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Novada skolotāji sveikti profesionālajos svētkos 
Rudens ir smeldzes laiks, un vējš ma-

tos raksta dzeju, ko dzērves balsī runā 
rudens. Šis gadalaiks ir arī vairāku 
darbu jauns sākums, šis laiks ir īpaši 
nozīmīgs skolotājiem. Savukārt oktob-
ra sākums ir laiks svētkiem – Skolotā-
ju dienai, kad pateicamies pedagogiem 
par ieguldīto darbu, sirdsdegsmi un 
mīlestību. 

Daugavpils novadā, sekojot tradīci-
jai Skolotāju svētkos sumināt izcilākos 
mūsu novada pedagogus, šāds pasā-
kums Kultūras centrā “Vārpa” izska-
nēja arī šogad. 

Skolotāju dienā novadā sumināti 3 
jaunie pedagogi, 43 stipendiāti, 26 sko-
lotāji, kuriem skolā nostrādāti 10, 20, 
30 un 40 gadi, kā arī 4 skolotāji, kas 
šogad devušies pelnītā atpūtā.  

Skolotājus sveica Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska 
un pašvaldības izpilddirektore Vanda 
Kezika. 

Janīna Jalinska: “Novadā izglītībai 
tiek veltīta ļoti liela uzmanība, arī paš-
valdības budžetā izglītības nozare ir 
prioritāra. Novadā ir sakārtots skolu 
tīkls, ir zinošs pedagoģiskais sastāvs, 
profesionāla administrācija, trūkst ti-
kai bērnu. Mēs esam reformu priekšā, 
kā skaidro Izglītības ministrija, no 7. 
līdz 12. klasei būs noteikts minimālais 
izglītojamo bērnu skaits klasē. Par šo 
jautājumu pašvaldības ar ministriju ir 
sākušas diskutēt, bet sarunas vēl nav 
galā. Bet šodien jums, mīļie skolotāji, 
ir svētki. Jūs tiešām ar visu sirdi esat 
savā profesijā. Ļoti daudz bērnam dod 
ģimene, un otra ģimene viņam ir skola. 
Tikai kopā skola un ģimene var izau-
dzināt labu personību. Vēlos pateikt 
lielu paldies skolotājiem par jūsu dar-
bu, Izglītības pārvaldes speciālistiem, 
pašvaldības izpilddirektorei Vandai 
Kezikai, pārvalžu vadītājiem un, pro-
tams, deputātiem, kas atbalsta izglītī-
bas nozari”. 

Jaunā Izglītības pārvaldes vadītāja 
Janita Zarakovska savā uzrunā pa-
teicās skolotājiem par ilggadējo sa-
darbību: “Priekšā atkal ir jauns darba 
cēliens, kas apliecinās mūsu rosības 
nozīmīgumu ne tikai šīs, bet arī nā-
kamās paaudzes dzīvē. Lai mūsu bēr-
niem mācības dotu ne vien zināšanas, 
bet arī prasmes tās pielietot dzīvē. 
Svētīgs esot katrs darbs, kuru veic ar 
sirdsdegsmi, iejūtību, pašatdevi un 
gandarījumu. Tāds arī ikdienā ir sko-
lotāja mūža ieguldījums. Viena maza 
palaidnieka veiksmīgs projekta darbs 
tevi, skolotāj, paceļ augšup. Tā ir mak-
sa par satraukumiem, un tieši šis pa-
laidnis, liels vīrs būdams, nocels cepuri 

tavā priekšā un pateiks paldies. Mīļie 
skolotāji, novēlu jums ar savu enerģiju 
un apņēmību pamodināt skolēnos aiz-
rautību radošai izpausmei un kārei pēc 
zināšanām. Lai mums katram ir skolē-
ni, no kuriem mēs paši varam mācīties. 
Lai pietiek spēka, pacietības un izturī-
bas katrai dienai”. 

Jaunajā mācību gadā darbu nova-
dā uzsākuši 3 jaunie pedagogi. Savas 
darba gaitas skolotājas amatā Zemga-
les vidusskolā par vēstures un sociālo 
zinību skolotāju kopš augusta nogales 
ir uzsākusi Anastasija Kočmarjova. 
Anastasija ir Daugavpils Universitā-
tes absolvente. Margarita Livanoviča 
ir jaunā klavierspēles skolotāja Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolā, arī absolvē-
jusi Daugavpils Universitāti. Savukārt 
trešā jaunpienācēja novada skolotā-
ju pulkā ir Līga Reliņa, kas turpmāk 
strādās par sākumskolas skolotāju Ka-
lupes pamatskolā. Visi trīs jaunie spe-
ciālisti atzina, ka sapņojuši par skolo-
tāja profesiju kopš bērnības. 

Turpinot tradīciju, ar apbalvojumiem 
sveica arī tos skolotājus, kuri šajā gadā 
svin 10,20,30 un 40 darba gadus. Patei-
cības par darba stāžu tika piešķirtas 26 
skolotājiem un vienam administrācijas 
darbiniekam. Vislielāko stāžu – 40 ga-
dus – šogad atzīmē Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolas klavierspēles skolotāja 
Ludmila Frolova, Biķernieku pamat-
skolas sporta un vizuālās mākslas 
skolotājs Boriss Jastrebovs, Medumu 
internātpamatskolas pedagoga palīdze 
Tatjana Makareviča un Sventes vidus-
skolas sporta skolotāja Alla Petrovska. 

Tāpat tika sveikti 4 pensionējušies 
skolotāji, kuri šogad devušies pelnītā 
atpūtā. Tie ir – Lāču pamatskolas sko-
lotāja Gaļina Gedroviča-Juraga, Me-
dumu internātpamatskolas skolotājas 
Raisa Avsjukeviča, Tatjana Margeviča 
un Gaļina Groma. 

Tika sveikti arīdzan labākie skolo-
tāji, kuriem piešķirts darba kvalitātes 
stimulēšanas pabalsts 250 eiro apmē-
rā. Šādus pabalstus piešķīra 43 peda-
gogiem.

Pēdīgi visu sumināta un sveikta tika 
ilggadējā Izglītības pārvaldes vadītāja 
Irēna Bulaša, kas šajā amatā nostrā-
dājusi teju 30 gadus. Irēnai Bulašai 
tika pasniegts Izglītības un zinātnes 
ministrijas Atzinības raksts par nozī-
mīgu ieguldījumu Daugavpils novada 
izglītības nozares attīstībā un profesio-
nālu darbību izglītības jomā. 

Olga Davidova
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Daugavpils novada domes lēmumi

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 9640 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011.gada 3.marta

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!

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska

Iedzīvotāju pieņemšanas novembrī nenotiks.
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins

27.11. Daugavpils novada dome    10.00-12.00
14.00-18.00

Aivars Rasčevskis
01.11. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00

06.11. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Jānis Belkovskis
06.11. Špoģu vidusskola 15.00-18.00

27.11. Višķu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

06.11. Laucesas kultūras nams, c.Mirnijs 09.00-12.00

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

Valērijs Hrapāns
07.11. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
21.11. Tabores pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns

06.11. Raiņa iela 20, Daugavpils, SIA “Irinacom” 
telpās    10.00-13.00

13.11. Raiņa iela 20, Daugavpils, SIA “Irinacom” 
telpās  10.00-13.00

Edgars Kucins

15.11. Daugavas iela 34, Kraujas c. Naujenes 
jauniešu centrs 15.00-18.00

22.11. Daugavas iela 34, Kraujas c. Naujenes 
jauniešu centrs 16.00-18.00

Janīna Kursīte

03.11. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
birojā 10.00-12.00

10.11. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
birojā 10.00-12.00

17.11. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
birojā 10.00-12.00

24.11. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
birojā 10.00-12.00

Svetlana Kursīte

06.11. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00

24.11. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Juris Livčāns

Iedzīvotāju pieņemšanas novembrī nenotiks. 
Visvaldis Ločs
06.11. Medumu pagasta pārvalde 09.00-11.00
22.11. Medumu pagasta pārvalde 09.00-11.00
Aleksejs Mackevičs
06.11. Biķernieku pamatskola  14.00-16.00

13.11. Biķernieku pamatskola 14.00-16.00

27.11. Biķernieku pamatskola 14.00-16.00
Vjačeslavs Moskaļenko

01.11. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 09.00-11.00

06.11. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 09.00-11.00

13.11. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 09.00-11.00

21.10. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 09.00-11.00

27.11. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 09.00-11.00

Olesja Ņikitina

01.11. Naujenes pagasta pārvalde   15.00-17.00

22.11. Naujenes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Aleksandrs Sibircevs

07.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00

24.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Regīna Tamane

07.11. Tabores pagasta pārvalde 14.00-16.00

21.11. Salienas pagasta pārvalde  14.00-16.00

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

2017. gada 28. septembra sēdē pieņemti 26 
lēmumi:
 Izdeva noteikumus “Daugavpils novada domes 

padotībā esošo profesionālās ievirzes mūzikas un 
mākslas izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes, 
darba algas likmes palielināšanas un pedagogu ta-
rifi kācijas saskaņošanas kārtība”.
 Izdeva instrukciju “Daugavpils novada pašval-

dības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, iz-
pildes un kontroles kārtība”.
 Aktualizēja novada attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Investīciju plānu 2017.-2019.
gadam.
 Apstiprināja pašvaldības izglītības iestādēs 

sniegto ēdināšanas pakalpojumu izmaksas.
 Grozīja novada domes 14.07.2016. lēmumu Nr. 

574 „Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvoja-
mo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mā-
jās Naujenes pagasts, Daugavpils novads”, nosakot 
īres maksu dzīvojamās mājās 18. novembra iela 
387, 422, Vecstropi un Vienības iela 7, Lociki. 
 Atbalstīja pašvaldības, 9 biedrību un 2 reliģis-

ku organizāciju projektu ieceru iesniegšanu bied-
rības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība 
„Kaimiņi”” izsludinātajai projektu iesniegšanas 
4.kārtai. 
 Atbalstīja pašvaldības dalību partnera statusā 

Gulbenes novada domes projektā „Parki bez ro-
bežām”, kuru plānots iesniegt Latvijas–Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.ga-
dam projektu konkursā.  
 Atļāva Kultūras pārvaldei piedalīties partnera 

statusā projektā „Kopīgais dzīpars - interaktīvais 
kultūras tūrisms”, kuru plānots iesniegt Latvi-
jas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.–2020.gadam otrajam projektu konkursam. 
 Apstiprināja Eiropas Savienības struktūrfonda 

projekta “Atbalsts izglītojamo  individuālo kompe-
tenču attīstībai” un Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās iz-
glītības iestādēs” ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Grozīja novada domes 11.08.2016. lēmumu 

Nr.731 “Par ieceri piedalīties Eiropas Sociālā fon-
da 8.3.5. specifi skā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju 
karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” projekta īsteno-
šanas laikā no 2016. līdz 2020.gadam”, nozīmējot 
par atbildīgo projekta sagatavošanai un ieviešanas 
aktivitāšu īstenošanai Dainu Ostrovsku, Izglītības 
pārvaldes galveno speciālisti-metodiķi.
 Atļāva novada domei veikt iepirkuma procedū-

ru tehniskās dokumentācijas izstrādei pašvaldības 
investīciju projektam “Sociālās dzīvojamās mājas 
izveide Nīcgales pagastā”.
 Atļāva norakstīt Kalkūnes pagasta tehnis-

kā projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļa 
“Randene-Kūliši” rekonstrukcija Kalkūnes pagas-
tā” dokumentāciju ar kopējo fi nansējumu 5113,37 
euro.
 Nolēma nodot no Demenes pagasta pārvaldes 

bilances novada domes bilancē nepabeigtās būv-
niecības - logu nomaiņas darbu izmaksas Demenes 
kultūras namā par kopējo summu 25276,90 euro.
 Atļāva atsavināt Salienas pagasta pārvaldes 

īpašumā esošo automašīnu OPEL ZAFIRA, nosa-
kot  atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē un iz-
soles sākumcenu -1500 euro.
 Nolēma nodot novada pašvaldības pagastu 

pārvaldēm valdījumā pašvaldības nekustamā īpa-
šuma objektus, kas tika pārņemti novada domes 
valdījumā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdz-
fi nansēto projektu, saistītu ar objektu pārbūvi un 
atjaunošanu, īstenošanai, kā arī projektu īstenoša-

nas rezultātā no jauna iegūtos objektus, līdz ar šo 
projektu uzraudzības laika termiņa beigām.
 Piešķīra fi nansējumu no novada domes līdzek-

ļiem neparedzētiem gadījumiem  pašvaldības aģen-
tūrai “Višķi” 23875 euro  dzīvojamās mājas “4”, Vī-
ganti,  Višķu pagasts, jumta remontam.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 96437 

euro lietota autobusa iegādei Biķernieku pagasta 
pārvaldes funkciju veikšanai.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 2 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Kalkūnes un Skruda-
lienas pagastā.
 Piešķīra Latvijas Lauksaimniecības universi-

tātes Veterinārmedicīnas fakultātē 3.kursa Vete-
rinārmedicīnas studiju programmā studējošajai 
studentei novada pašvaldības stipendiju uz visu 
atlikušo studiju programmas apguves laiku.

2017. gada 5. oktobra ārkārtas sēdē pieņem-
ti 4 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Dau-

gavpils novada domes 2017.gada 26.janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr.2 „Daugavpils novada paš-
valdības budžets 2017.gadam””.
 Apstiprināja pašvaldības vispārējās izglītības 

iestāžu pedagogu,  pašvaldības izglītības iestādēs 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbi-
nāto pedagogu un interešu izglītības programmu 
īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām paredzētās mērķdotācijas sadali, kā arī 
valsts mērķdotāciju Medumu internātpamatskolai.
 Apstiprināja pašvaldības vispārējās un pirms-

skolas izglītības iestāžu vadītāju darba slo-
dzes 2017./2018. mācību gadam un noteica ar 
01.09.2017. pašvaldības vispārējās un pirmsskolas 
izglītības iestāžu vadītāju un Medumu internātpa-
matskolas vadītāja mēneša darba algas likmi.
 Atļāva pašvaldības aģentūrai “Višķi” veikt ie-

pirkuma procedūru autobusa ar 55-65 sēdvietām, 
kas nepieciešams pašvaldības aģentūrai “Višķi” 
skolēnu pārvadājumiem.

2017. gada 12. oktobra sēdē pieņemti 10 lē-
mumi:
 Apstiprināja ar 01.09.2017. pašvaldības izglītī-

bas iestāžu izmaksas uz vienu skolēnu (audzēkni) 
gadā pamata, vispārējās vidējās izglītības iestādēs 
un pirmsskolas izglītības iestādēs.
 Noteica pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

īres maksu Dīķu iela 3, Silene, Skrudalienas pa-
gastā - 0,21 euro/m2 mēnesī,  no kuras 0,01  euro/m2 
mēnesī sastāda peļņa.
 Nolēma pārdot izsolē pašvaldības nekustamo 

īpašumu “Lati”, Arone, Sventes pagastā un apstip-
rināja izsoles noteikumus.
 Nolēma nodot no novada domes bilances Salie-

nas pagasts pārvaldes bilancē nepabeigtās būvnie-
cības - gājēju tilta atjaunošanas darbu izmaksas 
Lielborne, Salienas pagastā par kopējo summu 
1531,27 euro.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.
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Ir veikti grozījumi 2017. gada budžetā 
un uzsākt darbs pie nākamā gada budžeta sagatavošanas

Kā preses konferencē ziņoja Finan-
šu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne, 
ir veikti grozījumi pašvaldības budže-
tā 2017. gadam, saskaņā ar kuriem ir 
atrasta iespēja palielināt pašvaldības 
ieņēmumus par 1,6 miljoniem eiro. 
Palielinājums veidojies no valsts fi -
nansējuma 1,4 miljoni eiro apmērā 
– tās ir mērķdotācijas pedagogu at-
līdzībai, tostarp arī 0,2 miljoni eiro 
piešķirti dažādu Eiropas Savienības 
struktūrfondu projektu īstenošanai. 
Tāpat veikti grozījumi izdevumu 
tāmē, un 2,4 miljoni novirzīti peda-
gogu darba atlīdzībai,  projektu īs-
tenošanai, tostarp to projektu reali-
zēšanai, kuru īstenošanai tiek ņemti 
aizņēmumi no valsts kases. Savukārt 
aizņēmumu sadaļa palielināta par 
1,1 miljoniem eiro. Ņemot vērā gro-
zījumus un vērtējot budžeta izpildi, 
šobrīd ieņēmumu daļas izpilde ir 72 
%, no tiem saņemtie nodokļi 76 % ap-
mērā, kas varētu uz šo periodu būt 75 
% apmērā, jo, kā jau katru gadu, labi 
pildās nekustamā īpašuma nodoklis, 
kas uz šo brīdi izpildīts uz 87 %, sa-
vukārt iedzīvotāju ienākuma nodok-
lis ir ar mazu nobīdi un sastāda 74,3 
%. Svarīga budžeta sadaļa ir dotāci-
ja no izlīdzināšanas fonda, kas arī ir 
ar izpildi 74 % apmērā. Kā skaidroja 

Irēna Timšāne, visi izdevumi tiek no-
drošināti un izdevumu izpilde šobrīd 
sastāda 60,2 %. 

Tāpat ir uzsākts darbs pie 2018. 
gada budžeta sagatavošanas. Lai arī 
pamat ieņēmumu - iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa un izlīdzināšanas 
fonda dotāciju konkrēti skaitļi vēl 
nav zināmi, ir izveidota darba grupa, 
noteiktas pilnvarotās personas un 
uzsākts nākamā gada budžeta saga-
tavošanas process. 

Irēna Timšāne arī pastāstīja, ka 5. 
oktobrī tika parakstīts Latvijas Paš-
valdību savienības un Ministru kabi-
neta domstarpību – vienošanās pro-
tokols, kā rezultātā pašvaldībām tika 
panākta laba ziņa - ir iezīmēti 19,6 % 
no kopbudžeta ieņēmumiem, kas tiks 
garantēti pašvaldībām. Tas nozīmē, 
ka pašvaldību kopējie ieņēmumi no 
nodokļiem nebūs mazāki par 19,6% 
no valsts konsolidētā kopbudžeta 
ieņēmumiem. Tāpat protokolā ir pa-
nākta vienošanās, ka pašvaldības 
varēs ņemt aizņēmumus šajā gadā 
paredzētajiem mērķiem, kā arī klāt 
nākušās vēl divas pozīcijas. Ir pado-
māts par mājokļa iegādei paredzētās 
valsts atbalsta programmas papla-
šināšanu attiecībā uz speciālistiem. 
Valsts autoceļu fondā ir iezīmēti lī-

dzekļi vietējās nozīmes valsts auto-
ceļu sakārtošanai. “Svarīgi ir tas, ka 
ir atrunāta nepieciešamība pilnvei-
dot nekustamā īpašuma kadastrālās 
vērtēšanas metodiku un nekustamā 
īpašuma nodokļa regulējumu. Vēl 
nozīmīgs sociālajā jomā ir Bērnu 
antisociālas uzvedības prevencijas 
likumprojekts, ir panākta vienoša-
nās, ka likums stāsies spēkā tikai 
tad, kad būs nodrošināts arī likuma 
īstenošanai nepieciešamais fi nansē-
jums”, tā I.Timšāne.  

Tāpat ir panākta vienošanās par 
sadarbību informācijas sistēmu (IS) 
projektu ietekmes uz pašvaldību IS 
novērtējumā. Irēna Timšāne norā-
dīja, ka dažkārt ministrijas ievieš 
informācijas sistēmu uzlabojumus, 
dažādus projektus, neizvērtējot paš-
valdību ietekmi uz tajās esošo infor-
mācijas sistēmu pielāgošanu ar mi-
nistriju sistēmām. Šobrīd ir panākta 
vienošanās, ka turpmāk izmaiņas 
informācijas sistēmās tiks saskaņo-
tas ar Latvijas Pašvaldību savienību 
un VARAM. Līdz ar ko tiks izvērtēts, 
kāda ietekme uz pašvaldību budžetu 
varētu būt šī jautājuma sakarā. 

Priekšsēdētaja Janīna Jalinska 
papildināja, ka dotais vienošanās 
– domstarpību protokols ir vairāk 

vienošanās par konkrētiem jautāju-
miem un šogad sarunas ar Finanšu 
ministriju kā nevienu citu gadu ir no-
ritējušas veiksmīgi. Ir palikusi vien 
domstarpība par internātskolu fi nan-
sēšanu, bet šis jautājums nav nova-
dam saistošs. 

“Ja runājam par 2018. gada bu-
džetu valsts līmenī, tad ir saglabāts 
iedzīvotāju ienākuma nodokļu sada-
lījums  – 20 % pašvaldībai un 20 % 
- valstij. Ņemot vērā, ka valstī ir uz-
sākta nodokļu reforma, tās ietekmes 
rezultātā ir izstrādāts mehānisms 
pašvaldībām, paredzot piešķirt paš-
valdībām speciālu dotāciju, lai sagla-
bātu stabilitāti un prognozējamību 
pašvaldību budžetos to funkciju īste-
nošanai un uzņemto saistību izpildei. 
Speciālā dotācija tiks integrēta paš-
valdību fi nanšu izlīdzināšanas sistē-
mā pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
sadales principiem. Ir paredzēts, ka 
kopējie pašvaldību izlīdzināšanas ie-
ņēmumi valstī pieaugs par 6 %. Kāds 
būs pieaugums pašvaldības budžetā, 
redzēsim, kad būs konkrēti skaitļi. 
Darbs pie nākamā gada budžeta tiek 
turpinās”, stāstīja I.Timšāne. 

Olga Davidova 

Apstiprina novada izglītības iestāžu skolēnu uzturēšanas izmaksas 
Viena skolēna izmaksas Daugav-

pils novada skolās mēnesī svārstās no 
60 līdz 182 eiro. Vismazākās skolēnu 
uzturēšanas izmaksas ir vidusskolās, 
jo tajās tradicionāli ir lielāks skolēnu 
skaits. Sventes vidusskolā tie ir 59,80 
eiro mēnesī, Špoģu vidusskolā – 60,41 
eiro, Zemgales vidusskolā – 64,20 eiro, 
Salienas vidusskolā – 71,94 eiro un Va-
boles vidusskolā – 109,74 eiro mēnesī.

Dārgāka skolēnu uzturēšana ir pa-
matskolās. Vismazākās izmaksas uz 
vienu skolēnu ir Laucesas pamatskolā 
– 73,21 eiro mēnesī. Tai seko Lāču pa-

matskola ar 97,03 eiro mēnesī, Nauje-
nes pamatskola ar 103,02 eiro mēnesī, 
Randenes pamastskola – 108,98 eiro, 
Biķernieku pamatskolā – 110,94 eiro, 
un visaugstākās izmaksas pamatskolu 
grupā ir Kalupes pamatskolā, kas ir 
125,57 eiro mēnesī uz vienu skolēnu. 

Naujenes pirmsskolas izglītības ies-
tādē “Rūķītis” viens audzēknis mēnesī 
izmaksā 120,58 eiro, bet Nīcgales PII 
“Sprīdītis” – 182,14 eiro.

Savstarpējos norēķinos Daugavpils 
novads 2017.gadā citām pašvaldībām 
par savu bērnu izglītošanu mācību ies-

tādēs plāno samaksāt 754 tūkst. eiro, 
turpretī paredzams, ka citas pašval-
dības Daugavpils novada pašvaldības 
budžetā ieskaitīs ~250 000 eiro.  Līdz 
šī gada oktobrim Daugavpils novada 
dome par savu bērnu izglītošanos Dau-
gavpilī ir samaksājusi jau 409 tūkst. 
eiro. 

Lielākās summas Daugavpils novads 
iemaksāja kaimiņu pašvaldību budže-
tos –  Līvāniem, Ilūkstei, Riebiņiem, 
Krāslavai un Dagdai, tomēr lielākā 
summa – 408 915 eiro – tika novirzīta 
Daugavpils pilsētas domei. 

Savukārt Rīga, Mārupe, Preiļi, 
Krāslava, Aglonas, Ilūkstes, Engures 
un Līvānu novads visvairāk norēķinā-
jušās par Daugavpils novada skolās iz-
glītojamajiem. Daugavpils pilsēta gada 
laikā ir ieskaitījusi novadam 111 333 
eiro. 

Uz šī gada 1. septembri Daugavpils 
novada izglītības iestādēs ir reģistrēti 
1910 skolēni un audzēkņi. 

Olga Davidova

Novadā sākusies jaunā apkures sezona 
Visu sešu pagastu dzīvojamās mājas, 

kurās darbojas centrālā siltumapgāde, 
jau pieslēgtas apkurei.  

Kā katru gadu, apkure vispirms 
tika pieslēgta izglītības iestādēm – 
bērnudārziem un skolām. Saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem, siltumapgāde 
daudzdzīvokļu mājās tiek nodrošināta 
pēc iedzīvotāju lūguma vai arī gadīju-
mos, kad vidējā gaisa temperatūra trīs 
dienas nepārsniedz +8 grādus.

Visos pagastos nepieciešamais ku-
rināmā daudzums jau sagādāts, kā 
arī veikti iepirkumi kurināmā iegādei 
pēc jaunā gada. Lielākā daļa no Dau-
gavpils novada katlu mājām darbojas 
ar šķeldu, taču atsevišķos pagastos un 
ciemos izmantots arī cita veida kurinā-
mais. 

Kā komentēja pašvaldības izpilddi-
rektore Vanda Kezika, šobrīd novadā ir 
problēmas ar dažām no siltumtrasēm. 
Tā, piemēram, Nīcgalē pašlaik tiek sa-
gatavots projekts, piesaistot Eiropas 

fondu līdzfi nansējumu, Nīcgales ciema 
centralizētās siltumapgādes sistēmas 
pārbūvei, kas paredz jaunas siltum-
trases un automātisko siltummezglu 
būvniecību Nīcgales ciemā. Analoģiska 
situācija ir arī Sventes pagastā. Visos 
citos pagastos siltumtrases ir vai nu 
mainītas, vai renovētas. 

Daugavpils novada iedzīvotāju kopē-
jais parāds par laikus nenomaksātiem 
rēķiniem par siltuma piegādi uz šī 
gada 1.oktobri sastāda 473 010,1 eiro, 
salīdzinot ar situāciju pērnajā gadā, 
parāda apmērs ir sarucis nenozīmīgi. 
Vislielākie kopējie parādi ir SIA “Nau-
jenes pakalpojumu serviss” klientiem 
Naujenes un Kalkūnes pagastu teri-
torijās – Lociku, Vecstropu, Kraujas, 
Naujenes, Kalkūnes un Randenes cie-
ma iedzīvotājiem. Tiem seko Pašvaldī-
bas aģentūras “Višķi” klienti, Sventes, 
Nīcgales, Kalupes un Salienas pagasti.
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Veiksmīgi aizvadīta “Profesiju Nakts”

ta pasākumi. 
Tam visam sekoja arī 3. Daugavpils 

novada jaunatnes intelektuālā spēle, 
kas tika veltīta dažādām profesijām un 
organizācijām. Spēles rezultātā trešajā 
vietā ierindojās Tabores pagasta jau-
nieši, balvu par iegūto otro vietu saņē-
ma Višķu pagasta jaunieši, savukārt 
par spēles uzvarētājiem kļuva Salienas 
pagasta jauniešu komanda. 

Pasākuma organizatori pateicas vi-
siem par dalību pasākumā “Profesiju 
nakts” un projektā “Brīvprātīgs un at-

zīts!”. 
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes 

ministrijas Jaunatnes  politikas valsts 
programmas 2017. gadam valsts budžetu 
fi nansējuma ietvaros. 

Milāna Loča,
 Jevģēnija Kaļinčuka,

 Irīna Malčanova

Matīss Upenieks, Jana Macuka 

Novada jaunieši piedalījās
Latgales brīvprātīgo forumā

6. oktobrī Daugavpils novada jau-
nieši piedalījās Latgales Brīvprātīgo 
forumā, ko organizēja biedrība “Jau-
niešu Čemodāns” projekta “L.AB.S.” 
ietvaros. 

Foruma laikā klātesošajiem bija ie-
spēja iepazīties ar Rēzeknes pilsētas 
un novadā veikto brīvprātīgo darbu 
projekta “L.A.B.S.” ietvaros, smelties 
pieredzi no labās pieredzes stāstiem 
brīvprātīgā darba jomā, ko sniedza 
Lūznavas muižas darbinieki, kā arī 
Daugavpils novada jaunatnei bija tas 
gods dalīties ar pieredzi brīvprātīgā 
darba īstenošanā novadā. Pasākuma 
apmeklētāji tika iepazīstināti ar pro-

jekta brivpratigie.lv darbību 
un nākotnes vīzijām. 

Pēc foruma pirmās daļas 
jaunieši tika sadalīti grupās, 
kurās viņi izstrādāja brīvprā-
tīgā darba idejas, vadoties pēc 
noteiktiem kritērijiem. Savu-
kārt jaunatnes lietu speciālis-
tiem tika sniegta informācija 
par stratēģisko dokumentu 
izstrādi un plānošanu darbā 
ar jaunatni, kā arī par nākot-
nes plāniem darbā ar jaunatni, 
saistībā ar pieredzes apmaiņu 
un savstarpējo sadarbību starp 
jaunatnes darbiniekiem. 

Foruma ietvaros katras 
pašvaldības 2 aktīvākajiem 
brīvprātīgajiem tika pasniegti 
pateicības raksti no Latgales 
Plānošanas Reģiona par iegul-
dījumu pilsoniskas sabiedrības 
veidošanā, pašaizliedzīgu brīv-
prātīgā darba popularizēšanu 
un veikšanu Latgales reģionā. 
Kopumā pateicības raksti tika 

Pabeigti bērnu laukuma 
“Mazputniņš” uzstādīšanas darbi 

Medumu pagasta biedrības “Medu-
mu Cerība” izstrādātais un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.-2020.gadam apakš-
pasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītās vie-
tējās attīstības stratēģijas” ietvaros 
atbalstītais projekts “Bērnu rotaļu 
laukuma “Mazputniņš” izveidošana 
bērnu fi ziskās attīstības un vides iz-
glītības veicināšanai Medumu ciemā” 
(Nr.17-03-AL28-A019.2201-000023) 
ir pabeigti uzstādīšanas darbi.

Projekta ietvaros tika labiekārtota 
Medumu parkam piegulošā teritorija 
un ierīkots bērnu attīstību un vides 
izglītību veicinošs bērnu laukums 

ar raksturojošu nosaukumu “Maz-
putniņš”. Bērnu laukumā izveidotas 
vairākas bērnu aktivitātes: balansa 
šūpoles, šūpoles uz koka statnēm, 
bērnu rotaļu komplekss un vingro-
šanas komplekss. Tāpat ir padomāts 
arī par vecākiem, ierīkoti un uzstādī-
ti divi soli un atkritumu urna, kā arī 
uzstādīti informācijas stendi.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 
7919,33 eiro, no kurām publiskais 
fi nansējums ir 7127,40 eiro un Dau-
gavpils novada pašvaldības līdzfi nan-
sējums 791,93 eiro apmērā.

Visi medumieši ir ļoti pateicīgi par 
palīdzību un atbalstu šī projekta rea-
lizācijā. 

Septembra pēdējā dienā Daugavpils 
novada jaunieši pulcējās Špoģu vidus-
skolā, lai piedalītos “Profesiju naktī”, 
kas arī noslēdza projektu “Brīvprātīgs 
un atzīts!”

Katrai jauniešu grupai pie reģistrā-
cijas tika iedota maršruta lapa. Saska-
ņā ar to, jaunieši apciemoja klases, kur 
viņus sagaidīja dažādu profesiju, orga-
nizāciju un izglītības iestāžu pārstāvji. 
Jauniešiem bija iespēja iepazīties ar 
robežsarga, ugunsdzēsēja, orientēša-
nās trenera, ainavu arhitekta, sporta 

skolotāja profesiju, kā arī ar Daugav-
pils būvniecības tehnikuma, Latvijas 
Nacionālās aizsardzības akadēmijas 
iespējām, ALTUM un tūrisma kluba 
“Sniegpulkstenīte” darbu. Pēc tā, kad 
jaunieši apceļoja visas klases, visi da-
lībnieki pulcējās zālē, kur tika prezen-
tēts brīvprātīgais darbs pagastos, kas 
tika veikts projekta “Brīvprātīgs un 
atzīts!” ietvaros. Šo darbiņu ietvaros 
tapa gan jauni volejbola laukumi, gan 
labiekārtots vecais futbola laukums, 
stādīti koki, rīkoti tējas vakari un spor-

pasniegti 19 jauniešiem no 11 pašvaldī-
bām. No Daugavpils novada pateicības 
rakstu saņēma 2 jaunieši – medumiete 
Jevģēnija Kaļinčuka un Višķu pagasta 
jaunietis Jānis Soms.

 Daugavpils novada jaunatne patei-
cas biedrībai “Jaunatnes Čemodāns” 
un Liāna Merņakai par organizēto pa-
sākumu, sniegto iespēju tajā piedalī-
ties un dalīties ar savu pieredzi. 

Milāna Loča
Izglītības pārvaldes Jaunatnes 

projektu koordinatore
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Jeļena Ovičiņņikova: “Mani lielākie dzīves skolotāji ir kā bākas, 
kas izgaismo manu ceļu”

Lāču pamatskolas sākumskolas 
skolotāja un direktora vietniece au-
dzināšanas jomā Jeļena Ovčiņņikova 
Daugavpils novada skolās strādā jau 
vienpadsmito gadu, trīs no tiem veltīti 
Lāču pamatskolai. Skolotāja ar savu ra-
došumu un kreatīvo pieeju pierāda, ka 
skolotājas darbs, lai cik sarežģīts būtu, 
ir arī interesants. Skolotāju dienas pa-
sākumā Jeļena bija viena no pašvaldī-
bas piešķirtās stipendijas ieguvējiem. 
Skolotāja Jeļena pašlaik vada 4. klasi, 
taču jau tagad ar uztraukumu runā par 
nākamo mācību gadu, kad būs jāpie-
ņem savā paspārnē 1. klases audzēkņi. 
Jeļena stāsta, ka 4. klases skolēni ir jau 
samērā apzinīgi un patstāvīgi, taču nā-
kamajā gadā atkal viss sāksies no jau-
na, apzinība un patstāvība jau būs jāie-
māca mazajiem pirmklasniekiem.

- Vai varat aprakstīt, kāda izska-
tās viena diena skolotājas dzīvē?

- J.O. Man ir ļoti interesants darbs un 
katra diena ir pārsteigumu pilna. Tā kā 
esmu sākumskolas skolotāja un strādā-
ju ar pašiem mazākajiem bērniem, viņi 
katru dienu atnāk katrs ar savu stās-
tu. Viņi ir ļoti atklāti un vienmēr grib 
stāstīt – par brāļiem un māsām, par 
saviem mājdzīvniekiem un dažādiem 
notikumiem. Daudz laika vajag, lai vi-
ņus uzklausītu. Sākumskolas skolotā-
jai vienmēr vajag kustēties, īpaši 1.-2. 
klasē. Pirmie divi skolas gadi gan sko-
lotājam, gan bērniem ir ļoti aktīvi. Jau 
3.-4. klasē viņi kļūst apzinīgāki un nav 
nepārtraukti jāvelta uzmanība katram 
bērnam. Pēc stundām ir laiks nelielai 
atpūtai, kad varam parunāt ar citiem 
skolotājiem, kas ir neatņemama dienas 
sastāvdaļa. Runājam par visu – par 
skolas  noformējumu, pasākumiem utt. 
Samērā reti runājam par dzīvi, jo sa-
runas par skolu aizņem visu laiku. Pēc 
skolas ir neliels laiks, kuru varam veltīt 
ģimenei un tad sākas otrā maiņa – burt-
nīcu labošana, sagatavošanās stundām, 
pārbaudes darbiem u.c. Tas aizņem lai-
ku līdz kādiem plkst. 21.00, 22.00. Kad 
ir “karstais” laiks – pirms svētkiem, 
semestra beigas, mācību gada beigas, - 
tad strādāju līdz pat pusnaktij. 

- Cik bērni ir Jūsu audzināmajā 
klasē?

- J.O. Mums klasē ir 7 skolēni, tā ir 
vismazākā klase skolā, taču visizcilākā. 
Laikam kā katram skolotājam, arī man 
viņi ir paši labākie. Man ļoti patīk, kad 
ir maza klase. Silenes pamatskolā es 
strādāju par au dzinātāju pirmsskolas 
izglītības grupiņā, tur bija daudz bērnu, 
taču nekad neesmu vadījusi lielu klasi. 
Es varu nosaukt piemēru, kāpēc maza 
klase un lauku skola ir priekšrocība. 
Dabaszinību stundā mēs varam ar klasi 
iziet laukā, varu parādīt, kā aust un riet 
saule, mēs vērojam dabu un tās parādī-
bas. Šogad mēs pētījām ķērpjus, sūnas 
un citus augus. Es nevaru iedomāties, 
kā ir strādāt lielā klasē, kur ir pāri 20 
bērniem. 

- Vai ar skolēniem ir grūti sastrā-
dāties?

- J.O. Ar maniem bērniem sastrādā-
ties ir ļoti viegli. Vienmēr pirmais, par 
ko domāju, ir ne tikai iemācīt bērniem 
lasīt, rakstīt un rēķināt, bet arī sadar-
boties savā starpā, būt draudzīgiem.  
Manā klasē bērni ir tiešām ļoti atsaucī-
gi un draudzīgi. Viņi vienmēr ir gatavi 

viens otram palīdzēt. Es lepojos ar vi-
ņiem.

- Kāda ir vecāku attieksme? Vai 
palīdz? 

- J.O. Vecāki ir laipni. Bet te es iespē-
jams saskatu problēmu, jo man trūkst 
sadarbības ar viņiem. Es, protams, 
saprotu, ka katram no viņiem ir savs 
darbs, savas problēmas. Es ļoti ceru, ka 
tā ir uzticība, nevis savaldība. Cerams 
viņi tic man un tāpēc ir mierīgi. Viena 
mamma no mūsu klases ir aktīva un es, 
jo arī mana meita iet manā klasē. Paš-
laik notiek projekts “Kopā būt”, kura 
tēma ir “Tautas raksti”. Projekta laikā 
notiek dažādas aktivitātes un nodarbī-
bas. Pirmā nodarbība bija iepazīstinošā, 
otrajā stundā bija izšūšanas nodarbība. 
Projekts tiešām ir ļoti interesants, to or-
ganizē un vada divas mūsu skolotājas – 
angļu valodas skolotāja Valentīna Zaj-
ceva un latviešu valodas skolotāja Ināra 
Parfjonova. Vecāki kopā ar bērniem pie-
dalījās izšūšanas nodarbībā, kur veido-
ja grāmatzīmes, kas tiks izmantotas arī 
skolas telpu noformēšanai. Pagājušajā 
nedēļā pie mums bija atbraucis amat-
nieks Valdis Grebežs, kopā ar viņu tika 
veidotas lelles no gāzbetona, kas vēlāk 
izdaiļos pie skolas veidoto taku, kas arī 
būs skolēnu un vecāku kopdarbs. Mana 
meita ļoti priecājas par dalību šajā pro-
jektā, jo tajā viņa mani uzskata ne tikai 
par skolotāju, bet par mammu. Gribētos 
arī no citiem vecākiem redzēt to dalību, 
jo bērniem tas ir ļoti svarīgi un viņi par 
to tikai priecātos. Es ļoti gribu vecākus 
iesaistīt visās nodarbēs vairāk. Man ļoti 
patīk strādāt ar direktoru Andri Meš-
kovski. Kad man ir pavisam ārprātīgas 
idejas, viņš mani vienmēr uzklausa, 
atbalsta un palīdz. Man bija ideja rīkot 
Skolotāju dienu skolā, aicinot vecākus 
vadīt stundas. Direktors mani atbals-
tīja. Ja jūs redzētu, kā priecājās bērni, 
kad stāstīju par šādu iespēju! Bet diem-
žēl neviens no vecākiem manā klasē ne-
atnāca. Varbūt viņiem bija bail, bet es 
palīdzētu. 

- Kā Jūs domājiet, kāpēc bērni 
par šādu iespēju priecātos? Vai vi-
ņiem mājās trūkst kontakta ar ve-
cākiem?

- J.O. Nē, es tā nedomāju. Tomēr ik-
viens bērns gribētu paskatīties uz sa-
viem vecākiem nedaudz no cita skatu-
punkta. Parādīt arī citiem klases bied-
riem, palielīties, kāda ir viņu mamma 
vai tētis.

- Jūs esat arī direktora vietniece 
audzināšanas jomā. Cik ir viegli vai 
grūti savienot skolotājas amatu un 
pienākumus ar šo amatu? 

- J.O. Esmu direktora vietniece ti-
kai pus gadu. Grūtību nav. Vispirms, 
protams, vajadzēja iepazīties ar jauno 
darbu. Man ļoti palīdzēja iepriekšējā 
vietniece, kas tagad ir vietniece mācību 
darbā. Ar laiku ir kā ir, bet es uzskatu, 
ka šis darbs ir man ļoti atbilstošs. Man 
patīk organizēt un vadīt pasākumus, 
patīk veidot kaut ko jaunu, patīk, kad 
vecākiem patīk tas, ko es daru un kad 
kolēģi novērtē. Taču es nekad nestrā-
dāju viena, mums ir lielisks kolektīvs, 
kurā visi strādā, palīdzot viens otram. 
Arī idejas, kas rodas, pārrunājam visi 
kopā. Viss darbs tiek balstīts uz to, lai 
bērnam skolā būtu interesanti. 

- Kad sapratāt, ka vēlaties kļūt 

par skolotāju?
- J.O. Skanēs iespējams banāli, bet tas 

ir mans sapnis kopš bērnības. Sākum-
skolas skolotāja stāstīja, ka bieži par šo 
sapni esmu rakstījusi domrakstos. 12. 
klasē, kad Skolotāju dienā mums bija 
iespēja vadīt stundas, man tas ļoti pa-
tika! Kad šogad stundas vadīja mūsu 
skolas meitenes, es viņām vaicāju, vai 
viņas jūt, ka skolotājs varētu būt viņu 
nākotnes profesija un viņas man atbil-
dēja ar apstiprinājumu. 

- Kuri priekšmeti skolā Jums vis-
labāk padevās?

- J.O. Ja godīgi, sākumskolā man ne-
patika mācīties un es nebiju teicamnie-
ce. Bet, jo pieaugušāka kļuvu, lielāka 
kļuva mana motivācija mācīties. Visla-
bāk man padevās matemātika un biolo-
ģija, taču ļoti patika arī vēsture, kultūr-
vēsture un mājturība. Vēstures stundas 
bija ļoti izzinošas, pateicoties skolotājai. 

- Jūsu dzīves lielākie skolotāji. 
Pastāstiet par tiem, lūdzu! 

- J.O. Man, gluži kā laikam vairā-
kiem cilvēkiem, pirmā dzīves skolotāja 
bija mamma. Viņa vienmēr bija blakus, 
nekad neiejaucās manā dzīvē, taču rā-
dīja ceļus. Kuru no ceļiem izvēlēties, 
bija mans lēmums. Vēl viens dzīves 
skolotājs, kas palīdz un atbalsta, bija 
un ir mans vīrs. Viņš man ir iemācījies 
nebaidīties. Kad sāc kaut ko jaunu un 
nezināmu, vienmēr ir nedaudz bailes. 
Manā profesionālajā dzīvē un darbībā 
par skolotāju varu nosaukt Silenes pa-
matskolas direktori Tatjanu Klopovu. 
Viņa man teica viedus vārdus – “vis-
pirms tu strādā, lai iemantotu autoritā-
ti, pēc tam autoritāte strādā tavā labā”. 
Vienmēr atceros šos vārdus un saku 
tos arī jaunajai paaudzei. Par vēl vie-
nu skolotāju uzskatu novada Izglītības 
pārvaldes vadītāju Janitu Zarakovsku. 
Manā dzīvē viņa vienmēr ir kaut kur 
blakus, kā bāka izgaismo manu ceļu. 
Ļoti patīkami ar viņu sadarboties. Un 
tagad, protams, Andris Meškovskis, kas 
māca būt atbildīgiem par savu darbu, 
vienmēr palīdz un atbalsta. Viņš ir tas, 
kurš māca mūs nebaidīties izteikt skaļi 
savas idejas. Kā Andris mēdz teikt, nav 
sliktu ideju, ir tikai mums piemērotas 
vai nepiemērotas. Un tagad mēs nebai-
dāmies, ejam arvien drošāk uz priekšu. 

- Kādas ir Jūsu kā skolotājas stip-
rās puses?

- J.O. Esmu ļoti radoša, ar prieku iz-
domāju ko inovatīvu. Nekad neizman-
toju vecos stundu konspektus, vienmēr 
cenšos pilnveidot savu darbu. Jo kaut 
kas viens taču ir neinteresanti. Man 
patīk taisīt mācību līdzekļus, vienmēr 
tos parādu arī semināros un pieredzes 
apmaiņas braucienos. Esmu skolotāja 
ar individuālu pieeju un lepojos ar to. 
Ja, piemēram, bērnam ir grūti iemācī-
ties rēķināt galvā, bet pēc programmas 
tas ir nepieciešams. Mēs ļoti plaši runā-
jam par individuālo pieeju, bet vai mēs 
vienmēr to pielietojam? Es atļauju viņai 
rēķināt rakstot. 

- Kāda ir Jūsu attieksme pret iz-
glītības reformām un jautājumā 
par sešgadniekiem, kuri iespējams 
jau nākamgad uzsāks mācības 1. 
klasē? 

- J.O. Jāsaka, ka šajā reformā nekā 
jauna nav, jo tāda Latvijā ir bijusi jau 
90 tajos gados. Šī pieredze vienreiz jau 

parādīja, ka bērni šajā vecumā vēl nav 
gatavi mācīties skolā. Nesaprotu, kāpēc 
ir nepieciešama šī reforma, jo vecāki jau 
tagad var brīvi izvēlēties sūtīt savu bēr-
nu skolā no 6 gadiem, ja viņi to vēlas un 
uzskata, ka tas ir pareizi. 

- Ko Jūs vēlētos pilnveidot savā 
darbā?

- J.O. Kā jau teicu, gribētos pilnveidot 
darbu ar vecākiem, būt vairāk kontaktā 
un sadarboties. Vēlos aktivizēt darbu 
skolas parlamentā. Nākamnedēļ mums 
ir izplānots brauciens uz akvaparku. 
Gribu, lai skolēni ir aktīvi un biežāk 
piedāvā savas idejas. Ir daudz tematis-
ko svētku, kurus viņi varētu organizēt, 
piemēram, Valentīndienas balli vai Hel-
lovīnu. 

- Kā relaksējaties pēc garas darba 
nedēļas? Varbūt ir kādi vaļasprie-
ki, kuriem atliek laiks? 

- J.O. Laika ir ļoti maz, bet atliek. Ļoti 
patīk lasīt grāmatas, bet šim vaļasprie-
kam atliek laiks tikai vasarā. Patīk šūt, 
jau kopš skolas laikiem. Veidoju dažā-
dus tērpus savai meitai, dažādiem pa-
sākumiem un masku ballēm. Labprāt 
darbojos skrapbukinga tehnikā – vei-
doju albumus, grāmatas, kartiņas u.c. 
Mācu veidot albumus arī saviem skolē-
niem. Ar prieku dāvinu šādas darinātas 
lietiņas saviem kolēģiem svētkos. 

- Skolotājs, manuprāt, ir svarīga, 
bet sarežģīta profesija. Kā spēt būt 
mierīgai arī nemierīgās situācijās, 
kas itin bieži gadās skolā?

- J.O. Nav nekādas metodes, ir ti-
kai darbības, kas saistītas uz sajūtām. 
Dažreiz palīdz kafi jas tase, saruna ar 
citiem skolotājiem. Ja strādāju ar bēr-
nu, kuram ir problēmas ar uzvedību vai 
mācību procesā, vienmēr cenšos paska-
tīties uz viņu, kā vecāks skatās uz savu 
bērnu. Tas tiešām palīdz, jo, lai arī cik 
grūti būtu, vecāki mīl savus bērnus. Uz 
viņiem nekādā gadījumā nevar bļaut, 
vajag izrādīt stingrību, bet ar bļaušanu 
neko nepanāksi. 

- Vai Jums ir kāds sapnis?
- Man ļoti patīk runāt un lai mani 

klausās. Mans sapnis ir piepildījies! 
Paldies Jums! Varbūt tāpēc arī esmu 
skolotāja. Smejas. 

Ar Jeļenu Ovčiņņikovu sarunājās 
Olga Davidova
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Pagastos aizvadīti krāsaini senioru atpūtas vakari

Senioru godināšana aizritēja arī soci-
ālās aprūpes centrā “Višķi”, kurā tika 
sveikti ilgdzīvotāji, kuriem ir pāri 90 
gadiem. Izpušķotā telpā ar rudens la-
pām un sārtajiem āboliem notika svēt-
ku koncerts. Koncertā uzstājās dažādi 
solisti un Pelēču kultūras nama vies-
mākslinieki. Seniori labprāt dziedāja 
līdz, bet daži pat gāja dejot. Klienti ar 
ovācijām un skaļiem aplausiem sagai-
dīja un pavadīja katru priekšnesumu. 

Dubnas pagastā tika sveikti 10 senio-
ri, kuri šogad papildinājuši pensionāru 
rindas. Pasākuma gaitā seniorus prie-
cēja Maļinovas pagasta saieta nama 
vokālais ansamblis ,,Ivuški”, soliste 
Zoja Markelova, pašmāju bērnu un 
jauniešu deju interešu grupa ,,BANZ”, 

un bērnu vokālā ansambļa ,,Uguntiņa” 
solistes.  Raitā dejas solī seniorus ie-
grieza duets Dainis un Jānis Somi.

Kuplā skaitā un krāšņi svētkus atzī-
mēja arī Vaboles pagastā, kur seniori 
bija parūpējušies par krāšņu rudens 
ziedu izstādi, savukārt muzikāli prie-
cēja Igauņu ģimene. Tikpat lustīgi 
un kupli apmeklēti aizritēja senioru 
atpūtas vakari Nīcgalē, Biķerniekos, 
Skrudalienā, Maļinovā un Demenē. 
Seniori spilgti parādīja, ka arī dzīves 
rudens ir laiks, kas piepilda ar jaunām 
un košām krāsām.

Raksts tapis sadarbībā ar pagastu 
pārvaldēm.

Oktobris ir laiks, kad tiek atzīmēta 
Starptautiskā senioru diena, pagastos 
pulcējot vecāka gada gājuma ļaudis un 
cilvēkus ar īpašām vajadzībām uz at-
pūtas vakariem. Apmeklējot senioriem 
veltītos pasākumus,  Daugavpils nova-
da domes un Sociālā dienesta vadība 
kārtējo reizi pārliecinājās, ka tieši se-
niori ir tā sabiedrības daļa, kura visak-
tīvāk iesaistās pagasta sabiedriskajā 
dzīvē. 

Šogad Medumu pagastā īpaša vērība 
tika pievērsta veselīga un aktīva dzī-
vesveida popularizēšanai – pasākuma 
“Rudens – pārmaiņu laiks” apmeklē-
tājus sagaidīja neparasta un saudzīga 
jogas nodarbība, profesionālas pasnie-
dzējas vadībā. Katrs centīgi darīja tik 
daudz, cik bija viņa paša spēkos. Mierī-
gā un iedvesmojošā atmosfērā pasāku-
ma dalībnieki varēja nobaudīt zāļu tēju 
ar veselīgiem gardumiem spēku atjau-
nošanai pēc intensīvas nodarbības un 
uzzināt sev nozīmīgas un interesējošas 
lietas jautājumu/atbilžu sesijā.

Veselīga dzīvesveida praktizētāji ir 
arī Naujenes pagasta seniori. Senio-
riem veltītajā nedēļā naujenieši fizio-
terapeites vadībā apguva nūjošanas 

prasmes, piedalījās amatu meistara 
Valda Grebeža radošajā darbnīcā, kā 
arī devās ekskursijā uz Preiļiem, kur 
apmeklēja Leļļu muzeju un vīnglieme-
žu audzētavu “Ošu mājas”. Naujenes 
sociālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības centrā noritēja koncerts, kur 
seniorus izklaidēja Biķernieku kultū-
ras nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Rjabinuška”, Naujenes pirmsskolas 
izglītības iestādes “Rūķītis” bērnu ko-
lektīvi un Volkovsku ģimene, kas prie-
cēja visus klātesošos ar savām sirsnī-
gajām dziesmām un skanīgo bajāna 
spēli.

Savukārt Sventē varēja novērtēt in-
terešu grupas “Sventes pērlītes” mājas 
darinājumus, degustējot senioru ga-
tavotās tējas, ievārījumus un sīrupus. 
Par garšīgāko ievārījumu tika atzīts 
cidoniju un valriekstu ievārījums, bet 
par oriģinālāko – burkānu un citrona 
džems. Pasākumā tika pasniegta arī 
Pateicība interešu grupas “Sventes 
pērlītes” vadītājai Veronikai Meinar-
tei. Pasākuma dalībnieki sirsnīgi ap-
laudēja un dziedāja līdzi ansamblim 
“Romaškas” no Ambeļiem, kā arī aktīvi 
piedalījās atrakcijās un konkursos.
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Miķelītis atgriezās Kalupē
 Miķeļdienas gadatirgus Kalupē, kā 

jau tas ierasts, iesākās agrā rīta stun-
dā. Tirgus kulminācijā ieradās pats 
Miķelis, kuru kalupieši un ciemiņi ļoti 
gaidīja.  Koncerta programmas sākumā 
tika noskaidrots, ar kādu nolūku katrs 
ieradās tirgū: viens - pārdot zosis, cits 
- uzkāpt stabā, vēl kāds nopirkt dzēr-
venītes un medu. Daugavpils novada 
domes priekšsēdētājas 1. vietnieks Ar-
vīds Kucins bija domās un darbos kopā 
ar zemniekiem, jo daļa ražas ir vēl tī-
rumos, bet Kalupes pagasta pārvaldes 
vadītāja Ināra Ūbele jokoja, ka viņai, 
tāpat kā Miķelim, ir lieli plāni.

Savukārt pasākuma galvenajam va-
ronim Miķelim bija jānoskata un jā-
izvēlas līgava Vārkavas sieviešu deju 
kolektīvā “Pašām patīk”, Ambeļu KN 
amatierteātra dalībnieču, Maļinovas 
,”Ivušku” vai vietējo kalupiešu vidū. 
Katra kolektīva dalībnieces ar saviem 
priekšnesumiem vilināja Miķeli pie se-
vis: ambelietes izspēlēja īsu fragmentu 
no kinofi lmas “Īsa pamācība mīlēša-
nā”, maļinovietes - ar dziesmām, vār-
kavietes - ar spilgtiem tērpiem, čigānu 
dejām un zīlēšanu, kalupietes - ar ro-
mantiskām dejām un klačošanu, bet 
vīru vokālais ansamblis laika gaitā 
uzmundrināja Miķeli ar īpašām dzies-
mām. Miķelis pasākuma sākumā bija 
iegādājies loterijas lozi, cerēdams uz 
laimi, bet vinnēja tikai zābakus, kas 
liecināja, ka vēl daudz būs jāstaigā un 
jāmeklē tā īstā mīlestība. Ambeļu fol-
kloras kopa “Speiga” apdziedāja kalu-
piešus, ciemiņus un Miķeli.

Pasākuma otrajā daļā skanēja no-
vadnieka Andra Baltača dziesmas, bet 
vakarā visi tika aicināti uz “Rudens 
balli” kopā ar Ingu un Normundu.

 Vienlaikus ritēja sieru degustācija, 
kur tika izvēlēta garšīgākā siera saim-
niece. 1. vietu ieguva  Vija Grigorjeva, 

2.vietu - Silvija Baida un 3.vietu - Inā-
ra Rimša. Ķirbju konkursā piedalījās 
Monika Soma, Stanislavs Ivanovs no 
Dubnas, Amanda Aļeksejeva, Laura 
Kukle. Visi dalībnieki tika novērtēti 
līdzvērtīgi. Mūsu saimnieces Ina, Eli-
ta un Lidija aicināja visus dalībniekus 
mieloties ar zupu. Veiksmīgākais sta-
bā kāpējs izrādījās Deniss Birjukovs. 

Kad tirgus placis palika arvien tuk-
šāks, futbola laukumā bija manāma 
liela rosība, jo sākās futbola kausa 
“Kalupe 2017” izcīņa, kurā piedalījās 
sešas komandas: Ambeļu, Biķernieku, 
Kalupes, Sventes, Skrudalienas pa-
gastu komandas un “Hektors” no Dau-
gavpils. Par spīti nelabvēlīgiem laik-
apstākļiem, visas komandas cīnījās 
godam! Līdz pusfi nālam nokļuva čet-
ras komandas – Kalupe : Svente (2:0) 
un Ambeļi : Biķernieki (1:0). Stiprākās 
komandas izrādījās no Kalupes un 
Ambeļu pagasta, kuras satikās sprai-
gā fi nāla spēlē, kuru Kalupes komanda 
vinnēja ar rezultātu 3:0. Tika noteikti 
arī katras komandas labākie spēlētāji. 
Tie izrādījās Aleksandrs Bižāns (Am-
beļi), Rolands Lāže (“Hektors”), Mihails 
Ivanovs (Biķernieki), Vadims Siņicins 
(Kalupe), Jevgēnijs Mazins (Svente)
un Sergejs Lazdovskis (Skrudaliene).
Paldies visiem, kas palīdzēja un at-
balstīja organizēt novada Miķeļdienas 
gadatirgu Kalupē: Daugavpils nova-
da domei, Kalupes pagasta pārvaldei, 
pašdarbniekiem no Ambeļu, Maļino-
vas pagasta, Vārkavas novada, pašmā-
ju cilvēkiem, tirgotājiem, pircējiem un 
skatītājiem!

Inita Ivdra
 Kalupes pagasta kultūras menedžere 

Vaboles parkā atjaunots tiltiņš pār Aukstiņas upīti
Jau otro gadu septembris Vabolē pa-

gāja parka sakopšanas zīmē, jo turpi-
nājās darbs pie     Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS)  projekta „Pašvaldību 
labie darbi parkos Latvijas simtgadei” 
ar moto: „Kopā nākotnes mežam!” akti-
vitāšu realizācijas.

Parks veidots kā ainavu jeb angļu 
stila grāfu Plāteru-Zībergu pusmuižas 
parks (19. gs.). Parka platība – 7,0762 
ha, t.sk. divi dīķi. Parka teritorijā at-
rodama 53 koku un krūmu taksoni 
(sugas, pasugas, varietātes un šķir-
nes) – gan vietējās, gan svešzemju. Te 
ir daudz ošu, ozolu, liepu, vītolu, gobu, 
melnalkšņu un ievu. Parka centrā ir 
lapegļu audze. Austrumu da ļā atrodas 
liepu aleja. Parka lepnums ir Lielais 
ozols. Dendroloģisks retums ir Moltkes 
liepa, kas reti sastopama Latvijas par-
kos. Pie viena no parka dīķiem atrodas 
atpūtas laukums ar ugunskura vietu 
un āra kamīnu, kur ziemā notiek tradi-
cionālais folkloras pasākums „Aizgave-
nī cīmūs braucu”, vasarā - ielīgošana. 
Parkā atrodas arī pasākumu laukums 
ar ugunskura vietu un skatītāju so-
liņiem, kur kopš 1993. gada notiek 
Vasarsvētku sadancis, kas laika gaitā 
kļuvis par Daugavpils novada tautas 
deju kolektīvu lielākajiem svētkiem.

Ikdienā pa parka celiņiem no Vaboles 
vidusskolas pamatēkas uz sākumsko-
las ēku pārvietojas skolēni un darbi-
nieki. Parku iecienījusi arī tūristi, t.sk. 
Skrindu dzimtas muzeja apmeklētāji.

Atbalstītā LPS projekta ietvaros 
2016. gadā Vaboles parka ainaviskās 
vērtības saglabāšanai jau veikta stā-
dījumu atjaunošana. Vaboles pagasta 
pārvaldes darbinieki, Vaboles vidus-
skolas skolēni un jaunieši iestādīja 14 
sugu un šķirņu 105 dekoratīvos kokus 
un krūmus. 

Savukārt šogad tika atjaunots til-
tiņš pār Aukstiņas upīti, šādi uzlabojot 
parka ainavisko vērtību un nodrošinot  
drošāku pārvietošanos .Minētajam 
mērķim saņemts LPS projekta atbalsts 
500 eiro apmērā.

Projekta aktivitātēs cītīgi piedalījās 
Vaboles vidusskolas skolēni, kuri biolo-
ģijas skolotājas Marutas Kurigas vadī-
bā iepazinās ar parka  dabas retumiem 
un objektiem no viņas fotokloekcijas, 
ko pēc tam pētija dabā akcijā „Izzini 
Vaboles parku”.

Aina Pabērza
Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja
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Gada mājražotājs - SIA “H&H” (īp. I.Čazova)

Konkursā “Saimnieks 2017” godināja labākos zemniekus un uzņēmējus 
13.oktobrī Daugavpils novada kul-

tūras centrā “Vārpa” tika apbalvoti 
konkursa „Saimnieks 2017” laureāti. 
Laureātiem tika pasniegtas Patei-
cības un balvas. Daugavpils novada 
domes un SIA „LLKC” Daugavpils 
biroja rīkotais konkurss “Saimnieks 
2017” tika rīkots ar mērķi noteikt la-
bāko ieguldījumu Daugavpils novada 
lauku attīstībā un lauksaimniecībā. 

Kā savā uzrunā norādīja Janīna 
Jalinska, šī vasara ir bijis pārbaudī-
jums visiem saimniekiem – neatkarī-
gi no tā, vai darbības joma ir saistīta 
ar lopkopību vai augkopību, biolo-
ģisko vai tradicionālo lauksaimnie-
cību. Taču saimnieki apliecina pras-
mi saimniekot, spītējot visām dabas 
kaprīzēm.

Konkursā tika vērtētas labākās 
lauku saimniecības, bioloģiskās lau-
ku saimniecības, mājražošanas uzņē-
mumi, čaklākās un stiprākās ģimenes 
lauku sētās, kā arī  jaunie veiksmīgie 
zemnieki.

Godalgu nominācijā “Mājražo-
tājs” saņēma SIA “H&H” (īp. Inga 
Čazova). Viesu mājā “Rudzupuķes” 
Sventes pagastā tiek piedāvāti gan 
viesu izmitināšanas pakalpojumi, 
gan turpat uz vietas esošās maiznīcas 
produkcija -  bezrauga maize un ce-
pumi. Papildus pircēju iecienītajiem 
maizes veidiem šajā sezonā klāsts 
papildināts ar jaunām piedevām 
– maizi ar medu un maizi ar speķi.  
“Rudzupuķēs” top un tiek pārdoti arī 
pusfabrikāti. 

Šogad viesu māja iestājusies bied-
rībā “Latgales kulinārā mantojuma 
centrs”, kļūstot par vienīgo ofi ciālo 
šāda veida tīkla uzņēmumu novadā.  
LEADER projekta ietvaros arī atjau-
nota un nosiltināta ēkas fasāde, uz-
stādīti vārti, saules kolektori un rek-
lāmkarogs. 

Nominācijā “Bioloģiskā saim-
niecība” balva tika pasniegta P/S 
“Saulesstari” īpašniekam Pāve-
lam Smirnovam. Bioloģiskajā saim-
niecībā Sventes pagastā tiek turēti 
sivēni un 10 slaucamās govis, kuru 
piens tiek nodots AS “Preiļu siers”. 
Saimniecības 26 hektāros tiek audzē-
ti graudaugi un kartupeļi, kā arī ap-
rūpēts 5 hektāru plašs mežs. 

Nominācijā “Ģimene lauku sē-
tā” uzvaru guva Z/S “Āres” un tās 
īpašniece Vanda Utāne. Deme-
nes pagasta zemnieku saimniecības 
“Āres” pagalms pārsteidz ar sakop-
tību, oriģināliem dārza ainavas ele-
mentiem un krāšņām ūdensrozēm 
dīķī. Saimniecībā tiem turētas sešas 
govis, no kuru piena saimniece Van-
da Utāne izgatavo bezpiedevu, ķi-
meņu un saldos sierus, kā arī gardas 
plātsmaizes. 

Vanda Utāne aktīvi piedalās vi-
sos pagasta pārvaldes rīkotajos pa-
sākumos un ir ikgadēja Daugavpils 
novada dienu gadatirgus dalībniece. 
Utānu ģimenes tradīcija ir dzimtas 
saieti, kas katru gadu pulcē vismaz 

50 radiniekus. 
Nominācijā “Gada lauku saim-

niecība – lopkopībā” godalga 
nonāca SIA “Info Agra” īpašumā. 
Pirms diviem gadiem Aleksejs Mi-
hejevs Tabores pagastā uzsāka no-
darboties ar aitkopību. Šobrīd viņa 
ganāmpulkā ir 100 Latvijas melngal-
vju šķirnes aitu. Sprogaines ganās 50 
hektāru zemes platībā, savukārt nak-
ti pārlaiž kādreizējā labības nolikta-
vā, kura ir pielāgota ar mūsdienīgu 
barošanas sistēmu, aprīkota ar jaunu 
apgaismojumu un videonovērošanu. 
Uzņēmējs aktīvi iesaistās LAD pro-
jektos, jo nākotnes plānos ir pieckār-
šot ganāmpulka apjomu un pievēr-
sties arī gaļas liellopu audzēšanai. 

Nominācijā “Gada lauku saim-
niecība – augkopībā” par labāko 
tika atzīta Z/S “Ziediņi” (īp. Ja-
nīna Kursīte). Zemnieku saimnie-
cībā  “Ziediņi” Višķu pagastā , dažu 
hektāru platībā, profesionālās augļ-
kopes Janīnas Kursītes vadībā, tiek 
audzēti augļu koki un krūmāji, kā arī 
stādi, kurus labprāt pērk un atpazīst 
gan Latgales iedzīvotāji, gan pircēji 
ārpus reģiona robežām. Janīna Kur-
sīte ir ikgadēja Daugavpils novada 
dienu gadatirgus un Zemnieku vaka-
ra tirdziņa dalībniece, kā arī labprāt 
iesaistās Jauniešu vasaras nodarbi-
nātības programmā. Višķu saimnie-
cības īpašniece aktīvi nodarbojas ar 
labdarību, apzaļumojot baznīcu teri-
torijas. 

Savukārt nominācijā “Jaunais 
veiksmīgais zemnieks” balva tika 
pasniegta Mārtiņam Malnačam 
no Vaboles pagasta, kurš pērn pārņē-
ma vecāku saimniecību “Ievas”, tur-
pinot attīstīt graudkopību,  apstrādā-
jot 110 hektārus zemes. Lielāko daļu 
aizņem ziemas un vasaras kvieši, 
mieži, kā arī griķi un lauku pupas. 
Jauno lauksaimnieku atbalsta prog-
rammas ietvaros saimniecība iegā-
dājās noderīgu tehniku – sējmašīnu 
un traktoru. Mārtiņš neliedz padomu 
vienaudžiem, nodrošinot prakses vie-
tu Malnavas koledžas audzēkņiem. 

Veicināšanas balvu saņēma p/s 
“Indiņi” (īp. Rita Artiševska), kuri 
Kalkūnes pagastā nodarbojas ar da-
žādu putnu un trušu audzēšanu. 

Pateicības par piedalīšanos kon-
kursā saņēma SIA “Recens” (īp. Je-
vģenijs Kartašovs), Pjotrs Aļošins, 
Z/S “Ozoli” (īp. Edgars Labonarskis) 
un Z/S “Priežumalas” (īp. Andris Jo-
nāns). 

Vakars pasākuma viesiem turpi-
nājās kapelas “Augusti” un grupas 
“Dvinskas muzikanti” pavadījumā.

Elza Pučko

Gada bioloģiskā saimniecība - PS “Saulesstari” (īp. P.Smirnovs)

Gada ģimene lauku sētā - ZS “Āres” (īp. V.Utāne)
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Kalupes pamatskolas komanda 
eTwinning fi nālistu vidū 

7. oktobrī Rīgā, Spīķeru koncertzālē 
notika gadskārtējā Nacionālā eTwin-
ning konference, kurā skolēni kopā ar 
skolotājiem prezentēja 6 labākos pagāju-
šā mācību gada projektus, aģentūra ap-
balvoja konkursa “Nacionālā eTwinning 
balva 2017” uzvarētājus.

Konferenci atklāja Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūras di-
rektore Daina Sproģe, kas pateicās 
skolotājiem par ieguldījumu darbā ar 
skolēniem, kā arī novēlēja pārliecību 
saviem spēkiem. Kamēr fi nāla projektu 
skolēni devās uz izglītojošām nodarbībā 
“Zinoo” centrā, skolotāji aktīvi piedalījās 
nodarbībās.

Šogad konkursa “Nacionālā eTwin-
ning balva 2017” fi nālā iekļuva 1 nacio-
nāla mēroga un 5 starptautiskie skolu 
sadarbības projekti, kas pārstāv dažādus 
mācību priekšmetus un skolēnu vecuma 
grupas. Gada garumā bija īstenoti 500 
eTwinning projekti, no kuriem 20 tika 
pusfi nālā un jau tikai 6 fi nālā. Finālistu 
vidū arī Kalupes pamatskolas projekts 
“Математические Коорнаменты” (pro-
jekta iesniedzēja Tatjana Romanceviča).

Lai tiktu fi nālā, tika izvērtēts ne tikai 
tas, kā projekts integrēts mācību saturā, 
bet arī cik daudz skolēni iesaistīti projek-
ta plānošanā, kā notikusi komunikācija 
un sadarbība ar citiem projekta part-
neriem, kā projektā jēgpilni izmantotas 
informācijas un komunikācijas tehnolo-
ģijas, cik veiksmīgi sasniegts plānotais 
rezultāts.

Sākot no 2016. gada aprīļa līdz de-
cembra beigām, Kalupes pamatskolas 
7. un 8. klašu skolēnu komanda mate-
mātikas skolotājas vadībā īstenoja Eiro-
pas Savienības programmas izglītības, 
apmācības, jaunatnes un sporta jomā 

Erasmus+ aktivitātes “eTwinning” pro-
jektu ar nosaukumu “Математические 
Коорнаменты”.

Kalupes pamatskolas projekts apvie-
noja Latvijas, Lietuvas un Bulgārijas 
pedagogus, kuri ir ieinteresēti matemā-
tikas zināšanu un mācību motivācijas 
uzlabošanā, un skolēnus, kuri ir ieinte-
resēti attīstīt matemātisko un loģisko do-
māšanu, kā arī uzlabot angļu un krievu 
valodas prasmi.

Projektā darbojas Kalupes pamat-
skolas skolēni Ivo Bikuličs 7.kl., Elīna 
Bogdanova 7.kl., Elāna Gavrilova 7.kl., 
Laura Kukle 7.kl., Adrians Kursitis 7.kl., 
Rasma Ondzule 7.kl., Jānis Veliks 7.kl., 
Maira Kukle 8.kl., Viktorija Lukjanova 
8.kl., Rainita Zavadska 8.kl.

Skolēni ieguldīja milzīgu darbu, īste-
nojot dzīvē šo projektu. Īstenojot šo pro-
jektu un mācot atbilstošas tēmas, sko-
lotāji izmantoja izveidotos materiālus, 
kurus var atrast projekta galarezultātā 
izveidotājā grāmatā gan elektroniskajā 
vidē, gan taustāmā formātā Kalupes pa-
matskolas bibliotēkā. 

Īstenotais eTwinning projekts ir ļoti 
labs piemērs, kā skolēni jēgpilni var ap-
vienot dažādas kompetences un mācību 
priekšmetus. Projektā skolēni ne vien 
apguva koordinātu punktu atlikšanu, 
bet arī iepazina savu un partnervalstu 
kultūru, tāpat, matemātikas stundās 
tika sekmētas krievu valodas zināšanas, 
spēja sadarboties ar starptautiskiem 
partneriem, kā arī izveidots lietderīgs 
produkts.

Tatjana Romanceviča
Kalupes pamatskolas 

matemātikas skolotāja

Gada lauku saimniecība - lopkopība - SIA “Info Agra” (īp. A.Mihejevs)

Gada lauku saimniecība - augkopībā - ZS “Ziediņi” (īp. J.Kursīte)

Jaunais veiksmīgais zemnieks - Mārtiņš Malnačs (ZS “Ievas”)

Konkursa “Saimnieks 2017” vērtēšanas komisija
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Novada delegācijas pārstāvji iepazina Lomžas subreģionu Polijā

No 18. līdz 21. oktobrim Daugavpils 
novada delegācija pašvaldības vadības, 
deputātu un uzņēmēju sastāvā apmek-
lēja Lomžas rajonu. Sadarbības līgums 
ar Lomžas rajonu tika noslēgts 2002. 
gadā un nu jau 15 gadu garumā turpi-
nās skaista draudzība, kuras ietvaros 
vairākkārt gan Daugavpils novada, 
gan Lomžas rajona delegācijas vieso-
jušās viena pie otras. Brauciena mēr-
ķis bija dalība pirmajā Lomžas rajona 
rīkotajā starptautiskajā forumā, kura 
centrālā tēma bija Lomžas subreģiona 
attīstība kā priekšnosacījums kopē-
jai valsts ekonomikai. Forumā blakus 
delegācijai no Latvijas, piedalījās arī 
pārstāvji no Vācijas, Ukrainas, Lietu-
vas, Baltkrievijas, Bulgārijas, Itālijas, 
Serbijas un Bavārijas.

Lomžas subreģions tika izveidots pa-
gājušajā gadā un tajā apvienojušās 19 
Lomžas rajona pašvaldības. Subreģio-
na izveidi ir atbalstījusi Ārlietu minis-
trija.

Foruma pirmās dienas tēma bija 
“Lomžas subreģiona attīstības vīzija”, 
kuras ietvaros notika prezentācijas 
par inovācijām un to iespējām dotajā 
reģionā, integrācijas procesiem, ekono-
misko diplomātiju, subreģiona biznesa 
stratēģijas iespējām, savukārt foruma 
otrās dienas centrālā tēma bija saistīta 
ar Lomžas subreģiona mazo un vidējo 
uzņēmumu sadarbības iespējām. Izzi-
nošā un interesantā diskusijā vienojās 
Lomžas subreģiona lielāko uzņēmumu 
vadītāji, kas apsprieda sadarbības ie-
spējas un tās traucēkļus.

Polijā jau 16. gadsimta beigās tika 
izstrādāts uzņēmējdarbības attīstības 
plāns, kā arī veidota platforma tiem, 
kas tikai uzsāk savu biznesu. Tikai 
2017. gadā Polijā radītas 223 000 dar-
bavietas, kā arī kļuvusi skaidrāka 
nodokļu politika. Šodien Polijas uzņē-
mējiem pastāv dažādi nodokļu atvieg-
lojumi, tostarp nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumi. 65 % no Polijas 
iedzīvotājiem ir darbspējīgie. Runājot 
par subreģiona attīstību, lektori uzsvē-
ra, ka lielāka uzmanība ir jāpievērš re-
ģiona nabadzīgākajām teritorijām, ku-
rām nepieciešams valsts un pašvaldību 
atbalsts. Uzņēmums tika defi nēts kā 
organizācija, kas veido jaunus produk-
tus, uz ko būtu jātiecas arī nākotnē, jo 
inovācijas ir viena no Eiropas Savienī-
bas prioritātēm. Inovācijas nav nekas 
cits, kā cilvēku darba un kreatīvisma 
rezultāts, kas Polijā viennozīmīgi ap-
sveicami darbojas. Savukārt starptau-
tiskā sadarbība, kas ir viens no fun-
damentiem šī foruma organizācijā, ir 
inovāciju katalizators. Sadarbība starp 
valstīm un reģioniem forumā tika no-
saukta par centrālo mērķi, kas ir jā-
īsteno. Viena no problēmām, kas tika 
izkristalizēta foruma prezentācijās, ir 
nepietiekošs intelektuālais kapitāls, 
kā arī nepietiekoši efektīva sadarbība 
starp zinātnes un biznesa sektoriem.

Delegāciju pārstāvji apmeklēja arī 
lielākos Lomžas subreģiona uzņēmu-
mus, kā arī foruma otrajā dienā varēja 
apskatīt citu uzņēmumu prezentāciju 
stendus. 

Novada pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezikas uzsvēra, ka ieguvumi 
no sadarbības ar Lomžas rajonu ir ab-
pusēji. Sadarbība pirms 15 gadiem tika 
uzsākta kultūras jomā, pēc tam tās bija 
abpusējas vizītes lauksaimniecības 
jomā, apmeklējot dažādas zemnieku 
saimniecības, īpašu uzmanību pievēr-
šot lauksaimnieciskās produkcijas pār-
strādes uzņēmumiem. “Polijā šodien ir 
teicami izstrādāta sistēma, kā pārstrā-
dāt lauksaimniecības produkciju. Arī 
šoreiz runājām par lielākajiem piena 
pārstrādes uzņēmumiem, noskaidro-
jām, ka Polijā tiek ievests arī Latvijas 
piens. Mums ir iespēja kopā ar Lomžas 
rajona pašvaldību iesniegt pārrobežu 
sadarbības projektus, ko mēs jau da-
rījām un turpināsim iet šajā virzienā. 
Latvijā dzīvo ļoti daudz poļi, arī Dau-
gavpils novadā. Foruma programma 
patiešām bija ļoti piesātināta, tika iz-
strādāta arī izbraukumu programma 
pa uzņēmumiem. Es domāju, ka mēs 
saņēmām daudz vērtīgas informācijas. 
Diemžēl mēs nevaram organizēt sadar-
bību ar uzņēmējiem tādā līmenī, kāds 
tas ir Polijā, jo, visu dienu, apmeklējot 
uzņēmumus Lomžas subreģionā, sa-
pratu, ka mums novadā daudz jādomā 
par pašvaldības un valsts atbalstu uz-
ņēmējdarbībai. Šodien uzņēmējdarbī-
bas līmenis Polijā ir daudz augstāks 
nekā Latvijā. Kā vienā no foruma 
dienām norādīja viens profesors, tikai 
tad, kad privātbizness, pašvaldība un 
valsts sadarbojas, var tikt sasniegti 
augsti rezultāti. Mēs apmeklējām dau-
dzus uzņēmumus šeit, kas patiešām 
mūsos atstāja dziļus iespaidus. Kā pa-
teica viens no satiktajiem uzņēmējiem, 
viņš jūt, ka attīstības iespējas, kas vi-
ņiem tiek sniegtas, ir kā droša siena 
un balsts viņu darbībai. Viņi arī daudz 
drošāk iet uz kreditēšanas iespēju iz-
mantošanu, intensīvāk izmanto Ei-
ropas Savienības fondu iespējas. Kā 
norādīja viens no uzņēmējiem, pēdējo 
četru gadu laikā viņa privātuzņēmu-
mā ieguldīti 7 miljoni eiro, no kuriem 
2 miljoni eiro ir valsts atbalsts. Godīgi 
sakot, pie mums es neredzu pat visma-
zākās iespējas, lai izmantotu tik iespai-
dīgu valsts fi nansējumu. Es nedomāju, 
ka pēc šī foruma mēs slēgsim kādus 
sadarbības līgumus, bet noteikti sa-
pratām un redzējām to līmeni, uz kuru 
tiekties. Šis ir tikai pirmais forums, 
kas tika organizēts, taču pati Lomžas 
subreģiona sistēma – tā faktiski ir 
biedrība, kas daļēji var tikt salīdzinā-
ta ar mūsu Partnerības principu. Es 
domāju, ka tie pārstāvji un delegāci-

jas, kas šoreiz piedalījās forumā, būtu 
kandidāti arī nākošajiem forumiem. 
Šeit mums ir iespēja noslēgt nodomu 
protokolus ar citām valstīm, jo forumā 
piedalās 9 valstu delegāciju pārstāvji. 
Šobrīd mums arvien aktuāla paliek sa-
darbība uzņēmējdarbības jomā. Taču 
iepriekš pozitīvi vērtējama sadarbība 
arī izglītības un kultūras jomā. Tas vēl 
nav viss, ir arī citas sadarbības iespē-
jas, kas ir jāizmanto”, tā V. Kezika.

Lomžas rajona vicestarosta Lehs 
Mareks Šablovskis: “Lomžas pašval-
dību forumā piedalās novadi, pilsētas 
un pagasti, kas atrodas apkārt Lom-
žas pilsētai. Savukārt Lomžas pilsēta 
ir administratīvais, saimnieciskais un 
izglītības centrs. Šīs pašvaldības līdz 
administratīvai reformai, kas notika 
1999. gadā, darbojās Lomžas vojevo-
distes ietvaros. Foruma galvenais uz-
devums ir Lomžas subreģiona atpazīs-
tamības veicināšana caur jaunākajiem 
sasniegumiem uzņēmējdarbībā, kurus 
vēlamies prezentēt ārzemju viesiem. 
Jo gan mazajiem, gan vidējiem uzņē-
mumiem mūsu reģionā ir liels attīstī-
bas potenciāls. Priecājos par sadarbī-
bu ar Daugavpils novadu, jo 15 gadi 
ir ilgs laiks, lai būtu uz ko atskatīties 
un izdarīt secinājumus. Svarīgākais ir 
sadraudzības veidošana un veicināša-
na starp abu valstu uzņēmējiem, lauk-
saimniekiem un iestāžu darbiniekiem. 
Tā ir lielākā vērtība un pamats visa 
veida sadarbībai. Būtiska sadarbības 
sastāvdaļa ir pieredzes apmaiņa lauk-
saimniecībā un kultūrā, jo mums ir, ar 
ko lepoties. Mūsu reģionā ir izcili deju 
un vokālie kolektīvi, un tā ir laime, ka 
varam ar tiem uzstāties Latvijas svarī-
gākajos un lielākajos pasākumos. Tas 
ir pamats kopējais attīstībai. Daudzas 
lietas mēs mācāmies no jums un pārņe-
mam jūsu pieredzi. Jūs noteikti daudz 
iemācaties no mums. Šī iegūtā piere-
dze ir jāizmanto, jo vieglāk ir pārņemt 
un pielietot to, kas veiksmīgi darbojas 
jau kādā no pusēm.”.

Daugavpils novada delegācijas pār-
stāvji uzaicināja Lomžas rajona dele-
gāciju apmeklēt Daugavpils novadu 
nākamā gada pavasarī un turpināt 
sadarbību arī citās, ar uzņēmējdarbību 
nesaistītās jomās.

Olga Davidova
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P E R S O N Ī B A

Lielbornes muiža atgūst savu vēsturisko šarmu

Vietējās nozīmes arhitektūras pie-
mineklis - Lielbornes muiža - Salie-
nas pagastā pēdējos gadus ir stāvējusi 
nolaista un pamesta.  19.gs. pirmajā 
pusē celtā ēka klasicisma stilā nesen 
ieguvusi jaunus īpašniekus, kuri šo 
vietu iemīlējuši no pirmā acu skatiena. 
Nebaidoties no spontāniem lēmumiem, 
krūmos aizaugušās 12 ha teritorijas 
un nepieciešamības pēc kapitāliem ie-
guldījumiem, jūrmalnieki Nora Poiša 
ar vīru Mārtiņu Stankeviču iegādājās 
muižu, lai tā atkal uzmirdzētu ar jau-
nu spožumu. “Daugavpils Novada Vēs-
tis” devās ciemos uz Lielbornes muižu, 
lai aplūkotu, kas paveikts vienas va-
saras laikā un uzzinātu, kādus plānus 
nākotnei kaļ jaunie muižas īpašnieki.

- Kā jūs atradāt Lielbornes 
muižu?

Nora Poiša: Banāli, bet atradām 
tautā labi pazīstamajā sludinājumu 
portālā ss.lv. Tas mums bija ātrais 
lēmums. Muižu mēs nopirkām no 
uzņēmuma – acīmredzot, viņu plāni 
nerealizējās, un pēc apmēram 10 ga-
du dīkstāves pieņēma lēmumu muižu 
pārdot. 

Šī vieta mani ļoti uzrunāja, jo bēr-
nībā dzīvoju Siguldā - Turaidas pils 
pakājē pašā Gaujas krastā. Kad es 
ieraudzīju šo vietu, biju pārsteigta, 
jo man bija dzelzs pārliecība, ka ap 
Daugavu nevar būt skaistu krauju, ka 
šeit ir tikai mierīgs tecējums. Turklāt 
pirms diviem gadiem biju braukusi ar 
plostiem pa Daugavas lokiem un man 
likās, ka es nomiršu no garlaicības- 
Daugava man likās ļoti mierīga. Kad 
pirmo reizi ieraudzīju šo vietu, iesau-
cos – tā taču Siguldas kraujas cienīga 
vieta!

Mārtiņš Stankevičs: Mēs vairā-
kus gadus skatījāmies vienkāršu lau-
ku mājiņu Latgalē pie kāda dīķa vai 
ezera. 

N.P.: Jā, mēs gribējām Latgalē mā-
jiņu, kurā varētu kaut ko atjaunot, 
piemēram, slēģus vai veco krāsni. 
Regulāri meklējām, bet sapratām, ka 
esot tik tālu, ir pārāk sarežģīti uztu-
rēt vasarnīcu, tāpēc bija grūti pie šāda 
lēmuma nonākt. Tad nu tāda tagad 
mums tā vasarnīca izskatās! (smejas)  
Šī ēka būs divi vienā. Mēs plānojam 
ēkai veikt atjaunošanu trīszvaigžņu 
viesnīcas līmenī. Šeit tiks organizēti 

krievu valodas kursi ārzemniekiem. 
Mums Rīgā pieder izglītības centrs 
“Durbe”, kur mēs mācām krievu va-
lodu cilvēkiem no visas pasaules. Mēs 
nolēmām, ka ir jāpiedāvā alternatīva 
Rīgai, lai cilvēki, kas ikdienā strādā 
lielās pilsētās, Salienā varētu atpūs-
ties, paelpot svaigu gaisu, izbaudīt 
lauku burvību. Ofi ciālais nosaukums 
būs Mācību un atpūtas komplekss 
“Lielbornes muiža”. Sākotnēji te būs 
viesu izmitināšana, klašu telpas, gu-
ļamistabas ar individuālām labierīcī-
bām, parks un pastaigu takas. 

- Vai esat izpētījuši šī objek-
ta vēsturi?

N.P.: Mēs paši vēl nezinām pietie-
kami daudz par šo vietu, pētījumus 
neesam veikuši, tikai reizēm satiekam 
cilvēkus, kas kādreiz šeit ir dzīvojuši 
un var padalīties ar savām atmiņām 
un zināšanām. Vienreiz uz šejieni at-
nāca divas sievietes un stāstīja, ka no 
šīm mājām aizbrauca, kad viņām bija 
četri vai pieci gadiņi. Šobrīd viņām ir 
tuvu 50. Tāpat viens pāris, kas dzīvo 
Salienā, nāca pēc ūdens uz aku un pa-
stāstīja, ka viņiem 90.gadu beigās šeit 
bija kāzas. Lēnām mēs iegūstam šo 
informāciju, jo vietējiem iedzīvotājiem 
interesē, kas te notiek un viņi prot pa-
stāstīt, kāda dzīve te agrāk ir bijusi. 
Mēs labprāt aicinām, lai paskatās sa-
vu omīšu arhīvos, varbūt ir kāda foto-
grāfi ja ar šo ēku. Tieši sarunās ar vie-
tējiem, mēs uzzinājām, ka šeit agrāk 
ir gājusi taciņa uz Daugavu. To mēs 
atradām tikai vakar – vasaras piln-
briedā to nevarēja atrast, jo visur bija 
džungļi un krauja. Daugava no šejie-
nes ir puskilometra attālumā. Ceram 
nākamajā gadā sākt parka atjaunoša-
nu – šobrīd esam paspējuši veikt tikai 
teritorijas sakopšanu ap māju. Sadar-
bojamies ar Ilzi Māru Janelis, kas ir 
vēsturisko parku arhitekte un aina-
vas speciāliste, viņa mums sniedz vēr-
tīgas norādes par to, ko vajag un neva-
jag darīt, ko nedrīkst sasteigt. Lielākā 
kļūda būtu, ja mēs uzreiz censtos visu 
attīrīt, jo ir lietas, kuras viennozīmīgi 
ir jāatstāj. 

- Plānojat atjaunot parku ar 
pastaigu takām?

N.P.: No Ilzes Māras Janelis mēs 
esam saņēmušas vēsturisko parka 

plānu un esam atraduši arī dzīvē šos 
objektus. Vēsturiski te ir bijušas pa-
staigu takas 2 kilometru garumā gar 
abiem Bornes upītes krastiem. Šova-
sar Daugavpils novada dome ir at-
jaunojusi vienu tiltiņu, mēs plānojam 
uzstādīt vēl divus, jo taka šķērso upi 
vairākās vietās. 

- Lielbornesmuiža ir nolais-
tā stāvoklī un prasa lielus ieguldī-
jumus. Vai plānojat piesaistīt arī 
līdzfi nansējumu?

N.P.: Līdz šim ir ieguldīti tikai pri-
vātie līdzekļi – tās ir manas rokas, ku-
rām nav manikīra un vīrs ar noaugu-
šiem bārdas rugājiem. (Smejas). Mēs 
arī nodarbinām divus vietējos remont-
strādniekus. 

Protams, mēs ceram saņemtu kādu 
līdzfi nansējumu. Šobrīd mums izvēr-
tēšanā ir iesniegts projekts Lauku at-
balsta dienestā, lai iegūtu līdzfi nansē-
jumu ēkas renovācijai un ēdināšanas 
nodrošināšanas aprīkojumam. 

Tāpat projekts ir iesniegts Valsts 
Kultūrkapitāla fondā. Muižas lielākā 
rota ir priekšējais lievenis ar balko-
nu. Projekts paredz granīta pamata 
atjaunošanu, jo lievenis ir sašķiebies. 
Ir jāceļ laukā granīts un jāliek jauni 
pamati. Parasti tikai puse no projek-
tiem tikai tiek atbalstīti, jo fi nanses ir 
ierobežotas.(Avīzes iznākšanas brīdī 
šis projekts tika akceptēts - red.piez.)

Trešais – startējam Daugavpils un 
Ilūkstes novadu partnerībā “Kaimi-
ņi” LEADER programmā ar projektu 
par pastaigu taku izveidi. Ja to mums 
akceptēs, šis parks būs pieejams visai 
sabiedrībai, te varēs atpūsties visa ģi-
mene. Esam ieplānojuši 2km pastaigu 
apli ar trīs tiltiem, virvju trasi līdz 12 
šķēršļiem, kāpšanas sienu, āra trena-
žierus, ugunskura vietas un tml. 

M.S.: Mēs esam lieli optimisti, pre-
tējā gadījumā mēs te nebūtu. Sāku-
mā mēs teicām, ka piecus gadus neko 
nedarīsim un atpūtīsimies, jo divus 
iepriekšējos gadus remontējām dzī-
vokļus studentu vajadzībām, un tad 
piedzima jaunākā meita. Bet pagāja 
tikai pusgads un mēs esam šeit. 

- Vai šeit pavadījāt visu va-
saru?

N.P.: Tiklīdz bērniem sākās brīv-
laiks, visu vasaru šeit cītīgi strādā-
jām. Mēs arī dejojam tautu dejas un 
kolektīva vadītāja ir ļoti neapmieri-
nāta, ka sanāk kavēt daudz mēģinā-
jumu. Ja pārējie mūsu bērni auguši 
pilsētā un salīdzinoši sterilā vidē, tad 
jaunākā meita aug ar melnu muti lau-
ku vidē. Mums ir četri bērni, vīram ir 
arī divas meitas no iepriekšējām at-
tiecībām. Vecākajiem bērniem šeit ir 
“šausmas” – mūžīgie putekļi un trūkst 
omulības (smejas).

- Spokojas arī?
M.S.: Atklāti sakot, vienam nakšņot 

nepatīk, reizēm liekas, ka jau rādās. 
N.P.: Tās divas kundzes, kuras ag-

rāk šeit dzīvoja, stāstīja, ka muižai 
esot spoks. It kā spokojoties muižkun-
ga līgava, kura pieskata šo ēku. Var-
būt tā ir, jo tomēr tik daudzus gadus 
neviens šo muižu nav pieskatījis un 
tomēr tā ir saglabājusies. Spoks gan 
nav redzēts. 

- Kas vērtīgs ir muižas par-
kā?

N.P.: Te ir kādi trīs lapegļu puduri, 
savukārt aiz akas ir liels koks – vīks-
na. Centos internetā to piereģistrēt kā 
dižkoku, bet neviens uz to īpaši nerea-
ģēja. 

M.S.: Pēc parametriem tas atbilst 
dižkokam, tāpēc būtu labi, ja varētu 
pielikt kādu plāksnīti. 

N.P.: Ļoti lielu koku te nav, jo Liel-
bornes parks ir viens no jaunākajiem 
muižu parkiem Latvijā. Bornes upes 
vienā krastā agrāk bija Dzirnavu dī-
ķis. Nākamajā tūrisma sezonā šeit 
tiks atklāts arī jauns velomaršruts, 
tāpēc pašvaldība atjaunojusi veco til-
tu. Šeit ir fantastiski! Mūsu teritorija 
iekļaujas arī dabas parka “Daugavas 
loki” teritorijā, kas no mārketinga pu-
ses ir ļoti labi. Kamēr darbojamies, ne-
esam arī sajutuši nekādus šķēršļus no 
atbildīgajām iestādēm. 

- Kādu atbalstu jūs vēlētos iegūt 
no pašvaldības?

N.P.: Mēs no pašvaldības vēlamies 
tikai sakārtotus ceļus. Lūdzām arī til-
tiņu, bet tas pašvaldībai jau bija plānā 
un to šovasar uzbūvēja. 

M.S.: Šovasar mēs bijām iesaistīju-
šies Skolēnu vasaras nodarbinātības 
programmā, pie mums strādāja 10 
jaunieši. Ļoti noderēja sakopšanas 
darbos. Šie bērni ir apzinīgi - nākuši 
no lauku vides, visi dzīvo lielākās vai 
mazākās saimniecībās, un pie darba ir 
pieraduši.

- Pastāstiet par muižas ēku - 
kādā stāvoklī tā šobrīd ir? 

N.P.: Iegādājoties muižu, te bija sa-
glabājusies tikai viena mēbele – lie-
lais skapis. Muižas dizainu vēlamies 
atjaunot precīzi pēc vecā parauga, 
tāpēc speciālisti ir ņēmuši krāsu no 
sienām, lai ieraudzītu sākotnējo dizai-
nu. Kaut ko tādu mūsdienās diez vai 
taisītu, bet mēs vēlamies, lai uz sie-
nām atspoguļojas šis vēstures posms. 
Visas iepriekšējās kārtas, kas taisītas 
padomju laikos, ir nokasītas. Jāmaina 
būs jumts, pilnībā jāievelk ūdensvads, 
apkure, kanalizācija, elektrība, tāpat 
plānos ir atjaunot trešo stāvu, kas pa-
domju laiku inventarizācijā atzīmēti 
kā bēniņi. Prieks, ka muižā ir sagla-
bājušās abas kāpnes.

M.S.: Muižā ir arī saglabājušās di-
vas podiņkrāsnis, kuras diemžēl ne-
funkcionē- daļēji izdemolētas un izde-
gušas, bet vizuāli to mēs atjaunosim. 
Tāpat atjaunosim maizes krāsni. Grī-
da gan ir jāmaina gandrīz visur, jo ir 
sapuvuši ne tikai dēļi, bet arī lāgas – 
centīsimies vecos dēļus savākt priekš 
lielās zāles.

N.P.: Ar mani ir tā, ka es netērēju 
mēnešus un gadus, lai atrastu ideālu 
vietu un tad to iegādātos. Man ir tā – 
ieraugu ar pirmo reizi un ir! Vienmēr 
var atrast kādu mīnusu, un šeit var-
būt mīnusu ir krietni vairāk par vie-
nu, bet te ir viss – lieliska vieta, plā-
nojums, attīstības un paplašināšanās 
iespējas. 

Ar Noru Poišu un Mārtiņu 
Stankeviču sarunājās Elza Pučko 
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Līksna vēstures līkločos
Līksna mūsu paaudzei asociējas ar 

sakoptu miestiņu Daugavas krastā, 
kur notiek neatkārtojamais festivāls 
“Muzykys skrytuļs”, tūristus pulcina 
vecais muižas parks un lielceļa malā 
majestātiski slejas neogotiskā sarkan-
ķieģeļu katoļu baznīca. 

Šeit allaž ir dzīvojuši ļoti darbīgi cil-
vēki. Ir zināms, ka 14. gadsimtā Līks-
na piederējusi Līdinghauzenu-Volfu 
dzimtai. Viens no Zībergu dzimtas 
pārstāvjiem – Jurgens (Georgs) fon Zī-
bergs, 1511. gadā, apprecot Annu fon 
Pletenbergu, ieguva ievērojamu daļu 
Infl antijas (tagadējās Latgales) terito-
rijas. Jurgena un Annas trešais dēls 
Bertolds fon Zībergs 1562. gadā uzsāka 
darbību Livonijā un drīz vien kļuva par 
Šlosbergas (Pilskalne) un Beffernas 
(Bebrenes) īpašnieku. 17. gadsimta 
vidū, apprecot vienīgo Līdinghauzenu-
Volfu dzimtas atvasi Sibillu, Johans 
Georgs fon Zībergs saņem no sievas 
pūrā Līksnu un tai piederošās zemes. 

Līksna kopš 18. gadsimta bijusi 
nozīmīgs katoļu centrs. Te darbo-
jās Ilūkstes kolēģijas jezuītu misijas 
punkts, vēlāk –  katoļu baznīcas Lejas-
daugavas dekanāts. Katoļticības izpla-
tīšanai Latgalē jezuītu mūki īpašu vē-
rību piegrieza tādai metodei kā iešanai 
tautā. Daudzas Latgalē saglabājušās 
katoļticīgās tradīcijas ir aizsākušās tie-
ši ar jezuītu darbību, piemēram, kruci-
fi ksu veidošana un t.s. Maija dziedāju-
mi pie krucifi ksiem. 

17. gadsimta vidū Līksna nonāca 
grāfu Zībergu īpašumā. Tika uzcelts 
liels muižas komplekss. Vēl no tiem 
laikiem ir saglabājusies 1770. gadā cel-
ta baznīca, kura vēlāk kļuva par muiž-
nieku dzimtas kapelu un kurā vēl līdz 
2. pasaules karam pagraba katakom-
bās atradās sarkofāgi ar muižas dzim-
tas piederīgo mirstīgajām atliekām. 
Ir saglabājies mākslinieka Napoleona 
Ordas 19. gs. 70.gadu zīmējums, kur 
redzama Līksnas muiža un kapela.

1798. gadā sākās jaunas lielas baznī-
cas būvniecība. Baznīcu iesvētīja 1801. 
gadā. Vairāk kā simts gadus Līksnu vi-
zuāli atpazina pēc baltās divtorņu baz-
nīcas stāva. Baznīcas klasicisma stilā 
darinātā monstrance, kuru 1774. gadā 
dāvināja Juzefs un Marija Plāteri-Zī-
bergi, pašreiz glabājas Rundāles pils 
muzejā. Pašreiz baznīcas vietā ir sa-
glabājusies grāfa Jozefa Zīberga (1740-
1816) kapa plāksne, kurai apkārt ir uz-
celta kapliča. Kapa plāksnē ir minēts, 
ka grāfam Zībergam piederējušas 12 
muižas: Līksna, Ķirupe, Nīcgale, Ka-
lupe, Arendole, Vabole, Ambeļmuiža, 
Ozolmuiža, Kompola, Anceniški, Beb-
rene un Rubene. 1803. gadā Johans 
Tadeušs Zībergs izdeva pie vīra Mihai-
la Plātera savu vienīgo bērnu – meitu 
Izabellu Helēnu. Tā bija dinastiju lau-
lība, kurā apvienojās divas senas un 
bagātas dzimtas. Krievijas imperators 
Aleksandrs I deva atļauju saukt jauno 
dzimtu atzarojumu par Plāterim-Zī-
bergiem.

Līdzās baznīcai atradās priesteru 
dzīvojamo māju komplekss jeb mācī-
tājmuiža. Šeit ir dzīvojusi un darboju-
šies izcili priesteri, kuru vārds ir neiz-
dzēšami ierakstīts Latgales kultūras 
vēsturē.

Jozefs Akelevičs (Aķiļevičs) (Joz-
ef Akielewicz) 1769(68)-1842 - poļu 

tautības katoļu garīdznieks, savu grā-
matu apgādātājs. Mācījies Krāslavas 
Garīgajā seminārā. Līksnas prāvests 
un Kijevas kanoniķis, Krāslavas Ga-
rīgā semināra provizors. Ziedojis lī-
dzekļus viena seminārista uzturēšanai 
Līksnas draudzes vajadzībām. Viņš bi-
ja mācījies Krāslavas Garīgajā seminā-
rā un visu dzīvi atbalstījis tā darbību, 
ne tikai ziedojot 1000 sudraba rubļu, 
bet arī semināristu vajadzībām pār-
strādājot latviešu valodas gramatiku, 
ieviešot tajā dialekta īpatnības, kā arī 
ir bijis semināra audzēkņu eksami-
nētājs un semināra darbu provizors. 
Akilevičs rūpējās par zemnieku bērnu 
izglītošanu.

Pārstrādājis J. Rimkeviča latgaliešu 
rakstu valodas gramatiku un to pub-
licējis ar nosaukumu “Grammatyka 
infl ansko-łotewska” (1817, 400 eksem-
plāru). Sarakstījis pirmo laicīga satura 
grāmatu latgaliski “Eisa mōceiba ap 
audzeišonu bišu” (1832, 200 eksemplā-
ru,  K.F. Launica “Bišu grāmatiņas” 
(1803) pārstrādājums “Eisa  moceiba 
par bišu audzeišonu - vysim bitinī-
ķim un visvairok latvišim nu jū drau-
ga Leiksnis bazneickunga strupai un 
skaidri saraksteitai un da drukom pa-
dūta”). To un iespējams arī gramatiku 
apgādājis par saviem līdzekļiem. Ap-

apgōdōšonas breinīgu nūlikšonu Dī-
va” (1849, atkārtoti izdots arī pēc aut. 
nāves), svētrunu krājumu “Mōcības” 
(1-2, 1852, apm. 300 eksemplārus).  
Šos izdevumus apgādājis par saviem 
līdzekļiem; tāpat, šķiet, arī savu pēc 
agrākiem avotiem izstrādāto latga-
liešu rakstu valodas gramatiku “Gra-
matyka infl antsko-łotewska” (1853). 
Apgādājis “Grōmotu lyugšonu” (9.-12. 
izd. 1833-1845). Cenzējis 3 katoļu grā-
matas vidusdialektā lejzemniekiem 
(1852-1853). Nepabeigta palika poļu-
latīņu-latviešu (latgaliešu) vārdnīca, 
ko pabeidza J.Kurmins. Ticīgo skaits 
Līksnā tolaik bija sasniedzis gandrīz 
10 tūkstošus. Sevišķi iecienīti šeit bija 
T. Kosovska organizētie vakari pie cie-
ma krustiem. Apbedīts Patmaļu kap-
sētā, Līksnas pagastā.

1909. gadā priesteris A.Springovičs 
ierosināja celt jaunu baznīcu netālu 
no Līksnas – Vaikuļānos. 1912. gadā 
vecā, 1798. gadā celtā baznīca pakāpe-
niski tika nojaukta, bet savā krāšņuma 
izslējās jaunā Līksnas Vissvētās Jēzus 

bedīts Patmaļu 
kapsētā, Līksnas 
pagastā.

T o m a š s 
K o s o v s -
kis (Tomasz 
K o s s o w s k i ) 
1790(98)-1856 
- dzimis Kauņas 
apriņķī, katoļu 
garīdznieks, li-
terāts, grāmatu 
apgādātājs, teo-
loģijas maģistrs, 
prāvests. Mācī-
jies jezuītu sko-
lās Polockā un 

Izvaltā. Jozefa Akeleviča skolnieks un 
iesākto darbu turpinātājs. Ap 1818. ga-
du iestājies Krāslavas Garīgajā semi-
nārā. 1822. gadā iesvētīts par priesteri. 
Neilgu laiku darbojies Nīdermuižā, pēc 
tam Līksnā. Ap 1824. gadu iestājies 
Viļņas universitātes Teoloģijas fakul-
tātē. Kopš 1828. gada bija Līksnas prā-
vests, vēlāk - Lejas Daugavas dekāns, 
Krāslavas Garīgā semināra provizors. 
Veltījis uzmanību zemnieku skolām, 
materiāli atbalstījis bāreņus un trū-
kumcietējus. Goda kanoniķis ar krūšu 
Zelta krustu.

Sarakstījis bībelstāstus “Grōmota 

Sirds Romas katoļu baznīca, kuru ie-
svētīja 1913. gadā. Tā ir lielākā baznīca 
Latgalē un viena no interesantākajiem 
baznīcu arhitektūras paraugiem Lat-
vijā (30 m gara un 17 m plata). Ēkas 
ārējais veidols un interjers ir ieturēts 
neogotikas silā. Dievnamā atrodas 
Vaclava Bernacka Varšavas-Viļņas 
ērģeļu fabrikā 1931. gadā tapušās ēr-
ģeles, kas ir viens no lielākajiem poļu 
ērģeļmeistaru būvētajiem instrumen-
tiem Latvijā. 

Tie ir tikai nedaudzi plašāk zināmie 
fakti par Līksnu, bet cik daudz intere-
santu notikumu slēpjas Līksnas plaša-
jos līdzenumos un cilvēku atmiņās. Jā-
atzīmē, ka šī gada 18. novembrī notiks 
grāmatas “Līksniešu atmiņu stāsti” at-
vēršanas svētki – tā ir pirmā grāmata, 
kurā apkopotas līksniešu atmiņas par 
dzīvi un notikumiem pagastā dažādos 
laikos, kas ir papildinātas ar unikālām 
fotogrāfi jām. Grāmatas veidošanas 
ideja pieder Līksnas pagasta kultūras 
nama aktīvo sieviešu apvienībai “Sau-
les taka”, ideja realizēta sadarbībā ar 
Līksnas pagasta pārvaldi un biedrību 
“Līksnas jauniešu kopiena “Kopā””. 

Brigita Madelāne
Kultūras pārvaldes

Kultūras mantojuma daļas vadītāja
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Novadā turpinās deinstitucionalizācijas projekta īstenošana 
2015. gadā Daugavpils novada dome 

ir noslēgusi līgumu ar Labklājības 
ministriju par vienu no lielākajiem 
projektiem sociālajā jomā, tā saucamo 
deinstitucionalizācijas projektu. Tā 
mērķis ir vērsts uz cilvēkiem ar inva-
liditāti, t.i., cilvēkiem ar garīga rakstu-
ra traucējumiem, lai viņus integrētu 
sabiedrībā, veidotu neatkarīgu dzīves 
veicināšanu un sniegtu sabiedrībā bal-
stītus pakalpojumus. Šis projekts ir 
domāts tādām aktivitātēm kā šķēršļu 
mazināšana šīm personām atrasties 
sabiedrībā, pašnoteikšanās veicināša-
na un iekļaušana dažādos sabiedriskos 
pasākumos, lai dzīvesveids un dzīves 
stils būtu neatkarīgs no institūcijām. 

Pati deinstitucionalizācija tiek defi -
nēta kā pakalpojumu sistēmas izveide, 
kas sniedz personai, kurai ir ierobežo-
tas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo 
atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai 
ģimeniskā vidē.

Kā preses konferencē pastāstīja So-
ciālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, 
lai šo projektu realizētu, novadā tika 
izvirzīta persona, kura tika apmācīta 
izvērtēt personas ar garīga rakstura 
traucējumiem pēc amerikāņu izvei-
dotās skalas. Šī metode apkopo plašu 
spektru un aptver personu uzvedības 
izmaiņas, personas izvēles iespējas, 
personas integrāciju sabiedrībā, perso-
nas dzīves kvalitātes pašnovērtējumu, 
personas veselību un medikamentu 
lietošanu, produktīvas dienas pavadī-
šanas iespējas, pakalpojuma saņem-
šanas procesu un pieejamo naudas 
līdzekļu daudzumu. “Tika paveikts 
iespaidīgs darbs, jo darba apjoms bija 
patiesi liels. Konkrētais posms ir nos-
lēdzies, un šobrīd sociālie darbinieki 
kopā ar Latgales Plānošanas reģio-
nu ir apkopojuši datus par cilvēkiem, 
kuri ir izvērtēti – tie ir gan pieaugušie, 
gan bērni ar garīga rakstura traucēju-
miem. No pieaugušo personu loka iz-
vērtēti tie, kas pieteicās ar iesniegumu 
no sociālās aprūpes centriem, kā arī tie 
pieaugušie un bērni, kas dzīvo mājās. 
Izvērtētas tāpat tika personas no Nau-
jenes bērnu nama un VSAC „Latgale” 
fi liāles „Kalkūni”. Pēc kopīgajiem da-
tiem šobrīd ir izvērtētas 14 pieaugušās 
personas, no sociālās aprūpes centra 
“Kalupe” ir izvērtētas 28, no sociālo pa-
kalpojumu centra “Pīlādzis” 3  perso-

nas, kā arī izvērtēti visi bērni no Nau-
jenes bērnu nama un 3 bērni no VSAC 
„Latgale” fi liāles „Kalkūni”. Visām šīm 
personām ir izveidots atbalsta plāns. 
Konkrēto atbalsta plānu katrai perso-
nai ir izveidojis tas sociālais darbinieks 
– eksperts, kas veica vērtēšanu, un šis 
plāns darbosies līdz pat projekta nos-
lēgumam. Visi atbalsta plāni ir izska-
tīti un izvērtēti, apkopoti un izdalīti 
tie pakalpojumi, kas nepieciešami tieši 
Daugavpils novadā. No izvērtētajām 
pieaugušajām personām, kā ļoti ne-
pieciešams pakalpojums izcelts dienas 
centrs, kuru var apmeklēt personas ar 
garīga rakstura traucējumiem, kā arī 
pieprasīti ir grupu dzīvokļi. Savukārt 
bērniem ir ļoti nepieciešama jauniešu 
māja. Te ir runa par pusaudžiem, ku-
riem jau ir 15 gadi un vairāk”, tā stāsta 
A. Jegorova. Līdz 2015. gada sākumam 
valstī par valsts budžeta līdzekļiem 
bija izveidotas 10 jauniešu mājas.

Tāpat nepieciešami dažādi pakalpo-
jumi, piemēram, psihologa, kā arī tādi 
ekskluzīvi pakalpojumi kā delfīnte-
rapija bērniem, kanisterapija u.c. Arī 
šie pakalpojumi ir ļoti pieprasīti, taču 
Daugavpils novadā tos nevarēs nodro-
šināt. Atbalsta plānos tie ir iestrādāti, 
jo iespējams tos varēs īstenot nākotnē.

A.Jegorova arī papildināja, ka no 
sociālā aprūpes centra “Kalupe” iz-
vērtētas 28 personas, 27 no kurām ir 
pieprasījušas grupu dzīvokļus. “Tas 
arī ir diezgan pieprasīts pakalpojums, 
par kuru būtu jāpadomā. Pēc mūsu 
iekšējās vadības grupas izveidotā dar-
ba slēdziena ir izdarīts secinājums, ka 
jauniešu māja tiks izveidota Naujenes 
bērnu nama teritorijā, kura pēc ERAF 
programmas atvēršanas no 2018. gada 
janvāra tiks renovēta un jauniešu mā-
jas pakalpojumus varētu sākt orga-
nizēt nākamā gada beigās. Jauniešu 
mājai ir pieteikušies 9 jaunieši, pēc 
programmas nosacījumiem Jauniešu 
mājā drīkst dzīvot 12 jaunieši. Mums 
savukārt ir jārūpējas par to, lai šis pa-
kalpojums jauniešiem un viņu dzīve 
tiktu organizēta tā, lai tie jaunieši, kas 
iziet no Naujenes bērnu nama, varētu 
pastāvīgi uzsākt savu dzīvi jau apmā-
cīti”, tā Jegorova.  

Dienas centra pakalpojumi varētu 
tikt sniegti jau no šīs gada nogales vai 
no nākamā gada sākuma. Tie varētu 

tikt īstenoti uz Višķu sociālās aprūpes 
centra bāzes kā Dienas centrs perso-
nām ar garīga rakstura traucējumiem, 
jo Dienas centrs ir reģistrēts Sociālo 
pakalpojumu reģistrā un ir tiesīgs 
sniegts šāda veida pakalpojumus tieši 
šīm personām. Tāpat tiks izstrādāts 
maršruts un programmas, un šo pa-
kalpojumu varēs saņemt tās personas, 
kurām tas būs nepieciešams.

Runājot par grupu dzīvokļiem, jau ir 
noprecizētas mērķa grupas, bet šobrīd 
tiek runāts par vietu, kur šie dzīvokļi 
varētu tikt izvietoti. Tas ir ļoti atbil-
dīgs brīdis, kas ir kārtīgi jāpārdomā, 
jāizdiskutē un jāpielāgo tieši šiem cil-
vēkiem. Ir jādomā par šo cilvēku no-
darbinātību un dzīves stilu, par viņu 
integrēšanu sabiedrībā un iedzīvotāju 
attieksmi.

Runājot par personām, kurām jā-
saņem psihologa pakalpojums, atbal-
sta plānos ir iezīmētas gan individu-
ālās konsultācijas, gan darbs atbalsta 
grupās. Ar psihologa pakalpojumiem 
saistītās programmas izstrāde tika uz-
sākta jau 18. oktobrī, jo personas, kas 
vēlas saņemt psihologa pakalpojumus, 
jau uzrakstījušas iesniegumus un ir 
gatavas sadarboties.

Kā atzina Anna Jegorova, vēl ir jā-
velta laiks maršrutu izstrādei, trans-
porta nodrošināšanai tām pieaugušām 
personām un bērniem, kas izmantos 
Dienas centra pakalpojumus. Sociālais 

dienests ir gatavs turpināt darbu, un 
arī sadarbībā ar nevalstiskām organi-
zācijām un pagastu pārvaldēm šo jau-
tājumu risināt tālāk.

Labklājības ministrijas valsts sek-
retāra vietniece Līga Āboliņa bilst, ka 
pati  deinstitucionalizācijas ideja un 
izpratne par cilvēku tiesībām, vajadzī-
bām un iespējām Latvijas sabiedrībā ir 
dzimusi jau sen, pēdējo divdesmit gadu 
laikā iesakņojusies un mērķtiecīgi at-
tīstīta. Tā ir Latvijas audžuģimeņu 
kustība un aizbildņi, kas šodien rūpē-
jas kopumā par teju 6000 bērniem un 
palīdz viņiem nenonākt institūcijās. 
Tie ir adoptētāji, kas bērnu pieņem 
ģimenē un audzina kā savu - kopumā 
2016.gada laikā adoptēti 246 bērni. 
Tās ir nevalstiskās organizācijas un 
pašvaldības, kas radījušas dienas cen-
trus vairāk nekā 1000 personām un 
grupu dzīvokļus 240 personām, vai kā 
citādi palīdzējušas cilvēkiem ar garī-
ga rakstura traucējumiem nezaudēt 
iespēju būt noteicējiem par savu dzīvi 
un bērniem ar invaliditāti jau no ma-
zotnes iekļauties sabiedrībā.

Kā pēc preses konferences pastāstīja 
Anna Jegorova, savu vēlmi izmantot 
pakalpojumu dzīvot grupu dzīvokļos 
tieši Daugavpils novadā izteikušas 3 
personas no citām pašvaldībām.

Olga Davidova

Izstrādāti Lielā Ilgas ezera un Mazā Ilgas ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumi 

Medumu pagasta pārvalde ir saņē-
musi valsts atbalstu zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda fi nanšu lī-
dzekļiem un ir realizēts projekts “Lie-
lā Ilgas un Mazā Ilgas ezera zivsaim-
niecības noteikumu izstrādāšana”.

2017. gada 25. janvārī Daugavpils 
novada Medumu pagasta pārvalde 
ir pārņēmusi apsaimniekošanā Lielo 
un Mazo Ilgas ezeru ar mērķi 2018.
gadā tajā ieviest licencēto makšķerē-
šanu, veikt zivju resursu palielināša-
nu, ezeru aizsardzību un uzraudzību. 
Izstrādājot abu ezeru ekspluatācijas 
noteikumus, Medumu pagasta pār-
valdes rīcībā ir detalizēta informācija 
par ezerā esošo zivju resursu kvan-

titatīvo un kvalitatīvo zivju sugu 
daudzveidību, kas perspektīvā ļauj 
prognozēt nepieciešamo zivju resursu 
daudzumu papildināšanu šajos eze-
ros.

Ekspluatācijas noteikumu izstrādi 
veica Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskais insti-
tūts “BIOR”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 
1550,78 eiro (ar PVN), no kurām Ziv-
ju fonda fi nansējums ir 1380,19 eiro 
un Daugavpils novada pašvaldības 
līdzfi nansējums 170,59 eiro apmērā.
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Kalupes futbolisti labākie Latvijā
8. oktobrī RTU stadionā Rīgā norisi-

nājās Rīgas Futbola federācijas (RFF) 
organizētais un Latvijas Futbola fe-
derācijas (LFF) atbalstītais Latvijas 
amatieru minifutbola (7 pret 7) fi nāl-
turnīrs, kurā piedalījās sešas labākās 
Latvijas reģionu komandas. 

Latvijas galvaspilsētu sacensībās 
pārstāvēja “SALONS.LV” vienība, Lat-
gales reģionu prezentēja “Kalupe”, bet 
Kurzemi – “Medze”. No Ziemeļaustru-
mu reģiona sacensībām deleģēja “Lu-
dza”, Vidzemi pārstāvēja “RAUNA”, 
bet Zemgali aizstāvēja “Lokomotīve”.
Sacensību ievadā risinājās izloze, pēc 
kuras sešas dalībnieku komandas tika 
sadalītas divās apakšgrupās pa trim 
komandām katrā un aizvadīja grupu 
turnīra etapu pirmā apakšgrupa –Lu-
dza, Rauna, Medze, otrā grupa – Rīga, 
Jelgava un Kalupe.

Pirmajai spēlei noslēdzoties, Kalupes 
komanda atzina zaudējumu Jelgavas 
komandai ar rezultātu 1:2.

Otrajā spēlē Kalupes komanda guva 
uzvaru pār Rīgu ar rezultātu 3:0.

Pusfi nāla spēlē Kalupes komandai 
nācās cīnīties ar Ludzas komandu, 
kuru arī pieveica ar rezultātu 1:0.

Fināla spēlē Kalupes komanda sa-
tikās ar Vidzemi pārstāvošo koman-
du „Rauna”  un turnīrs noslēdzās 
ar Kalupes uzvaru un rezultātu 2:1.
Par turnīra labāko spēlētāju tika at-
zīts Kalupes komandas vārtsargs Igors 
Tvardovskis, savukārt par labāko pus-
sargu – Jevgeņijs Narovskis arī no Ka-
lupes komandas.

Kalupes komandas treneris Alek-
sandrs Vabiščevičs izsaka atzinību un 
pateicību par ieguldīto darbu un lielo 
veikumu visiem komandas spēlētā-
jiem – Arnim Rasčevskim, Ričardam 
Rasčevskim, Vadimam Siņicinam, 
Maksimam Siņicinam, Armandam 
Koržeņevskim, Rolandam Koržeņevs-
kim, Igoram Tvardovskim, Jevgeņijam 
Narovskim, Emīlam Bērziņam, Rus-
lanam Koroļovam, Sergejam Lazdovs-
kim, Aigaram Catlakssam, Vadimam 
Solovjovam. 

Novada čempionātā spiningošanā
uzvarēja komanda ar 6 kilogramu smagu lomu 

14. oktobrī Višķu pagasta Luknas 
ezerā norisinājās atklātais Daugavpils 
novada čempionāts un XIII V. Len-
čevska kausa izcīņa spiningošanā. Sa-
censībām pieteicās 18 laivu ekipāžas. 
Pirms sacensībām Višķu pagasta ezeru 
apsaimniekotājs un sacensību tiesnesis 
Valdis Zukulis dalībniekiem īsumā at-
gādināja sacensību noteikumus un par 
drošības noteikumiem uz ūdens. Luk-
nas ezerā, kā arī visās Latvijas ūdens-
tilpnēs, ir ļoti paaugstinājies ūdens 
līmenis un tas ietekmēja sacensību 
dalībnieku lomus. Sacensību noslēgu-
mā uz zivju svēršanu ieradās vien 7 
komandas no 18. 

Trešo vietu ar kopējo zivju svaru 
1,860 kg. ieguva komanda “Ārdava” 
(Jānis Sokolovskis / Pēteris Zariņš), 
otro vietu ar 5,340 kg. smagu lomu 
komanda “Dinaburg” (A.Suško/V.Sem-
jonovs) , un par novada čempioniem 

kļuva mūsu novadnieki - komanda 
“Vietējie” (Jānis Lazdāns /Jevgēnijs 
Ivanovs) ar 6,260 kg. smagu lomu. 

Jevgēnijs Ivanovs ar 4,580 kg. sma-
go līdaku kļuva arī par  V. Lenčevska 
kausa ieguvēju. Atsevišķā vērtējumā 
tika apbalvoti arī jaunieši - par sacen-
sību uzvarētāju starp jauniešiem kļuva 
komandas ”Trakie” dalībnieks Intars 
Smans ar 1,08 kg. smago līdaku. 

Noslēgumā sacensību dalībniekus 
sveica Višķu pagasta pārvaldes vadī-
tājs Jānis Proms. Sacensību godalgoto 
vietu ieguvēji tika apbalvoti ar Višķu 
pagasta un Daugavpils novada Sporta 
nodaļas medaļām, diplomiem un pie-
miņas balvām. 

Edgars Miglāns
Sporta nodaļas vadītājs

Tiks veidots mikroliegums mazā ērgļa ligzdošanas saglabāšanai 
Salienas pagastā 

mā dabas teritorijā, līdz ar to netiek 
nodrošināts nepieciešamais aizsar-
dzības statuss. Ligzdas teritorija at-
rodas Salienas pagastā, uz privāta 
zemes īpašuma. Daugavpils novada 
dome sniedza viedokli, ka neiebilst 
pret mikrolieguma izveidošanu put-
nu sugas mazā ērgļa ligzdošanas 
vietas aizsardzībai, arī pārējie meža 
īpašnieki neiebilst pret dotā  mikro-
lieguma izveidošanu. 

Mikroliegumus meža zemēs ārpus 
likuma noteiktajiem dabas rezervā-
tiem un nacionālajiem parkiem atbil-
stoši savai kompetencei un saskaņā 
ar attiecīgās sugas un biotopu aizsar-
dzības eksperta atzinumu, atbilstoši 
Sugu un biotopu aizsardzības likuma 
6. panta 2. daļu un MK noteikumu 
Nr. 940 9. punkta prasībām, nosaka 

Valsts meža dienests. MK noteikumi 
nosaka, ka mazajam ērglim ligzdoša-
nas vietā izveidojams mikroliegums 5 
līdz 30 ha platībā, kā arī mikroliegu-
mam var tikt noteikta buferzona līdz 
100 ha platībā. 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 
396, mazais ērglis ir īpaši aizsargā-
jama suga, savukārt saskaņā ar Eiro-
pas parlamenta un padomes direktī-
vu par savvaļas putnu aizsardzību 4. 
punktu, mazais ērglis ir viena no put-
nu sugām, kurām ir jāpiemēro īpaši 
dzīvotņu aizsardzības pasākumi, lai 
nodrošinātu to izdzīvošanu un vairo-
šanos savā izplatības areālā. 

Olga Davidova

Mikrolieguma veidošanu rosinājis 
sugu un biotopu aizsardzības jomas 
eksperts Arnis Zacmanis, apsekojot 
teritoriju dabā. Eksperts konstatējis 
mazā ērgļa (Aquila pomarina) ligzdu 
ar mazuli. Pēc eksperta vērtējuma 
ligzda pēc formas un novietojuma ir 
tipiska mazajam ērglim, tā atrodas 
labā stāvoklī un ir stabila. Kā poten-
ciālu apdraudējumu eksperts min 
tādu saimniecisko darbību, kas sa-
mazina teritorijas piemērotību mazā 
ērgļa ligzdošanai, piemēram, me-
žistrāde un darbības, kas var radīt 
traucējumu ligzdošanas periodā. Tā-
dēļ ligzdošanas vietas saglabāšanai 
ir nepieciešams nodrošināt tās aiz-
sardzību, izveidojot mikroliegumu. 
Ierosinātā mikrolieguma teritorija 
neatrodas nevienā īpaši aizsargāja-
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2017. gada 28. novembrī plkst. 
09:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots nekustamais īpašums  
„Lati”,  kas atrodas Daugavpils no-
vada, Sventes pagasta teritorijā, ap-
dzīvotā vietā Arone, brīnišķīga vieta 
dzīvošanai un atpūtai, vairāku lauku 
viensētu apbūves apvidū, lauksam-
niecībā izmantojamo zemju apkaimē. 
Atrodas apmēram 0.7 km attālumā 
no Daugavas upes, 3 km attālumā no 
Daugavpils pilsētas robežas un 4.4 km 
attālumā no Sventes ciemata. Atrodas 
grantētu ceļu  malā un asfaltēta ma-
ģistrāla Rēzekne- Subate ceļa tuvumā. 
Piebraucamais ceļš ir labā stāvoklī, 
transporta kustība ievērojama, trans-
porta novietošana brīva, sabiedriskais 
transports - autobuss. Ir elektroapgā-
de,  Sventes pagasta infrastruktūra 
uzskatāma par labi  attīstītu. Objekta 
sākotnējā cena  EUR 2720 .

Izsoles dalībnieki ar izsoles notei-
kumiem var iepazīties un uz atsavi-
nāmā objekta izsoli var reģistrēties 
līdz 2017. gada 27. novembrim plkst. 
15.00. 

2017. gada 5. decembrī plkst. 
09:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība (starpga-
bals) ar kadastra apzīmējumu 4462 
005 0060   3.72 ha platībā, kas atrodas 
Daugavpils novada, Kalupes pagastā, 
apmēram ~7.5 km attālumā no apdzī-
votas vietas Kalupe un ~4.5 km attā-
lumā no autoceļa V678, Apkārtnē do-
minē atsevišķi stāvošas viensētas un 
LIZ teritorijas. Netālu atrodas Balte-
zera ezers. Piebraukšanas iespējas pie 
zemes vienības vērtējamas kā sliktas 
/ierobežotas, jāšķērso svešā īpašumā 
esošās zemes. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
4200.

2017. gada 5. decembrī plkst. 
09:30 Daugavpils novada domē, maza-
jā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība (starpgabals) 
„Ozoli 7”  ar kadastra apzīmējumu 
4468 005 0421    0.73 ha platībā, kas 
atrodas Daugavpils novada, Līksnas 
pagastā, apmēram ~1 km attālumā no 
Līksnas ciemata  un ~10 km attālumā 
no Daugavpils pilsētas administra-
tīvās robežas, Apkārtnē dominē  LIZ 
teritorijas. Piebraukšanas iespējas pie 
zemes vienības vērtējamas kā sliktas/ 
ierobežotas, jāšķērso svešā īpašumā 
esošās zemes. Zemes vienības robežo-
jas ar Līksnas upi.  Objekta sākotnējā 

cena –  EUR 1065.
2017. gada 5. decembrī plkst. 

10:00 Daugavpils novada domē, maza-
jā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība (starpgabals) 
„Ozoli 8” ar kadastra apzīmējumu 
4468 005 0520    2.02 ha platībā, kas 
atrodas Daugavpils novada, Līksnas 
pagastā, apmēram ~1 km attālumā no 
Līksnas ciemata  un ~10 km attālumā 
no Daugavpils pilsētas administra-
tīvās robežas, Apkārtnē dominē  LIZ 
teritorijas. Piebraukšanas iespējas pie 
zemes vienības vērtējamas kā sliktas/ 
ierobežotas, jāšķērso svešā īpašumā 
esošās zemes. Attālums līdz tuvākām 
autoceļam ar cieto segumu ~100m. 
Objekta sākotnējā cena –  EUR 2265.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. pan-
ta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš 
paziņojuma publicēšanas Latvijas Re-
publikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12. kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00), iepriekš samaksājot reģistrā-
cijas maksu EUR 14.00 (četrpadsmit 
euro 00 centi)  un nodrošinājumu 10% 
apmērā no izsolāmā nekustamā īpa-
šuma sākumcenas.

2017. gada 5. decembrī plkst. 
10:30 Daugavpils novada domē, maza-
jā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdotas nedzīvojamās telpas Nr. 22, 
48 m2 platībā,  „1”, Višķu tehnikums, 
ar kadastra numuru 4498 900 0329, 
kas atrodas Daugavpils novada, Višķu 
pagastā. Apkārtnē lauku ciematam 
raksturīga apbūve – daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas, nedzīvojamās ēkas, 
vienģimeņu dzīvojamās mājas, Mal-
navas koledžas izglītības īstenošanas 
vieta „Višķi”, tuvumā atrodas veikals. 
Ciemats izvietots Luknas ezera dien-
vidu krastā. Objekta sākotnējā cena 
–  EUR 1000.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. 
gada 1. decembrim plkst. 15.00. 

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 
domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. 
uzziņām:   65476827, 65476739, 
29412676, 26357842.

Uzbūvēts jauns pašvaldības 
grants ceļš Dubnas pagastā 

Projekta “Daugavpils novada paš-
valdības ceļu pārbūve” ietvaros, 
piesaistot Lauku atbalsta dienesta 
fi nansējumu, šogad tiek pārbūvēti 
ceļu posmi piecos pagastos. Darbi no-
slēdzās arī pašvaldības ceļa posmam 
“Dubna – Bicāni – Zeiļi – Medupes 
upe” (1.5km) Dubnas pagastā. Pro-
jekta realizācijas gaitā veikta grants 
seguma būvniecība, nogāžu stiprinā-
šana, caurteku nomaiņa un citi darbi. 
Būvniecības darbus Dubnas pagastā 
veic SIA “Latgales Ceļdaris”. 

Dubnas pagasta pārvaldes vadī-
tājs Ēvalds Stašulāns pastāstīja, ka 
faktiski šis ceļš ir uzbūvēts pilnībā 
no jauna, jo līdz šim tas ir bijis tikai 
tīrumā iebraukts ceļš, kurš pavasarī 
un rudenī ar lielo tehniku bija neiz-
braucams. “Šajā ceļa posmā atrodas 
trīs lielo zemnieku saimniecības, to-
starp liela govju ferma. Lai nokļūtu 
uz saviem tīrumiem un piegādātu 
mājlopiem barību, šiem zemniekiem 
līdz šim vajadzēja veikt 7 kilometru 
garu apkārtceļu caur Dubnas ciema 
centru. Šādu lieku apli vajadzēja 
veikt arī skolēnu pārvadājumu au-
tobusam. Uzņēmējiem šī ceļa uzbūve 
ir liels ieguvums, jo piena savākša-
nas mašīnas no pilsētas varēs nokļūt 
pa taisno no Maļinovas, neiebraucot 

Dubnas centrā.” Šie apsvērumi radīs 
arī fi nanšu līdzekļu ekonomiju un 
uzlabos satiksmi, jo ceļu ērti varēs 
izmantot arī citi iedzīvotāji, saīsinot 
laiku nokļūšanai uz pilsētu. 

Kā norāda Ē.Stašulāns, ceļa pārbū-
ves darbus vasarā kavēja lielās lieta-
vas un tehnoloģiskais pārtraukums, 
kurš tika izsludināts sakarā ar Latve-
nergo elektrības līniju maiņu un čet-
ru elektrības stabu noņemšanu. “Bija 
vērts nogaidīt, jo izdevās ceļa posmu 
pie grāvīša iztaisnot - pēc vecā pro-
jekta būtu sanācis ceļa posms zigza-
ga veidā, kas apgrūtinātu braukšanu 
lielajai tehnikai”. 

Šobrīd darbi pie pašvaldības grants 
ceļiem strauji tuvojas noslēgumam 
Vaboles, Kalupes un Višķu pagastā. 
Projekta kopējais fi nansējums sastā-
da 124 081 eiro, tai skaitā 99 783 eiro 
ir publiskais fi nansējums un 24 298 
eiro pašvaldības fi nansējums. Kā pa-
stāstīja novada pašvaldības izpilddi-
rektores 1. vietniece Ināra Natarova, 
iesniegšanai Lauku atbalsta dienes-
tam ir sagatavoti vēl 5 ceļu posmu 
pārbūves projekti Kalkūnē, Medu-
mos, Salienā un Līksnā.

Elza Pučko

Mūžībā aizgājuši
Demenes pagastā

Martijans Andrejevs (1942.g.)
Vladislavs Beinarovičs (1937.g.)

Kalkūnes pagastā 
Nikolajs Karasjovs (1945.g.)

Semjons Polgujs-Polgins 
(1946.g.)

Kalupes pagastā
Boriss Grigorjevs (1966.g.)

Laucesas pagastā 
Jeļena Ivanova (1968.g.)

Līksnas pagastā
Antoņina Vaikule (1923.g.)

Ādolfs Andiņš (1938.g.)

Naujenes pagastā
Irina Silivanova (1931.g.)

Anna Lozda (1931.g.)
Tabores pagastā

Anatolijs Maskaļonoks (1960.g.)
Vaboles pagastā 

Valentīna Rodčenko (1941.g.)

Vecsalienas pagastā 
Vitālijs Mihailovs (1979.g.) 
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Novadā dzimuši
Dubnas pagastā

Anastasija Kočmarjova (2. oktobrī)
Kalkūnes pagastā

Darja Semjonova (13. oktobrī)
Naujenes pagastā

Kārlis Kalvišs (22. septembrī)
Diana Jerjomina (26. septembrī)

Salienas pagasts
Solvita Ragele (20. septembrī) 

Sveicam  jaunlaulātos!
• Annu Vasiļjevu un Dmitriju Romanovu
• Svetlanu Žuravļovu un Viktoru Voitkeviču
• Valēriju Aleksandrovu un Ņikitu Aščuku
• Ludmilu Bobiļevu un Davidu Merčanu-Baesu
• Silviju Rasnaci un Robertu Salceviču
• Kseniju Peskovu un Aleksandru Ūdri
• Kristīni Istominu un Vladislavu Lomako
• Alisi Jurķeviču un Vladimiru Gorbatenko
• Olgu Borisjonoku un Mihailu Fadejevu
• Alīnu Saveļjevu un Sergeju Čiževski
• Nadeždu Baikovu un Andreju Komarovski 

Aicinājums fotogrāfi em iesaistīties 
valsts simtgades akcijā 

Daugavpils novadā
2018. gada 11. augustā Daugavpils novada 19 pagastos Latvi-

jas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “100 dienas Latvijai” 
ietvaros tiks organizēta akcija “100 dienas līdz Latvijas valsts 
simtgadei” ar mērķi rosināt sabiedrības interesi par Latvijas 
valsts simtgadi un veicināt Daugavpils novada iedzīvotāju pie-
derības sajūtu Latvijas valstij.

11. augusts ir Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena un da-
tums, no kura līdz Latvijas valsts simtgadei (18. novembrim) 
paliek 100 dienas.  11. augustā katrā no 19 Daugavpils nova-
da pagastiem tiks rīkota akcija  “100 dienas līdz Latvijas valsts 
simtgadei”.  Akcijas laikā plānots izveidot pagasta iedzīvotāju 
kopīgu fotogrāfi ju, kas vēlāk kopā ar pārējo  Daugavpils nova-
da  pagastu fotogrāfi jām veidos izstādi. Fotoizstāde tiks atklāta 
Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”  Patriotu nedēļas 
laikā. 

Organizējot akciju, katra pagasta pārvaldes  darbinieki, sadar-
bībā ar fotogrāfu, izvēlēsies fotografēšanās vietu pagasta terito-
rijā un tehniskos risinājumus kvalitatīvai fotogrāfi jai ar lielu cil-
vēku skaitu. Aktivitātes iespējams paplašināt, veidojot arī citas 
fotogrāfi jas, braucot pie cilvēkiem uz mājām u.tml.

Daugavpils novada Kultūras pārvalde aicina fotogrāfus pie-
teikt savu kandidatūru 11. augusta akcijai.

Lūdzam sniegt informāciju par sevi:
Vārds, uzvārds
Fotostudija vai cita apvienība, ko 
pretendents  pārstāv  
Kontaktinformācija ( tālr., e.pasts)
Pagasts (-i), kur vēlaties fotografēt
Nepieciešamo resursu  apraksts

Izvēloties fotogrāfus, tiks ņemta vērā  pieredze fotomākslas 
nozarē. 

Pieteikumi tiks līdz šī gada 15. novembrim  gaidīti uz e.pastu: 
kultura@dnkp.lv 

Vairāk informācijas:
Ināra Mukāne – Daugavpils novada Kultūras pārvalde, tālr. 

29191840
Anita Lipska – Daugavpils novada Kultūra s centrs “Vārpa”, 

tālr. 26362572

Visā Latvijā un mūsu novadā norit Latvijas simtgades svinību pasākumi. 
Šogad jo īpaši pieminam Pirmo Latgales kongresu, 
kurā iedegtā ticības liesma veda mūs pretī vienotas 
Latvijas valsts proklamēšanai. 
Turpināsim stāstīt Latvijas stāstu un veidot tās rītdienu! 
Svei cu Daugavpils novada iedzīvotājus 
Latvijas valsts proklamēšanas 99. gadadienā! 

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska


