzimtajā pagastā, gan izbraukumos, 
savukārt viens no nesenajiem pasāku-
miem bija Juzefovas parka festivāls, 
kurā kolektīvs piedalījās līdz ar pārē-
jiem uzaicinātajiem kolektīviem. 

Dziedāšanas konkursos meitene pie-
dalījās jau vairākas reizes, savukārt 
pagājušajā gadā Līvānos Santa ieguva 

1. vietu. Tāpat jau no 2. klases katru 
gadu Santa piedalās skatuves runas 
konkursā. Patlaban skolniece aktīvi 
gatavojas vēstures un latviešu valo-
das olimpiādei, kaut gan līdz ar val-
stī ieviestajiem ierobežojumiem nevar 
būt droša par to norisi. Meitene sacer 
arī dzejoļus - viens no tiem tapa kon-
kursa ietvaros un ir veltīts mammai. 
2018./2019. m. g. Santa tika atzīta par 
Naujenes pamatskolas ”Gada skolēnu”. 
Šai nominācijai tiek izvirzīts skolēns, 
kuram ir augstas sekmes mācībās, 
panākumi konkursos vai olimpiādēs, 
kurš ir talantīgs, sabiedriski aktīvs un 
ir aktīvs skolas vides veidotājs. Jaunie-
te turpināja aizsākto tradīciju – ābeles 
iestādīšanu pie skolas. 

Mācās pati un vēlas mācīt jauno 
paaudzi

Savu dzimto skolu jauniete sauc par 
nelielu, bet ļoti mājīgu. Viņas klasē 
mācās tikai deviņi skolēni: ”Mazajās 
klasēs skolotājs var veltīt lielāku uzma-
nību katram skolēnam. To var atzīmēt 
pie plusiem. Lielajās klasēs tas būtu sa-
režģītāk,” saka Santa. 

Dzīvē vēl daudz kas var mainīties, un 

visticamāk šis darbs ir samērā grūts, 
atzīst Santa, bet patlaban skolniecei ir 
nodoms pēc skolas apgūt pedagoga pro-
fesiju, jo patīk ņemties ar bērniem.

Nākotnē Santai ir sapnis aizbraukt 
uz Ēģipti, lai redzētu piramīdas un 
iepazītu šīs valsts seno vēsturi, jo līdz 
šim neesot bijis iespējas paviesoties 
kaut kur tālu no dzimtenes. 

Labo darbu nedēļā jauniete kopā ar 
savas skolas biedriem devās sakopt 
Juzefovas baznīcu – sagrāba tās terito-
rijā nokritušās lapas. 

Santas ģimenē ir mamma un vecākā 
māsa, kura jau strādā policijā un dzīvo 
atsevišķi. Mājās ir arī kaķis un suns, 
bet kādreiz saimniecībā turēja arī goti-
ņas. Par bērnību, kad visi dzīvoja kopā, 
Santa atminas tikai labo. 

”Man daudzi jautā, kā es visur paspē-
ju piedalīties, bet es nezinu. Es vienkār-
ši plānoju savu laiku un daru. Mēģinu 
to pavadīt lietderīgi,” skaidro Santa.

Konkursa “Radi rotājot” nākama-
jā kārtā Daugavpils novadu, izņemot 
Santu, pārstāvēs arī Kalupes pamat-
skolas skolnieks Daniels Celpanovs ar 
darbu “Dzenītim raibi svārki” (skolotā-
ja Renāte Vēlika), Špoģu vidusskolas 

skolniece Anastasija Kosoņa ar darbu 
“Krustim’i deju, krustim’i lecu” (skolo-
tāja Antra Dombrovska) un Zemgales 
vidusskolas skolniece Evelīna Lazdov-
ska ar darbu “Rotāsim ar dziesmām” 
(skolotāja Tatjana Kavševiča).

Konkursa dalībnieki tika aicināti pē-
tīt tēmas “Rotas”, “Rotājumi”, “Rotāša-
nās”, “Rotāšana” dabā, sadzīvē, telpā, 
kultūras mantojumā, tai skaitā lat-
viešu tautas folklorā, radot tradīcijās 
balstītus, mūsdienīgus darbus dažādās 
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
tehnikās. Konkursu veido trīs norises: 
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
darbu konkurss – izstāde, tērpu kolek-
ciju skate, radošo darbnīcu konkurss.

Konkursa mērķis ir veicināt bēr-
nu un jauniešu pilsonisko līdzdalību, 
kultūras izpratni un pašizpausmes 
mākslā lietpratību, tādējādi iesaistot 
Dziesmu un deju svētku tradīcijas sa-
glabāšanā un kopšanā.

Tērpu kolekciju skates un Radošo 
darbnīcu konkursa 2. kārta tiek plā-
nota 2021. gada aprīlī Rēzeknē ARPC 
“Zeimuļs”. Tērpu kolekcijā piedalīsies 
pārstāvji no Zemgales vidusskolas (sko-
lotāja Tatjana Kavševiča) un no Špoģu 
mūzikas un mākslas skolas (skolotājs 
Valdis Grebežs). Savukārt Radošo 
darbnīcu konkursa 2. kārtā Daugav-
pils novadu pārstāvēs Zemgales vidus-
skolas komanda (skolotāja Tatjana Ka-
vševiča). 3. kārtas norise tiek plānota 
Rīgā skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku laikā 2021. gada 4. - 10. jūlijā.

Daugavpils novada Izglītības pārval-
de apsveic vizuālās un vizuāli plastis-
kās mākslas darbu 2. kārtas dalībnie-
kus un skolotājus, kā arī vēl veiksmi 
nākamajās konkursa kārtās!

 Ar Santu Buli sarunājās
 Dainis Bitiņš

Vabolē iedzīvina vakarēšanas senās tradīcijas

29. septembrī, kad latvieši svin ru-
dens saulgriežus - Miķeļdienu, Skrin-
du dzimtas muzejs aicināja atcerēties 
un iepazīt senču vakarēšanas tradīci-
jas. Vaboles vidusskolas jauniešus ar 
latviešu tradīcijām iepazīstināja etno-

grāfi skais ansamblis “Vabaļis”, vietē-
jais amatnieks Varis Vilcāns un saim-
niece Ināra Mukāne. 

Jau kopš seniem laikiem latviešiem 
bija ierasts tumšos rudens un ziemas 
vakaros pulcēties kādās mājās, lai ko-

pīgi padziedātu, uzgrieztu kādu danci, 
ietu rotaļās un veltītu laiku dažādu 
rokdarbu darināšanai. Šādas vakarē-
šanas Latgalē sauktas par suprātkām. 
To laikā ļaudis gan pastrādāja, gan at-
pūtās, bet jaunas meitas sev pielocīja 

pūru. Tieši šādu pasākumu laikā vecā 
paaudze nodeva jauniešiem savas gud-
rības un pieredzi. Mūsdienās šī tradīci-
ja ir izzudusi, taču vēl glabājas vecākās 
paaudzes atmiņās. Skrindu dzimtas 
muzejs ir nolēmis šo aizmirsto tradīciju 
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celt saulītē un mācīt jaunajai paaudzei.  
Skrindu dzimtas muzeja direkto-

re Anna Lazdāne stāsta, ka muzeja 
projektam “Vakarēšana munā sātā” 
izdevies gūt fi nansējumu Latgales kul-
tūras programmu konkursā. Projekta 
ietvaros notika ekspedīcija, kuras lai-
kā ierakstītas tuvāko kaimiņu pagastu 
ļaužu atmiņas par vakarēšanas tradī-
cijām. “Izrādās, tā ir sanākšana kopā, 
padziedāšana, kāda amata prasmju 
apgūšana. Vienā mājā bija aušanas 
tradīcijas, citās bija kalēji vai  prasmī-
gi amatnieki. Cilvēki vērpa šķeterēja, 
tina dziju, auda segas, rakstainus dvie-
ļus, galdautus. Tāpēc arī tām sieviņām 
pūrs ir tik bagāts,” saka Anna. Toreiz 
dažādi stāsti un pieredze tika nodota 
no mutes mutē, tāpēc šādas tikšanās 
bija ļoti vērtīgas. Vakarēšanas laikā 
mājas saimniece ciemiņiem sarūpēja 
gardu un sātīgu maltīti, lika galdā da-
žādus gaļas ēdienus, sautētus kāpos-
tus, vārītus kartupeļus, krāsnī ceptus 
pīrāgus, pankūkas, ko nu kuram ļāva 
rocība. “Šodien mēs uzskatām par ļoti 
ekskluzīvu lietu lietot dabisku pārtiku, 
ekoloģiskā vidē audzētu, bet toreiz tā 
bija ierasta lieta. Tāpēc cilvēki priecā-
jās, dziedāja, ēda. Saime pulcējās kopā, 
saimes bija lielas. Šodien mēs esam 
tālu no tā visa. Tāpēc arī mēs gribējām 
iemūžināt, parādīt jaunajai paaudzei, 
ka var pulcēties kopā, būt kā viena 
saime,” saka muzeja direktore. Diem-
žēl Covid-19 mainīja plānoto pasāku-
ma norisi, liedzot uz to aicināt daudz 
apmeklētāju, tāpēc galvenā auditorija 
bija vidusskolas jaunieši.

Ekspedīciju laikā uzrunāto teicēju 

stāstītais ir ierakstīts diktofonā, dāvi-
nājumā no iedzīvotājiem iegūti vērtīgi 
seni rokdarbi un trauki, kas atradīsies 
muzeja krājumā un būs apskatāmi iz-
stādēs. 

Diemžēl daudzu cilvēku, kas zinā-
ja senās vakarēšanas tradīcijas, vairs 
nav šai saulē. Pagasta lepnums ir et-
nogrāfi skais ansamblis “Vabaļis”, kura 
dziedošās sievas vēl atmin savu bērnī-
bas un jaunības laiku, kad vakarēšana 
tika piekopta pašu saimē. Viņas lab-
prāt dalījās ar jauniešiem savās zinā-
šanās, aicināja minēt mīklas un iepazīt 
senos tautas ticējumus.

Ansambļa teicēja Veneranda Putro-
ma skaidroja jauniešiem, kas tad īsti ir 
Miķeļi un kā tos svinēja agrāk. Miķeļi 
tiek saukti par rudens saulgriežiem, 
kad diena kļūst tikpat gara kā nakts. 
Līdz Miķeļdienai visiem lauku darbiem 
jābūt padarītiem, atliek tikai apart 
laukus. Kad raža jau novākta, ļaudis 
sanāk kopā pie klātiem galdiem, dzied, 
dejo. Tas arī bijis laiks, kad puiši sev 
lūkojās līgavas, lai vestu mājās saim-
nieci un dzimtai būtu turpinājums.

Savās zināšanās un prasmēs ar jau-
niešiem dalījās Vaboles amatnieks 
Varis Vilcāns. Viņa meistarklasē jau-
nieši mācījās no koka detaļām pagata-
vot oriģinālus vēja zvanus. Daudzi šai 
nodarbei ķērās klāt gana nopietni un 
uzmeistaroja sev neparastus dekorus.  

Amatnieka darbarīku kastē var ie-
raudzīt dažādus interesantus instru-
mentus, dažus no tiem viņš uzmeista-
rojis pats. Ar tiem viņš no koka darina 
daudzveidīgus radošus un praktiskus 
izstrādājumus. 

Teicams amatnieks bijis Vara vec-
tēvs, pratis gan apavus labot, gan ka-
rotes grebt, tāpēc attiecīgi darbarīki al-
laž bijuši viņu mājās un Varis ar laiku 
iemācījies arī pats tos likt lietā. 

Pasākuma laikā viņš greba ķipīti 
pirtiņai no vēja izgāztas liepas, ko uz-
gājis tepat Vaboles parkā. Meistars 
atklāj, ka no liepas koka karotes iznāk 
vieglas un tāpēc ērtas lietošanā. Varis 
meistaro dažāda veida un formas karo-
tes, katrai no tām ir savs pielietojums, 
eksperimentē ar dažādu kokmateriālu. 
Amatnieks atklāj, ka izmēģinājis vei-
dot karotes no akācijas koka, taču sa-
pratis, ka šādas karotes nav lietojamas 
zupas strēbšanai, jo koksne izraisa 
alerģiju. Iespējams, koksne ir indīga, 
tāpēc labāk to izmantot tikai dekoratī-
vos nolūkos. Aromātiska ir ābeles kok-
sne, bet to var izmantot tikai svaigu, jo 
izžuvusi tā nepadodas apstrādei. 

Kad izstrādājumi ir gatavi, svarī-
gi tos pareizi izžāvēt, lai materiāls 
nesaplaisātu. Varis pamāca, ka vis-
vienkāršākais paņēmiens ir ietīt koka 
priekšmetus avīzēs un ielikt celofāna 
maisiņā. Avīzes uzsūc lieko mitrumu, 
atliek vien tās regulāri nomainīt.

Pie viņa galdniecības piederumiem 
noliktas dažādas formas karotes, arī 
kāda ar ļoti īsu rokturi. Amatnieks at-
zīst, ka šo izgatavojis pēc pasūtījuma 
kādam sirmgalvim. Tā kā vecajam cil-
vēkam trīc rokas, viņam esot grūti no-
turēt parastu zupas karoti, bet šāda ar 
īsu rokturi viegli iegulst rokā un ir ērti 
lietojama. 

Ieklausoties amatnieka stāstītajā, 
varēja uzzināt arī dažādas citas inte-

resantas lietas, piemēram, par kādu 
atradumu, kas nāk no grāfu Plāteru-
Zībergu muižas Līksnā. Tas ir kāds 
interjera fragments, neliels svečturis, 
kas savulaik rotājis plauktiņu ar dvie-
ļu turētāju. To pēc ugunsgrēka muižā 
1905. gadā atradis viņa vecvectēvs 
muižas dārzā. Svečturis bija salūzis un 
gadu desmitiem glabājās mājās, taču 
pērn Varis to salaboja.

Patīkama rosība pasākumā laikā 
notika arī Skrindu dzimtas muzeja 
Kulinārā mantojuma telpā, kur saim-
niece Ināra Mukāne gatavoja maltīti 
vakarēšanas pasākuma dalībniekiem. 
Uz plīts kastroļos vārījās kartupeļi un 
sutinājās skābēti kāposti, pannā čurk-
stēja desiņas, bet krāsnī cepās garda 
ābolkūka un āboli, kas tika pasniegti 
ar putukrējumu un biezpienu. 

Lai arī sutinātus kāpostus prot gata-
vot vai ikviena saimniece, taču katrai 
tie izdodas atšķirīgi. Ināra atzīst, ka 
nekāda liela noslēpuma viņai neesot 
– viņa liek katlā sutināties skābus kā-
postus, klāt pievieno apceptus sīpolus, 
lauru lapas, garšvielas un sautē gata-
vus. Kāpostus viņa skābē pati ar bur-
kāniem, ķimenēm, sāli un cukuru. Šie 
tapuši divas dienas iepriekš.  Arī pašai 
sutināti kāposti ikreiz iznākot citādāk. 

Nākamā vakarēšana ieplānota 10. 
novembrī - Mārtiņdienā, kad uzmanī-
bas centrā būs danči un rotaļas, tāpat 
varēs apgūt dažādas amatu prasmes 
un izbaudīt saimnieces gatavotos Lat-
gales ēdienus. 

Inese Minova

 Jaunieši radoši iepazīs ezeru resursus

Noslēdzies Daugavpils novada do-
mes īstenotais Zivju fonda projekts 
“Dažādu sabiedrības grupu izglītošana 
par Daugavpils novada zivju resur-
siem” pasākumā “Sabiedrības infor-
mēšanas pasākumi par zivju resursu 
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu 

jošiem faktoriem ūdenstilpēs, ko vadīja 
Daugavpils Universitātes vadošā pēt-
niece Dr.biol. Muza Kirjušina.  Notika 
Daugavpils novada domes un pagastu 
pārvalžu speciālistu,  ezeru apsaim-
niekotāju, kā arī Daugavpils novada 
deputātu pieredzes apmaiņas brau-
ciens uz Alūksnes un Burtnieka ezeru. 
Vērtīgas bija tikšanās un pārrunas ar 
Alūksnes novada domes un Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 
pārstāvjiem un iepazīšanās ar sasnieg-
to Alūksnes ezera apsaimniekošanā, 
kā arī Burtnieku novada domes speciā-
listiem par Burtnieku ezera apsaim-
niekošanu.

izmantošanu, atražošanu un aizsardzī-
bu, arī publicistikas izdevumi, mācību 
vai uzziņu literatūra, informatīvi izglī-
tojoši televīzijas raidījumi vai radiorai-
dījumi”.

Projekta mērķis bija izglītojošo ma-
teriālu sagatavošana dažādām vecuma 
grupām, tai skaitā bērniem un jaunie-
šiem, šī materiāla izmantošana novada 
skolās, novada pašvaldības teritorijā 
rīkotajos pasākumos (Novada dienās, 
pagasta svētkos u.c.), kā arī ezeru un 
upju apsaimniekošanā iesaistīto perso-
nu apmācības un pieredzes apmaiņas 
organizēšana. 

Projekta rezultātā ir sagatavoti in-

teresanti izglītojošie materiāli dažā-
dām vecumu grupām – puzle un do-
mino ar ezera iemītniekiem – zivīm, 
kukaiņiem, gliemežiem, augiem, kā 
arī atklātņu komplekti ar Daugavpils 
novadā biežāk sastopamajām zivju su-
gām. Ir sagatavotas arī pildspalvas un 
atstarotāji ar Zivju fonda un Daugav-
pils novada logotipiem. Tiklīdz beigsies 
ar COVID-19 izplatīšanos saistītie ie-
robežojumi, sagatavotie materiāli tiks 
izmantoti pasākumiem skolās un Dau-
gavpils novadā rīkotajos pasākumos. 

Novada ezeru apsaimniekotāji un citi 
interesenti piedalījās seminārā par ziv-
ju slimībām un zivju veselību ietekmē-
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Norisinājās Daugavpils novada 2020. gada čempionāts krosā
6. oktobrī norisinājās ilggadējais 

pasākums - Daugavpils novada čem-
pionāts krosā un skolēnu krosa stafe-
tes. Laika gaitā pasākums norisinājās 
dažādās vietās – Silenē, Vabolē, bet 
nu jau 2. reizi krosa sacensības notika 
Jaunsventes muižas parkā. Čempionā-
ta mērķis ir popularizēt vieglatlētikas 
skriešanas disciplīnas jaunatnes vidū 
un noskaidrot novada labākos krosa 
skrējējus.

Sacensībās piedalījās Daugavpils no-
vada vispārizglītojošo mācību iestāžu 
audzēkņi un novada pagastu izlases 
komandas. Kopumā tika pieteiktas 12 
skolu komandas no septiņiem pagas-
tiem. 

Dalībnieki tika sadalīti dažādās ve-
cuma grupās, sākot no 2002. gadā dzi-
mušajiem un visbeidzot ar 2009. gadā 
dzimušiem (un jaunākiem). Lielākās 
distances (1500 m jauniešiem un 1000 
m jaunietēm) skrēja 2004. gadā dzimu-
šie un vecāki skolēni, savukārt pārējie 
piedalījās īsākās stafetēs (3x300 m un 
3x500 m).

”Ņemot vērā, ka pavasarī krosa sa-
censības nenotika, sanāk, ka pēdējais 
līdzīgais pasākums norisinājās pirms 
gada. Līdz ar to distances ir nedaudz 
īsākas nekā bija parasti. Mazākai gru-
pai tie bija 300 m, jauniešiem distan-
ce bija 1500 m. Tas tika izdarīts, arī 
ņemot vērā trases sarežģītību, kas ir 
samērā smaga, daudziem to ir grūti 
skriet,” skaidro sacensību galvenais 
tiesnesis Jānis Petrovskis.

Uzvarētājus noteica pēc vieglatlē-
tikas sacensību noteikumiem: 1. – 3. 

vietas ieguvēji tika apbalvoti ar me-
daļām, savukārt neofi ciālajā komandu 
vērtējumā komandas tika izvērtētas 
pēc izcīnīto medaļu skaita.

Jauniešiem 1500 m distancē pir-
mais fi nišā nokļuva Mareks Meženiks 
no Kalupes pagasta, 2. vietu ieguva 
Ilmārs Klaucāns no Sventes pagasta, 
savukārt 3. vietas ieguvējs - Edmunds 
Lukaševičs no Višķu pagasta. Jaunie-
tēm 1. vietu ieguva Zlata Pancerko no 
Lauceses pagasta, 2. vietā palika Jūli-
ja Laskina no Kalupes pagasta, savu-
kārt 3. vietā - Elāna Gavrilova (Kalu-
pes pagasts).

Kā pastāsta Mareks Meženiks, ne-

skatoties uz valstī ieviestajiem ierobe-
žojumiem, ikdienā viņš turpina nodar-
boties ar vieglatlētiku:

”Diemžēl valda neskaidrība par šī 
gada dažāda mēroga vieglatlētu sa-
censībām, tādēļ nevaru pateikt, kādi ir 
turpmākie plāni, bet pastāvīgi trenējos, 
pildot trenera iesūtītos uzdevumus. Lai 
sasniegtu rezultātu, ir attiecīgi jātrenē-
jas.” Jaunā vieglatlēta specializācija ir 
vidējā garuma distances (800 m – 3000 
m). 1. vietu Daugavpils novada rudens 
krosā viņš ieguva arī pagājušogad.

Zēniem (2005. – 2006. dz. g.) 3x 500 
m distancē 1. vietu ieguva -  Sventes 
vidusskola, 2. vietā Lāču pamatskolas 

1. komanda, savukārt 3. vietā Zemga-
les vidusskolas komanda. Meitenēm 
1. vieta Salienas vidusskolai, savukārt 
2. vieta Špoģu vidusskolai.

2007. – 2008. dz. g. zēniem 3x 500 
m distancē 1. vieta Naujenes pamat-
skolai, 2. vieta Sventes vidusskolai, 
savukārt 3. vieta Špoģu vidusskolai. 
Meitenēm 1. vietu ieguva Medumu 
pamatskola, 2. vietu Lāču pamatskola, 
savukārt 3. vietu Sventes vidusskola.

2009. dz. g. un jaunāko gadu zē-
niem 3x 300 m distancē: 1. vieta 
Kalupes pamatskolas 1. komandai, 2. 
vieta Špoģu vidusskolai, savukārt 3. 
vietā ierindojās Kalupes pamatskolas 
2. komanda. Meiteņu kategorijā 1. 
vieta Kalupes pamatskolai, 2. vieta 
Lāču pamatskolai, savukārt 3. vieta 
Medumu pamatskolai.

Pēc medaļu neofi ciālā vērtējuma, 1. 
vietā ierindojās Sventes vidusskola, 
kura ieguva kopskaitā sešas medaļas 
– divas zelta, divas sudraba un divas 
bronzas. 2. vietā ierindojās Kalupes 
pamatskola, kura ieguva pa divām zel-
ta un bronzas medaļām. Špoģu vidus-
skola izcīnīja kopumā piecas medaļas, 
par vienu vairāk nekā kalupieši, taču 
palika trešie, jo zelta medaļa bija tikai 
viena. Tāpat Špoģu sportisti ieguva 
trīs sudraba medaļas un vienu bronzu. 

Apsveicam sacensību dalībniekus 
un uzvarētājus ar veiksmīgi izdevušos 
krosa pasākumu!

Dainis Bitiņš

Dižojies Kalupē!
Septembra izskaņā Kalupē tika svi-

nēti gada auglīgākās daļas svētki – Mi-
ķeļi. Šogad tie tika godināti citādākā 
gaisotnē - ,,Dižošanās Kalupē”. Ar ko 
tad mēs varam dižoties? Kalupes pa-
gasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele 
teic, ka ar cilvēkiem - gan ar kalupie-
šiem, gan ar kaimiņiem, kuri ir ne tikai 
labi darba darītāji, bet arī atrod laiku 
iesaistīties pagasta sabiedriskajā dzī-
vē.

Jau rīta agrumā Kalupes centrā Ka-
lugu ģimene rosījās pie savas mājas: 
sievietes rotāja pagalmu, vīrieši izmē-
ģināja retro motociklu. Plašajā tehni-
kas parādē savu varēšanu, čaklumu 
un spēju izpausties demonstrēja  kā 
stiprā dzimuma pārstāvji, tā arī jaun-
kundzes. Apmeklētāju acis priecēja 
visdažādākā tehnika - no ķerrām, ri-
teņiem un motocikliem līdz lielajiem 
spēkratiem. Rudenīgās noskaņās ro-
tātas bija Seiļu, Zavadsku, Nešporu 
ģimeņu mašīnas, Mežvidu dejotāju bu-
siņš un Kalupes pagasta tehnika. Vis-
atraktīvākais un vissaimnieciskākais 
parādes dalībnieks Valentīns Kuklis 
ieradās pasākumā ne tikai izrādīt savu 
tehniku, bet arī pārdot organisko mēs-
lojumu. Liela uzmanība tika veltīta 
Kaspara Mukāna restaurētajam trak-
toram ,,Jumza”. Sevišķi pucēts bija 
Jura Kudeikas zirgs Reģīnas Baikas 
droškas pajūgā. Ar saviem motocik-
liem dižojās Līksnas, Dubnas, Daugav-
pils pilsētas un Vārkavas novada vīri 
un sievas. Sevišķu sajūsmu radīja paši 
jaunākie dalībnieki - Katrīna Škutāne, 

Mihails Rakickis, Adrians Sergejevičs, 
Daniels Draška.

Tehnikas parādē redzētais iedves-
moja visus klātesošos, kurus uzmun-
drināja un sveica apjumības svētkos 
,,dāmas” no tālajiem kolhoza laikiem, 
dāvinot maizes klaipiņus. Pasākuma 
vadītāji, iejutušies ,,Mērnieku laiku” 
tēlos, dižojās ar saviem cilvēkiem, viņu 
sasniegumiem, jo, kā teicis Ķencis, ja 
būs turīgi zemnieki, tad kāds kumoss 
būs arī viņam.

Zaļā pļava aiz skolas Kalupes iedzī-
votājus un viesus vilināja ar ēdienu 
smaržu, sārtajiem brūkleņu un dzēr-
veņu groziem, dārzeņiem un medu. 

Mielastu galdi šai dienā bija ēdieniem 
pārpilni! Kur nu bez saimniecēm! Kār-
dinoši, spīdīgi pīrāgi un smalkmaizītes, 
sieru dažādība Vijai Grigorjevai, Inārai 
Mukānei, Terēzijai un Rinaldam Sima-
novičiem, medus – Annai Melnei un 
Kornēlijai Jonānei, dārzeņi - Amandai 
Aleksejevai un Inārai Mukānei. Par 
Virognas garšīgajām pankūkām dau-
dzi vēl ilgi runās. Cilvēku rinda veido-
jās pēc Aglonas maizes, kas tika ātri 
izpirkta.

Vienlaicīgi hokeja laukumā notika 
zīmējumu konkurss bērniem ,,Mana 
sapņu mašīna”, ko vadīja Meģija Au-
dzere un Valērija Laskina. Visintere-

santākie zīmējumi  bija Anastasijai 
un Maksimam Sidarevičiem, Egilam 
Audzeram, Iļjam Bogdanovam, Mar-
tinam Melderim, Robertam Osipovam 
un Aleksandram Nazarovam.

Apmeklētāju uzmanību piesaistīja 
arī pasākuma vadītāji- tēli no ,,Mērnie-
ku laikiem”, kuri savos humoristiska-
jos izteicienos atspoguļoja  mūsdienu 
problēmas - liekulību, intrigu vērpējus 
un skauģus – un slavēja Kalupes un 
tuvāko pagastu saimnieces un vīrus, 
folkloras kopu ,,Kolupka”, vīru vokālo 
ansambli ,,Čvartaks” un Mežvidu līnij-
deju kolektīvu ,,Chilly cha cha”. 

Ar skaļiem aplausiem skatītāji sagai-
dīja zirgu sētas ,,Klajumi” saimniekus  
Ilzi Stabulnieci un Viktoru Piļščikovu. 
Viņu stāsts un sinhronās, fi gurālās 
jāšanas priekšnesums, vizināšanās 
modernā poļu ražojuma divjūga zir-
gu vagonetē, izjādes ar zirgiem un ar 
mazo ponija ķēvīti - saimniece Irēna 
Seimane - atstāja neaizmirstamus mir-
kļus un sajūtas. Pasākuma noslēgumā 
saimnieki veica labdarību, priecējot  
SAC ,,Pīlādzis” un VSAC ,,Latgale” fi -
liāles ,,Kalupe” klientus.

Pateicamies gan kalupiešiem, gan 
viesiem no tuvākās apkārtnes - visiem, 
kas piedalījās pasākumā ,,Dižošanās 
Kalupē”. 

Pasākumu atbalstīja Daugavpils no-
vada dome un Kalupes pagasta pārval-
de.

 Inita Ivdra,
Kalupes pagasta 

kultūras darba vadītāja 
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Ievārījuma diena Salienā
Salienas pagastā par jauku tradīciju 

kļuvusi Ievārījuma diena, kad vietējās 
saimnieces sanāk kopā, lai dalītos ar 
savām ievārījumu receptēm un pado-
miem to pagatavošanā, kā arī lai pa-
cienātu cita citu ar pašu pagatavoto 
ievārījumu. 

Šogad pasākuma dalībnieki tika 
aicināti ne tikai degustēt, bet arī ie-
saistīties kulinārā meistarklasē un 
iemācīties izmantot ievārījumus gar-
du desertu pagatavošanā. Iedvesmu 
darboties improvizētajā virtuvē uzbūra 
Salienas kultūras nama senioru vokā-
lais ansamblis "Melodija".

Salienas Kultūras nama vadītāja 
Jeļena Ondzule stāsta, ka Ievārījuma 
diena tiek svinēta jau trešo gadu un 
kļuvusi par populāru pasākumu, jo 
ievārījuma tēma vietējiem ļoti patīk. 
“Daudzi vietējie iedzīvotāji paši mājās 
vāra ievārījumus un labprāt dalās ar 
savām receptēm. Pērn mēs arī veido-
jām ievārījuma burciņu dizainu, bet 
šogad izdomāju kaut ko citādāku – ne-
vis gatavot ievārījumu, bet kaut ko no 
ievārījuma,” saka Jeļena. Daudzām 
vietējām saimniecēm piemājas dārzi-
ņos šogad padevusies laba ābolu raža, 
tāpēc jautājums “Ko darīt ar āboliem?” 
esot ļoti aktuāls. Jeļena rosināja saim-
nieces iemācīties pagatavot ļoti gardu 
desertu no āboliem franču gaumē, ko 
var pasniegt ar jebkuru ievārījumu.  

Pie galdiem un pannām sākās rosība, 

un drīz vien telpu piepildīja ceptu ābo-
lu smarža. Saldais ēdiens ir viegli pa-
gatavojams, gards un arī sātīgs. Ābolus 
vispirms nomizo un sagriež šķēlēs, tad 
tās apviļā miltos un apcep sviestā. Ga-
tavās ābolu šķēlītes kārto šķīvī, virsū 
uzliek karoti putukrējuma un vairākas 
piciņas dažāda ievārījuma. 

Reizē ar pasākuma dalībniecēm pie 
galdiem rosījās arī pati kultūras nama 
vadītāja Jeļena Ondzule. Viņa sapu-
toja saldo krējumu deserta rotāšanai 

un pati pagatavoja kādu gardu našķi, 
ko var pasniegt pie gaļas ēdieniem – 
mērci no upeņu ievārījuma un mārrut-
kiem, kas tika pasniegta ar vārītiem 
cīsiņiem. 

Iepriekšējos Ievārījuma dienas pasā-
kumos iekrājies liels daudzums dažādu 
recepšu, kas apkopotas albūmā kopā 
ar ievārījuma fotoattēliem. Pasākuma 
laikā bija iespēja pārlapot šo albūmu 
un smelties jaunas idejas, ko ikvienam 
izmēģināt savā virtuvē. Eksperimentēt 

ar dažādām garšām patīk arī Salienas 
pagasta bibliotēkas vadītājai Irēnai 
Avlasinai, kura vietējo saimnieču vēr-
tējumam šoreiz bija sarūpējusi ābolu 
šokolādes pastu. Tā arī lieliski papildi-
nāja ābolu desertu.

Irēna atzīst, ka āboli viņas mājā ir 
ļoti iecienīts produkts, jo tas ir ļoti uni-
versāls un veselīgs produkts. Irēna no 
āboliem vāra gardu ievārījumu kopā 
ar ķirbi, burkānu un citronu. “Tā kā es 
esmu vecmāmiņa, arī saviem mazbēr-
niem piedāvāju šo lielisko ievārījumu, 
kurā ir minimāls daudzums cukura, 
bet maksimāli daudz vērtīgu vielu,” 
saka Irēna. Šogad viņa eksperimen-
tē ar jaunām garšām un izmēģinājusi 
ābolu šokolādes pastu. To pagatavot 
esot ļoti vienkārši, atliek vien paras-
tam ābolu biezenim pievienot nedaudz 
kakao pulvera. Pašu recepti viņa jau 
labu laiku iepriekš uzgājusi internetā, 
bet šogad beidzot nolēmusi izmēģināt. 
Rezultāts patīkami pārsteidza ne tikai 
pašu saimnieci, bet arī mājiniekus un 
Ievārījuma dienas dalībnieces, tāpēc 
burciņa tukšojās ļoti ātri. 

Kad visi darbi virtuvē bija galā, pie-
nāca laiks baudīt tēju ar nupat pagata-
voto ābolu desertu, dalīties iespaidos, 
pierakstīt receptes un kalt plānus nā-
kamā gada pasākumam. 

Inese Minova

 Idejas zelta rudens baudīšanai Daugavpils novadā
Rudens, neapšaubāmi, ir viens no 

krāšņākajiem gadalaikiem, kad īpaši 
gribas baudīt dabas skaistumu, ne-
drūzmējoties ļaužu pūļos. Daugavpils 
novadā ir atrodami pasakaini skaisti 
parki, dabas takas un atpūtas vietas 
pie ūdeņiem, kur rudens jau pilnā 
sparā veido savu košo dabas mākslu, 
lai vēl priecētu mūs ar krāsu daudz-
veidību pirms ziemas iestāšanās.

Piedāvājam interesantus dabas ob-
jektus apskatei:

Dabas parks “Daugavas loki” iz-
veidots, lai saglabātu unikālos dabas 
kompleksus, dabas, kultūrvēstures 
vērtības un maz pārveidotās savda-
bīgās ainavas Daugavas augšteces 
senlejas Naujenes – Krāslavas posmā. 
Daugavas loki tiek uzskatīti par senā-
kajiem ielejas veidojumiem Latvijā.

Jezupovas (Juzefovas) muižas 
parks. Šajā parkā, līdzīgi kā citos 
muižu parkos, atrodamās koku sugas 
ir ļoti īpašas. Juzefovas parka īpašo 
atmosfēru veido simtgadīgas Eiropas 
ciedru priedes, korķa goba un baltā 
papele. Parka tuvumā mīt retais liel-
lūpas vīngliemezis, kas Latvijā atrasts 
tikai šajā apkaimē. No Jezupovas par-
ka iztek avots, kura ūdenim piemītot 
dziednieciskas īpašības.

Dinaburgas pilsdrupas un pils 
makets. Naujenes pilskalns, kurš 
tika apdzīvots jau kopš 8. gadsimta, 
tiek uzskatīts par Daugavpils dibinā-
šanas vietu. Ir saglabājušās pils dru-
pas, pilskalnā izveidots šīs pils mūra 
makets, bet Naujenes novadpētniecī-
bas muzejā – vēstures ekspozīcija.

Atpūtas parks “Stalkers” atro-
das gleznainā vietā Daugavas krastā 
meža ielokā dabas parka “Daugavas 
loki” teritorijā. Parkā iespējams noor-
ganizēt visdažādākos pasākumus.

Vasarģelišķu skatu tornis. Uz-
kāpjot 21 m augstajā skatu tornī,  no 
putna lidojuma augstuma var aplū-
kot ainavas un gleznainos Daugavas 
lokus. Apmeklētāji no tā var redzēt 
Daugavas upes Rozališķu loku – vie-
nu no skaistākajiem Latvijas dabas 
skatiem, kas kādreiz rotāja Latvijas 
naudaszīmi – 10 latu banknoti.

Lazdukalna skatu tornis atrodas 
dabas parka “Daugavas loki” teritori-
jā, Daugavas kreisajā krastā. No jau-
nā skatu torņa (20 m) paveras plašs 
skats uz Daugavas senlejas ainavu – 
mežiem, laukiem, ceļiem.

Slutišķu krauja – vislielākais 
kvartāra iežu atsegums Daugavas 
ielejas Latvijas daļā. Tās augstums – 
40,9 m, garums 400 m. Kraujas nogā-
zes slīpums ir 38 grādi.

Atpūtas vieta “Latgales sēta” at-
rodas pie pašas Daugavas Slutišķos, 
Naujenes pagastā.

Markovas pilskalns ir viens no 
mazākajiem latgaļu pilskalniem, 
valsts nozīmes arheoloģijas pieminek-
lis. Pilskalns ierīkots grants paugurā, 
no kura paveras brīnišķīgs skats uz 
Slutišķu etnogrāfi sko sādžu un dabas 
parku “Daugavas loki”.

“Daugavas vārti” (Slutišķu un 
Ververu kraujas). Daugava, veido-
jot ieleju posmā starp Krāslavu un 
Naujeni, radījusi unikālu dabas pie-

minekli – “Daugavas vārtus”. Tas ir 
savdabīgs Daugavas senlejas sašauri-
nājums lejpus Slutišķu sādžas,  šau-
rākais ielejas posms starp Slutišķu 
pamatkrasta krauju un Ververu pa-
matkrasta krauju.

Lielbornes pastaigu taka. Liel-
bornē jūs gaida terasēs veidots senais 
parks un 2 km gara reljefaina pastai-
gu taka. Parka apgaismojums, apme-
tot loku kungu mājas priekšā, aizvedīs 
jūs līdz pat dzirnavu dīķim un ūdens-
kritumam. Vēsturiskās vietās izbūvē-
tas atpūtas vietas, no kurām paveras 
skats uz dzirnavu drupām, dīķiem, 
Bornes upes straujteci un Daugavas 
lokiem.

“Silene” – dabas parks, kas atro-
das Daugavpils novada Demenes un 
Skrudalienas pagastā pie Baltkrievi-
jas robežas, Silenes mežu masīva DR 
daļā.Dabas parkā ir vairāki mazi pur-
viņi, starp kuriem izceļas Glušonkas 
purvs – dabas liegums 142,3 ha platī-
bā. Silenes dabas parkā atrodas daudz 
dažāda tipa mežu.

Nīcgales Lielais akmens ir vislie-
lākais pašreiz zināmais laukakmens 
Latvijā. Tas atrodas dziļi mežā ap 6 
km uz austrumiem no Nīcgales dzelz-
ceļa stacijas, taču viegli sasniedzams, 
pateicoties ierīkotajam zemesceļam 
un norādēm.  Akmens atrodas meža 
stigu krustpunktā.

Jaunsventes muižas parks un 
Sventes ezera taka. Labiekārtotajā 
Sventes ezera takā rekonstruēts pa-
staigu celiņu tīkls ar soliņiem, atpūtas 
un piknika vietām, lapenēm, pastaigu 

laipām, skatu platformām un citiem 
infrastruktūras elementiem. Izveidots 
stāvlaukums automašīnām.

Egļukalna meža taka. Četrus 
kilometrus garā dabas taka atrodas 
Sventes dabas parkā, kas iekļauts 
aizsargājamo ainavu apvidū “Augš-
zeme” un apmeklētājus priecē ar ie-
spaidīgiem dabas skatiem – dziļajām 
gravām, ezeru, sūnām apaugušajiem 
laukakmeņiem, kā arī varenajiem 
ozoliem un Pirmā Pasaules kara ie-
rakumu paliekām, kas liecina par ap-
kārtnes vēsturisko mantojumu. 

Līksnas muižas parks. Staigājot 
pa Līksnas takām, var vērot ne tikai 
dažādi ierīkotus celiņus vai kreatīvus 
koka un metāla veidojumus, bet arī 
uzzināt, ka pa šo taku jājusi Polijas 
nacionālā varone, Līksnas muižas ie-
dzīvotāja – Emīlija Plātere. Emīliju, 
viņas dzīvesveida un rakstura dēļ, 
sauca par vietējo Žannu d’Arku. Līks-
nas pagasta bibliotēkā glabājas māks-
linieka Sandija Greiškalna gleznots 
Emīlijas Plāteres portrets. Līksnas 
parkā atrodas arī arhitektūras piemi-
neklis – Līksnas muižas kapela.

Plašāka informāciju par apska-
tes objektiem un citiem tūrisma 
piedāvājumiem, zvanot uz tālruni:
+371 65476748, +371 29431360,
vai rakstot uz e-pastu taka@dnd.lv, 
kā arī mājaslapā 
www.visitdaugavpils.lv

Daugavpils novada pašvaldības 
tūrisma aģentūra „TAKA”
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši 
Ambeļu  pagastā

Aleksandrs Pjataikins (1998.g.)
Biķernieku pagastā

Anatolijs Redkovs (1961.g.)
Iraida Jelisejeva (1937.g.)
Olga Mihejeva (1946.g.)

Timofejs Jepifanovs (1958.g.)
Demenes pagastā

Jeļena Žinžikova (1930.g.)
Sergejs Nikolajevs (1962.g.)

Dubnas pagastā 
Aleksejs Semjonovs (1958.g.)

Kalkūnes pagastā 
Feonija Abrazeviča (1945.g.)
Pēteris Stabulnieks (1944.g.)

Laucesas pagastā
Irina Stoļarova (1942.g.)

Līksnas pagastā
Vitolds Dombrovskis (1939.g.)

Maļinovas pagasts
Pjotrs Iļjins (1944.g.)
Naujenes pagastā

Broņislava Pirtiņa (1931.g.)
Vladimirs Fiegelmans (1935.g.)

Viktorija Anosova (1975.g.)
Erna Cesaļoniece (1929.g.) 

Vera Tukāne (1929.g.)
Salienas pagastā

Jefrosinija Siļčenoka (1941.g.)
Leonarda Rutkovska (1941.g.)
Valērijs Krupenkins (1974.g.)

Sventes pagastā
Karīna Golovecka (1977.g.)
Viktors Aņisjko (1960.g.)

Tabores pagastā
Pjotrs Pupins (1948.g.)
Vitolds Keziks (1962.g.)

Vaboles pagastā 
Veronika Eihentāle (1936.g.)

Višķu pagastā
Antoņina Ivanova (1936.g.)
Marija Delevere (1930.g.) 

Sociālā darba speciālisti dalījās pieredzē
Krāšņie Latgales meži jau sāk mainīt 

ietērpu un krāsojas rudenīgos toņos. 
Krāsainais laiks nepaliek nepama-
nīts arī Višķu aprūpes dienas centrā, 
kur ciemojās Jelgavas novada daudz-
funkcionālā sociālo pakalpojumu cen-
tra “LAIPA” sociālā darba speciālisti. 
Centra ēka tiek renovēta daudzveidīgu 
sociālo pakalpojumu sniegšanai. 

Jelgavas novada sociālā darba spe-
ciālistus interesēja dienas centra doku-
mentācija, darba process, metodes un 
pieejas darbā ar klientiem, ieguvumi, 
darba novērtējums un turpmākie plāni.

Savukārt Daugavpils novada sociālos 
darbiniekus interesēja, kādas inova-

tīvas pieejas izmantos kolēģi, ieviešot 
līdzīgu pakalpojumu. Tikai daloties 
pieredzē, diskutējot, modelējot, apzinot 
klientu vajadzības un intereses, var 
pilnveidot pakalpojumu klāstu. Sadar-
bībai ir liela vērtība sociālā darba jomā. 
Pārliecinoši var teikt, ka garīga rakstu-
ra traucējumi netraucē apgūt jaunas 
prasmes, veikt kādu no uzdotajiem 
uzdevumiem un paplašināt personu re-
dzesloku.

Tikšanās laikā bija ievēroti visi no-
teiktie aizsardzības pasākumi. 

Vēlam kolēģiem, lai viss izdodas, lai 
stāstītais pie mums ir realitāte! 

Pēc pieredzes uz Daugavpils novadu 
Rudens krāsaino lapu noskaņā Višķu 

aprūpes dienas centrā smēlās pieredzi 
Lubānas novada Sociālā dienesta soci-
ālā darba speciālisti. Kolēģus interesēja 
viss, kas saistīts ar dienas centra darbī-
bas pirmo dienu deinstitucionalizācijas 
projekta ietvaros, jo tuvākā nākotnē 
arī Lubānas novadā taps līdzīgs dienas 
centrs.

Dienas centra darbinieki mēģināja 
likt uzsvaru uz tām nepilnībām, kas 
izkristalizējās darba ikdienā un dalījās, 
veidojot diskusiju starp speciālistiem, 
sākot ar autovadītāju Edgaru Miglānu, 
kuram jau ir pieredze klientu nogādā-
šanā uz un no centra, jo lauku specifi ka 
prasa īpašas iemaņas.

Sociālā darbiniece Svetlana Ņikiti-
na savās iestrādēs lika uzsvaru uz to 
praktisko darbu, kura mērķis ir mainīt 
ierastos stereotipus, domāšanu un pa-
matā izmantot sistēmisko teoriju, lai 
uzlabotu savstarpējās attiecības, attīs-
tītu prasmes ikdienas darbu veikšanai. 
Sociālā rehabilitētāja Terēzija Alekse-
jeva un Jeļena Makovska dalījās novē-
rojumos, kā mainās klientu uzvedība, 
atbildība, runas veids, prasmes, attiek-
sme pret dzīvi un tuviniekiem.

Lubānas novada kolēģiem bija arī 
iespēja parunāties ar klientiem, uzzi-
nāt viņu viedokli, iespaidus, pamatoju-
mu nepieciešamībai pēc dienas centra 
sniegtajiem pakalpojumiem.

Višķu aprūpes dienas centra klienti
devās ekskursijā 

Realizējot Daugavpils novadā projektu 
“Sociālā pakalpojumu atbalsta sistēmas 
pilnveide”, Višķu aprūpes dienas centra 
darbinieki organizēja saviem klientiem 
izglītojošo un izzinošo pasākumu, ap-
meklējot Līvānu stikla muzeju, kas ir 
vienīgais šāda veida muzejs Baltijā.

Lai nonāktu muzejā, klientu maršruts 
izrādījās pārsteigumu pilns. Pirmo reizi 
klientiem bija iespēja pārcelties ar plostu 

pāri Daugavai uz pretējo krastu Duna-
vā. Atrodoties uz plosta, varēja aplūkot 
pasakainos Daugavas krastus, kur koki 
ietonēti visās varavīksnes krāsās. Ne-
skaitāmi jautājumi, kurus uzdeva klien-
ti, arī šodien nav izsmelti. Ar interesi 
tika uzklausīta informācija, ko stāstīja 
muzeja darbinieks. Viens otrs arī izmē-
ģināja pašu procesu stikla pūšanā.

Mirušo piemiņas dienas aizlūgumi Daugavpils novada draudzēs
Datums Laiks Norises vieta

31. oktobrī plkst. 11. 00 Mīšteļu kapsēta
31. oktobrī plkst. 13. 00 Vaikuļānu kapsēta
31. oktobrī plkst. 10.00 Dubnas Vissvētās Jēzus sirds  draudzes 

kapela (Varšaveņa)
1. novembrī plkst. 12.00 Spruktu Sv. Antona Romas katoļu baznīca
1. novembrī plkst. 10.00 Jezupovas Sv.Pētera un Pāvila Romas katoļu 

baznīca
1. novembrī Plkst. 8.00 Elernes Kunga Jēzus debeskāpšanas Romas 

katoļu baznīca
1. novembrī Plkst. 12.00 Nīcgales Dievmātes dzimšanas Romas katoļu 

baznīca
1. novembrī plkst. 11.00 Sventes Vissvētākās Trīsvienības Romas 

katoļu baznīca
1. novembrī plkst. 10.00 Jaunbornes Svētā Krusta atrašanas Romas 

katoļu baznīca
2. novembrī plkst. 11.00 Sventes Vissvētākās Trīsvienības Romas 

katoļu baznīca
2. novembrī plkst. 8.00 Elernes Kunga Jēzus debeskāpšanas Romas 

katoļu baznīca
2. novembrī plkst. 17.00 Medumu (Vasarišķu) Svētā Jāņa Kristītāja 

Romas katoļu baznīca

2. novembrī plkst.10.00 Jezupovas Sv.Pētera un Pāvila Romas katoļu 
baznīca

2. novembrī plkst.  9.00 Ambeļu Svētā Jura Romas katoļu baznīca
2. novembrī plkst.13.00 Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta 

Romas katoļu baznīca
2. novembrī plkst. 10.00 Augškalnes Svētās ģimenes Romas katoļu 

baznīca
2. novembrī plkst. 18.00 Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu 

baznīca
2. novembrī plkst. 12.00 Demenes Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca
2. novembrī plkst. 19.00 Laucesas Svēto Pētera un Pāvila Romas 

katoļu baznīca
7. novembrī plkst. 11.00 Patmaļu kapsēta
7. novembrī plkst.13.00  Motivānu kapsēta
7. novembrī plkst.14.00 Mukānu kapsēta
7. novembrī plkst.15.00 Kokinišķu kapsēta

Apmeklējot dievnamu, jāievēro epidemioloģiskie drošības noteikumi:
• Jāievēro divu metru distance (izņemot vienas ģimenes locekļus)
• Jādezinfi cē rokas
• Jālieto mutes un deguna aizsegs.
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Popularizē un uzlabo Daugavpils novada tūrisma objektus 
Lai popularizētu un veicinātu sav-

starpējo sadarbību Daugavpils novadā 
un Daugavpilī esošajos zoodārzos un ar 
dzīvnieku aprūpi saistītajās iestādēs, 
tiek īstenota klastera ideja, kā rezultā-
tā iestādes reklamē cita citu.

Projekta nosaukums: “Daugavpils 
novada dabas un kultūras vērtību in-
frastruktūras uzlabošana un populari-
zēšana”. Tiek realizēts ar Lauku atbal-
sta dienesta palīdzību.

Projekta mērķis: popularizēt sa-
biedrībā vietējās dabas skaistumu, 
putnu daudzveidību, neietekmējot to 
dabisko dzīves vidi, kā arī uzlabot in-
frastruktūru dotajos objektos, neradot 
papildus slodzi uz dabu un tajā pat 
laikā radot iespēju piekļūt dabas ob-
jektiem. Popularizēt zoodārzus Dau-
gavpils novadā un audzināt mīlestību 
pret dzīvniekiem. Popularizēt esošos 
kultūrvēsturiskos un dabas objektus 
novadā.

Kas tiek īstenots?
Zoodārzos un ar dzīvniekiem saistī-

tās vietās izvieto reklāmas stendus ar 
informāciju par pārējām līdzīgām ies-
tādēm. Ir uzstādītas arī vairāk nekā 30 
brūnās norādes uz dažādiem kultūras 
un vēstures objektiem.

Projektā iesaistās: biedrība “Dau-
gavpils novada tūrisma informācijas 
centrs.

Īstenošanas termiņš: 2022. gada 
15. februāris

Kādas ir projekta izmaksas?
Kopējā projekta summa ir 37 589,87 

eiro, kur LAD fi nansējums sastāda 
90% jeb 33 830,88 eiro, savukārt Dau-
gavpils novada pašvaldība līdzfi nansē 
atlikušo daļu.

Projekta ietvaros tiek uzlaboti arī in-
frastruktūras objekti. Viens no tiem ir 
Ostrovas putnu vērošanas tornis Višķu 
pagastā. Realizētāji cer, ka, rekons-

truējot torni, palielināsies arī apmek-
lētāju skaits. Tornī vienlaikus varēs 
atrasties lielāks cilvēku skaits. Ja līdz 
rekonstrukcijai tie bija pieci cilvēki, 
tad pēc uzlabošanas tornī varēs atras-
ties jau desmit tūristi. Tiks uzstādīts 
arī informatīvs stends, kurā būs attēlo-
ta informācija par putniem, kurus var 
apskatīt no torņa.

Projekta ietvaros veidos arī Slutišķu 
gravas taku, kas vēlāk savienos Slutiš-
ķu sādžu ar Slutišķu krauju. Rezultā-
tā tūristiem tiks savienoti trīs objek-
ti – Slutišķu ciems, krauja un grava, 
piekļuve kuriem līdz šim nebija tik 
vienkārša. Plānots izveidot arī nelielus 
tiltiņus un kāpnes. Pastaigu taka vei-
cinās aktīva dzīvesveida popularizēša-
nu, vienlaicīgi mazinot slodzi uz dabas 
resursu izmantošanu.

Savukārt ceļa Daugavpils – Silene 
posmā pie pagrieziena Červonkā ir uz-
stādīts infostends par Vecsalienas mui-
žu, bet Daugavas krastā tiks ierīkots 

infostends par Lielbornes muižu. No-
rādes zīmes palīdzēs tūristiem ātrāk 
nokļūt tūrisma galamērķos. Zīmes tiks 
izgatavotas no izturīgiem materiāliem, 
kas palielinās to ilgmūžību.

Viena no projekta būtiskajām sa-
stāvdaļām ir veicināt pārvietošanos ar 
videi draudzīgiem transporta veidiem, 
jo šajos apgabalos ir iekļauti arī velo-
maršruti.

Zoodārzi un ar dzīvniekiem sais-
tītas vietas Daugavpils novadā un 
pilsētā:

JuRita Mini Zoo, kas ir lieliska atpū-
tas vieta ģimenēm, kur iespējams iepa-
zīt dažādus dzīvniekus. Piedāvājumā 
apskate un kontakts ar dzīvniekiem, 
barošana ar zoodārzā iegādāto barību. 
Šeit sastopamas alpakas, lamas, ķen-
guri, kamielis, dambrieži, punduraitas, 

pundurkazas, poniji, ēzeļi, zirgi, truši 
un citi dzīvnieki.

Raptor parks Demenes pagastā ir 
parks atpūtai un pastaigai, kur var ie-
pazīt dažādus putnus un dzīvniekus. 
Parkā var apskatīt eksotisko putnu su-
gas, piemēram, retas pūces, strausus, 
fazānus, pāvus, kraukli, ērgli un vana-
gu. Zooparkā dzīvo arī dambrieži un 
zirgi (Tinker šķirnes). Ciemos gaida arī 
ponijs, ar kuru var pavizināt bērnus. 
Te mīt kazas, kuras labprāt nobaudīs 
cienastu no jūsu rokas, kā arī kazlēns 
Toška. Zooparka īpašnieki labprāt pa-
stāstīs par parku, kā arī iepazīstinās 
ar pūču pasauli. Bērniem parkā ir pie-
pūšamais batuts ar slidkalniņu. Parkā 
ir galdi un soliņi, tāpēc laipni aicinā-
ti tie, kas vēlas atpūsties no pilsētas 
burzmas.

Dzīvnieku stūrītis atrodas arī „Silene 
Resort & SPA” teritorijā, kur apmeklē-
tāji var ieraudzīt alpakas, trušus, pīles, 
vistas, holandiešu pundurkazas. Īpaši 
lielu prieku dzīvnieku stūrītis sagādā 
gados jauniem apmeklētājiem.

Demenes pagastā atrodas arī dzīv-
nieku patversme „Otrā māja”. Tā ir vie-
ta, kur katrs viesis var ne tikai aplūkot 
patversmes darbu, bet arī iepazīt tajā 
mītošos dzīvniekus – suņus, kaķus, ku-
rus var arī adoptēt.

Tūristiem un interesentiem ir iespē-
ja apmeklēt Latgales zoodārzu, kā arī 
Daugavpils Novadpētniecības muzeju, 
kurā var aplūkot novada kultūrvēstu-
risko mantojumu.

Avots: Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūra TAKA 

Apkopoja: Dainis Bitiņš

Juzefovas parks vilina apmeklētājus

Daba vilina, nomierina, uzmundri-
na un dziedē. Skaistas dabas ainavas 
spēj priecēt ikviena cilvēka acis, tāpēc 
aicinām apmeklēt ļoti pievilcīgu un in-
teresantu parku Daugavpils novadā, 
Naujenē.

Jezupovas (Juzefovas) parks ir vei-
dots 19. gadsimtā holandiešu stilā un 
vēl līdz 19. gadsimta beigām šajā parkā 
būtu atrodama arī muiža, taču mūsdie-
nās ir saglabājusies tikai neliela daļa 
no muižas parka, kurā ir atrodamas 
vairāk nekā 100 dažādu augu sugu.

Šajā parkā, līdzīgi kā citos muižu 
parkos, atrodamās koku sugas ir ļoti 

īpašas. Juzefovas parka īpašo atmos-
fēru veido simtgadīgas Eiropas ciedru 
priedes, korķa goba un baltā papele. 
Parka tuvumā mīt retais liellūpas vīn-
gliemezis (Isognomostoma isognomos-
tomos), kas Latvijā atrasts tikai šajā 
apkaimē. No Jezupovas parka iztek 
avots, kura ūdenim piemītot dziednie-
ciskas īpašības.

Šī gada septembrī parks tika papildi-
nāts ar ļoti interesantiem vides objek-
tiem, kurus darināja Daugavpils nova-
da mākslinieki. Parkā tika uzstādītas 
lielformāta koka skulptūras un vēja 
zvani. Atjaunotajā parka daļā ir apska-

tāma burvīga “Zaļā klase” ar pasau-
les aizsargājamāko vaboli – lapkoku 
praulgrauzi, dzeni un sikspārni, kas 
ir atveidoti lielākos izmēros (meistars 
Valdis Grebežs). Tāpat parka teritorijā 
koku zaros tika izkārtas dažādu auto-
ru (Aleksandra Maiera, Ilonas Šaušas 
un Vara Vilcāna) instalācijas – “Vēja 
zvani”.

Šeit darbojas arī parka bibliotēka, 
parka apmeklētāju ērtībai piedāvāts 
nākt un lasīt dabā – paņem līdzi kādu 
jau izlasītu un vairs nevajadzīgu grā-
matiņu un paņemt vietā sev citu.

Juzefofas parks sagaida ar savu 

krāšņumu visos gadalaikos, tāpēc arī 
rudenī tas ir lielisks tūrisma objekts, 
kuru apmeklēt kopā ar ģimeni vai 
draugu kompānijā.

Plašāka informācija par apskates 
objektiem un citiem tūrisma piedā-
vājumiem, zvanot uz tālruni +371 
65476748, +371 29431360 vai rakstot 
uz e-pastu taka@dnd.lv, kā arī mājas-
lapā www.visitdaugavpils.lv

 Daugavpils novada pašvaldības 
tūrisma aģentūra „TAKA”

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

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

No 20. septembra Daugavpils novadā dzimuši 8 bērniņi - 
4 meitenes un 4 puikas.

Oktobrī laulību noslēguši 13 pāri,
 no kuriem 3 pāri ir novada iedzīvotāji.

Pirmā vieta III Starptautiskajā 
akordeonistu virtuālajā konkursā 

No 22. līdz 24. oktobrim Viļņā (Lie-
tuva) norisinājās III Starptautiskais 
akordeonistu konkurss, ko sadarbībā 
ar Lietuvas akordeonistu asociāciju 
rīkoja Viļņas Jaunā mūzikas skola.  
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju 
visā pasaulē, konkurss noritēja attā-
linātā režīmā un piesaistīja lielu da-
lībnieku skaitu no Lietuvas, Latvijas, 
Baltkrievijas, Polijas un Krievijas.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolu 

pārstāvēja 4. klases akordeona spēles 
programmas audzēknis Rolands Kļa-
vinskis (skolotāja Vija Petrova). Pēc 
starptautiskas žūrijas vērtējuma Ro-
landam tika piešķirts diploms par ie-
gūto I vietu.

Apsveicam Rolandu! Lai darbaspēks 
neizsīkst, tiecoties pēc jaunām virsot-
nēm!

Špoģu Mūzikas un mākslas skola

Naujenes kultūras centrā apskatāma 
Dzintras Žvagiņas foto izstāde  “Aizloga”

Aizraujoša un interesanta fotoizstā-
de par laiku, kurā mēs visi jutāmies 
ieslēgti un iesprostoti savā brīvībā.

Fotogrāfes dzimtā pilsēta ir Jelgava, 
kurā viņa atradās tajā brīdī, kad Latvi-
jā tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, 
slēgtas robežas, cilvēki sāka distancē-
ties un pašizolējās savās mājās, dzī-
vokļos. Tāpēc šī fotogrāfi ju sērija tapa 
Jelgavā. “Logi ir kā saskarsmes vieta, 
cilvēki caur to vēro ārā notiekošo, es kā 
fotogrāfs redzu un fi ksēju, kas notiek 
aiz viņiem. Logi ir tas, kas vieno un tai 
pašā laikā šķir. Fotografējamie atro-
das iekšā – fotogrāfs ārpusē. Tai pašā 
laikā tiek ievēroti visi ārkārtas stāvok-
ļa noteikumi, kad nav saskarsmes un 
saziņa notiek ar telefona palīdzību.

Neskatoties uz izolēšanos, neērtību, 
bailēm, – dzīve aiz logiem turpinās. 
Cilvēki svin svētkus, gaida bērniņa 
parādīšanos, rada jaunus darbus,” par 
saviem darbiem stāsta autore. Tā foto-
grāfi jās ir redzama modes māksliniece, 
kas šajā laikā tērpu šūšanu ir nomai-
nījusi pret aizsardzības masku šūšanu. 
Trīs paaudžu ģimene, kas dzīvo vienā 
mājā, uzņemta Lieldienu rītā, kur jau-
nākie rūpējas par senioriem, lai viņi 
labi justos šai laikā. Uz Lieldienām, lai 
radītu svētku sajūtu sev un citiem un 
Lieldienu zaķis zinātu, kur nest olas, 
ģimene nedēļu zīmēja, krāsoja un logā 
sakāra olas, fotografēšanas laikā arī 
kaķis iznāca pie loga. Otrajās Lieldie-
nās ir uzņemts pāris, kam izveidots 
trušu ciematiņš un viņi maskās gata-
vojušies sagaidīt apmeklētājus – bet 
šajā gadā tas nenotika. Vējainā dienā 
tika nofotografēta meita ar tēvu, kur 
tēvs spēlēja meitai saksofonu, un tas 
bija tik aizkustinoši. Cilvēki arī šajā 
laikā svinēja dzimšanas dienas, viena 
no tiem Keita, kura svinēja savu 19 

gadu dzimšanas dienu šaurā ģimenes 
lokā, un viņai tika pasniegta torte ar 
19 svecītēm. Protams, viņa ilgojās pēc 
tusiņa ar draugiem. Jautrā un dauzo-
nīgā noskaņojumā tika uzņemta foto-
grāfi ja, kur tētis ar mammu bija gāz-
maskās un tuvākajās dienās ģimenē 
bija gaidāms parādāmies trešais ma-
zulis. Bija cilvēki, kas šajā laikā bija 
vientuļi, jo, slēdzot robežas, cilvēki ne-
paspēja atgriezties Latvijā, tā sieviete 
ar kaķi Rūdi, skumji vērās logā, cerot, 
ka robežas atvērs un viņa ar meitu 
varēs atkal būt kopā. Savukārt, trīs 
bērnu māmiņa uz loga palodzes sa-
stādījusi puķes atraitnītes, kur katrs 
zieds ir kā maza sejiņa, lai mazākajai 
meitai būtu, ko vērot pa logu. Šai laikā 
pašizolācija ir arī pārbaudījums attie-
cībām, to simbolizē vīra un sievas foto-
grāfi ja starp vēl nesazaļojušām vīnogu 
stīgām, viņus gan šis laiks ir tikai vēl 
vairāk saliedējis.

“Manā fotosērijā ir iemūžināti ne 
tikai tie, kas šo laiku pavadīja mājās, 
bet arī tie, kam darbs prasīja pildīt 
savus pienākumus. Tā katrs logs (fo-
togrāfi ja) izstāsta kādu šī brīža stās-
tu, un šo stāstu ir daudz vairāk nekā 
desmit, to ir tik daudz, cik ir logu. Ko-
pumā ir iemūžināti 85 logu stāsti, 208 
cilvēki,19 kaķi, 12 suņi, trusis, balodis, 
zirgi. Izstādē parādīti 35 no visiem,” 
stāsta autore. 

Izstāde apskatāma Naujenes 
kultūras centrā līdz 23. novem-
brim darba dienās no plkst. 8.00 
līdz 17.00. 

Foto: Inese Minova


