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noteikti Ziemassvētku atklātņu konkursa uzvarētāji 
Turpinot iepriekš uzsāktu tradīciju, 

Daugavpils novada dome rīkoja Zie-
massvētku atklātņu konkursu, aici-
not Medumu speciālās pamatskolas 
audzēkņus veidot zīmējumus svētku 
noskaņās. Skolēniem tika piedāvātas 
četras tēmas: Uzsniga sniedziņš balts, 
Ziemassvētku sapnis, Mana Ziemas-
svētku eglīte un Ziemassvētku vecītis 
un viņa palīgi.

Pēc konkursa nolikuma konkursan-
tiem tika dots uzdevums uz A4 formā-
ta lapas veidot vizuālās mākslas dar-
bus jebkurā tehnikā – tas varēja būt 
zīmējums, gleznojums, grafi ka vai citā 
tehnikā veidots darbs. Konkursam tika 
iesniegti 20 darbi, no kuriem žūrijas 
komisija izvēlētās trīs labākos, kas tiks 
izmantoti svētku atklātnītēm. Jāteic, 
ka visi iesniegtie darbi bija ļoti jauki un 
radoši, tāpēc izraudzīties no tiem trīs 
labākos bija sarežģīti. Vērtējot darbus, 
žūrija ņēma vērā to atbilstību tēmai un 
nolikuma prasībām, kā arī izpildījuma 
kvalitāti un oriģinalitāti.

Ziemassvētku apsveikumiem tika iz-
raudzīti trīs darbi – arodklases 2. gada 
audzēknes Irēnas Zavadskas darbs 
“Ziemassvētku egles”, 9.3.c klases sko-
lēna Denisa Zagrebajeva darbs “Sala-
vecis” un 8.c klases skolnieces  Vero-
nikas Jerošonokas darbs “Brīnumaina 
egle”.

Irēnas darbiņš tiks izmantots Zie-
massvētku atklātnēm, kas tiks sūtītas 
pa pastu, Denisa zīmējums būs apska-
tāms pašvaldības mājas lapā www.
daugavpilsnovads.lv un sociālajos 
tīklos, savukārt Veronikas darbs jau 
priecē izdevuma “Daugavpils Novada 
Vēstis” lasītājus.

Savu simpātiju balvu arī šogad pie-
šķīra Izglītības pārvalde, kura izvēlē-
jās 5.a klases skolēna Austra Lazdāna 
zīmējumu ”Ziemassvētku vecītis lido”.

Izglītības pārvaldes vadītāja Janita 
Zarakovska atzina, ka visi bērnu dar-
bi ir ļoti radoši un rūpīgi veidoti. Viņa 
vēlēja jauniešiem pilnveidot savas 
prasmes un piedalīties konkursos arī 
turpmāk.

Pirmo reizi savu simpātiju balvu pie-
šķīra arī Lietu pārvaldes Informācijas 
un sabiedrisko attiecību daļa, kura iz-
vēlējās 7. klases skolnieces Anastasijas 
Smirnovas darbu “Mana Ziemassvētku 
eglīte”.

Ikviens no konkursa dalībniekiem 
saņēma Pateicības un saldas dāvanas. 
Mēs pateicamies ikvienam bērnam par 
ieguldīto darbu un rūpību, kā arī skolo-
tājai Viktorijai Celminskai – par profe-
sionalitāti un palīdzību.

 Ziemassvētku laiks...
Kad vārdi ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī,

Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša,
Kad atceramies būtisko...

Tas ir Ziemassvētku laiks... 

Gaišām domām piepildītus Ziemassvētkus!
 Lai Jaunais gads nes mieru,

 drošības sajūtu un cerību piepildījumu!

Daugavpils novada dome 

Veronikas Jerošonokas zīmējums “Brīnumaina 
egle” (Medumu speciālā pamatskola, 8.c klase)
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Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīs dzied.

Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem iet.

/ K. Apškrūma/

Gaišus, miera un labes� bas piepildītus 
Ziemassvētkus!

 Lai Jaunais 2021. gads nāk ar teicamu 
veselību, možu garastāvokli, darba prieku un 

savstarpējo sapratni ikdienā!
Višķu pagasta pārvaldes vadītājs

 Jānis Proms
***

Cienījamie Tabores pagasta iedzīvotāji!
Priecīgus, baltas cerību saules izgaismotus 

Ziemassvētkus!
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, 

darbīgām dienām
 un priecīgiem atelpas brīžiem.

Tabores pagasta pārvalde
***

Viens zelta stars no zvaigžņu spieta
Mums katram ti eši sirdī krīt,

Jo ti eši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums mīt…

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
Veselību, izdošanos, pārliecību

 Jaunajā 2021. gadā!
Skrudalienas pagasta pārvalde

***

Priecīgus un gaišu domu piepildītus 
Ziemassvētkus!

 Lai spožās Ziemassvētku gaismas, dzīvības un 
mīles� bas straume ienāk mūsu sirdī un dzīvē, 

svētku brīnums  neizgaist ikdienas
 sīkumos un steigā!

Jaunais, 2021. gads lai nāk ar � cību tam,
 ko visvairāk vēlamies,

 ar darbiem bagātu ikdienu,
 labu veselību un gaišu svētku prieku!

Naujenes pagasta pārvalde
***

Kāpēc šovakar ti e vēji
Tādu zaļu dziesmu dūc?

Ziemassvētki, Ziemassvētki
Atkal klaudzina pie rūts,
Savu svēto gaismu sūta

Un to sirdi ielaist lūdz.
Lai Ziemassvētki ienes mieru

 Jūsu sirdīs un mājās, dāvājot veiksmi, 
izdošanos un daudz gaišu no� kumu

 Jaunajā 2021. gadā!
Kalkūnes pagasta pārvalde 

***

Vējš logos sniegpārslu mežģīnes kar,
Uz galda vāzē līkst egles zars,

Un klusiem soļiem, rāms un gaidīts,
Pār slieksni kāpj Svētvakars.

Priecīgus Ziemassvētkus
 un Laimīgu Jauno 2021. gadu!

Salienas pagasta pārvalde
***

Pa baltu sniegu balts sapnis ciemos nāk, 
Un balta mīlestī ba ar sirdīm runāt sāk.

Lai Ziemassvētku vakarā � ek izteik�  mīļi un 
pa� esi vārdi, rodas gaišas domas un priecē 
krāšņākie brīnumi, bet Jaunais gads nāk ar 

teicamu veselību, možu garastāvokli, darba 
prieku un savstarpēju sapratni ikdienā!

Līksnas pagasta pārvaldes vārdā
 Biruta Ozoliņa

***

Nāk Ziemassvētki no sniegota sila
Un baltu mieru pār pasauli klāj,

Un debesis svēta ikvienu šai naktī ,
Kas cerību, gaismu dvēselē krāj.

Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu
 Jauno gadu! Lai Jaunais gads nāk ar baltām 

domām un nes mieru un sa� cību.
Dubnas pagasta pārvalde 
***

Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku,
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs:

Lai aiziet prom pa tī ru sniegu
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs.

Priecīgus, gaišus, � cības un mīles� bas 
piepildītus Ziemassvētkus

 un Laimīgo Jauno 2021. gadu!
Nīcgales pagasta pārvalde
***

Nav bijis vēl neviens tāds gads,
Kas ti kai laimi nestu,

No bēdām, rūpēm sargātu
Un laimes kalnā vestu.

Bet laimīgs tas, kas smaidot prot,
Ņemt pretī  to, ko dzīve dod!

Lai svē� gi un gaiši Ziemassvētki un veiksmīgs 
Jaunais gads, kas ienāk Jūsu mājās ar 

piparkūku smaržu, sveču liesmām, sirds 
siltumu un � cību sev, nesot veselību, sa� cību 

un cerību piepildīšanos!
Maļinovas pagasta pārvalde

***

Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,

Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestī bu sēj.

Priecīgus Ziemassvētkus
 un Laimīgu Jauno 2021. gadu!

Medumu pagasta pārvalde
***

Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku 
Visu cerību un domu piepildījumam

 Jaunajā gadā!
 Ambeļu pagasta pārvalde sveic visus

 pagasta iedzīvotājus!
***

I aizīt laiks…
I cylvāks sasatryukst,

Ka otkon nazkū īspiejs nav.
Šaļts sveču boltuma,
Šaļts egļu zaļuma, —

I tymsa aizalovuos,
A mes kam teiram,

Nabejušam ti cim.
/Līga Rundāne/

Mierpilnus un gaišus Ziemassvētkus, sa� cīgu 
un veselīgu jauno gadu!

Vaboles pagasta pārvalde
***

Ja brīnumam ti c, tas piepildās.
Ja brīnumu gaida, tas atnāk.

Ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku!!!
Lai Ziemassvētki atnāk ar s� pru veselību, 

dzīvesprieku un mīles� bu!
Laucesas pagasta pārvalde

***

Klusus, miera pilnus Ziemassvētkus!
Rosmi un veiksmi jaunajā gadā!

Biķernieku pagasta pārvalde
***

Lai sveces liesma katrā mājā iemirdz,
Lai labs ir prāts un sirdī miers ir gūts-

 Par visiem dzīvajiem, par likteņiem un mūžiem
 Šai klusā naktī  dvēsle Dievu lūdz...

/Lija Brīdaka/

Prieku visā, kas mainās, laimi visā, ko spējat 
paturēt! Svē� gus Ziemassvētkus,

 radošu Jauno gadu!
Kalupes pagasta pārvalde
***

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti  sniegi snieg,

Un pa balti em lielceļiem
Balti  cilvēki iet.

Un, lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst.

Un, lai baltās darbdienās
Balti  svētki ir.

/I. Ziedonis/

Siltus, sa� cīgus, mīles� bas pilnus 
Ziemassvētkus!

Veiksmi, panākumus un labklājību
 Jaunajā 2021. gadā!

Sventes pagasta pārvalde
***

Ziemassvētku laiks …
Kad vārdi, ko vēlamies teikt,

ti ek rakstī ti  sirdī,
Kad atmiņām zūd

ikdienas rūgtumu garša,
Kad atceramies būti sko…
Tas ir Ziemassvētku laiks.

/V. Zemī� s/ 

Gaišus, miera un labes� bas piepildītus 
Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2021. gadu! 

Lai nākošais gads nes visiem laimi, prieku, 
veselību un cerību piepildīšanos!

Demenes pagasta pārvalde
 

ZIEMASSVĒTKU APSVEIKUMI
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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 26. novembra sēdē pieņemti 65 
lēmumi:
 Izdeva nolikumu “Grozījumi Daugavpils nova-

da domes 2009. gada 6. jūlija nolikumā Nr.1 “Dau-
gavpils novada domes NOLIKUMS””, “Grozījums 
Daugavpils novada domes 2018. gada 29. novem-
bra nolikumā Nr.56 “BIĶERNIEKU PAMATSKO-
LAS NOLIKUMS”” un “Grozījumi Daugavpils no-
vada domes 2009. gada 24. jūlija nolikumā Nr.31 
“SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDES NO-
LIKUMS””.
 Nolēma uzsākt Medumu pamatskolas pievieno-

šanu Sventes vidusskolai, izveidojot ar 01.09.2021. 
Sventes vidusskolas programmu īstenošanas vietu 
“Medumi”, Alejas iela 20, Medumi, Medumu pa-
gastā. 
 Nolēma veikt bibliotēku tīkla reorganizāci-

ju Skrudalienas pagastā - likvidēt Skrudalienas 
pagasta bibliotēku, pievienojot to Skrudalienas 
pagasta Silenes bibliotēkai, un noteica, ka pie-
vienošanas rezultātā, tiek izveidota Skrudalienas 
pagasta Silenes bibliotēkas Skrudalienas nodaļa, 
Miera iela 12, Skrudaliena. 
 Noteica, ka ar 01.01.2021. ūdenssaimniecības 

sabiedriskos pakalpojumus Tabores pagasta teri-
torijā nodrošinās SIA “NAUJENES PAKALPOJU-
MU SERVISS”.
 Apstiprināja novada pašvaldības vispārējās iz-

glītības iestāžu un Medumu speciālās pamatskolas 
pedagogiem no valsts budžeta līdzekļiem piešķirtā 
fi nansējuma atbalsta sniegšanai attālinātā mācību 
procesa nodrošināšanai sadali.
 Atbalstīja Pārresoru koordinācijas centram bu-

džetā piešķirtā fi nansējuma izlietojumu prioritāra-
jam pasākumam “Starpnozaru sadarbības un at-
balsta sistēmas pilnveides uzsākšana pirmsskolas 
vecuma bērnu ar attīstības,  uzvedības un psihisko 
traucējumu riskiem” programmas “Multimoduāla 
agrīnās intervences programma “STOP 4-7”” īste-
nošanai Daugavpils novadā.
 Atbalstīja novada domes projekta “Vēsturiski 

piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidussko-
las mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, 
Daugavpils novadā” iesniegšanu Norvēģijas fi nan-
šu instrumenta 2014.–2021. gada perioda prog-
rammā “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgo-
šanās tām un vide”.
 Atbalstīt novada domes kā projekta partnera 

dalību iesniegtajā ES Erasmus+ programmas 2. 
pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai 
un labās prakses apmaiņa” projektā “Ģimeņu dzī-

votspējas nākotne Eiropas lauku apvidos”, ko pilnā 
apjomā fi nansē Erasmus+ programma, un apstip-
rināja projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi. 
 Grozīja novada domes 16.04.2019. lēmumu 

Nr.1391 “Par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dien-
vidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revi-
talizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināša-
nai” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes 
apstiprināšanu” un izteica projekta ieņēmumu un 
izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Apstiprināja sadarbības projekta ar Daugavpils 

pilsētas domi projekta “Dienvidlatgales pašvaldī-
bu teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 
aktivitātes paaugstināšanai” ieņēmumu un izde-
vumu tāmi jaunas aktivitātes - “Pašvaldības ceļa 
“Vingri-Purvs” /Nr.76-3/  pārbūve Nīcgales pagasta 
degradētās teritorijas revitalizācijai” - īstenošanai.
 Grozīja novada domes 27.07.2017. lēmumu 

Nr.161 “Par projekta “Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanai un slimību profi laksei 
Daugavpils novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/1/070, īstenoša-
nu” un apstiprināja projekta ieņēmumu un izdevu-
mi tāmi jaunā redakcijā.
 Nodeva Tabores pagasta pārvaldei apsaimnie-

košanā un lietošanā pašvaldības ceļu “Sadnieki-
Budiški-Skaidrīši-Červonka”, kas tika pārņemts 
novada domes valdījumā ERAF projekta “Dienvid-
latgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizā-
cija uzņēmējdarbības attīstībai” realizācijai, kā arī 
projekta īstenošanas laikā no jauna izveidotos in-
ženierbūves un satiksmes organizācijas tehniskos 
līdzekļus.
 Nodeva Višķu pagasta pārvaldei apsaimnieko-

šanā un lietošanā pašvaldības ceļu “Peipiņi-Luk-
na” un Klēts ielu, kas tika pārņemti novada domes 
valdījumā ERAF projekta “Dienvidlatgales pašval-
dību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomis-
kās aktivitātes paaugstināšanai” realizācijai, kā 
arī projekta īstenošanas laikā no jauna izveidotos 
inženierbūves un satiksmes organizācijas tehnis-
kos līdzekļus. 
 Iedalīja no pašvaldības ceļu fonda 2020. gada 

nesadalītā atlikuma Nīcgales pagasta pārvaldei 
5780,17 euro Daugavas ielas melnā seguma avā-
rijas bedru remontam, Vaboles pagasta pārvaldei 
1499,19 euro ceļa “Priednieki-Sarkaņi” caurtekas 
uzstādīšanai un Višķu pagasta pārvaldei 1276,14 
euro ceļa “Smaņi-Guļāni” avārijas caurtekas no-
maiņai.
 Atļāva atsavināt novada domes īpašumā eso-

šo automašīnu VW SHARAN, automašīnu FORD 

FOCUS, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu cenu, un automašīnu VW CARAVELLE, 
nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē.
 Atļāva atsavināt Naujenes pagasta pārvaldes 

īpašumā esošo autobusu SETRA S 313 UL, nosa-
kot atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē.
 Nolēma pieņemt no SIA “Marine Insurance 

Services” ziedojumu 3500 euro, kas paredzēts So-
ciālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” audzēkņu 
dzīves kvalitātes uzlabošanai.
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemes-

grāmatā uz novada pašvaldības vārda uz nedzīvo-
jamo telpu, Parka iela 4, Vabole, Vaboles pagastā. 
 Nolēma nodot bez atlīdzības valsts īpašumā 

Zemkopības ministrijas personā nekustamo īpašu-
mu “Kungadruvas ceļš” Kalupes pagastā.
 Nodeva atsavināšanai 14 pašvaldības nekusta-

mos īpašumus Kalkūnes, Kalupes, Līksnas, Maļi-
novas, Naujenes un Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 12 pašvaldības nekus-

tamos īpašumus Biķernieku, Kalkūnes, Kalupes, 
Maļinovas, Naujenes, Salienas, Vecsalienas un 
Višķu pagastā un apstiprināja izsoles noteikumus.
 Nolēma dzēst pārmaksātās nekustamā īpašu-

ma nodokļu summas likvidētiem un no nodokļu 
maksātāju reģistra izslēgtiem nodokļu maksātā-
jiem, juridiskām personām, kuru atmaksa vai no-
virzīšana nekustamā īpašuma nodokļa kārtējo vai 
nokavēto maksājumu segšanai nav pieprasīta no 
15.11.2017., un fi ziskām personām, kuru atmaksa 
vai novirzīšana nekustamā īpašuma nodokļa kār-
tējo vai nokavēto maksājumu segšanai nav piepra-
sīta no 15.11.2016.
 Nolēma norakstīt Maļinovas, Medumu un Viš-

ķu pagasta pārvaldes bezcerīgos debitoru parādus, 
par kuriem atzīta piedziņas neiespējamība.
 Piešķīra 3 personām vienreizējo pabalstu apku-

res krāsns remontam Kalupes un Tabores pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

koku ciršanai Biķernieku un Naujenes pagastā.
 Pieņēma 7 lēmumus zemes jautājumos.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumen-
ti”.

skolas saņem un sadala datorus
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 novada izglītības ies-
tādes kopumā saņēma 101 datoru. 
Biķernieku pamatskola - vienu, Lau-
cesas pamatskola - septiņus, Lāču 
pamatskola - sešus, Medumu speciālā 
pamatskola - četrus, Naujenes pamat-
skola - sešus, Randenes pamatskola - 
trīs, Salienas vidusskola - 14, Sventes 
vidusskola - 13, Špoģu vidusskola - 21, 
Vaboles vidusskola - 11 un Zemgales 
vidusskola 15 datorus. Tos varēs iz-
mantot gan ikdienas mācību procesa 
modernizēšanai, gan attālināto mācī-
bu nodrošināšanai. 

Datori tika piešķirti pašvaldību di-
binātajām 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.

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 sistēmas veidošanai 
ir nepieciešamas investīcijas, kuru 
nodrošināšanai jābūt vienai no valsts 
galvenajām prioritātēm.

Dainis Bitiņš
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Ārkārtējā situācija pagarināta līdz 11. janvārim,
 ieviešot stingrākus drošības pasākumus un ierobežojumus

Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai 
un cīņai pret vīrusa radīto apdraudēju-
mu Latvijas iedzīvotāju veselībai un dzī-
vībai, tiek ieviesti stingrāki un precīzāki 
drošības pasākumi līdz 11. janvārim. To 
mērķis ir visai sabiedrībai kopīgi radīt 
apstākļus, kuros vīruss nevar izplatīties. 
Tas nozīmē, ka 2020. gada nogalē jāsa-
sparojas svētku laiku veltīt kopīgai, bet 
savrupai cīņai pret vīrusu. Papildu dro-
šības pasākumiem būs pieejams atbalsts 
gan uzņēmējiem, gan strādājošajiem. 
Vienlaikus valdība konsekventi strādā 
pie vakcīnas pieejamības.

1. decembrī pieņemot lēmumu par 
Ārkārtējās situācijas pagarinājumu, Mi-
nistru kabinets lēma arī par drošības pa-
sākumu vienkāršošanu, atvieglojot Co-
vid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.

Sabiedriskajā transportā un ārpus 
mājām telpās, kur ir vairāk par vienu 
cilvēku, visiem jānēsā sejas maska. Sejas 
maskas var nenēsāt bērni līdz septiņu 
gadu vecumam un cilvēki, kuri acīmre-
dzamu funkcionālu traucējumu dēļ tās 
nevar lietot.

Pulcēšanās
No 3. decembra visā Latvijā ikvienam 

ikdienas gaitās jāievēro 2+2 princips – 
divi metri, divi cilvēki. Tātad jāievēro 
divu metru distance un tikšanās jāiero-
bežo līdz diviem cilvēkiem.

Līdz 11. janvārim ir pārtraukta visu 
kultūrvietu, izstāžu, kā arī gadatirgu, tai 
skaitā Ziemassvētku tirdziņu darbība. 
Bibliotēkas drīkst klātienē izsniegt grā-
matas līdzņemšanai.

Nedrīkst notikt privāti pasākumi, iz-
ņemot vienas mājsaimniecības ietvaros. 
Drīkst apciemot cilvēkus, kuri dzīvo vie-
ni un ir nepieciešama aprūpe, ievērojot 
2+2 principu.

Bērēs un kristībās neatliekamos gadī-
jumos drīkst pulcēties ārpus telpām ne 
vairāk kā 10 cilvēki (neskaitot ar to nori-
si tieši saistītos cilvēkus, piemēram, ga-
rīdznieku), ne vairāk kā no divām māj-
saimniecībām, lietojot mutes un deguna 
aizsegus.

Tikmēr reliģiskās darbības vietās vien-
laikus drīkst atrasties ne vairāk kā 20% 
no maksimāli pieļaujamā cilvēku skaita.

Joprojām drīkst notikt organizētās sa-
pulces, piketi un gājieni, bet uz tiem var 
pulcēties ne vairāk kā 25 cilvēki, ievēro-
jot epidemioloģiskās drošības prasības – 
divu metru fi zisku distanci un ievērojot 
organizatora noteiktās prasības.

Izglītība
Stingrāki drošības pasākumi tiek ie-

viesti arī izglītības jomā. Klātienē mācī-
bu process drīkst notikt tikai bērnudār-
zos un 1.-4. klasēs. Skolās jānodrošina 3 
kvadrātmetru platība vienam skolēnam. 
No 3. decembra bērnudārzos strādājo-
šajiem visu laiku jānēsā maskas. No 4. 
janvāra skolās maskas jānēsā gan stun-
du laikā, gan ārpus mācību procesa gan 
skolēniem, gan skolotājiem.

Augstākās izglītības, profesionālās 
izglītības un pieaugušo profesionālās 
tālākizglītības un neformālās izglītības 
process drīkst notikt tikai attālināti. Sa-
vukārt praktiskās iemaņas, kuras nav 
iespējams apgūt attālināti, drīkst klātie-
nē apgūt tikai individuāli – viens pasnie-
dzējs ar vienu audzēkni.

Interešu izglītības praktiskās daļas 
var notikt klātienē tikai individuāli. Klā-
tienē nav atļauti koru un pūšaminstru-
mentu kolektīvu mēģinājumi.

Sports
No 3. decembra klātienē telpās sporta 

treniņi drīkst notikt tikai Latvijas pie-
augušo izlases, Olimpiskās vienības un 
Paraolimpiskās vienības sportistu un 
komandu sporta spēļu starptautisko un 
augstāko līgu komandu pilngadīgu pro-
fesionālo sportistu (profesionāļi, kuriem 
nodarbošanās ar sportu ir pamatdarbs) 
treniņi.

Pārējie sporta treniņi telpās drīkst 
notikt tikai individuāli vai divatā ar tre-
neri, savukārt grupu treniņi līdz 10 cil-
vēkiem drīkst notikt tikai ārpus telpām. 
Jāņem vērā, ka teltis vai citas pagaidu 
būves, ja tām ir sienas, arī tiek uztvertas 
kā iekštelpas, taču apjumti laukumi bez 
sienām tiek uzskatīti par ārtelpām.

Veikali un pakalpojumi
No 3. decembra veikalos un pakalpoju-

mu sniegšanas vietās vienam apmeklē-
tājam jānodrošina 15 kvadrātmetru pla-
tība. Informācijai par pieļaujamo cilvēku 
skaitu jābūt skaidri redzamai pie ieejas. 
Mazās telpās apmeklētāji drīkst iet pa 
vienam.

Saimniecisko pakalpojumu sniedzē-
jiem, veikaliem un pasākumu organiza-
toriem jānodrošina, ka cilvēki, kuri ne-
lieto sejas masku, vai to dara nepareizi 
(neaizsedzot gan muti, gan degunu), 
netiek ielaisti telpās, un nesniedz pakal-
pojumu tiem, kuri neievēro epidemiolo-
ģiskās drošības prasības.

Visi veikali un tirdzniecības centra 
neatkarīgi no kopējās tirdzniecības pla-
tības drīkst strādāt darbdienās no plkst. 
6.00 līdz 20.00. Taču sestdienās, svētdie-
nās un svētku dienās drīkst strādāt tikai 
aptiekas, tai skaitā veterinārās aptiekas, 
savukārt veikalos, drīkst tirgot tikai pār-
tikas preces (izņemot alkoholu un cigare-
tes), higiēnas preces un degvielu.

Darbadienās strādā visi ar vienādiem 

kvadratūras ierobežojumiem. Sestdie-
nās, svētdienās un svētku dienās tirdz-
niecības vietas nedrīkst strādāt, izņemot 
– aptiekas (arī veterinārās) un veikalus, 
kuros tirgo pārtiku (izņemot alkoholu un 
cigaretes), higiēnas preces, degvielu.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības 
pasākumus, drīkst darboties skaistum-
kopšanas pakalpojumu sniedzēji – frizie-
ra un manikīra pakalpojumu sniedzēji.

Sabiedriskais transports
Lai pasargātu cilvēkus sabiedriskajā 

transportā, no 7. decembra tajā pasa-
žieru skaits nedrīkst pārsniegt 50% no 
transportlīdzekļa ietilpības. Ja nav ie-
spējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu 
un izkāpšanu, tad transporta līdzeklī jā-
būt norādēm par sēdvietu izmantošanu, 
nodrošinot fi zisko distancēšanos.

Papildu drošībai, lai gan Covid-19 iz-
platība lielākoties notiek valsts iekšienē 
un infi cēšanās lielā daļā gadījumu nav 
izsekojama, no 7. decembra sākusies 
stingrāka Latvijā ieceļojušo cilvēku kon-
trole, lai pārliecinātos par Covidpass.lv 
aizpildīšanu, tā atvieglojot infekcijas iz-
platības kontroli.

17. decembrī valdība lems par 
jauniem ierobežojumiem, kas stāsies 
spēkā 21. decembrī. Plānots  vairāk 
ierobežot tirdzniecību un aktivitātes 
telpās, par nedēļu pagarināt brīvlaiku 
1.–6. klašu skolēniem. "Klusā perioda" 
laiks būs vismaz trīs nedēļas. Brīvdie-
nās un svētku dienās ārtelpās atļauts 
tirgot Ziemsvētku eglītes, nodrošinot 
visus piesardzības pasākumus. Aici-
nām sekot aktuālajai informācijai un 
ievērot visus drošības pasākumus!

Avots: Ministru kabinets 

slimības palīdzības pabalsts pieejams arī personu ar invaliditāti atbalsta personām
Saeimā ceturtdien, 26. novembrī, ie-

vērojot Covid-19 straujo izplatību, pie-
ņemti grozījumi likumā “Par mater-
nitātes un slimības apdrošināšanu”, 
kas paredz jaunu terminētu atbalstu 
instrumentu - sociāli apdrošinātai 
personai būs tiesības uz vienreizēju 
slimības palīdzības pabalstu par 14 
kalendārajām dienām laikposmā  no 
30.11.2020. līdz 31.12.2020. un par 14 
kalendārajām dienām laikposmā no 
01.01.2021. līdz 30.06.2021. 

Pabalsta apmērs ir noteikts 60% ap-
mērā no personas vidējās apdrošinā-
šanas iemaksu algas.

Slimības palīdzības pabalsts pa-
redzēts vienam no vecākiem, kuriem 
ir bērni bez invaliditātes līdz 10 g.v. 
vai bērni ar invaliditāti līdz 18 g.v., un 
kuriem darba specifi kas dēļ nav iespē-
ja strādāt attālināti, un arī atbalsta 
personai cilvēkam ar invaliditāti no 
18 gadu vecuma, kuram pašvaldība 
piešķīrusi dienas aprūpes centra vai 

dienas centra pakalpojumu, bet kurš 
ar COVID-19 saistīto apstākļu dēļ ne-
drīkst apmeklēt dienas aprūpes cen-
tru vai dienas centru. 

Lai pieprasītu pabalstu, personai ir 
jāvēršas Valsts sociālās apdrošināša-
nas aģentūrā ar:
 iesniegumu par pabalsta piešķir-

šanu;
 darba devēja apliecinājumu, ka 

persona nevar strādāt attālināti;
 pašvaldības izziņu, ka personai ir 

piešķirts dienas aprūpes centra 
vai dienas centra pakalpojums, 
un pašvaldības vai dienas aprūpes 
centra vai dienas centra izziņu, ka 
ar Covid-19 infekciju saistīto aps-
tākļu dēļ dienas aprūpes centra vai 
dienas centra pakalpojumi nav pie-
ejami.

Tātad personai ir jāvēršas Valsts so-
ciālās apdrošināšanas aģentūrā jau ar 
minētajiem dokumentiem. 

 aleksejam mackevičam pasniegta Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam 
Jau sesto gadu pēc kārtas Latvijas Republikas 

tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu drau-
gu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo 
bibliotēku rīko konkursu “Gada balva cilvēku ar 
invaliditāti atbalstam”. Konkurss ir kļuvis par 
neatņemamu Tiesībsarga biroja un sadarbības 
partneru ikgadēju tradīciju, un tiek rīkots ar 
mērķi novērtēt un atbalstīt cilvēku ar invalidi-
tāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizā-
ciju, kā arī individuālu darbību. Parasti tas tiek 
rīkots 3. decembrī, kas ir Starptautiskā personu 
ar invaliditāti diena, taču šogad epidemioloģiskā 
situācija pasaulē un Latvijā lika mainīt šo tradī-
ciju un konkursu pārcelt nedaudz citā laikā un 
formā – jau novembra beigās, virtuālajā vidē.

Kā ierasts, nominantus varēja pieteikt divās 
kategorijās – individuālais sniegums un nevals-
tiskās organizācijas. Balvas pasniedza žūrijas 

komisijas locekļi sešas nominācijās. Šogad žūri-
jas sastāvu veidoja septiņu dažādu nozaru pār-
stāvji. 

Nominācijā “Izglītotājs” galveno balvu indivi-
duālā snieguma kategorijā saņēma Biķernieku 
pamatskolas direktors Aleksejs Mackevičs. Šī 
balva tiek pasniegta par aktivitātēm, kas nodro-
šina iekļaujošo izglītību (tai skaitā, interešu izglī-
tību, tālākizglītību), interaktīvu metožu pielieto-
šanu/izstrādi, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti 
tiesības uz izglītību. Balvu šogad pasniedza Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece 
Anda Lamaša. 

Tāpat šogad pasniegtas balvas nominācijās 
“Pakalpojuma nodrošinātājs”, “Uzdrīkstēšanās”, 
“Bērnu atbalsts”, “Sociālo tīklu balss” un  “No-
darbinātības veicinātājs”.
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Ziedo līdzekļus sociālā atbalsta centra audzēkņiem
Sociālā atbalsta un aprūpes centram 

”Avots” sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību ”Marine Insurance Services” no-
ziedoja naudas līdzekļus 3500 eiro ap-
mērā, kas paredzēti centra audzēkņu 
dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Centra vadītāja Lilita Gasjaņeca 
skaidro, ka fi rma jau vairākus gadus 
bija palīdzējusi centram ar ziedoju-
miem. Iepriekš iekrātos ziedojumu 
līdzekļus ”Avots” izlietoja busiņa iegā-
dei, kuru izmanto klientu vajadzībām.

Patlaban noziedoto centrs plāno iz-
mantot bērnu attīstošo ekskursiju un 
braucienu organizācijai, kas bērniem 
nāks tikai par labu. Organizēt tos plā-
nots laikā, kad pandēmija būs beigu-
sies, un valstī esošie ierobežojumi tiks 
noņemti.

Sociālā atbalsta un aprūpes centrs 
“Avots” sniedz ģimeniskai videi pietu-
vinātu pakalpojumu, “Jauniešu mājas” 
pakalpojumu (atbalsts un aprūpe jau-
niešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem 
līdz jaunieša atgriešanai bioloģiskā ģi-
menē vai līdz jaunietis ir spējīgs dzīvot 
patstāvīgi, vai arī turpina mācības), 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
bērniem ar funkcionāliem traucēju-
miem, kā arī atbalstu nepilngadīgajām 
un jaunajām grūtniecēm, jaunajām 
māmiņām, bērniem un jauniešiem, 
kuri nonākuši krīzes situācijā, cietuši 
no vardarbības, palikuši bez iztikas lī-
dzekļiem un tuvāko atbalsta. 

Dainis Bitiņš

kraujā labiekārto sociālā atbalsta un aprūpes centra teritoriju, kā arī atjauno apgaismojumu
Realizējot ERAF Darbības program-

mas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.3.1. specifi skā atbalsta mērķa “Attīs-
tīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu 
aprūpei ģimeniskā vidē un personu 
ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasā-
kuma “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai” projekts „Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucio-
nalizācijas plānu īstenošanai Daugav-
pils novadā”, Nr. 9.3.1.1./19/I/037, 20. 
novembrī tika pieņemts ekspluatācijā 
objekts “Teritorijas labiekārtošanas 
un apgaismojuma atjaunošanas būv-
darbi Daugavas ielā 2, Kraujā, Nauje-
nes pagastā, Daugavpils novadā”, kur 
atrodas ”Sociālā atbalsta un aprūpes 
centrs “Avots””.

Būvdarbus veica SIA “DM Buvex”, 
tehniskā projekta autors SIA “Cerva”, 
būvuzraudzību nodrošināja SIA “Meli-
ors Krauja”.

Projekta realizācijas ietvaros veikta 

novecojušā un bojātā žoga, kā arī bēr-
nu laukuma aprīkojuma demontāža 
un utilizācija, caurtekas uzstādīšana 
grāvī, betona laukuma ogļu glabāšanai 
izbūve, bruģa seguma izbūve, komuni-
kāciju aku vāku nomaiņa, esoša asfal-
ta seguma atjaunošana remonta zonās, 
bērnu laukuma aprīkojuma bojāto ele-
mentu nomaiņa, krāsošana un uzstā-
dīšana, nobrauktuves atjaunošana ar 
grants segumu, teritorijas planēšana 
un apzaļumošana, atkritumu urnas 
uzstādīšana, soliņu uzstādīšana, pan-
dusa uzstādīšana, ārējā apgaismojuma 
atjaunošana ar moderniem parka gais-
mekļiem.

Būvniecības darbu kopējās izmaksas 
ir 90 926,30 eiro. Garantijas laiks ob-
jektam ir pieci gadi.

Daugavpils novada domes 
Komunālās saimniecības nodaļa 

tuvojoties Ziemassvētkiem, izdala saldās dāvanas 
Katru gadu Daugavpils novada dome 

sveic sociāli mazaizsargātos iedzīvo-
tājus, kurus vēlas īpaši pagodināt, 
sagaidot Kristus dzimšanas svētkus. 
Iepriekšējos gados tika pagodinātas 
audžuģimenes, bērni ar īpašām vaja-
dzībām, mazaizsargātas daudzbērnu 
ģimenes, kurās ir vairāk nekā pieci 
bērni. Arī šogad šī tradīcija tiek turpi-
nāta.

Parasti pasākums norisinājās klātie-
nē, aicinot visus pulcēties pie Ziemas-
svētku eglītes un tikties ar Salavecīti. 
Šogad līdzīgs pasākums nevar tikt no-
organizēts, tādēļ tika nolemts izvadāt 
saldās dāvanas uz dzīvesvietām, ko 
veica Daugavpils novada Sociālā die-
nesta sociālie darbinieki. 

Kopumā šogad dāvanas tika sarūpē-
tas:

• 68 bērniem – bāreņiem;
• 50 bērniem ar īpašām vajadzībām 

(līdz 18 g.);
• 12 dāvanas mazaizsargātām 

daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 
pieci un vairāk bērni;

• 19 dāvanas audžuģimenēm;
• Sociālās aprūpes iestādēs tika no-

gādātas 483 dāvanas. 

Kaut arī ārkārtējās situācijas laikā 
ir vairāki ierobežojumi un vīruss iero-
bežojumus neievēro, katram uz sirds 
ir, ko teikt. Šobrīd ir Adventes laiks, 

kad cilvēks pārdomā aizejošā gada no-
tikumus, sāpes un prieku, veiksmes un 
neveiksmes, kļūdas un panākumus. 
Vienmēr ir vēlme ticēt, ka sapņi pie-
pildīsies, būs brīnums, kuru ļoti gaida 
bērni, bet mēs, pieaugušie, klusiņām 
arī tam ticam. Katru gadu liekas, ka 
cilvēki tev atsmaidīs daudz sirsnīgāk. 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā centīsi-
mies piedot tiem, kas ir pāri darījuši, 
uzsmaidīt tiem, kas mūs ir aizmirsuši. 
Pateikt labu vārdu tiem, kas tevi ir no-
lieguši, un atvērt durvis tiem, kas tavā 
priekšā tās ir aizvēruši.

Kopā ar svētku dāvanām lai svētku 
mirdzumā dzimst ticība, cerība un mī-
lestība jauniem darbiem un sapņiem! 
Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu 
zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu 
spēku! Lai rokas un prāts gurst tīkamā 
darbā, bet spēkus lai atjauno tuvu un 
mīļu cilvēku klātbūtne! 

Daugavpils novada
 Sociālais dienests
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Lielākie ceļu remontdarbi daugavpils novadā 2020. gadā
Aktīvie ceļu seguma atjaunošanas 

būvdarbi Daugavpils novadā ir noslē-
gušies. Daži projekti ir pilnībā pabeig-
ti, bet citos pēc ziemas pārtraukuma 
darbi tiks turpināti. 

Kādus ceļa projektus iesāka šo-
gad? 

Reģionālais ceļš uz Baltkrieviju: uz 

autoceļa P68, kas ved uz Baltkrievijas 
robežu (uz Silenes RKP), no pagriezie-
na uz Tabori 13 km garumā, kā arī no 
Katineļiem līdz Smiļgiņa ezeram 6 km 
garumā noritēja segas pārbūves darbi. 
Posmā tika ieviesti ātruma ierobežoju-
mi 70 un 50 km/h, kā arī uzstādīti trīs 
luksoforu posmi. Šajos posmos recik-
lē  veco asfalta segumu, izbūvē  jaunu 
šķembu pamatni un ieklās trīs asfal-
ta kārtas. Apmēram vienu kilometru 
garā posmā pārbūvēs arī drenējošo slā-
ni. Būvdarbu līgumcena ir 4,23 miljoni 
eiro (ar PVN), ko sedz no valsts budže-
ta un no ietaupītajiem līdzekļiem citos 
jau pabeigtajos būvobjektos ar ERAF 
līdzfi nansējumu. Būvdarbus iecerēts 
pabeigt 2021. gadā. 

Reģionālais ceļš Naujenes pagas-
tā: Daugavpils šosejas (A6) posmā aiz 
Daugavpils no Teivāniem līdz Kreipā-
niem 9 km garumā atjaunoja asfalt-
betona segumu. Būvdarbu ietvaros 
veica iesēdumu remontu, ceļa profi la 
labošanu, ūdens novades sistēmas sa-
kārtošanu un jaunas asfalta virskārtas 
ieklāšanu. Būvdarbu līgumcena ir 1,42 
miljoni eiro (ar PVN), ko sedza valsts 
budžets papildu 75 miljonu eiro fi nan-
sējuma ietvaros. 

Skrudalienas pagasta Silenes cie-
mā: pārbūvē Baznīcas ielu 817 m ga-
rumā. Projekta kopējās izmaksas ir 
220 357,43 eiro. No tiem aizņēmums 
valsts kasē ir 155 587,77 eiro, savu-
kārt pašvaldības līdzfi nansējums ir 
64 769,66 eiro. Projekta mērķis ir uz-
labot Daugavpils novada ielu un ceļu 
infrastruktūru saimnieciskās darbības 

attīstības, publisko pakalpojumu pie-
ejamības un iedzīvotāju mobilitātes 
sekmēšanai. Darbu plānots pabeigt 
2021. gada vasaras periodā. Pēc pro-
jekta realizācijas ielas garumā tiks 
izveidots asfalta segums, turklāt tā 
tiks paplašināta. Ielai tiks sakārtota 
virsūdeņu novadīšanas sistēma, kā arī 
izveidots apgaismojums.

Atjauno grunts segumu: notiek darbs 
pie seguma atjaunošanas Daugavpils 
novada pašvaldības ceļiem “Mežciems 
– Ļūbaste” visā ceļa posmā 3,49 km 
garumā un “Ļūbaste – Ļūbaste” divos 
posmos 700 metru garumā Līksnas pa-
gastā. Kopējās izmaksas ir 139 625,40 
eiro. Projektu uzsāka šogad un īstenos 
līdz 2021. gada vasarai. Rezultātā tiks 
atjaunots ceļa grants segums un izvei-
dota atbilstoša ceļa infrastruktūra no-
vada attīstības centru konkurētspējas 
celšanai un funkcionālo saišu veidoša-
nai starp attīstības centriem un to pie-
gulošajām teritorijām.

Pabeigti atjaunošanas būvdarbi: uz 

autoceļa Līksna–Kalupe–Vecvārkava–
Rožupe V678 posmā no Daugavpils šo-
sejas A6 līdz Lielajiem Mukāniem 0,9 
km garumā. Tika veikts karstā asfalta 
iesēdumu remonts un ceļa profi la labo-
šana posma sākumā ar sekojošu visa 
posma virsmas apstrādi. Būvdarbu lī-
gumcena ir nepilni 240 tūkstoši eiro (ar 
PVN), ko sedza valsts budžets. 

Atjaunoja asfaltbetona segumu: Viš-
ķu pagasta ceļa “Grāviņi – Višķu teh-
nikums” 1,48 km garumā, kam tiks 
ņemts aizdevums Valsts kasē 109 636 
eiro apmērā, piešķirot līdzfi nansējumu 
no Daugavpils novada pašvaldības ceļu 
fonda 44 773 eiro apmērā. Ceļa posms 
bija avārijas stāvoklī, taču ikdienā tas 
ir ļoti svarīgs sabiedriskā transpor-
ta kustībai, vietējiem uzņēmējiem un 
zemniekiem. 

Naujenes ciemā: Dzelzceļa un Vecpils 
ielas pārbūvei tika ņemts aizņēmums 
293 363 eiro  apmērā un piešķirts paš-
valdības līdzfi nansējums 106 983 eiro 
apmērā no Daugavpils novada pašval-

dības ceļu fonda. Ielas segums nepil-
na kilometra garumā ir būvēts vairāk 
nekā pirms 40 gadiem un netika at-
jaunots. Projekta ietvaros paredzēta 
brauktuvju, stāvvietu un nobrauk-
tuvju, gājēju ietvju un apgaismojuma 
tīklu pārbūve. Iela ir nepieciešama ie-
dzīvotāju nokļūšanai līdz dzīvojamām 
mājām un individuālajām saimniecī-
bām, piekļuvei līdz uzņēmuma “Nauje-
nes pakalpojumu serviss”  ūdens attīrī-
šanas iekārtai, ūdens ņemšanas vietai 
un ciema katlu mājai. Dzelzceļa ielas 
posms ir vienīgais piebraucamais ceļš 
līdz zemnieku saimniecībai “Aizsili”. 
Projekta īstenošanas termiņš ir 2021. 
gada 30. jūnijs.

Vecstropos: 18. novembra ielas – 
māju 418, 420, 428 ielu pārbūvei Valsts 
kasē tika ņemts aizņēmums 292 974 
eiro apmērā, paredzot līdzfi nansēju-
mu no Daugavpils novada pašvaldības 
ceļu fonda 106 854 eiro apmērā. Pār-
būvējamais ielas posms 0,742 km garu-
mā ir asfaltēts pirms vairākiem gadu 
desmitiem, taču nav atjaunots, vietām 
segums izdrupis un bedrains, gājēju 
ietvēm nav apmaļu. Projekta ietvaros 
paredzēta brauktuves, stāvvietu un 
nobrauktuvju, gājēju ietvju un saliņu, 
lietusūdens novadīšanas sistēmas, ap-
gaismojuma tīklu pārbūve. Projekta 
īstenošanas termiņš ir 2021. gada 30. 
jūnijs.

Liels daudzums darbu, bet mazāka 
apjoma tiek veikti arī no Ceļu fonda 
līdzekļiem. No šī fi nansējuma salabo 
ceļu posmus un veic to uzturēšanu. In-
formācija par šiem objektiem tiks ap-
kopota 2021. gada sākumā. 

Dainis Bitiņš

Ziemassvētku dāvanas no daugavpils novada uzņēmējiem, mājražotājiem un saimniecībām
Klāt svētku gaidīšanas laiks. Visi 

vēlamies iepriecināt savus mīļos, tuvi-
niekus, draugus, kolēģus ar labu vār-
du, labu darbu, smaidu, sirsnību un, 
protams, kādu jauku dāvanu.

Daugavpils novada mājražotāji un 
uzņēmēji piedāvā dažādus lauku gar-
dumus, medu, ābolus, ābolu sulu, mā-
jas vīnu, garšvielas, tējas, suvenīrus, 
izstrādājumus no lavandas un roku 
darba pinumus, adījumus, kā arī dā-
vanu kartes. Noderīgu informāciju 
var atrast mājaslapā www.razotsdau-
gavpilsnovada.lv

Kokaudzētava “Sēlija” Laucesas 
pagastā piedāvā Šmakovkas (latga-
liešu tradicionālais stiprais alkoholis-
kais dzēriens), dažādu ogu un augļu 
vīnu, kā arī sulu iegādi. Ir pieejama 
arī produkcijas piegāde. 

Kontaktinformācija: +37129456474, 
+37129678562, info@selijasdarzi.lv, 
mājas lapa: www.selijasdarzi.lv

Inas Vaikules darbnīcā “Pīte-
nis” Naujenes pagastā var iegādāties 
daudzveidīgus un kvalitatīvus pītos 
izstrādājumus, traukus, suvenīrus 
no kārklu klūgām un sloksnītēm, no 

ekoloģiski tīra materiāla. Māksliniece 
piedāvā arī plašu ar rokām adītu zeķu 
sortimentu. Līdzās latviešu etnogrā-
fi skajos adījumos darinātām zeķēm 
“Pītenis” piedāvā mūsdienīgus dizai-
nus un jaunākās modes tendences – 
mežģīņadījuma zeķes. Preces var tikt 
nosūtītas attālināti, izmantojot pako-
mātu.

Kontaktinformācija: +371 29358096, 
inavaikule@inbox.lv, facebook.com/pi-
tenis.lv, www.pitenis.mozello.lv.

Osvalds Skromāns nodarbojas ar 
klūgu pīšanu jau vairāk kā 20 gadus 
un piedāvā ideālas dāvanas tiem, ku-
riem patīk īsts roku darbs no dabīgiem 
un ekoloģiski tīriem materiāliem. Šie 
izstrādājumi labi iederas jebkurā mā-
jā vai dzīvoklī, un tiem ir dažādas pie-
lietojuma iespējas. Dāvanas var tikt 
nosūtītas attālināti, izmantojot pako-
mātu. 

Kontaktinformācija:+371 29673725, 
osvalds28@inbox.lv.

Viktors Petaško “Viksdeko” 

Sventes pagastā izgatavo ļoti skaistus 
un ekskluzīvus rotājumus un deko-
rus no putuplasta. Pamatprodukti ir 

Jaungada rotājumi, sagataves vaļas-
priekam, burti, cipari, galda spēles, 
dekoratīvo formu izgatavošana svi-
nīgiem pasākumiem u.c.  Preces var 
tikt nosūtītas attālināti ar pakomātu 
starpniecību.

Kontaktinformācija: +371 28228788, 
viks.deko@gmail.com, www.viksdeko.lv.

Uzņēmums “ZIJ” Laucesas pagas-
tā nodarbojas ar suvenīru un dāvanu 
izgatavošanu savām rokām, izmanto-
jot vietējos produktus. Tiek piedāvāts 
plašs sortiments aromātisko lavandas 
maisiņu un miega spilventiņu, kuri 
iepriecinās ar patīkamu aromātu ista-
bā, skapī vai automašīnā. Preces var 
tikt nosūtītas attālināti, izmantojot 
pakomātu.   

Kontaktinformācija: +371 26109435,
janakezika@inbox.lv,  
facebook.com/violet.gifts.latvia

Daugavpils novada uzņēmējs Il-
mārs Lociks šogad ir sagatavojis 
Ziemssvētku apsveikuma dāvanu 
kartes. Š ī s dā vanu kartes ir iespē-
jams pasū tī t uz jebkā du summu. Tā s 
var iegū t gan digitā li, gan ar Omni-
va starpniecību pa visu Latviju. Tā s 

varē s izmantot visa ģ imene kā dā no 
uzņēmēja piedā vā tajiem pakalpoju-
miem: brī vdienu mā jas, pirtis, kubli, 
melnā  pirts, kempinga mā jiņ as, kem-
peru vietas, telts vietas, laivu noma, 
plostu noma, SUP dē ļ u noma u.c. 
Dā vanu kartes var personalizē t!

Sī kā ka informā cija, zvanot uz tālr.: 
+371 24662655, facebook.com/Dauga-
vaslokos, www.gribulaivot.lv, www.
plostilatgale.lv, 

Zemnieku saimniecība “Kļavas” 
Vaboles pagastā, mākslinieks Va-
ris Vilcāns piedāvā dažādus koka 
izstrādājumus, dekora elementus, su-
venīrus un dāvanas. Preces var tikt 
izsūtītas, izmantojot pakomātu. 

Kontaktinformācija: +371 26197260, 
vilkssirmais@inbox.lv.

Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūra “TAKA” novēl visiem mierī-
gu, gaišu un piesātinātu svētku gaidī-
šanas laiku!
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P E R S O N Ī B A

tēvs Jānis kolns: ”dievs piepilda mūsu sapņus”

Jānis Kolns ir Līksnas un Nīcga-
les katoļu baznīcas jaunais prāvests. 
Šeit pēc bīskapa nozīmējuma viņš 
kalpo jau nedaudz vairāk kā divus 
mēnešus. Priestera dzimtā puse ir 
Madonas novada Barkava, kur pava-
dīti bērnības un skolas gadi, apmek-
lēta vietēja draudze. Kā priesteris 
viņš kalpoja Rēzeknes Jēzus Sirds 
katedrālē, Krāslavas Svētā Ludvika 
draudzē un pēdējos 16 gadus Ludzas 
Jaunavas Marijas debesīs uzņemša-
nas baznīcā. Neskatoties uz to, ka 
Ludzā nokalpoti ilgi gadi un draudze 
priesterim jau bija kļuvusi par īstām 
mājām, Jānis Kolns atzīst, ka ik pa 
laikam priesteru maiņai ir jānotiek: 
”Katram pienāk brīdis, kad esi sevi 
izsmēlis, bet jaunajā vietā var veikt 
restartu.” 

Ceļš uz priesterību
Ģimene tēvam Jānim bija ļoti ti-

cīga, katru svētdienu gāja baznīcā, 
neskatoties uz to, ka nākamajam ga-
rīdzniekam gan tolaik skolā, gan ve-
cākiem darbā bija jādzird aizrādījumi 
par došanos uz dievkalpojumiem. 

”Tie bija tādi laiki, kad vecāki tei-
ca, ka jāiet uz baznīcu, bet skolā teica, 
ka nevajag. Skolā tiku saukts priekšā 
paskaidrojumiem, jo ticība tika uz-
skatīta par tumsonību,” savus skolas 
laikus atceras tēvs Jānis. 

Pēc prāvesta domām, kopš viņa bēr-
nības laikiem sabiedrība ir ļoti mai-
nījusies. Agrāk darīja tā, kā noteica 
vecāki, jo viņiem bija lielākā autori-
tāte. Arī ticības lietas daudz neap-
sprieda, bet vienkārši sekoja vecāku 
piemēram. Mātei un tēvam uzticējās, 
tāpēc nebija šaubu tajos brīžos, kad 
skolas mācība bija pretrunā ģimenes 
vērtībām.

”Ir sastapti arī tādi cilvēki, kas ir 
ieļaunojušies uz vecākiem par to, ka 
viņi savulaik ”spieda” iet uz baznīcu. 
Viņiem diemžēl ir izveidojusies zinā-
ma pretreakcija – tagad uz baznīcu 
neiešu! Agrākos laikos skolā mācījās 
arī sestdien, un saprotams, ka bērni 
neko tajā vienīgajā brīvajā dienā da-
rīt īpaši negribēja.”

Baznīca no viņa dzīvesvietas atra-
dās septiņu kilometru attālumā, un 
šo ceļu ģimene mēroja kājām. Bū-

dams jau vecāks, vienā no pēdējām 
skolas klasēm Jānis sāka piekalpot 
pie altāra. Tajā laikā draudzē kalpoja 
tēvs Alberts Cimanovskis. Viņš bija 
tas priesteris, kurš iedvesmoja iestā-
ties Rīgas Garīgajā seminārā. Nācies 
arī sastapties ar priesteri Juri Mukā-
nu, kurš kādu laiku iepriekš kalpoja 
Barkavas draudzē. 

”Tēva Jura kalpošanas laikā esmu 
gājis pie pirmās komūnijas. Atceros, 
ka biju sākumā izkritis katehisma 
eksāmenā, kaut ko biju sajaucis ”Es 
ticu” lūgšanā,” smejas priesteris.

Savu priesterības aicinājumu tēvs 
Jānis saista ar Aglonu. Pirmā doma 
par to ienāca prātā pusaudža gados, 
piedaloties Vissvētākās Jaunavas 
Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. 
Tajā laikā radās vēlēšanās kļūt par 
garīdznieku, un, neskatoties uz to, 
ka bija daudzreiz redzēts, ko un kā 
dara priesteris, rituāli un citas lietas 
- īstas sapratnes par to tomēr nebija. 
Laiku pa laikam pārliecība mijās ar 
šaubām, kas ir normāls process. 

”Kad dienēju armijā, izjutu vēlē-
šanos veidot militāro karjeru. Tad 
radās dilemma, ko izvēlēties - pries-
terību vai militāro karjeru? Nevarēju 
izvēlēties ko vienu. Garīgajā virzienā 
mani ievirzīja tēvs Alberts Cimanovs-
kis un daļēji tā laika tikko atdzimu-
šās Latvijas armijas bēdīgais mate-
riāltehniskais stāvoklis. Taču Dievs 
piepilda mūsu sapņus, tikai viņš to 
dara pēc sava plāna,” skaidro tēvs 
Jānis, norādot, ka militāro karjeru 
realizēt tomēr ir izdevies.

Ierakumos cilvēks sāk domāt 
par dzīves jēgu

Tēvs Jānis ir Zemessardzes 2. Vi-
dzemes brigādes 25. kājnieku bataljo-
na kapelāns ar virsleitnanta pakāpi. 
Šajās dienās viņš gaida pavēli, kura 
atļaus dienēt tuvāk savām jaunajām 
draudžu kalpošanas vietām, vistica-
māk Jēkabpils bataljonā. Uz jautāju-
mu, vai dienests armijā nav pretrunā 
ar ticības mācību, kapelāns skaidro, 
ka mums vienmēr ir jāiestājas par 
savu dzimteni: ”Kurš mūsu vietā aiz-
stāvēs mūsu dzimteni, cīnīsies par tās 
vērtībām, ja ne mēs paši? Mēs esam 
tās sargi!” Kā priesteris viņš nedala 

uz draudzi, arī Dievkalpojumi mēdz 
būt pārāk ofi ciāli, bet dienestā tu esi 
viens no savējiem, tu esi vienlīdzīgs 
pārējiem, kur katrs veic uzdevumu 
atbilstoši amatam - karavīrs savu, 
bet kapelāns savu. Tēvam Jānim kā 
zemessargam ir jāpiedalās dažāda 
veida fi ziskajās aktivitātēs, kuras no-
tiek ik pa laikam – jāsoļo, jāskrien, 
jālien āliņģī un jāiesaistās arī citos 
Zemessardzes uzdevumos mācību lai-
kā.  

Vairāk jādod citiem  
Populārs ir aizspriedums, ka katoļu 

priesteri ir savā ziņā nelaimīgi tikai 
tāpēc, ka viņiem nav ģimenes. Bet 
ir jāatceras, ka ģimene pati par sevi 
nav laimes kritērijs, jo daudzās ģime-
nēs ir nelaimīgi cilvēki, skaidro tēvs 
Jānis. Daudz kas ir atkarīgs no tā, ko 
tu dari. Tu vari kļūt laimīgs tikai tad, 
kad kalpo citiem un dari laimīgus ci-
tus. 

”Dievs izdala katram sava veida ba-
gātību, un, ko tad mēs ar to bagātību 
darām? Ja mēs to paturam sev un ne-
ko nedarām, tad mēs sevi maldinām. 
Jo vairāk es dodu citiem, jo laimīgāks 
es kļūstu,” atzīmē prāvests.

Katoļu baznīca Latvijā pārdzīvo 
krīzi paaicinājumiem priesterībā un 
var gadīties tā, ka nākotnē trūks ga-
rīgo tēvu, jo šogad Rīgas Starpdiecē-
žu garīgajā seminārā iestājās tikai 
viens izglītojamais. Tēvs Jānis skaid-
ro, ka arī uz šiem laikiem ir jāskatās 
ar cerību: ”Varbūt arī šādi laiki ir 
vajadzīgi, lai varētu novērtēt, kāpēc 
tas tā notiek. Dievs vada baznīcu un 
viņš neatstās to bez garīgās aprūpes. 
Priestera kalpošanas ceļš tomēr ir iz-
aicinājumu pilns.” Savā priesterības 
ceļā satiktās grūtības viņš raksturo 
nevis kā nastu, bet kā iespēju augt, 

pārveidoties un nobriest, jo bez tā 
mēs paliktu tukši.

Ikdienā katram no mums ir svarīgi 
meklēt Dievu un veidot ar viņu attie-
cības, nevis tikai veikt rituālus vai 
darbības, skaidro garīgais tēvs.

”Dievs ir personība, un ir jāapzinās, 
ka bez viņa mēs neesam spējīgi tikt ar 
visu galā. Jāatceras, ka mūsu dzīves 
turpinās arī pēc miesīgās nāves. Dzī-
vojot uz zemes, mums ir jāļaujas Die-
va vadībai.” 

Par Ziemassvētku gaidīšanas 
laiku

Baznīcas liturģiskais gads ir ieda-
līts tā, lai mēs gada laikā izietu visai 
atpestīšanas vēsturei. Tieši ar Adven-
ti sākas baznīcas jaunais liturģiskais 
gads. Mēs tiekam aicināti sagatavo-
ties Kristus otrreizējai atnākšanai un 
palikt nomodā. Šajos Ziemassvētkos 
visticamāk nepulcēsimies kopā drau-
dzēs kā ierasti, bet tomēr svinēt svēt-
kus mēs varēsim, un par to mums ir 
jāpateicas, saka garīdznieks. Dāva-
nas, eglītes un rotājumus tēvs Jānis 
sauc par otršķirīgām lietām un aicina 
padomāt par to, kas ir īstā vērtība.

”Iespējams, ar laiku, kad pandē-
mija būs beigusies, mēs sapratīsim, 
kādēļ piedzīvojam šos ierobežojumus. 
Pateiksimies Dievam par to, ka viņš ir 
nācis mūsu vidū. Lūgsimies, lai mūsu 
dvēselēs pazūd bailes un nedrošība. 
Sirdī mēs nedrīkstam pazaudēt cerī-
bu, ka Dievs ir ar mums kopā. To, ka 
Dievs ir nācis pie mums cilvēka vei-
dolā, skaidri parāda, cik svarīgi mēs 
esam viņam.”

 Dainis Bitiņš

nevienu militā-
ristos, cietum-
niekos u.c., bet 
vispirms cenšas 
saskatīt katra 
cilvēka iekšējo 
personību. 

Viņa kā kapelā-
na sūtība ir rūpē-
ties par dienējošo 
personu garīgo 
attīstību, nostip-
rināt viņu pārlie-
cību un vērtības. 
Tieši ierakumos 
karavīriem rodas 
lielākās pārdo-
mas par dzīves 
jēgu un Dievu. 
Jauniesaucamie 
bieži saskaras ne 
tikai ar fi ziskām, 
bet arī ar psiho-
loģiskām grūtī-
bām. Šādos brī-
žos tiek novilktas 
neredzamās mas-
kas, jo būšana 
kopā kaujās vai 
mācībās sekmē 
uzticību un sa-
prašanos. Bieži 
vien cilvēks ne-
var saņemties at-
nākt pēc padoma 
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Daugavpils Būvniecības tehnikums ir pārņēmis 
bijušo Malnavas tehnikuma izglītības programmu 
īstenošanas vietu “Višķi”, saglabājot iespēju arī turp-
māk iegūt lauksaimniecības profesiju Višķos, veido-
jot jaunas izglītības programmas un plānojot mācību 
iestādes attīstību ilgtermiņā.

* * *

Valsts svētku priekšvakarā Valsts prezidents Egils 
Levits un Ordeņu kapituls lēma par sevišķiem nopel-
niem Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu 
ordeni un iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri 
bijušo ilggadējo Daugavpils novada Špoģu vidussko-
las un Daugavpils 12. vidusskolas mājturības skolo-
tāju Teklu Voiteku.

* * *

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 102. 
gadadienai Daugavpils novada pašvaldība piešķīru-
si balvas “Gada cilvēks 2020”. Nominācijā „Kultūra” 
balvu saņēma Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 
skolotāja, Akordeonistu orķestra vadītāja Tatjana 
Jukuma. 

* * *

Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības prog-
rammas ietvaros īstenots projekts “Amatniecība bez 
robežām”, kura gaitā atjaunota senā klēts ēka Rai-
ņa mājā Berķenelē, izveidojot tajā amatu darbnīcu 
„Klēts”.  Iecerēts, ka apmeklētājiem tā durvis vērs 
nākamā gada pavasarī.

* * *

Tautas fotostudija “Ezerzeme – F” sadarbībā ar 
Raiņa māju Berķenelē īstenoja projektu „Rainis un 
fotogrāfi ja”, izveidojot neliela izmēra foto planšetes 
individuālām ekskursijām “Orientēšanās Berķene-
lē” un vizualizējot Raiņa dzeju liela formāta fotogrā-
fi jās. 

* * *

Biedrībai “Jubra” īstenojot projektu, tika labiekār-
tota latgalisko tradīciju un prasmju māja “Ambeļu 
skreine” un iegādāts jauns aprīkojums, kas pavērs 
daudz lielākas iespējas turpmāk rīkot dažādus pasā-
kumus. 

* * *

Īstenojot projektu, biedrība ”Mednieku kolektīvs 
Ambeļi” turpina attīstīt mednieku namiņu Ambeļu 
muižas saimniecības ēkā, labiekārtojot līdz šim neiz-
mantoto ēkas daļu. Ēka ir pielāgota semināru, medī-
bu trofeju izstāžu un citu pasākumu rīkošanai.     

* * *

Biedrībai “Sociālā atbalsta centrs” īstenojot projek-
tu, Demenes pagasta Kumbuļos izveidots Paaudžu 
nams, kurā nodrošināti sociālie pakalpojumi vecāka 
gadagājuma vientuļiem cilvēkiem, personām ar kus-
tību traucējumiem un īpašām vajadzībām, kuri nav 
spējīgi sevi apkopt veselības stāvokļa dēļ, krīzes si-
tuācijās nonākušajiem.

***

ELFLA projekta ietvaros Daugavpils novadā tiek 
veikta kapsētu digitalizācija, veidojot kapsētu di-
gitālo karti, kas ļaus ne tikai pašvaldībai efektīvāk 
pārvaldīt kapsētu teritoriju, bet arī atvieglos iedzīvo-
tājiem savu piederīgo apbedījumu vietu meklēšanu.

* * *

Labklājības ministrijas konkursā „Labākais so-
ciālais darbinieks Latvijā 2019” nominācijā “Labā-
kais vadītājs sociālā darba jomā 2019” visaugstāko 
punktu skaitu saņēma Daugavpils novada Sociālā 
dienesta vadītāja Anna Jegorova, kura jau 25 gadus 
strādā sociālās labklājības jomā.

* * *
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Šogad Naujenes Mūzikas un mākslas skolas akor-
deonistu orķestris svin 25 gadu jubileju. Akordeonis-
tu orķestri 1995. gadā izveidoja Naujenes mūzikas 
skolas skolotāja Tatjana Jukuma, kura visus šos ga-
dus ir orķestra mākslinieciskā vadītāja un diriģente. 
Pirms 25 gadiem orķestrī spēlēja vien 10 audzēkņi, 
taču pašlaik orķestris izveidojies par ļoti spēcīgu un 
profesionālu kolektīvu.

* * *

Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne 
saņēma biedrības “Asmu Latgalīts” Latgales Gada 
balvu nominācijā “Vēstures saglabāšana. Latgales 
vārds pasaulē”, bet Vecsalienas pagasta piemājas 
saimniecības „Vilcāni” īpašnieks Jānis Kukjāns sa-
ņēma balvu nominācijā “Par mūža ieguldījumu”.

* * * 

Daugavpils novada sporta skolas audzēknis Edvīns 
Hadakovs atzīts par 2019. gada Latvijas labāko 
vieglatlētu U-18 vecuma grupā. Edvīns 2019. gadā 
uzvarēja Pasaules skolu čempionātā trīssoļlēkša-
nā Horvātijā, ieguva augstāko vietu (6.) no Latvijas 
vieglatlētiem Eiropas Jaunatnes triālā Azerbaidžā-
nā, kā arī četras reizes bija labākais Latvijas čem-
pionātā. 

* * *

Šogad pabeigts Sventes pagasta “Puncuļu” degra-
dētās teritorijas revitalizācijas projekts, kura ietva-
ros tika uzbūvētas ražošanas ēkas, noliktavas un 
nepieciešamā infrastruktūra, kas ļaus attīstīt ražo-
šanu vai apstrādi.

* * *

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, a/s “Latvijas valsts 
meži”, Latgales reģionālās attīstības aģentūras, 
Daugavpils novada domes un biedrības “Višķu attīs-
tībai” atbalstu izdota Daugavpils novada dzejnieka 
un barda Edgara Vanaga dzejoļu grāmata “Kristāla 
sindroms” un CD disks ar 23 dziesmām, kuras dzied 
pats autors.

* * *

Īstenojot LAD atbalstīto projektu  “Daugavpils no-
vada dabas un kultūras vērtību infrastruktūras uz-
labošana un popularizēšana”, uzstādītas 34 brūnās 
norādes zīmes, kas ved uz dažādiem kultūrvēsturis-
kiem un tūrisma objektiem Daugavpils novadā.

* * *

Daugavpils novadā notika ikgadējā Latvijas paš-
valdību sociālo dienestu vadītāju apvienības “Vasa-

Višķu ciemā pie bijušās ebreju sinagogas pama-
tiem notika piemiņas pasākums “Izraēla Višķu sina-
gogas vietā”, kura laikā tika organizēta tiešsaiste ar 
Vāciju un Izraēlu, lai vienotos kopīgā aizlūgumā par 
ebrejiem, kas cietuši no holokausta. Vācijā izveidota 
biedrība “Trīs pakāpieni”, kas iecerējusi Višķos vei-
dot memoriālu.

* * *

Viens no lielākajiem kūdras ieguves un kūdras pro-
duktu ražošanas uzņēmumiem Latvijā – SIA “Laflo-
ra”, paplašinot darbību Daugavpils novada Nīcgales 
pagastā, iecerējis būvēt kūdras produktu ražotni Nīc-
gales purvā. Ražotni plānots veidot vietā, kur uzņē-
mums jau pabeidzis kūdras ieguvi.  Plānotās inves-
tīcijas ražotnes izveidē sasniedz aptuveni 5 miljonus 
eiro, tā nodrošinās 25 jaunas darbavietas. Ražotne 
darbu varētu sākt 2022. gada nogalē. 

* * *

ras skola”, uz kuru pulcējās savas nozares speciālisti 
no visas Latvijas. Šāda vasaras skola tiek rīkota ar 
mērķi stiprināt sociālo dienestu vadītāju profesionā-
lās prasmes tikt galā ar iepriekš nezināmām situāci-
jām sava dienesta vadīšanas kontekstā.

* * *

Špoģu vidusskolā no jaunā mācību gada atvērta 
jauna pirmsskolas grupiņa bērniem no pusotra līdz 
divu gadu vecumam. Šiem mērķiem skolā tika izre-
montētas un labiekārtotas telpas. 

* * *

Špoģu vidusskolas audzēkne Angelina Šnitko sa-
ņēma Ministru prezidenta Pateicības rakstu par iz-
ciliem un teicamiem mācību sasniegumiem, kā arī 
Finanšu ministrijas un Izglītības un zinātnes minis-
trijas izsniegto Simtgades izcilības pateicību un nau-
das balvu.

* * *
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Klajā laista Daugavpils novada jaunā monēta, uz 
kuras attēlota Vecsalienas (Červonkas) muižas pils. 
Tā ir jau trešā suvenīrmonēta, kas veltīta Daugav-
pils novadam. Iepriekš klajā laistas monētas, uz ku-
rām attēlota Raiņa māja Berķenelē un gleznainie 
Daugavas loki. Monēta iznākusi sērijā “Latvian heri-
tage” pēc Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 
„TAKA” iniciatīvas, tās autore ir māksliniece Līga 
Čible.

* * *

Demenes pagastā durvis vēris jauns un neparasts 
tūrisma objekts – minizoodārzs “Raptors Park”, kur 
apmeklētāji var aplūkot visdažādākos plēsīgos put-
nus un daudzus citus dzīvniekus. 

* * *

Buļu ciemā Naujenes pagastā uzstādīts jauns gra-
nīta krucifi kss, ko Dieva godam un sava dzimtā Buļu 
ciema piemiņai izveidojuši vietējie iedzīvotāji Jānis 
Buls kopā ar savām māsām Ritu Kecu un Regīnu 
Smukšu. Galvenokārt ģimene darbu paveikusi par 
saviem līdzekļiem, krucifi ksa izveidei ziedojuši arī 
vietējie pagasta ļaudis.

* * *

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības program-
mas projekta “Parki bez robežām” ietvaros pārbūvēts 
Juzefovas parks Naujenes pagastā. Parkā izbūvēti 
jauni tiltiņi, uzstādīti soliņi, urnas, laternas, atjau-
nots celiņš un skatu platforma. 

* * *

Par godu starptautiskajam tautas mākslas festi-
vālam „Augšdaugava”, kas šogad tika atcelts pan-
dēmijas dēļ, izveidota novada mūzikas un mākslas 
skolu, kā arī citu izglītības iestāžu audzēkņu vizuā-
lās mākslas darbu izstāde un videostāsts, kurā muzi-
kālus sveicienus sūta dziedātājs Juris Ostrovskis un 
Naujenes pagasta folkloras kopa “Rūžeņas”.

* * *

Piedaloties ES fi nansētā projektā “Atbalsts izglīto-
jamo individuālo kompetenču attīstībai”, trīs novada 
skolas - Vaboles vidusskola, Randenes pamatskola 
un Kalupes pamatskola -  ir iegādājušas specializētos 
robotus, kurus izmanto robotikas pulciņa skolēni. 

* * *

G a d a  n o t i k u m s  2 0 2 0

sventes vidusskolas ”Lieliskākā skolotāja” aija saveļjeva

Atzīmējot Skolotāju dienu, Sventes 
vidusskolā skolēnu starpā notika ap-
tauja, kurā titulu ”Lieliskākā skolo-
tāja” skolēni piešķīra sākumskolas, 
mājturības un tehnoloģiju, dizaina un 
tehnoloģiju, kā arī vizuālās mākslas 
priekšmetu skolotājai Aijai Saveļjevai. 
Viņa stāsta, ka doma par šīs profesijas 
izvēli tapa, vēl mācoties 1. klasē, raks-

tot domrakstu. Arī turpmāk, apgūstot 
zināšanas jau 7. klasē, latviešu valo-
das skolotāja atzīmēja, ka meitenei 
jākļūst par pedagogu, glītā rokraksta 
dēļ. Vienā no pēdējiem skolas gadiem 
Aija domāja stāties ekonomikas fakul-
tātē, taču draudzene, kas jau mācījās 
par sākumskolas skolotāju, pierunāja 
apgūt tieši šo profesiju. 

Savu izvēli Aija nenožēlo, taču at-
zīst, ka darbs ir izaicinājums: ”Brī-
žiem gadās, kad tiek ieviesti dažādi 
jauninājumi mācību procesā, ka mati 
ceļas stāvus. Īpaši jaunajos priekšme-
tos, piemēram, mājturībā, kur tika 
ieviestas jaunās tehnoloģijas. Iepriekš 
bērni visu veica ar rokām, bet patla-
ban pat daudzas ierastās lietas tiek 

digitalizētas.” 
Skolotāja turpina, ka, ja būtu ne-

pieciešams vēlreiz izvēlēties profesi-
ju, par ko ir vairākkārt domāts, vis-
ticamāk atkal ietu par pedagogu, jo 
nesaskata sevi kādā citā jomā. Vien-
mēr ir lietas, kuras sagādāja raizes, 
kaut vai darbs ar neklātienes vidus-
skolas audzēkņiem, kur nāk jau pie-
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auguši cilvēki, vai attālinātais mā-
cību process pandēmijas apstākļos. 
Patlaban Aija audzina 3. klasi, kurā 
ir tikai seši skolēni, un šī kopumā jau 
ir septītā audzināmā klase, kas viņai 
tika uzticēta.  

”Mana dzimtā vieta ir skaistā Līks-
na, otrpus Daugavai. Tur esmu dzi-
musi, mācījos Līksnas pamatskolā, 
kura diemžēl tagad ir aizvērta. Pēc 
9. klases mani ceļš aizveda uz Dau-
gavpils 1. vidusskolu (pašreizējo Dau-
gavpils Valsts ģimnāziju). Pedagoga 
profesiju apguvu Daugavpils Univer-
sitātē,” atminas Aija, turpinot, ka par 
pirmo un vienīgo darbavietu kļuva 
Sventes vidusskola, kurā nākamgad 
varēs svinēt 20 gadu ilgo darba jubi-
leju. Viņa stāsta, ka pēc universitā-
tes absolvēšanas vēlējās strādāt tie-
ši Daugavpils novadā, nevis pilsētā, 
jo kā jaunai skolotājai bijis nedaudz 
bail stāties priekšā lielām klasēm, 
kas ir raksturīgas pilsētām. Un tā nu 
sanācis, ka vienīgā brīvā vakance bi-
ja tieši Sventē. Iegūstot darbu, te ti-
ka atrastas mājas, kur Aija joprojām 
dzīvo kopā ar vīru un diviem bērniem 
– meitu un dēlu. 

No bērnības gadiem Aijai spilgti 
atmiņā palika vairāki pedagogi. Tā 
ir pirmā skolotāja Lilita Gadzāne, 
radošā skolotāja Biruta Tjunni, kura 
patlaban strādā Somijā, tāpat Valen-
tīna Kokina, kura mācīja rokdarbus 
un bija diezgan stingra. Dažreiz pat 
iets pie viņas uz mājām, lai iemācītos 
kādas lietas, kā arī jaukā pamatsko-
las audzinātāja Marina Konovalova.

”Man vislabāk padevās mājturība. 
Es pat biju kārtojusi eksāmenu šajā 
priekšmetā un saņēmu ”Izcili”. Vēlāk 
mani aicināja mācīties Saules sko-
lā, iespējams, ja būtu uz turieni aiz-
gājusi, būtu kļuvusi par kādas citas 
profesijas pārstāvi. Bet tomēr kļuvu 

par skolotāju,” saka Aija. Kad jaunā 
skolotāja tikai iesāka strādāt, Sven-
tes vidusskolas jaunā ēka svinēja sa-
vus 25 gadus, bet pati skola 80 gadu 
pastāvēšanas gadadienu. Nākamgad 
skola atzīmēs apaļo gadsimta jubile-
ju. 

Vizuālā māksla un mājturība ir vi-
siem zināmi priekšmeti, kurus apgu-
va lielākā daļa no mums. Bet dizaina 
un tehnoloģiju priekšmetu skolotāja 
vada tikai kopš šī mācību gada, pēc 
jaunās mācību programmas ievieša-
nas. Tas ir jauns mācību priekšmets, 
kurš ir līdzīgs mājturības priekšme-
tam. 

”Klasi dala divās grupās -  zēni pil-
da meiteņu mājturības uzdevumus, 
savukārt meitenes dara zēnu dar-
bus. Zēni tamborē, ada, cep, vāra, bet 
meitenes darina dažādus rokdarbus 
no koka,” skaidro Aija, piebilstot, ka 
saskaņā ar jauno kompetenču pieeju 
bērniem tiek uzdots vairāk plānot pa-
šiem. Ja iepriekš stundās uzdeva adīt 
konkrēti to pašu zeķi, tad mūsdienās 
jaunatnei dod iespēju izdomāt, ko vi-
ņi adīs. Tā var būt jebkura cita lieta, 
kaut vai spēļmantiņa, bet īstenošana 
notiek pašu rokām, ar skolotājas kon-
sultāciju. 

Vecākajās klasēs aktīvi izmanto 
modernās tehnoloģijas. Kopā ar au-
dzēkņiem notiek projektēšanas darbs 
ar datora palīdzību, bet vēlāk arī pro-
jekta realizācija dzīvē.

”Patlaban izaicinājums ir 3D prin-
teri, kuru Sventes vidusskolā ir trīs 
gabali. To darbības aspektus vēl ap-
gūsim. Skolotājiem vēl pašiem nav 
prasmju, jo sakarā ar ārkārtējo situā-
ciju kursi tika atlikti,” skaidro Aija, 
taču, neskatoties uz to, skolotāja cer, 
ka pēc jaunā gada skolā jau varēs 
sākt strādāt ar jaunākajām tehnolo-
ģijām, lai būtu iespēja parādīt un iz-

mēģināt tās kopā ar jauniešiem. 
Organizējot attālināto mācību pro-

cesu, pedagoģe skaidro, ka pavasarī 
bija uzdevusi bērniem uzdevumus, 
kuri tiem bija jāpilda, bet vēlāk te-
lefoniski, ar Whatsapp palīdzību, 
skaidrojusi tos, ja tas bija nepiecie-
šams. Rokdarbos rudenī meitenēm 
tiek sūtīti arī dažādi video, kur tiek 
parādīts kā veikt attiecīgos darbus 
mājturībā. Ar Zoom palīdzību stun-
das vadīt arī tika mēģināts, bet viņas 
pieredze liecina, ka ne visi skolēni to 
uztver nopietni. 

”Labam skolotājam ir jāprot būt 
smaidīgam, labsirdīgam, zinošam 
un bērni vienkārši jāmīl. Bez tā sko-
lā nevar strādāt. Dažkārt jābūt arī 
stingram, bet tomēr atsaucīgam, kā 
arī spējīgam pajokot,” kā atrast ko-
pīgo valodu ar skolēniem, skaidro 
Aija. Bieži vien ir jāizdomā kaut kas 
neordinārs – kāda spēle, kura atbilst 
mācību tēmai, jo bērniem ir vajadzī-
gas arī aktivitātes, tostarp kolektī-
vās, nevis tikai individuālās. Tas ir 
nepieciešams, lai neviens nejustos 
atstumts un vientuļš. 

Sventes vidusskolas kolektīvu pe-
dagoģe raksturo tikai no pozitīvās pu-
ses. Titulu ”Lieliskākā skolotāja” var 
attiecināt uz visiem, jo ikkatram var 
nosaukt daudzas būtiskās īpašības, 
ar ko izceļas skolas kolēģi: ”Tomēr es-
mu pateicīga skolēniem un vecākiem 
par balsojumu, ka viņi novērtē manu 
darbu!” 

Mūsdienu skolēnus Aija raksturo 
par daudz atvērtākiem un hiperkak-
tīvākiem, nekā tos, kas mācījās gad-
simta sākumā. Daudz lielāku interesi 
jaunieši izrāda par jaunākajām teh-
noloģijām, īpaši viņiem patīk, kad tās 
pielieto stundās.

”Radošo uzdevumu izpilde parāda, 
ar ko bērni ikdienā nodarbojas. Vi-

zuālajā mākslā bieži var sastapt viņu 
varoņus no videospēlēm, multfi lmām, 
bieži vien spēles Minecraft stilā, kurai 
ir raksturīgas sastāvdaļas no kvad-
rātiņiem. Līdz ar ko viņiem ir sava, 
īpaša pasaules uztvere,” atzīmē sko-
lotāja, norādot, ka uzdevumos viņa 
bieži vien izmanto šos elementus, jo 
tad skolēni labprātīgāk ķeras pie uz-
devumu izpildes. 

Kopumā skolotājam nekad nedrīkst 
pārstāt mācīties, skaidro Aija. Īpaši 
ar jauno kompetenču izglītības ievie-
šanu parādās dažādi kursi, kuri ir 
jāapgūst. Pirms pāris gadiem viņas 
klasē parādījās meitene ar īpašām 
vajadzībām. Nācās mācīties strādāt 
ar šādiem skolēniem, jo viņi jāiekļauj 
kolektīvā, un patlaban šī skolniece 
veiksmīgi savā attīstībā ir panākusi 
pārējos. Nācās pat licencēt speciālo, 
meitenei pielāgoto mācību program-
mu.   

Aija jau piecus gadus dejo Sventes 
Tautas nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvā ”Ezerzvani”. Kolektīvu vi-
ņa raksturo kā atbalstošu, jautru un 
draudzīgu. Pēc viņas vārdiem dejas 
palīdz ”pārslēgties” no darba.

”Brīvā laika man ir samērā maz. 
Bet tas, kurš prot strādāt, tam jāprot 
arī atpūsties. Man patīk nodarboties 
ar rokdarbiem, būt kopā ar ģimeni. 
Patīk arī ceļot, bet diemžēl šogad tas 
izpalika. Aizraujos ar dimantu izšū-
šanu, ar kuru varu nodarboties stun-
dām ilgi,” pie sirdslietām atzīmējot 
arī pastaigas dabā, kuras dod enerģi-
ju, jo pēc tām viņa jūtas kā no jauna 
piedzimusi. 

Dainis Bitiņš

Attēlā: Aijas Saveļjevas darbi 
dimantu izšūšanas tehnikā

slutišķu sādžā tiek restaurētas divas senās guļbūves 
Slutišķu sādžā Naujenes pagastā 

tuvākajā nākotnē taps vecticībnieku 
kultūras mantojuma centrs un radošās 
darbnīcas. Darbi pie to izveides jau uz-
sākti, īstenojot ERAF projektu “Rītei-
ropas vērtības”. 

Dažādas ieceres šajā projektā tiek īs-
tenotas jau no 2018. gada. Pēc arhitek-
tes Ģertrūdes Rasnačes būvprojekta 
2019. gadā labiekārtota atpūtas vieta 
“Latgales sēta”. Būvdarbus veica SIA 
“Latalus”. 

Savukārt pēc arhitekta Dzinta-
ra Bernharda (SIA “A2C) izstrādātā 
būvprojekta nodrošināta Markovas 
pilskalna aizsardzība un droša publis-
kā pieejamība. Būvdarbus veica SIA 
“Smart Energy”.

Šobrīd Slutišķu sādžā šī projekta ie-
tvaros tiek īstenota jauna iecere – res-
taurētas divas ēkas, kas savulaik bū-
vētas vecticībnieku senajās tradīcijās. 
Abas guļbūves – dzīvojamā māja un 
šķūnis - ir kultūras mantojuma objek-
ti, ko pašvaldība iegādājusies savā īpa-
šumā ar mērķi tās atjaunot un sagla-
bāt, lai sādžā izveidotu vecticībnieku 
kultūras mantojuma centru un rado-
šās darbnīcas.

Restaurētajā lauku sētā “Slutišķi 2” 
tiks ierīkots vienots ekspozīcijas kom-
plekss “Vecticībnieku kultūras man-
tojuma centrs”. Vienā no ēkām būs 
pieejama informācija par vecticībnieku 

garīgo un materiālo kultūru, tiks atjau-
nots telpas interjers, kurā iekļausies 
vecticībnieku tradicionālā krāsns, da-
žādi sadzīves un reliģiskā kulta priekš-
meti. Savukārt otrajā ēkā izvietotās 
ekspozīcijas mērķis būs parādīt tautas 
koka būvniecības prasmes un iepazīs-
tināt ar Dienvidlatgales vecticībnieku 
amata prasmēm – galdnieka amatu, 
kā arī tradicionālo nodarbošanos lauku 
sētā – lopkopību.

Būvprojektu izstrādājusi SIA “Ināras 
Caunītes birojs”, būvdarbus veic SIA 
“WARSS +”, bet būvuzraudzību -- AS 
Būvuzņēmums “Restaurators”. Darbi 

pamazām rit uz priekšu. Ar domkratu 
guļbūves tiek saudzīgi piepaceltas no 
akmens pamatiem, lai varētu nomainīt 
vai restaurēt atsevišķas detaļas. Dau-
dzus baļķus neglābjami sabojājis laika 
zobs un ķirmji, tāpēc tie tiek aizstāti ar 
jauniem, taču lielākoties būvnieki cen-
šas saglabāt oriģinālās konstrukcijas. 
Šķūnim jau ieklāts jauns skaidu jumts 
veca šīfera vietā. Uzņēmums SIA 
“WARSS +” specializējas tieši guļbūv-
ju restaurācijā. Uzņēmuma pārstāvji 
atzīst, ka ir nācies atjaunot ēkas, kas 
ir daudz sliktākā stāvoklī un praktiski 
būtu jānojauc, vietā veidojot analogu, 

taču šajā gadījumā dažas konstrukci-
jas vēl varot saglābt un atjaunot. Katrs 
dēlis ir sanumurēts, lai pēc tā noņem-
šanas un restaurācijas atgrieztos savā 
vietā. Dažas detaļas tiek vestas atjau-
not uz darbnīcām, taču lielākoties visi 
darbi tiek veikti uz vietas. Saskaņā ar 
līgumu visi būvdarbi jāpabeidz līdz jū-
nijam.

Projekta “Rīteiropas vērtības” vado-
šais partneris ir Daugavpils pilsētas 
dome (projekta iesniedzējs) un sadar-
bības partneri – Daugavpils novada 
dome, Krāslavas novada dome, Lu-
dzas novada pašvaldība, Preiļu novada 
dome un Aglonas bazilikas draudze 
Aglonas novadā. Projekta mērķis ir sa-
glabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu Latgalē ar augstu 
simbolisko vērtību un devumu vietējās, 
nacionālās un eiropeiskās identitātes 
stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to sais-
tītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekono-
miskās izaugsmes veicināšanai reģio-
nā. Kopumā tiks atjaunoti seši valsts 
nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē. 
Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, 
tai skaitā ERAF līdzfi nansējums 4 695 
000 eiro. 

Daugavpils novada domes daļa pro-
jektā ir 500 000 eiro. Projekta īsteno-
šanas termiņš – 2022. gada 21. marts.
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uz bibliotēku kā uz mājām 
Atverot Naujenes tautas bibliotē-

kas durvis, ieskanas zvaniņš un ie-
nācēju iznāk sagaidīt kāda no biblio-
tekārēm – mīļi sveicinot un smaidot. 
Rodas sajūta, kā atgriežoties mājās, 
kur tevi vienmēr gaida. Vēl nesen 
te bija bieži dzirdamas bērnu čalas, 
jo mazākie apmeklētāji nāk gan ie-
pazīt grāmatu pasauli, gan uzspēlēt 
leļļu teātri. Bibliotekāres cer, ka šis 
klusums ir tikai uz laiku un jau drīz 
dzīve varēs atsākties.    

Savus lasītājus bibliotēka gaida jau 
65 gadu garumā. Šis ir jubilejas gads, 
kam par godu bibliotēkas kolektīvs 
ir izveidojis virtuālu izstādi, kas ļauj   
soli pa solim iepazīt bibliotēkas vēs-
turi un paveikto. Bet paveikts šajos 
gados patiesi daudz. Šogad Latvijas 
valsts svētkos bibliotēkas kolektīvam 
piešķirts Daugavpils novada domes 
Pateicības raksts par ieguldījumu 
bibliotēkas pakalpojumu dažādoša-
nā, lasīšanas veicināšanas pilnveido-
šanā un novadpētniecības materiālu 
apkopošanā un saglabāšanā. 

Bagātīga vēsture
Pirmo reizi bibliotēka durvis vēra 

1955. gadā kā Vecpils ciema biblio-
tēka nr. 1, par tās izveidi lēmumu 
pieņēma toreizējā Daugavpils rajona 
darbaļaužu deputātu padomes izpild-
komiteja. Kopš tā laika bibliotēka 
vairākkārt mainījusi nosaukumu, 
būdama gan Vecpils pagasta bibliotē-
ka, gan Kraujas ciema un Naujenes 
pagasta bibliotēka. 

Arī tās atrašanās vieta ir mainīta 
vairākkārt. Pirmie gadi pavadīti ve-
cajā Hoftenbergas muižas ēkā, vēlāk 
bibliotēka pārcēlās uz PMK-9 arod-
biedrības kluba ēku, bet no 1984. 
gada atrodas bijušās PMK-9 kantora 
ēkā. Iespējams, arī šī vieta nav pastā-
vīga, jo ēka ir bēdīgā stāvoklī. Pirms 
diviem gadiem pieņemts lēmums par 
bibliotēkas pārcelšanu uz bijušo klu-
ba ēku, izstrādāts arī būvprojekts 
Bērnu un jauniešu centra ēkas pār-
būvei par bibliotēku, atliek vien rast 
fi nansējumu šīs ieceres īstenošanai. 

Pa šiem gadiem bibliotēkai ir biju-
šas trīs vadītājas. Gandrīz 30 gadus 
to vadīja Vera Briska, tad Valija Ka-
vinska, bet nu jau 27 gadus bibliotē-
ku vada Diāna Čiževska, kura ir sa-
ņēmusi milzum daudz dažādu valsts 
un novada mēroga apbalvojumu.   

Naujenes Tautas bibliotēkai ir iz-
veidota Lociku fi liāle, Vecstropu un 
Naujenes apkalpošanas punkti, kā 
arī Židinu pārvietojamais apkalpoša-
nas punkts.  

1999. gadā sākās bibliotēkas auto-
matizācijas ēra, īstenots projekts “In-
formācijas centra izveidošana” un in-
stalēta BIS Alises programma. Kopš 
2002. gada tiek veidots bibliotēkas 
elektroniskais katalogs, uz kura bā-
zes 2006. gadā sāka veidot visu Dau-
gavpils novada bibliotēku elektronis-
ko kopkatalogu. 

Kopš 2012. gada bibliotēkai ir savs 
emuārs jeb blogs, kur var atrast visas 
aktualitātes, saistītas ar bibliotēkas 
darbu. Bibliotēka aktīvi iesaistās da-
žādu projektu īstenošanā, sagatavo-
jusi un izdevusi vairākus dzejas krā-
jumus, piedāvā iedzīvotājiem iespēju 
daudzus darbus lasīt virtuāli. Pašlaik 

virtuālo grāmatu ciklā «Māksla vieno 
mūs” tiek apkopoti Naujenes pagasta 
mākslinieku darbi. Milzīgs darbs tiek 
veikts novadpētniecības jomā, vācot 
un apkopojot materiālus par pagasta 
vēsturi un tā ļaužu likteņiem. 

Bibliotēka kļuvusi par iecienītu vie-
tu, kur pulcējas vietējie dzejnieki un 
sirsnīgā gaisotnē dalās iespaidiem un 
lasa dzeju. 

Pie bibliotēkas izveidota āra lasīta-
va un uzstādīts grāmatu namiņš, kur 
iedzīvotāji var apmainīties ar dažādu 
literatūru. Apmeklētājus bibliotēka 
piesaista ar dažādām izstādēm, ku-
rām eksponātus palīdz sagādāt paši 
iedzīvotāji, piemēram, pašlaik var 
aplūkot eglīšu retro rotājumu izstādi.   

Diana Čiževska atzīst, ka ideju vēl 
ir ļoti daudz, tāpēc bibliotēkas ap-
meklētājus gaida vēl dažādi pārstei-
gumi un jaunumi. 

Īsts sirdsdarbs
Naujenes tautas bibliotēkai izvei-

dojies pastāvīgs un draudzīgs kolek-
tīvs, kurā tiek atbalstīta ikviena ide-
ja. Par savu darbu bibliotekāres runā 
ar lielu aizrautību.  

Diāna atzīst, ka par tādu darbu sap-
ņojusi kopš bērnības. Mācoties Skais-
tas pamatskolā, viņa mēdza pa ceļam 
iegriezties blakus esošajā mazajā pa-
gasta bibliotēkā. Toreiz vēl mazo mei-
teni vilināja malkas krāsns mīlīgais 
siltums un sirsnīgā bibliotekāre. Pēc 
skolas absolvēšanas Diāna izmācījās 
par pavāri, taču pēc nelielās darba 
pieredzes saprata, ka šis darbs ne-
saista. Taču viņai izdevies atgriezties 
pie bērnības sapņa, jo saņēma piedā-
vājumu strādāt bibliotēkā. “Sākumā 
biju nobijusies, taču nolēmu, ka tas 
taču ir mans sapnis, ja neizmantošu 
šo iespēju, nožēlošu,” atceras Diāna. 
Vēlāk Daugavpils Universitātē viņa 
ieguva vēsturnieces diplomu, nopiet-
ni aizrāvās ar novadpētniecību. Arī 
sev par lasāmvielu izvēlas galveno-
kārt grāmatas par vēsturi. Pa šiem 
gadiem Diāna ievērojusi, ka biblio-
tēkas loma arvien pieaug, jo cilvēki 
nāk ne tikai pēc grāmatām, bet arī 
pēc palīdzības, piemēram, ienāku-
mu deklarācijas aizpildīšanā, bankas 
maksājumu veikšanā, jautā padomu 
par mūsdienu tehnoloģiju pielietoša-
nu. Daudziem vajag izdrukāt vai no-
skenēt dokumentus vai kādus mate-

riālus, izmantot datoru, lai tiešsaistē 
noklausītos semināru.   

Kopš 1999. gada bibliotēkā strādā 
Ņina Prusakova, kura iepriekš visu 
dzīvi nostrādājusi par kultūras dar-
binieku un horeogrāfu, vadīja Krau-
jas klubu, kur notika visi pagasta 
kultūras pasākumi, līdz kultūras ies-
tādes novadā tika reorganizētas. Tas 
bijis smags pavērsiens, taču par laimi 
tobrīd bibliotēkā bija nepieciešams 
informātikas speciālists. “Es līdz tam 
laikam datorpeli nebiju rokā turēju-
si, nācās iet uz datorkursiem,” sme-
jas Ņina. Pamazām viņa apguvusi 
arī citas zināšanas un tagad ir galve-
nais speciālists darbā ar elektronisko 
katalogu. Darba esot daudz, jo bāzē 
jāievada detalizēta informācija par 
katru grāmatu. 

Ilggadēja darbiniece ir arī Jeļena 
Višņakova, kurai nācies kardināli 
mainīt savu nodarbošanos. Pēc spe-
cialitātes Jeļena ir inženieris-celt-
nieks un šajā jomā nostrādājusi līdz 
deviņdesmitajiem gadiem, kad valstī 
notika pārmaiņas. Sākumā nonākusi 
strādāt bibliotēkā kā “simtlatniece”, 
līdz rada tur pastāvīgu darbu. Jeļe-
na ir bibliogrāfs un novadpētniecības 
speciālists, kā arī galvenais izstāžu 
kurators. 

Lociku fi liāli vada Tamāra Gordi-
na, bet Vecstropu apkalpošanas pun-
ktu - Nataļja Aļehno. Abas ļoti rado-
šas personības, raksta dzeju, Tamāra 
glezno, bet Nataļja darbojas scrap-
booking tehnikā.

Pa šiem ilgajiem gadiem ir ļoti labi 
iepazīti pagasta aktīvie lasītāji un 
viņu gaume, tāpēc bibliotekārēm ir 
viegli piemeklēt katram piemērotu 
literatūru un kaut ko ieteikt. Ar lielu 
nepacietību viņas tiek gaidītas apkal-
pošanas punktos atvedam jaunu grā-
matu klāstu. 

“Mēs šeit visas esam arī psiholoģes, 
jo cilvēki nāk parunāt, palūgt pado-
mu, izstāstīt savus priekus un bē-
das,” saka Jeļena.  

Lai pilnveidotu savas zināšanas, 
bibliotekāres pastāvīgi mācās kursos, 
nākamgad gaidāms kvalifi kācijas ek-
sāmens, lai saņemtu bibliotekāra iz-
glītības dokumentu. 

Bērnu “paradīze”
Pati jaunākā kolēģe ir Aiga Soldat-

jonoka, kura strādā ar vismazākajiem 

apmeklētājiem. Pēc izglītības Aiga ir 
bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Des-
mit gadus nostrādājusi skolā, Aiga 
juta, ka ir izdegusi, un meklēja citu 
darbu. Pirms četriem gadiem viņu 
uzaicināja vadīt bērnu nodaļu. “Mans  
pirmais uzdevums bija panākt, lai uz 
bibliotēku nāk bērni,” atceras Aiga. 
Ar šo uzdevumu viņa lieliski tikusi 
galā. Ikdienā bērnu nodaļā vienmēr 
dzirdamas bērnu čalas, un mazākos 
apmeklētājus var sastapt, iegrimu-
šus kādā radošā nodarbē. Vasarā 
Aiga rīko bērniem dažādas radošās 
darbnīcas par neparastām tēmām, 
piemēram, šogad bērni mācījās dari-
nāt antistresa rotaļļietas, māla me-
daljonus, zīmēt ar ziepju burbuļiem 
un citas aizraujošas lietas. Bibliotēka 
iepirkusi daudz galda  spēļu, kuras 
Aiga spēlē kopā ar bērniem, rīko tur-
nīrus. Par jauku tradīciju kļuvusi ko-
pīga dzimšanas dienu svinēšana va-
sarā, jo uz torti bibliotēkā bērni var 
paaicināt draugus.  

“Lielākoties nāk Kraujas ciema 
bērni, aktīvi ir vismaz 15 bērni. Kāds 
atnāk pēc grāmatām, bet, redzot, ka 
notiek kas interesants, iesaistās arī 
citās aktivitātēs. Kāds atnāk tikai 
radoši darboties, bet sāk interesēties 
arī par grāmatām,” saka bibliotekāre.  

Aiga izveidojusi arī leļļu teātri, par 
kuru bērniem ir īpaši liela interese 
un pat notiekot “cīņa” par lomām. Pa 
šo laiku jau iestudētas septiņas lugas 
krievu un latviešu valodā. Galvenie 
skatītāji ir pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Rūķītis” bērni. Spēlējot teātri 
un iejūtoties dažādās lomās, bērni at-
raisās un izpaužas. 

Aiga iesaista pagasta bērnus arī 
lasīšanas veicināšanas programmā  
“Bērnu žūrija”. Ja sākumā piedalījās 
15 bērni, tad pērn bija jau 45 bērni. 
Lielākais gandarījums ir iespēja tikt 
uz Rīgu un izstaigāt Gaismas pili, 
tas ļoti motivējot bērnus lasīt, atzīst 
Aiga. 

Bērni piedalās arī Skaļās lasīšanas 
sacensībās. Jau divus gadus uz fi nālu 
Rīgā dodas Naujenes pagasta bērni, 
turklāt pērn Naujenes meitene Inna 
Ivanova kļuva par Latvijas skaļās la-
sīšanas čempioni. 

Tā kā pandēmijas laikā skolu ap-
meklēšana izpaliek, Aiga likusi lietā 
izdomu un dažādus konkursus, vik-
torīnas un radošās darbnīcas īsteno 
attālināti. Bērni šajos pasākumos 
iesaistās diezgan aktīvi, zīmē ilus-
trācijas grāmatām un pat veic novad-
pētniecisku darbu. Pašlaik jaunieši 
aicināti  piedalīties konkursā “Ja es 
būtu "Bērnu žūrijas" grāmatu autors, 
tad..” un kādai grāmatai izdomāt 
savu nobeigumu vai pamainīt sižetu. 
Lai nezaudētu saikni ar skolēniem, 
Aiga veido arī bibliotekāra video 
stundas, aicinot bērnus ne tikai lasīt 
dažādas grāmatas, bet arī radoši iz-
pausties un apgūt ko jaunu.  

Bibliotēkas kolektīvs pateicas sa-
viem lasītajiem un vēl, lai ceļš uz bib-
liotēku vienmēr ir pa ceļam!

Inese Minova
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atjaunots VuGd Višķu postenis
Jau vairāk kā 30 gadu garumā Višķos 

veiksmīgi darbojas Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienesta (VUGD) 
Latgales reģiona brigādes Daugavpils 
2. daļas Višķu postenis, kas ir vienīgais 
postenis Daugavpils novadā. Posteņa 
ugunsdzēsēji glābēji dodas uz izsauku-
miem novada pagastos 30 kilometru 
rādiusā, kā arī uz kaimiņu pagastiem 
Krāslavas un Aglonas novadā. Postenī 
strādā 14 darbinieki, ieskaitot posteņa 
komandieri.

Pēdējo piecu gadu laikā ir izdevies 
krietni vien uzlabot posteņa tehnisko 
aprīkojumu un arī darba vidi posteņa 
darbiniekiem. Atjaunošanas darbi tika 
veikti pakāpeniski, izremontēts jumts, 
nomainīti logi, ieklāts jauns grīdas se-
gums, nomainīta elektroinstalācija un 
vecās spuldzes aizstātas ar energoefek-
tīvākām LED spuldzēm, ierīkoti jauni 
paceļamie garāžas vārti, kā arī izbū-
vēts asfaltēts laukums garāžas vārtu 
priekšā. Novembra nogalē Nodrošinā-
juma valsts aģentūra Višķu postenī ir 
pabeigusi plānotos būvdarbus un pos-
tenis jau nodots ekspluatācijā.

Pirms diviem gadiem Višķu poste-
nis saņēma jaunu ugunsdzēsības au-
tocisternu MAN 6x6 septiņu tonnu 
ūdenstilpni. Jaunais specializētais 
transportlīdzeklis ir pilnībā aprīkots 
ar modernākajām glābšanas un dzē-
šanas ierīcēm, kā arī pielāgots Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
vajadzībām.

VUGD Latgales reģiona brigādes 
komandiera vietnieks majors Valdis 
Straume atzīst, ka jaunā autocisterna 
ir 27 tonnas smaga, līdz ar ko radās 
nepieciešamība garāžā izveidot jaunu, 
izturīgu grīdas segumu, kas var izturēt 
šādu tehnikas svaru, jo iepriekšējais 
šādu slodzi neturēja.

Liela nozīme esot arī jaunajiem elek-
triski vadāmajiem garāžas vārtiem, 
kas tagad ir ērti paceļami un nolaiža-
mi, ļaujot operatīvajam transportam 
ātrāk doties uz izsaukumu, jo šajā brī-
dī svarīga katra sekunde.

Daudzus uzlabojumus paveikuši paši 

posteņa darbinieki, izremontējot die-
nesta telpas un sanitāro mezglu. Tel-
pas kļuvušas daudz mājīgākas un pie-
mērotākas ikdienas vajadzībām, taču 
nākotnē postenim būtu nepieciešami 
vēl citi uzlabojumi. 

Majors Valdis Straume uzskata, ka 
uzlabojumi nepieciešami vienmēr, jo ir 
svarīgi uzlabot darba apstākļus darbi-
niekiem. “Šeit daudz kas vēl ir pavei-
cams. Nepieciešama siltināšana, lai 
postenis atbilstu mūsu ergonomikas 
prasībām. Protams, vajadzētu vairāk 
telpu, jo faktiski ir tikai četras telpas 
cilvēkiem, kas šajos apstākļos ir par 

maz. Bet viss iet uz priekšu un attīs-
tās! Mēs noteikti turpināsim Latgales 
reģiona brigādes struktūrvienību re-
novēšanu, kā arī plānos ir jauno depo 
izbūve” saka V. Straume.

Pērn Višķu postenis devies uz 82 iz-
saukumiem. Īpaši ugunsnedrošs ir tie-
ši Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad 
tiek dedzinātas sveces Adventes vaina-
gos un eglītēs, nereti izraisot nelaimes 
gadījumus, tāpēc ir ļoti svarīgi atcerē-
ties par ugunsdrošības noteikumiem 
arī svētku laikā. Pagājušā gadā Latvi-
jā ugunsdzēsēji glābēji devušies uz 12 
izsaukumiem, kad ugunsgrēka izcelša-
nās cēlonis bija bez uzraudzības atstā-
ta svece, uz četriem izsaukumiem, kad 
dega adventes vainagi. Šogad uguns-
dzēsēji glābēji nodzēsa jau 17 uguns-
grēkus, kuri izcēlās no svecēm, kā re-
zultātā gāja bojā viens cilvēks un četri 
cieta.

VUGD atgādina neatstāt iedegtas 
sveces bez uzraudzības ne uz mirkli, kā 
arī uzsver, ka no 2020. gada 1. janvāra, 
ikvienā mājā ir nepieciešams uzstādīt 
dūmu detektoru, kas ar skaļas skaņas 
palīdzību brīdinās par ugunsgrēka iz-
celšanos.  Savukārt, privātmājas pa-
pildus ir jānodrošina ar ugunsdzēsības 
aparātu. Taču ir svarīgi to ne tikai no-
pirkt, bet arī uzturēt darba kārtībā, lai 
nepieciešamības gadījumā tas pildītu 
savas funkcijas.

daudzfunkcionālajā centrā “skrudaliena” 
notiek vides pieejamības nodrošināšanas būvdarbi dienas aprūpes centra izveidei

Daudzfunkcionālajā centrā “Skruda-
liena” Miera ielā 12, Skrudalienā no-
tiek vides pieejamības nodrošināšanas 
būvdarbi dienas aprūpes centra izvei-
dei projekta „Pakalpojumu infrastruk-
tūras attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai Daugavpils novadā” 
Nr.9.3.1.1/19/I/037 ietvaros. Ēkā tiek 
veikta esošās ieejas pielāgošana: vēs-
turisko ārdurvju un virsloga restau-
rācija, kāpņu remonts, divu pacēlāju 
uzstādīšana personu ar īpašām vaja-
dzībām nokļūšanai ēkas foajē, pacēlāja 
uzstādīšana pieejas nodrošināšanai uz 
ēkas trešo stāvu un sanitārā mezgla 
pielāgošana. 

Projekta ietvaros jau ir veikta So-
ciālās aprūpes un atbalsta centra 
“Avots” ēkas Daugavas ielā 2, Kraujā, 
Naujenes pagastā pārbūve par bērnu 
aprūpes centru un labiekārtota terito-
rija: atjaunots apgaismojums, ieklāts 

bruģa pagalms un celiņi pie ēkas, izvei-
dots laukums, apzaļumota teritorija. 
Iestādē saskaņā ar apstiprināto Lat-
gales plānošanas reģiona DI plānu ir 
izveidoti un darbojas ģimeniskās vides 
pakalpojumi:  ģimeniskai videi pietuvi-
nāta pakalpojuma centrs “Kamoliņš” 

un “Jauniešu māja”. 
Projekta ietvaros šobrīd notiek būv-

projekta izstrāde grupu dzīvokļu un 
specializēto darbnīcu pieaugušām 
personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem (GRT) izveidei Skolas ielā 15, 
Nīcgalē. 

Lai izveidotu sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu infrastruktūru 
un veicinātu tās attīstību Daugavpils 
novada teritorijā, īstenojot Latgales 
plānošanas reģiona deinstitucionalizā-
cijas plānā 2017. - 2020. g. paredzētos 
infrastruktūras risinājumus, Daugav-
pils novada dome realizē specifi skā 
atbalsta mērķa  9.3.1.1 “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucio-
nalizācijas plānu īstenošanai 2. kārta” 
projektu „Pakalpojumu infrastruktū-
ras attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai Daugavpils novadā”, 
Nr.9.3.1.1/19/I/037.  

Kopējās projekta attiecināmās iz-
maksas EUR 1 346 004,38, tai skaitā 
ERAF fi nansējums EUR 910 188,50 
jeb 67,62%; Valsts budžeta fi nansē-
jums EUR 48 186,45 jeb 3,58% pašval-
dības fi nansējums EUR 387 629,43 jeb 
28,80%.  

Projekta aktivitāšu īstenošanas ter-
miņš 2021. g ada 30. septembris.

kalupes pasta nodaļa no 11. janvāra sāks darbu jaunās telpās 
Daugavpils novada Kalupes pasta 

nodaļa 2021. gada 11. janvārī sāks dar-
bu jaunās telpās Sociālo pakalpojumu 
centrā “Pīlādzis” Lielajā ielā 43. Jau-
nās telpas atrodas netālu no līdzšinējās 
apkalpošanas vietas un ir komfortablā-
kas gan apmeklētājiem, gan darbinie-
kiem. Nodaļas darbalaiks saglabāsies 
nemainīgs, bet sakarā ar pārcelšanās 
darbiem tas būs mainīts 8. janvārī.

No 11. janvāra Kalupes pasta nodaļa 

strādās jaunās telpās Sociālo pakalpo-
jumu centrā Pīlādzis Lielajā ielā 43, no-
drošinot pasta pakalpojumu sniegšanu 
patīkamākā vidē ar atjauninātu preču 
sortimentu. Nodaļas jaunā atrašanās 
vieta ir tuvu līdzšinējām telpām, un, 
lai pasta pakalpojumi būtu pieejami arī 
klientiem ar kustību traucējumiem un 
jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem, 
pie nodaļas būs izvietota speciāla zva-
nu poga, kuru varēs atpazīt pēc īpašas 

piktogrammas.
Sakarā ar pārcelšanās darbiem 8. 

janvārī būs mainīts Kalupes pasta no-
daļas darbalaiks līdzšinējā adresē: no 
plkst. 9.00 līdz 10.00. Turpmāk Kalu-
pes pasta nodaļa strādās, tāpat kā līdz 
šim: pirmdienās–piektdienās no plkst. 
9.00 līdz 14.30.

Kalupes iedzīvotāji par pasta noda-
ļas adreses izmaiņām tiks informēti ar 
paziņojumiem savās pastkastītēs, un 

šī informācija būs pieejama arī esoša-
jās nodaļas telpās.

Latvijas Pasts aktīvi realizē klientu 
apkalpošanas uzlabošanas projektus 
pasta nodaļās, nodrošinot nodaļu telpu 
atjaunošanu atbilstoši klientu un dar-
binieku vajadzībām.

VAS Latvijas Pasts
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

daugavpils novadā pabeigta pašvaldības lielāko kapsētu digitalizācija
Pēc vairāku mēnešu cītīga darba 

Daugavpils novada teritorijā ir pabeig-
ta lielāko pašvaldības kapsētu digita-
lizācija. Rezultātā izveidota savdabī-
ga kapsētu digitālā karte, kas ļaus ne 
tikai pašvaldībai efektīvāk pārvaldīt 
kapsētu teritoriju, bet arī atvieglos ie-
dzīvotājiem savu piederīgo apbedījumu 
vietu meklēšanu. 

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

Vienotajā kapsētu bāzē iedzīvotāji 
varēs apskatīt informāciju par apbedī-
tajiem tuviniekiem, papildināt datus, 
piemēram, sniegt detalizētu informāci-
ju par saviem piederīgajiem, kas ir ap-
bedīti, virtuāli izstaigāt visu kapsētu. 
Katram apbedījumam tiks izveidots 
atsevišķs fails, kurā pieejamas apbedī-
juma vietas fotogrāfi jas un informācija 
par apbedītajiem. Tāpat šajā datu bāzē 
būs atrodama informācija par kapus-
vētkiem, svecīšu vakariem, par kap-
sētu infrastruktūru un cita nozīmīga 
informācija. 

Kapsētu digitalizācija atvieglos turp-
māk pašvaldībām kapsētu apsaim-
niekošanu, jo visi dati, kas līdz šim 
glabājās t.s. kapu grāmatās, turpmāk 
būs pieejami elektroniski. 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 
nodrošinās informāciju ne tikai par ap-
bedījumu vietām, bet arī par brīvajām 
vietām kapsētā un nekoptajām kapu 
vietām. Reizi gadā pagasta pārvald-
nieks kopā ar kapu pārvaldnieku veic 
nekopto apbedījumu aktēšanu. Arī šo 
apsekošanu rezultāts būs atrodams 
datu bāzē. Ja trīs gadu laikā kapu ko-
piņa netiek kopta, to var nolīdzināt, 
stāsta I. Ondzule.   

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 ap 450 
kapsētām Latvijā. 

“Cemety” vadītājs Miks Blate uzsver, 
ka ieguvēji būs gan iedzīvotāji, kas ta-
gad var atrast apbedītos radiniekus 
un papildināt par šiem apbedījumiem 
informāciju, gan kapsētu pārvaldnieki, 
kuriem tagad ir pieejama detalizēta 
informācija par katru apbedīto perso-
nu. “Ļoti bieži kapsētu grāmatas pa-
zūd, sadeg vai noveco. Kāds kapsētu 
pārvaldnieks, aizejot prom, to paņem 
līdzi, un tad bieži vien kapsēta paliek 
bez informācijas. Atnāk jauns kapsē-
tas pārvaldnieks, kurš nezina, kas tajā 
kapsētā ir apglabāts. Visus datus digi-
talizējot, tagad tie ir pieejami kapsētu 
pārvaldniekiem,” saka Miks Blate.  

Apbedījumu vietas iekļautas datubā-
zē, kas pieejama vietnē www.cemety.
lv. Ienākot tajā un ievadot meklējamās 
personas vārdu un uzvārdu, var sa-
ņemt precīzu informāciju par kapa at-
rašanās vietu, kā arī aplūkot visas kap-
sētas plānu. Tā kā Daugavpils novadā 
ir daudz krievu un poļu apbedījumu, 
datu bāzē ievadīti dati gan oriģinālva-
lodā (krievu vai poļu), gan to latviskota 
versija, tāpēc apbedīto tuviniekiem ne-
būs problēmu ar informācijas meklēša-
nu, uzsver M. Blate. Viņš piebilst, ka 
cilvēki jau ļoti aktīvi izmanto šo vietni, 
gada laikā saņemti jau aptuveni 5000 
ziņojumi ar precizējošu informāciju par 
apbedījumiem, tostarp fotoattēli un ap-
raksti. 

Kapsētu digitalizācija ir veikta Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) projekta “Daugav-
pils novada kapsētu digitalizācija” ie-
tvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 
60 379 eiro, no kuriem 45 000 jeb 90% 
no attiecināmajām izmaksām sedz 
ELFLA, bet 15 379 eiro ir Daugavpils 
novada domes līdzfi nansējums.

Turpmāk tiks meklētas iespējas pie-
saistīt gan pašvaldības budžeta, gan  
projektu līdzekļus, lai varētu digitali-
zēt arī pārējās 37 novada kapsētas.

Šobrīd turpinās darbs pie informā-
cijas precizēšanas un papildināšanas, 
tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazī-
ties ar digitālajā kartē  www.cemety.lv 
pieejamajiem datiem un neprecizitāšu 
gadījumā informēt kartes veidotājus, 
atstājot ziņojumu mājaslapā. 

neierasti noritēja tradicionālais pasākumu cikls ”Pūti, pūti Ziemelīti” 
Gaidot skaistos un baltos Ziemas-

svētkus, pie Daugavpils novada izglītī-
bas iestāžu ēkām norisinājās tradicio-
nālais pasākums ”Pūti, pūti Ziemelīti”, 
kas ir veltīts pirmsskolas vecuma bēr-
niem. Pasākumā svaigā gaisā pulcējās 
pirmsskolas grupiņu piecgadnieki un 
sešgadnieki kopā ar pedagogiem. 

Parasti šis pasākums norisinājās 
DNKC ”Vārpa”, taču šis gads ieviesa 
zināmas korekcijas, tādēļ pasākuma 
vadītāji un organizatori, iejuzdamies 
pasaku tēlu – aitas, vilka un lapsas 
lomās, devās izbraukumā. Tika ap-
ciemoti Lauceses, Silenes, Salienas, 
Špoģu, Kalupes, Nīcgales, Vaboles, 
Lociku, Sventes, Naujenes, Zemgales, 

Medumu un Randenes  izglītības iestā-
žu mazie ķipari. 

Pasaku tēli iesaistīja bērnus dažādās 
aktivitātēs, aicinot iet rotaļās un minēt 
mīklas, nolasīja bērniem Ziemassvētku 
vecīša sūtītu vēstuli. Par atminētām 
mīklām bērni tika pie nelielām dāva-
niņām, katra grupiņa saņēma kopīgu 
saldu dāvanu un oriģinālu putuplasta 
eglīti, kuru vēlāk nodarbību laikā kopā 
ar skolotājām varēs izrotāt. 

Arī pirmsskolas audzēkņi ciemiņiem 
bija sarūpējuši priekšnesumus – dzies-
mas un dejas.  

Mūžībā aizgājuši 
Biķernieku  pagastā

Pāvels Aleksejevs (1961.g.)
Valentīna Čubreviča (1949.g.)

Dubnas pagastā 
Leontina Semjonova (1957.g.)

Gaļina Ļaha (1935.g.)
Valentīna Bogdanova (1952.g.)

Kalkūnes pagastā 
Dmitrijs Cipļakovs (1949.g.)
Gaļina Maklakova (1937.g.)

Kalupes pagastā
Valentīna Beinaroviča (1938.g.)

Pēteris Soms (1953.g.)
Ivans Klims (1953.g.)

Kirils Deņisovs (1931.g.)
Staņislavs Saušs (1935.g.)

Laucesas pagastā
Aleksandrs Sokolovs (1963.g.)
Silvija Kolosovska (1956.g.)

Līksnas pagastā
Antons Malnačs (1935.g.)

Maļinovas pagastā
Jevgeņija Pavlova (1932.g.)

Medumu pagastā
Oļegs Šatrevičs (1952.g.)

Marija Vaganova (1945.g.)
Naujenes pagastā

Pēteris Romanovs (1962.g.)
Vladislavs Skromāns (1937.g.)

Aneļa Bojaruņeca (1930.g.)
Valentīna Radzeviča (1942.g.)

Nīcgales pagastā 
Viktors Kokins (1941.g.)

Salienas pagastā
Ivans Sarans (1944.g.)

Sventes pagastā
Jans Aļhimovičs (1979.g.)

Tabores pagastā
Pāvels Slabkovskis (1925.g.)

Aivars Avens-Aveniņš (1971.g.)
Višķu pagastā

Eleonora Drīksna (1932.g.)
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P E R S O N Ī B A

 Biruta ondzule: “Grāfi  Plāteri mūs ir pieņēmuši”

Viena no skaistākajām un apmek-
lētāju iecienītākajām vietām Dau-
gavpils novadā ir Līksnas muižas 
parks, kur iegriežas gan kāzu viesi, 
gan tūristi. No senās grāfu Plāteru 
muižas pāri palicis vien ēkas mūra 
stūris, kura galā apmetušies stārķi, 
kā arī senā kapela, kas ilgus gadus 
bija lemta aizmirstībai un bojāejai, 
iekams nonāca īstajās rokās. 

Līksnieši Biruta un Leonards On-
dzuļi pirms dažiem gadiem ēku iegā-
dājas savā īpašumā, lai neļautu tai 
iet bojā, un soli pa solim iedveš tajā 
dzīvību.

Cenšas saglābt piemiņu par 
grāfi em  

Lēmums iegādāties kapelu ticis 
pieņemts pusstundas laikā, stāsta 
Biruta. Esot padzirdējuši, ka īpašnie-
ce ēku pārdod un par to interesējas 
svešinieki. Negribējuši, lai kapela no-
nāk nezināmās rokās, jo tad tā varētu 
kļūt nepieejama vietējiem. “Atdevām 
visus savus ietaupījums. Nezinu, 
cik tas bija prātīgi. Sākums nebija 
viegls. Tagad gan ir prieks par pa-
veikto,” saka Biruta. Trīs gadu laikā 
abi ar vīru patiesi daudz paveikuši. 
Pat daudziem vietējiem kapela bijis 
īsts atklājums, jo iepriekš to skatam 
slēpa krūmi, dažādi atkritumi, suņu 
būdas un gruveši. 

Pirmais gads pagājis, izvācot no 
ēkas gružus, kas te bija glabājušies 
vēl kopš padomju laika, kad kapelā 
bija ierīkota ģipša plākšņu ražotne.    
Aizmūrētajā altāra daļā vēl atradās 
plākšņu pārpalikumi, kas raisīja 
alerģisku reakciju, visapkārt padom-
ju laiku kultūrslānis – tukšas pudeles 
un konservu kārbas. Jumts bija ļoti 
bēdīgā stāvoklī, caur lielajiem cauru-
miem ūdens gāzies iekšā. Leonards 
centies salāpīt sapuvušo jumtu, lai 
pasargātu ēku no nokrišņu postažas. 

Viens no sarežģītākajiem uzdevu-
miem bija demontēt ūdenstorni, kas 
padomju gados tika uzbūvēts uz ka-
pelas altāra daļas. 

Vienā kapelas daļā saimnieki ie-
rīkojuši apkurināmu telpu, kur var 
pulcēties arī ziemā un omulīgā gai-
sotnē iemalkot tasi tējas, ierīkotas 
arī labierīcības. Kapelas centrā izvei-
dota neliela ekspozīcijas telpa, kur 
krājas dažādas senlietas, tostarp no 

pašu ģimenes krājumiem. 
Sakopta arī kapelas apkārtne un iz-

būvēta lapene, kur uzkavēties pašiem 
un aicināt atpūsties apmeklētājus.  

Kad uzkopšanas darbi bija pabeig-
ti, prātojuši, ko darīt tālāk, jo saviem 
spēkiem vien atjaunot ēku neesot ie-
spējams. Tā kā kapela ir kultūrvēs-
turiska ēka, jebkādi rekonstrukci-
jas darbi saimniekiem jāsaskaņo ar 
atbildīgajām instancēm. Lai varētu 
rakstīt projektus, Biruta izveidoja 
biedrību “Līksnas muižas kapela”, 
un jau īstenojusi dažas ieceres. Pirms 
gada ar Daugavpils novada domes at-
balstu iegādāts virtuves aprīkojums 
– virtuves kombains, galda piederu-
mi un stendi. 

Šogad biedrībai “Līksnas muižas 
kapela” izdevies piesaistīt ES līdzek-
ļus savam projektam, kas ļāva uzstā-
dīt jaunus ieejas vārtus un kriptas 
ieejas durvis, kā arī nomainīt griestu 
pārsegumu, jo sapuvušie dēļi draudē-
ja uzkrist uz galvas.

Jau pērn biedrība sagatavojusi tā-
mi ēkas kultūrvēsturiskās izpētes 
veikšanai un plāno sadarbībā ar Dau-
gavpils novada kultūras mantojuma 
daļu un Latvijas Kultūrkapitāla fon-
du meklēt iespēju renovēt ēkas jum-
tu. 

Tas esot svarīgākais uzdevums tu-
vākajam laikam.  

Darbs visam mūžam
Interese par vēsturi Birutai radās 

jau skolas gados, pateicoties Vaboles 
vidusskolas vēstures skolotājai Rai-
sai Žilinskai. Šajā priekšmetā pie-
raksti burtnīcā bijuši visbagātākie. 
“Vabolē mācījāmies bijušajos Plāteru 
staļļos. Tur bija visādas leģendas un 
spoku stāsti, varbūt arī tas vairoja 
interesi par Plāteriem,” prāto Biruta. 
Iespējams, tieši interese par vēsturi 
palīdzēja pieņemt lēmumu par labu 
kapelas iegādei.  

Pati Biruta gan kļuva par krievu va-
lodas skolotāju un veltījusi pedagoga 
darbam visu dzīvi, šobrīd māca krie-
vu valodu Sventes vidusskolas skolē-
niem. Viņa sapņo, ka pēc aiziešanas 
pensijā būs vairāk laika vēstures izpē-
tei, taču līdz tai vēl esot tālu. “Ar kolē-
ģi esmu noslēgusi derības, ka aiziešu 
pensijā jau nākamajā dienā, tiklīdz to 
varēšu darīt,” jautri teic Biruta. 

Leonards ilgus gadus nostrādājis 
Valsts meža dienestā, ieguvis otru 
augstāko izglītību, kas nepieciešama 
viņa darbā, taču vienlaikus ar augst-
skolas diplomu saņēma darba uztei-
kumu, jo visā valstī meža dienests 
tika reorganizēts. Taču zināšanas tā-
pat noder, turpinot darboties ar meža 
nozari saistītā jomā. 

Abi izaudzinājuši trīs bērnus, sa-
gaidījuši jau četrus mazbērnus. Mei-
ta Ligita ar ģimeni jau pirms laika 
pārcēlās uz dzīvi Spānijā un vistica-
māk tur arī paliks, prāto Biruta. Abi 
dēli Kaspars un Valdis dzīvo tepat 
Latgalē. 

Brīvos brīžus Biruta un Leonards 
pavada kapelā, kur darba pietiek jeb-
kurā gadalaikā. Vasarā zāles pļau-
šana vien prasa daudz laika. Birutai 
patīkot rušināties arī pa zemi, ierīkot 
puķu dobes. Viņa atzīst, ka augsne 
ap kapelu esot daudz bagātīgāka ne-
kā pašu netālu esošajā saimniecībā. 
Turklāt ik pa laikam no zemes var iz-
rušināt kādu lausku, kas visticamāk 
palikusi no muižnieku laikiem.   

“Bērni smejas, ka esam sev nopir-
kuši vasarnīcu, dzīvojot laukos. Te 
ir ļoti laba aura,” saka Biruta. Lai 
arī zem kapelas reiz atradušies ap-
bedījumi, viņa te nekad nav jutusies 
neomulīgi. “Pirmo reizi, kad vakarā 
paliku ilgāk strādāt dārzā, atjēdzos, 
kad bija jau satumsis. Iegāju tumša-
jā kapelā, taču sajutos ļoti labi. Grāfi  
Plāteri mūs ir pieņēmuši.” 

Vēsture nenoveco
Līksnas muižas kapela ir baroka 

stila arhitektūras piemineklis, celta 
1770. gadā, un ir vienīgais Līksnas 
muižas apbūves objekts, kurš sagla-
bājies līdz mūsdienām.

Diemžēl visi vēsturiskie arhīvi at-
rodas Polijā vai Baltkrievijā, Birutai 
izdodas vien pa kripatiņai savākt kā-
dus vēstures faktus, taču nevar zināt, 
vai tie ir ticami vai tikai fantāzijas 
auglis. “Reiz bija atbraukuši lietuvie-
ši, viens metās dārzā un apgalvoja, 
ka tur jābūt apraktai porcelāna servī-
zei. Man tur bija puķu dobe izveidota. 
Lūdzu, lai tagad nerok, bet atbrauc 
rudenī,” stāsta Biruta. Nesen Biruta 
uzzinājusi, ka Mežciemā dzīvo grāfa 
Plātera ārlaulības meitas Rozas pēc-
teči, ar kuriem izdevies sazināties un 
aprunāties. Roza esot dzimusi Viļņā, 
bet grāfs viņu iekārtojis Līksnas mui-
žā, kur viņa izaugusi un bijusi pri-
viliģēta kalpone. “Vairāk ar Plāteru 
dzimtas izpēti nodarbojas Skrindu 
dzimtas muzejs. Tas viss prasa laiku. 
Ceru, ka pēc aiziešanas pensijā visu 
izpētīšu sīkāk,” saka Biruta.  

Par pašu kapelu esot zināms, ka 
to grāfi  ļāvuši izmantot vietējiem kā 
dievnamu, iekams tuvākā apkaimē 
tika uzcelta pirmā baznīca. Vēlāk 
grāfi  to izmantoja kā dzimtas kap-
liču. Biruta stāsta, ka apbedījumi 
kriptā atradušies vēl padomju varas 
sākumā, bet tika izvazāti, kaut kas 
ticis pārapbedīts. Pati kripta ir samē-
rā labi saglabājusies. Tumšajā telpā 
uz sienas ieskrāpēts gada skaitlis 
“1941”. Padomju gados šeit tika uz-

glabāti kartupeļi, tāpēc pirmās ni-
šas pie ieejas tika izlauztas, veidojot 
apcirkņus, taču Biruta ar Leonardu 
jau sagādājuši materiālu, lai tās at-
jaunotu sākotnējā izskatā. Par kriptu 
tūristi interesējas visvairāk, jo šajā 
telpā joprojām valda neparasta aura. 

Ar dažādiem eksponātiem pama-
zām tiek papildināta ekspozīcija ka-
pelā. Tā radusies diezgan spontāni. 
“Pirmais, kas ienāca prātā, – bei-
dzot būs vieta, kur nolikt vīramātes 
skaisto drēbju skapi, jo mājās nebija 
vietas,” teic Biruta. Skapim piebied-
rojusies dāvāta kumode, senlaicīgs 
dīvāns, kuram līdzīgs atrodas Raiņa 
mājā Berķenelē, un daudzas citas 
senlietas. Restaurāciju gaida divi 
koka svečturi, kas te nonākuši no 
Sunākstes baznīcas, kur mētājušies 
šķūnī. 

Biruta iecerējusi jau šogad savest 
kārtībā vīramātes stelles, lai vietējās 
sievietes var apgūt aušanas pamatus, 
jo interese par aušanu esot liela. Sa-
vukārt nākotnes plānos esot īstenot 
kādu projektu, lai varētu atjaunot 
kapelu no iekšpuses.  

Apejot kapelu riņķī apkārt, var 
redzēt, kādu ļaunumu tai nodarījis 
laika zobs un vandāļi. Padomju ga-
dos vairākas vēsturiskās logu ailes 
aizmūrētas, sienās izlauzti caurumi. 
Taču priecē, ka beidzot ēkai ir īsti 
saimnieki, kam ir svarīgi saglabāt 
vēsturiskas liecības.  

Lai arī kapela ir savas atdzimšanas 
sākumposmā, tai jau ir liela nozīme 
Līksnas pagasta kultūrtelpā. Šeit 
notikuši dažādi pasākumi sadarbībā 
ar pagastu, Līvānu novada Gardēžu 
klubu, audžuģimeņu biedrību “Muna 
sāta”, notiek Muzeju nakts pasāku-
mi, tiek rīkotas dažādas izstādes. 

Sadarbībā ar pagasta aktīvo sievie-
šu apvienību “Saules taka”, kurā dar-
bojas arī Biruta, tiek rīkotas ražas 
balles, kad pagalmā uz ugunskura 
top garda zupa. Par jauku tradīciju ir 
kļuvusi Jāņu sumināšana un vaina-
gu pīšana, grāfi enes Emīlijas Plāte-
res dzimšanas dienas svinēšana, kad 
tiek godināta ne tikai poļu nacionā-
lā varone, kura ir dzīvojusi Līksnas 
muižā, bet suminātas arī Līksnas pa-
gasta sievietes. 

Šogad pandēmija izjaukusi dau-
dzus plānus. Pēc projekta realizācijas 
paguvuši vien sarīkot rudens ražas 
svētkus, taču Biruta domā šo laiku iz-
mantot lietderīgi un ķerties pie dau-
dzu citu ieceru īstenošanas.   

Latvijas Republikas proklamēšanas 
102. gadadienā biedrības „Līksnas 
muižas kapela” dibinātājai Birutai 
Ondzulei piešķirts Daugavpils nova-
da domes Atzinības raksts par nozī-
mīgu ieguldījumu Līksnas pagasta 
kultūras mantojuma saglabāšanā, 
uzņēmību biedrības projektu īsteno-
šanā un aktīvu līdzdalību sabiedris-
kajā dzīvē. 

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

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

No šī gada 15. novembra Daugavpils novada iedzīvotāju 
ģimenēs dzimuši 7 bērniņi - 4 meitenes un 3 puikas.

Decembrī laulību noslēguši 7 pāri,
 no tiem 3 pāri ir novada iedzīvotāji.

alises aizbaltes darbs 
atzīts par vienu no labākajiem

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkne Alise Aizbalte (7 gadi, skolotā-
ja Anita Jasinska) uzvarējusi Valsts po-
licijas Latgales reģiona pārvaldes rīko-
tajā plakātu konkursā “Drošības aleja”.
Plakātu konkursā tika iesniegti 73 
darbi, no kuriem konkursa žūrija iz-
vēlējās 36 darbus, kas tiks drukāti uz 
baneriem un ievietoti Daugavpils cie-

tokšņa ēku logos. Jau pavisam drīz 
2. Ofi cieru ielā Daugavpilī tiks atklā-
ta “Drošības aleja”, kuru veidos 14 
plakāti par ceļu satiksmes drošības 
tēmu, 11 plakāti par atkarību tēmu, 
deviņi plakāti par vardarbības un divi 
plakāti par internetdrošības tēmām. 
Apsveicam Alisi ar panākumiem kon-
kursā! 

Rolands kļavinskis plūc laurus 
starptautiskos konkursos

Decembrī lielus panākumus guvis 
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēknis Rolands Kļavinskis (skolotāja 
Vija Petrova).

1. decembrī kļuva zināmi starptau-
tiskā izpildītājmākslinieku konkursa 
“Music Box” (Lielbritānija) rezultāti – 
Rolands Kļavinskis kļuva par 2. prēmi-
jas laureātu un tika izvirzīts konkursa 
fi nālam.

Music Box ir starptautisks izpildī-
tājmākslinieku konkurss, kas ik gadu 
pulcina talantīgus izpildītājmākslinie-
kus no visas pasaules. Konkursu orga-
nizē starptautiskais izpildītājmāksli-
nieku producētāju centrs Fiestalonia 
International (Lielbritānija) un vado-
šais Starptautisko konkursu organizē-
tājs Eiropā Fiestalonia Milenio (Spāni-
ja). Konkurss notiek divās kārtās. Pēc 
konkursa pirmās kārtas starptautiskā 
žūrija atlasa labākos izpildītājmāksli-
niekus, kas turpinās cīņu otrajā kārtā, 
savukārt uzvara konkursa fi nālā dos 
konkursantiem iespēju piedalīties klā-
tienē vienā no prestižākajiem konkur-
siem Sea Sun Festival Spānijā 2021. 
gadā. Konkursa žūrijas sastāvā ir va-
doši kultūras darbinieki: mūziķi izpil-
dītājmākslinieki, komponisti, mūzikas 
kritiķi un producētāji no Spānijas, Itā-
lijas, Lielbritānijas, Krievijas un ASV.

Jāteic, ka Rolandam šis jau ir trešais 
veiksmīgais mēģinājums pārbaudīt 
savus spēkus starptautiskā līmenī (ie-
priekš izdevies kļūt pat 1. vietu ieguvē-
ju konkursos Lietuvā un Ukrainā).

Šobrīd, kad visa pasaule cieš no pan-
dēmijas izraisītajām sekām un nav ie-

spējas piedalīties pasākumos klātienē, 
gan šis, gan citi konkursi notiek attā-
lināti. 

No 4. līdz 6. decembrim Rolands Kļa-
vinskis devās vēl vienā virtuālajā ceļo-
jumā, šoreiz uz Ukrainas pilsētu Dro-
gobiču, kur notika XIII Starptautiskais 
bajānistu – akordeonistu konkurss 
„VIZERUNKI PRIKARPATJA”.

Arī šis konkurss notika attālināti, 
taču tas nemazināja svētku sajūtu, jo 
tika noorganizēta konkursa atklāšana 
tiešsaistē, kuras laikā konkursa dalīb-
niekiem un pedagogiem bija lieliska 
iespēja iepazīties ar žūrijas komisijas 
sastāvu, kurā šogad darbojās pārstāv-
ji no Francijas, Ukrainas, Baltkrievi-
jas, Latvijas, Lietuvas un Slovākijas. 
Konkursanti un pedagogi saņēma 
uzmundrinājuma vārdus, piedalījās 
zinātniski praktiskajā konferencē un 
noklausījās lielisku koncertu, ko snie-
dza starptautisko konkursu laureāts, 
A. Dušnija klases maģistrants, Mikola 
Golovčaks no Ukrainas.

Pēc žūrijas komisijas lēmuma Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolas audzēk-
nim Rolandam Kļavinskim tika pie-
šķirta 1. vieta.


