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Randenē atvērs šūšanas ražošanas cehu

20. jūnijā svinīgi parakstīts nomas 
tiesību līgums starp Daugavpils no-
vada domi un SIA “Lattex D” par re-
novēto ražošanas telpu iznomāšanu 
Dārza ielā 57, Randenē, Kalkūnes 
pagastā. Klātesot Daugavpils novada 
un Kalkūnes pagasta vadībai, VA-
RAM valsts sekretāram Rinaldam 
Muciņam, Latgales Plānošanas re-
ģiona administrācijas vadītājai Ivetai 
Maļinai – Tabūnei un Daugavpils pil-
sētas izpilddirektorei Ingai Goldber-
gai, līgumus parakstīja Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska un SIA “Lattex D” valdes lo-
cekles Olga Mureviča un Jeļena Flei-
šere. 

Jau iepriekš  vēstīts, ka minētā te-
ritorija izveidota, realizējot projek-
tu  Nr. 5.6.2.0/17/I/003  “Degradēto 
rūpniecisko teritoriju reģenerācija 
Daugavpils pilsētas un Daugavpils 
novada teritorijās I kārta”.  Līdz ar to 
Daugavpils novada teritorijā ir nodots 
pirmais ražošanas objekts, izman-
tojot Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda fi nansējumu uzņēmējdarbības 
attīstīšanai. Projekts tapis sadarbībā 
ar Daugavpils pilsētas domi, lai, sa-
kārtojot publisko infrastruktūru, tik-
tu sniegts atbalsts uzņēmējdarbībai 
un rastos jaunas darba vietas.

Nomas tiesību izsoles rezultātā, 
par uzvarētāju kļuva SIA “Lattex 
D”, kas atjaunotajā infrastruktūras 
objektā plāno attīstīt apģērbu šūša-
nas ražošanu. Viens no galvenajiem 
nomas tiesību izsoles nosacījumiem, 

kas būs jāizpilda komersantam, pa-
redz, ka līdz 2022. gadam jārada ne 
mazāk kā 30 jaunas darba vietas un 
jānodrošina nefi nanšu investīcijas 
komersanta nemateriālajos ieguldī-
jumos un pamatlīdzekļos ne mazāk 
kā 30 000 tūkst. eiro apmērā. Ražo-
šanas telpas ar noliktavu 345.4 m2 
platībā SIA “Lattex D” iznomās uz 10 
gadiem par nomas maksu 399,26 eiro 
mēnesī (bez PVN). 

“Katru gadu ekspluatācijā tiek no-
doti dažādi pašvaldības infrastruk-
tūras objekti – skolas, ceļi, ūdens-
saimniecības objekti, kultūras nami 
un tml. Šis ir vēsturisks mirklis, jo 
nododam ražošanas cehu ar nomas 
tiesībām uzņēmējam. Priecē, ka līdz 
ar to ir kļuvusi sakārtotāka pagasta 
apkārtējā vide un novadā ir par vienu 
degradēto teritoriju mazāk. Savukārt 
uzņēmējām no sirds novēlu sasniegt 
nospraustos mērķus,” pasniedzot ra-
žotnes atslēgas, novēlēja J.Jalinska. 

Daugavpils pilsētas domes izpilddi-
rektore Inga Goldberga savā apsvei-
kuma runā norādīja, ka šis projekts 
ir veiksmīgs sadarbības piemērs ko-
pīgai attīstībai. 

VARAM valsts sekretārs Rinalds 
Muciņš: “Ir patīkami būt šajā skais-
tajā brīdī pēc tik grūta un samērā 
nervoza darba, jo arī ministrijai tas 
bija samērā liels izaicinājums virzīt 
sadarbību starp pašvaldībām un uz-
ņēmējiem. Mēs redzam, ka esam uz 
pareizā ceļa, jo mūsu valsts labklājī-
bas pamatā ir darbs un darba rokas. 

Pēc krīzes esam pazaudējuši daudzas 
darba rokas un redzam cik grūti tās 
atgūt. Gribu pateikties visiem pro-
jektā iesaistītajiem, pašvaldībām, uz-
ņēmējam. Lai šajā skaistajā ēkā ne-
beidzas ražošanas duna un tā sniedz 
labklājību apkārtējiem cilvēkiem.”

LPR administrācijas vadītāja Iveta 
Maļina – Tabūne pauda prieku, ka, 
pateicoties Latgales programmai un 
ministrijas atbalstam, tika ļauts uz-
sākt projektus tieši uzņēmējdarbības 
attīstībai, kas līdz šim nebija atbal-
stāmi. Daugavpils novads ir pirmā 
Latgales pašvaldība, kas atklāj šāda 
veida objektu ar jau konkrēti piesais-
tītu uzņēmēju. 

Kalkūnes pagasta pārvaldes va-
dītājs Osvalds Kursītis: “Lai gan šis 
projekts nebija viegls, rezultāts ir 
ļoti labs.  Šī ēka prasīja steidzamu 
remontu, lai to varētu glābt. Rezul-
tātā, no liela defekta iznācis skaists 
efekts. Ļoti ceru, ka tas būs attīstības 
stimuls Randenes ciemam, atgriezīs 
dzīvību šeit un piebremzēs cilvēku 
aizbraukšanu uz ārzemēm.” 

SIA “Lattex D” valdes locekle 
Olga Mureviča pastāstīja, ka viņu 
uzņēmums Daugavpilī darbojas 
jau deviņus gadus un nodarbina 90 
strādniekus. “Tā kā mums ir daudz 
pasūtījumu, mēs nolēmām, ka varētu 
paplašināties un izveidot fi liāli no-
vadā. Vērsāmies ar lūgumu novada 
domē, lai palīdz atrast piemērotas 
telpas un dome piedāvāja piedalīties 
šajā projektā. Randenē plānojam no-

darbināt līdz 60 šuvējus un 10 cilvē-
kus apkalpojošajā personālā. Pēc pro-
jekta nosacījumiem, līdz 2022. gadam 
mums jārada vismaz 30 darba vietas. 
Tāpēc mēs ļoti aicinām šuvējas gan 
no novada, gan pilsētas. Domājam, 
ka varētu būt interese arī no Lietu-
vas Zarasu rajona, jo tur nupat slēgts 
šūšanas cehs. Mums jau ir pasūtītas 
nepieciešamās iekārtas, lai septem-
brī uzsāktu darbu,” tā O.Mureviča. 
SIA “Lattex D” galvenokārt šuj bērnu 
apģērbus, tādus zīmolus kā “Lenne” 
un “Kerry”. 20% produkcijas tiek sū-
tīti uz Eiropu, 80% - Krievijas tirgum. 

Kā atzīmē uzņēmējas, tad darbā 
tiek aicināti šuvēji, šūšanas ražoša-
nas meistari, gatavās produkcijas 
kvalitātes kontrolieri un šūšanas ie-
kārtu mehāniķi. Tie var būs gan šu-
vēji ar pieredzi, gan cilvēki, kuri ir 
gatavi apmācībām. 

Uzņēmums sola labus darba aps-
tākļus, darbu ar mūsdienīgām ie-
kārtām, veselības apdrošināšanu, 
visas sociālās garantijas. CV var 
sūtīt uz e-pastu sekretare@lattex.lv
Papildus informācija pa tālruni 
65420054 vai 22015388. 

Elza Pučko
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Cienījamie svētku dalībnieki! 
No 1. līdz 8. jūlijam Rīgu no 

malu malām pieskandinās dzie-
dātāji, dejotāji, pūtēji, amatnieki, 
folkloras kopu, vokālo ansambļu, 
instrumentālistu un amatier-
teātru dalībnieki, lai satiktos un 
uzturētu dzīvu mūsu Latvijas 
neatņemamu tradīciju – Vispā-
rējos Latviešu Dziesmu un deju 
svētkus. Šis piecgades notikums, 
kas ne velti ir iekļauts UNESCO 
Cilvēces mutvārdu un nemateriā-
lā Kultūras mantojuma sarakstā, 
vēl jo īpašāk svinams ir šogad, 
kad tiek atzīmēta Latvijas neat-
karības pasludināšanas simtā ga-
dadiena. Dziesmu un deju svētki 
ir kļuvuši par stipru nacionālās identitātes simbolu un tautas pašap-
ziņas cēlāju. 

Vēlos pateikties ikvienam, kurš attīsta, kopj un uztur dzīvas latvie-
šu kultūras tradīcijas, ikdienā atrodot un veltot laiku neskaitāmajiem 
kolektīvu mēģinājumiem. Paldies, ka ar savu darbu un talantu dau-
dziniet Daugavpils novada vārdu un bagātiniet mūsu kultūras telpu! 

Novēlu, lai 2018. gada Dziesmu un deju svētki būtu spilgts un ne-
aizmirstams dzīves notikums, lai šīs atmiņas kļūtu par skaistu man-
tojumu nākamajām paaudzēm, kuras sagaidīs Latvijas otro simtgadi!

Ar sirsnīgiem sveicieniem,
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja

Janīna Jalinska

Daugavpils novada kolektīvi dodas uz 
Dziesmu un deju svētkiem 

Preses konferencē Daugavpils nova-
da Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne informēja, ka XXVI Vispā-
rējos latviešu Dziesmu un VXI Deju 
svētkos Daugavpils novadu pārstāvēs 
17 kolektīvi ar 360 dalībniekiem. Svēt-
ki ilgs no 1. līdz 8.jūlijam, piedāvājot 
plašu kultūras programmu. Kulminā-
cijas pasākumi  ir 6. un 7. jūlijā Deju 
lieluzvedums “Māras zeme” Daugavas 
stadionā, kur piedalīsies 7 novada deju 
kolektīvi, savukārt 8. jūlijā noslēguma 
koncertā “Zvaigžņu ceļā”, uz Mežapar-
ka Lielās estrādes kāps Daugavpils no-
vada Kultūras centra “Vārpa” jauktais 
koris “Latgale” un Naujenes pūtēju or-
ķestris. 

Svētku norises notiks vairākās vie-
tās Rīgā, tostarp paredzēti arī bezmak-
sas pasākumi, kuros aplūkot varēs arī 
novada kolektīvu sniegumu. 7. jūlijā 
Vērmanes dārzā paredzēta folkloras 
diena “Novadu sasaukšanās”, kurā pie-
dalīsies četras novada folkloras kopas. 
6. jūlijā Vērmanes dārzā varēs baudīt 
Pūtēju orķestru Dižkoncertu ar Nau-
jenes pūtēju orķestra dalību. 5. jūlijā 
Vērmanes dārzā notiks mazākumtau-
tībām veltīts koncerts “Rīta ausma”, 
kurā piedalīsies Naujenes mūzikas 
un mākslas skolas instrumentālais 
ansamblis un vokālais ansamblis “Lī-
gaviņas” no Skrudalienas pagasta. Ar 
mazākumtautību kultūru saistīts arī 

vokālo ansambļu mūzikas koncerts 
“Laiku viju gredzenā” Mihaila Čeho-
va Rīgas Krievu teātrī, kur novadu 
pārstāvēs Naujenes instrumentālais 
ansamblis. Svētku nedēļu krāšņos arī 
Tautas lietišķās mākslas studija “Pū-
poli”, kuri savas prasmes demonstrēs 
Vērmanes dārzā triju dienu garumā no 
5. līdz 7. jūlijam. 

 5. jūlijā kokļu mūzikas koncertā 
Dailes teātrī savu artavu sniegs Špoģu 
mūzikas un mākslas skolas koklētāju 
ansamblis “Dzirkstelīte” , savukārt 2. 
jūlijā koncertā “Vēl simts gadu dejai” 
Arēnā Rīga piedalīsies Līksnas pagas-
ta  kultūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Daugaveņa”. 

Tāpat Ināra Mukāne pastāstīja, ka 
dalībnieki svētku laikā dzīvos Ķen-
garaga vidusskolā. Amatiermākslas 
kolektīvu dalībnieku dzīvošana, ēdi-
nāšana un transports tiks nodrošināts, 
pateicoties Daugavpils novada pašval-
dības budžeta fi nansējumam un valsts 
piešķirtajai mērķdotācijai. Mērķdo-
tācija no valsts budžeta tiek rēķināta 
pēc dalībnieku skaita un dienām, ko 
tie pavada mēģinājumos un koncertos. 
Viena dalībnieka ēdināšanai paredzēti 
8 eiro, savukārt par nakšņošanu skolā 
- 1.94 eiro dienā.  

Elza Pučko

Daugavpils novada folkloras kopas sadziedājās festivālā „Baltica 2018”
Ar līgošanu, zāļu pušķiem, sadziedā-

šanos un dančiem Rīgā aizsākās Starp-
tautiskā folkloras festivāla „Baltica 
2018” nedēļa. Pasākums norisinājās 
vasaras saulgriežu zīmē. Tā tēma šo-
gad bija „Jāņi. Ziedēšana”.

16. jūnijā no Daugavpils novada uz 
Rīgu devās Vaboles kultūras nama 
etnogrāfi skais ansamblis „Vabaļis” 
un sešas folkloras kopas: Ambeļu kul-
tūras nama folkloras kopa „Speiga”, 
Daugavpils novada Kultūras centra 
„Vārpa” folkloras kopa „Dyrbyni”, Dub-
nas kultūras nama folkloras kopa „At-
zola”, Kalupes pagasta folkloras kopa 
„Kolupkas”, Naujenes kultūras centra 
folkloras kopa „Rūžeņa” un Nīcgales 
tautas nama folkloras kopa „Neicga-
līši”.  Kolektīvi kopā ar pārējām Lat-
gales folkloras kopām pieskandināja 
Kronvalda parku, kur septiņās vietās 
gar Rīgas kanāla malu tika izdziedātas 
skaistākās kultūrvēsturiskā novada 
tautasdziesmas. 

Pasākumu turpināja Lielā novadu 
sadziedāšanās pie Latvijas Nacionā-
lās Operas, kur kopā pulcējās 230  fol-
kloras kopas, etnogrāfi skie ansambļi, 
lauku kapelas un ārzemju latviešu fol-
kloras kopas, lai dziedātu Kurzemes, 
Vidzemes, Zemgales, Sēlijas un Lat-
gales novadiem raksturīgākās līgotnes 
jeb Līgo dziesmas. 

Pēc sadziedāšanās visi kolektīvi de-
vās Svētku gājienā ap Brīvības piemi-
nekli. Gājienu uzsāka Latgales kolek-
tīvi, bet noslēdza Rīgas kopas. Ik katrs 
tika aicināts uz Festivāla lielkoncertu 
„Šurp, Jāņa bērni”, ko kopā ar pārē-
jiem skatītājiem vēroja arī Latvijas 
valsts prezidents Raimonds Vējonis. 
Lielkoncertā līdzās latviešu tautas-

dziesmām varēja redzēt un dzirdēt 
Gruzijas, Baltkrievijas, Amerikas, Ko-
rejas un citu valstu kolektīvu tradicio-
nālo dziedāšanu un dejas.

„Rīgas dienu” noslēdza „Festivāla 
klubs” Rīgas Kultūras un tautas māks-
las centrā „Mazā Ģilde”, kur līdz pat 
diviem naktī tika dancots un dziedāts.  

17. jūnijā Latvijas Etnogrāfi skajā 
brīvdabas muzejā noritēja „Baltijas 
dienu”, uz kuru devās trīs Daugavpils 
novada folkloras kopas, kas skatē bija 
ieguvušas pirmo kategoriju: Ambeļu 
„Speiga”, Dubnas „Atzola” un Daugav-
pils novada Kultūras centra „Vārpa” 
„Dyrbyni”.  Novada kolektīvi satikās 
etnogrāfi skajā Latgales ciemā, lai tau-
tasdziesmās stāstītu kādas Jāņu zāles 
liekamas vainagos un kuras no tām 
dod līgotājiem veselību, kā jāsien siers 
un jātaisa alus, kā pielabināt Jāni, lai 
tas sniedz svētību laukiem un vēl dau-
dzas citas Jāņus svinēšanas tradīcijas.

Festivāls skanēja arī citās Latvijas 
vietās. 21. jūnijā Daugavpils novada 
kolektīvi pulcējās uz saulgriežu svi-
nēšanu Dagdā, bet novada kultūras 
centra „Vārpa” folkloras kopa „Dyrby-
ni” devās uz 11. novembra krastmalu 
Rīgā.

Anita Lipska
Daugavpils novada Kultūras centra 

“Vārpa” kultūras menedžere

Foto:  Ilma Kupcova, Aiga Krute, 
Anita Lipska
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Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska

02.07. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins

Iedzīvotāju pieņemšanas jūlijā nenotiks    
Aivars Rasčevskis
02.07. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
10.07. Kalupes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Jānis Belkovskis
02.07. Špoģu vidusskola 09.00-12.00
23.07. Vaboles pagasta pārvalde 10.00-12.00
Andrejs Bruns
02.07. Laucesas pagasta pārvalde 13.00-16.00

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

Valērijs Hrapāns
04.07. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00
10.07. Skrudalienas pagasta pārvalde 08.00-10.00
24.07. Demenes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
16.07. Tabores pagasta pārvalde 10.00-13.00
30.07. Kalkūnes pagasta pārvalde 10.00-13.00
Edgars Kucins

03.07. Daugavas 34, Krauja, Jaunatnes un sporta 
centrs 15.30-18.30

17.07. Daugavas 34, Krauja, Jaunatnes un sporta 
centrs 15.30-18.30

Janīna Kursīte

16.07. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 09.00-11.00

23.07. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 09.00-11.00

30.07. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 09.00-11.00

Jānis Kudiņš
Iedzīvotāju pieņemšanas jūlijā nenotiks

Juris Livčāns
11.07. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
18.07. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
25.07. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
05.07. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
19.07. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
26.07. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs
16.07. Biķernieku pamatskola 15.00-18.00
23.07. Biķernieku pamatskola 15.00-18.00
Vjačeslavs Moskaļenko
11.07. Ambeļu pagasta pārvalde 10.00-12.00
17.07. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-12.00
24.07. Demenes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Olesja Ņikitina
02.07. Naujenes pagasta pārvalde   16.00-18.00
16.07. Demenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
23.07. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
06.07. Sventes vidusskola 09.00-11.00
13.07. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
17.06. Sventes vidusskola 09.00-11.00
24.06. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
Regīna Tamane
11.07. Demenes pagasta pārvalde 09.00-13.00

25.07. Demenes pagasts, Upes iela 4, Kumbuļi, 
atbalsta centrs “Paspārne” 09.00-13.00

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

2018. gada 31. maija sēdē pieņemti 57 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Par vienreizējiem 

pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā”, “Sa-
biedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegša-
nas un lietošanas kārtība Daugavpils novada paš-
valdībā” un “Grozījumi Daugavpils novada domes 
2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15 
„Daugavpils novada pašvaldības budžets 2018.ga-
dam””.
 Aktualizēja novada attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Investīciju plānu 2018.-2020.ga-
dam.
 Nolēma organizēt atpūtas un piedzīvojumu die-

nas bērnu nometni „Darot gūstu” Lāču pamatskolas 
telpās, Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pagastā no 
04.06.2018. līdz 22.06.2018.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumus sociālo 

atbalsta pakalpojumu centra izveidei Kalupes pa-
gastā 9680 euro, novada pašvaldības centrālās ad-
ministrācijas ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai 
20000 euro un novada pašvaldības centrālās admi-
nistrācijas ēkas pieguļošās teritorijas labiekārtoša-
nai 12427  euro.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 220046,40 

euro SIA “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” 
pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt 
pašvaldības līdzfi nansējumu ES Kohēzijas fonda 
projekta “Nīcgales ciema centralizētās siltumapgā-
des sadales sistēmas pārbūve” īstenošanai. 
 Nolēma sniegt galvojumu SIA “NAUJENES PA-

KALPOJUMU SERVISS” aizņēmumam ES fonda 
projekta “Nīcgales ciema centralizētās siltumapgā-
des sadales sistēmas pārbūve” īstenošanai.  
 Apstiprināja pašvaldības aģentūras “Višķi” ri-

teņtraktora  CASE JX95 ar ķēdes smalcinātāju - 
pļaujmašīnu ELHO un autobusa VAN HOOL 916  
maksas pakalpojumu tarifu. 
 Apstiprināja novada pašvaldības autoceļu fonda 

līdzekļu sadales ceļu ikdienas uzturēšanas precizēto 
plānu 2018.gadam.
 Iedalīja no novada pašvaldības autoceļu fonda 

2018.gada nesadalītā atlikuma Višķu pagasta pār-
valdei  5825,15 euro ceļu ikdienas uzturēšanai. 
 Piešķīra papildus fi nansējumu no novada domes 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  Biķernieku 
pagasta pārvaldei 3387 euro skolēnu pārvadājumos 
iesaistītā autobusa SETRA S 412 UL remontam un 
Demenes pagasta pārvaldei 6912 euro artēziskā ur-
buma ierīkošanai Demenes ciemā. 
 Nolēma uzsākt projektu „Daugavpils novada 

Demenes pagasta Čerņavas un Dervānišku ezera 
zivju resursu papildināšana”, „Daugavpils novada 
Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu pa-
pildināšana”, “Materiāli tehniskās bāzes uzlaboša-
na” un „Luknas  ezera zivju resursu papildināšana” 
īstenošanu un apstiprināja projektu ieņēmumu un 
izdevumu tāmes.
 Apstiprināja projekta “Materiāltehniskā aprīko-

juma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem 
Daugavpils novada Sventes pagastā” ieņēmumu un 
izdevumu tāmi.
 Apstiprināja sadarbības projekta “Rīteiropas 

vērtības” ieņēmumu un izdevumu tāmi novada do-
mes daļai.  
 Grozīja novada domes 15.09.2016. lēmumu 

Nr.775 “Par Biķernieku pamatskolas Eiropas Savie-
nības Erasmus+ programmas projekta Nr.2016-1-
ES01-KA219-025088_5 “Pieķeries veselīgam dzīves 
veidam!” (“Hook Onto Healthy Lifestyle!”) atbalstī-
šanu” un izteica pamatbudžeta ieņēmumu un izde-
vumu tāmi jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 17.05.2018. lēmu-

mu Nr.794 “ Par tehniskā projekta pārņemša-
nu 5.5.1. specifi skā atbalsta mērķa projekta  Nr. 
5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” realizēša-
nai”, nosakot tehniskā projekta izstrādes izmaksas 
6474,07 euro  vērtībā.
 Grozīja novada domes 22.02.2018. lēmumu 

Nr.634 “Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienī-
bas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai  (ELFLA) pasākumā ”Pamatpakalpojumi  un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos””, paredzot pro-
jekta realizāciju 2018.-2010.gadā.  
 Atļāva uzsākt iepirkuma procedūru jauna 

19-vietīga pasažieru autobusa iegādei Medumu pa-
matskolas vajadzībām skolēnu pārvadāšanai.
 Nolēma norakstīt Kalkūnes pagasta pārvaldes 

bezcerīgos debitoru parādus, par kuriem atzīta pie-
dziņas neiespējamība.

 Nolēma pārdot Kalkūnes pagasta pārvaldes bi-
lancē esošo transportlīdzekli MTZ-82 atklātā izso-
lē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu 3000 
euro.
 Atļāva Kalkūnes pagasta pārvaldei norakstīt 

un nodot metāllūžņos tās valdījumā esošu univer-
sālu pašgājējmašīnu EO 2621 ar atlikušo vērtību 
310 euro.
 Atļāva Sventes pagasta pārvaldei izslēgt no 

grāmatvedības uzskaites un norakstīt tās valdīju-
mā esošās šādas nepabeigtās būvniecības (doku-
mentācijas) izmaksas: būvprojekts “Ceļa “Bangas 
– Rožlauki” 0,000km – 0,500km rekonstrukcija”, 
ceļa “Bangas – Rožlauki” topogrāfi skā uzmērīšana 
un Sventes Tautas nama ēkas energoaudita doku-
mentācija. 
 Nolēma pārņemt no Naujenes pagasta pārval-

des valdījuma novada domes valdījumā pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Juzefovas parks”.
 Nolēma nodot no novada domes valdījuma Am-

beļu pagasta pārvaldes valdījumā projekta „Brīvā 
laika un sporta centra rekonstrukcija” īstenošanai 
pārņemto būvi, kā arī projekta īstenošanas rezul-
tātā no jauna iegūtos objektus un kustamo mantu.  
 Nolēma pārņemt novada domes valdījumā 6 ap-

būvētas zemes vienības Līksnas, Tabores, Sventes, 
Kalkūnes un Naujenes pagastā un nostiprināt īpa-
šuma tiesības uz novada pašvaldības vārda. 
 Nolēma nodod atsavināšanai 13 neapbūvētas 

zemes vienības Kalkūnes, Maļinovas, Līksnas, 
Naujenes, Skrudalienas, Sventes un Višķu pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

koku ciršanai Dubnas pagastā.

2018. gada 14. jūnija sēdē pieņemti 30 lēmumi:
 Apstiprināja novada aizsargājamo kultūras 

mantojuma objektu sarakstu.  
 Apstiprināja Vecsalienas pagasta teritorijā sa-

dzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu par 
faktiski izvesto atkritumu daudzumu.
 Apstiprināja novada pašvaldības autoceļu fonda 

līdzekļu sadali starp iestādēm  2018.gadam.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu divu jau-

nu septiņvietīgu vieglo automašīnu iegādei: 14290 
euro pašvaldības aģentūrai “Višķi” komunālo pa-
kalpojumu sniegšanai un 14290 euro Špoģu vidus-
skolas funkciju realizēšanai.
 Grozīja novada domes 28.09.2017. lēmu-

mu Nr. 329 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” ieņēmumu un 
izdevumu tāmes apstiprināšanu”  un apstiprināja 
projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redak-
cijā.
 Piešķīra novada pašvaldības līdzfi nansēju-

mu dzīvojamās mājas Nr.6, Ķieģeļu iela, Kalkūni, 
Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļu 
īpašniekiem.
 Atļāva atsavināt 2 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Ambeļu un Biķernieku pagastā.
 Nolēma pārdod 8 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Ambeļu, Kalkūnes, Naujenes, Tabores, Vec-
salienas, Sventes un Demenes pagastā. 
 Apstiprināja 3 pašvaldības nekustamo īpašumu 

Demenes un Sventes pagastā izsoles rezultātus.
 Atzina izsoles par nenotikušām uz 4 pašvaldī-

bas nekustamajiem īpašumiem Kalkūnes un Sven-
tes pagastā.
 Atzina izsoli par spēkā neesošu uz 1 pašvaldības 

īpašumu Skrudalienas pagastā.
 Nolēma pārdod atkārtotā izsolē 2 pašvaldības 

īpašumus Sventes un Skrudalienas pagastā un ap-
stiprināja to izsoles noteikumus.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumen-
ti”.
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Dabas resursu nodaļu 
turpmāk vadīs Jolanta Bāra 

No 1. jūnija Daugavpils novada do-
mes Dabas resursu nodaļas vadītājas 
amatā darbu uzsākusi Jolanta Bāra. 
Līdzšinējais nodaļas vadītājs un ilg-
gadējais dabas parka “Daugavas loki” 
vadītājs Jānis Silovs ir devies pensijā. 

Jolanta Bāra ir studējusi bioloģiju un 
vides zinātni Latvijas Universitātē un 
Daugavpils Universitātē, ir ar bagātu 
darba pieredzi projektu vadīšanā un 
administrēšanā dabas un vides aizsar-
dzības jomā, sabiedrības iesaistīšanā 
un dabas tūrisma infrastruktūras vei-
došanā. Ir sertifi cēta zālāju un meža 
biotopu eksperte. 

J. Bāra uzskata, ka Daugavpils no-
vadā ir ļoti lielas platības tādu īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju, kuras 
nepieciešamas ilgtspējīgi attīstīt, no-
drošinot līdzsvaru starp apkārtējo vidi 
un cilvēkiem. “Piemēram, aizsargāja-
mo ainavu apvidus “Augšdaugava” ie-
tver nozīmīgu vides, dabas un ainavas 
resursu, tomēr tas nav rezervāts, tās ir 
teritorijas, kurās dzīvo cilvēki. Mērķis 
nav uzspiest katras puķes apsargāša-
nu, bet gan, lai šī vēsturiski izveidoju-
sies neintensīvā lauksaimniecība un 
tradicionālā apsaimniekošana turpi-
nātu saglabāt proporciju starp pļavām, 
laukiem, mežiem un ūdeņiem. Tikai 
tādā veidā saglabāsies vērtīgās sugas 
un biotopi,” norāda J. Bāra. Viņa uz-
sver, ka nepieciešams ieguldīt darbu 
arī ainavas sakopšanā. “Būtībā, tas, kā 
ir mainījusies ainava pēdējo 10 gadu 
laikā, nav labi un pareizi, jo teritorija 
aizaug ar mazvērtīgu krūmāju, zaudē-
jot bioloģiskās un ainaviskās vērtības.”

Speciāliste akcentē, ka viņas darbī-
bas loks aptvers ne tikai dabas parku 
“Daugavas loki”, bet arī citas novadā 
esošās teritorijas, piemēram, aizsargā-
jamo ainavu apvidu “Augšzeme”, kurā 
ietilpst Sventes ezers un Medumu eze-
ri. “Šī skaistā, paugurainā teritorija 
būtu vairāk atklājama gan iedzīvotā-
jiem, gan tūristiem. Šī teritorija ir ļoti 
sargājama ezeru tīrības dēļ, bet sau-
dzīga apsaimniekošana tāpat nepiecie-
šama, lai neaizaugtu atklātā ainava”

Pēdējos divos gados Jolanta Bāra 
guvusi arī vērtīgu pieredzi tūrisma 
jomā, strādājot pašvaldības aģentūrā 
“TAKA”. “Aizsargājamās dabas teri-

torijās ir ierobežojumi saimnieciskajai 
darbībai, dažās no tām savukārt rodas 
plašākas iespējas tūrisma attīstībai. 
Protams, ir jāgādā, lai dabai netiktu 
darīts pāri, braucot visur ar milzīgiem 
tūristu autobusiem, bradājot krastus, 
atstājot atkritumus utml. Tūrisma 
infrastruktūra ir rūpīgi jāplāno, lab-
iekārtojot ar taciņām un kāpnītēm 
piemērotās vietās, lai ietekme uz vidi 
būtu samērīga.”

Turpināsies darbs arī ezeru apsaim-
niekošanas jomā, papildinot zivju re-
sursus, uzlabojot ezeru ekoloģisko vidi 
un atjaunojot nārsta vietas. Plānots 
vērst uzmanību arī mazo upju apsaim-
niekošanai. 

Ļoti aktuāla problēma, kas prasa 
līdzcilvēku atbildību un iesaisti,  ir vi-
des piesārņojums un stihiskās izgāz-
tuves mežos, ap Daugavpili un novada 
apdzīvotajām vietām. 

“Ceru, ka mana pieredze dažādu 
Eiropas Savienības (pārrobežu sadar-
bības, dabas aizsardzības un citās) un 
Latvijas programmu projektos palīdzēs 
piesaistīt papildus fi nansējumu, lai 
šīs lietas varētu veiksmīgāk sakārtot. 
Strādāšu ciešā sadarbībā ar pagastu 
pārvaldēm un labprāt uzklausīšu no-
vada iedzīvotāju viedokli,” tā jaunā 
Dabas resursu nodaļas vadītāja. 

Elza Pučko

Tiks iegādātas divas automašīnas Višķu 
aģentūras un pārvaldes vajadzībām 

Domes sēdē apstiprināta divu vieglo 
automašīnu iegāde - pašvaldības aģen-
tūras “Višķi” komunālo pakalpojumu 
sniegšanas un Špoģu vidusskolas izglī-
tības procesa nodrošināšanai. 

Līdz šim aģentūra “Višķi”  izmantoja 
mikroautubusu Peugeot Boxer (1999), 
kura remonta pakalpojumi un sagata-
vošana transportlīdzekļa tehniskajai 
apskatei tika atzīta par ekonomiski ne-
lietderīgu. Ikdienā pašvaldības aģen-
tūra “Višķi” veic labiekārtošanas, sani-
tārās tīrības, komunālo pakalpojumu 
organizēšanu un apsaimniekošanu, 
apkalpojot Višķu pagasta teritoriju – 
Špoģu, Višķu, Vīgantu un Višķu tehni-
kuma ciemu. 

Savukārt Špoģu vidusskola līdz šim 
izmantoja vieglo automašīnu Audi A6 
Avant (1999), kuru Višķu pagasta pār-
valde iegādājās 2007. gadā. Automa-

šīnai ar katru gadu pieauga uzturēša-
nas un remonta izmaksas, lai uzlabotu 
automašīnas tehnisko stāvokli bija 
nepieciešama automašīnas dzinēja no-
maiņa, dzesēšanas sistēmas radiatora 
nomaiņa, bremžu sistēmas kapitālais 
remonts un motora turbīnas nomaiņa. 
Izvērtējot paredzamās remonta izmak-
sas, Višķu pagasta pārvalde pieņēma 
lēmumu, ka jaunas automašīnas iegā-
de ir saimnieciski lietderīgāks risinā-
jums. 

Saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem, 
abām iestādēm tiks iegādātas jaunas 
septiņvietīgās vieglās automašīnas Da-
cia Lodgy par 14 290 eiro katra. To ie-
gāde tiks nodrošināta, ņemot aizņēmu-
mu Valsts kasē uz septiņiem gadiem.

Višķu SAC piegādāts 
specializētais mikroautobuss 

Višķu sociālās aprūpes centram pie-
gādāts specializēts 8-vietīgais mikro-
autobuss personām ar īpašām vaja-
dzībām, kas aprīkots ar pacēlāju un ir 
pielāgots 2-4 ratiņkrēslu nostiprināša-
nai un 1 nestuvju fi ksācijai. Mikroau-
tubusa iegādi par 48 570 eiro nodroši-
nāja SIA “TEHAUTO LATGALE”. 

Kopš 2008. gada centra iemītnieki 
tika pārvadāti ar mikroautobusu VW 
TRANSPORTET, kurš nebija aprīkots 
un neatbilda personu ar īpašām vaja-
dzībām (ratiņkrēslā, gulošo) pārvadā-
šanai, kā arī gadu no gada palielinājās 

tā apkopes izdevumi. No centrā dzīvo-
jošajiem klientiem, šobrīd ratiņkrēslā 
pārvietojas 11 klienti, izmanto palīglī-
dzekļus (staiguļus, spieķus) – 12 klien-
ti, guloši – 11 klienti, kurus ir jānogādā 
pie ģimenes ārsta, pie citiem ārstnie-
cības speciālistiem, tehnisko palīglī-
dzekļu centru utml. Mikroautobuss ir 
nepieciešams arī darbinieku pārvadā-
šanai, lai nodrošinātu SAC darbības 
funkcijas.

Realizēts projekts Sventes ezera zivju resursu 
aizsardzībai

Sventes ezers ir viens no dzi-
ļākajiem un tīrākajiem ezeriem 
Latvijā un lielākais Daugavpils 
novadā. Sventes ezera efektīvā-
kajai apsaimniekošanai tas tika 
nodots biedrībai “Sventes pērle”, 
kura jau 12 gadus seko ezera stā-
voklim, papildina zivju rezerves 
un cīnās ar malu zvejniekiem.

Šī gada martā Sventes pagasta 

pārvalde sadarbībā ar biedrību 
“Sventes pērle” un Zivju fonda 
atbalstu, iesaistījās Zivju fonda 
pasākumā “Zivju resursu aizsar-
dzības pasākumi, ko veic valsts 
iestādes vai pašvaldības, kuru 
kompetencē ir zivju resursu aiz-
sardzība” un š.g. maijā – jūnijā 
projekts “Materiāltehniskā aprī-
kojuma iegāde zivju resursu aiz-
sardzības pasākumiem Daugav-
pils novada Sventes pagastā” tika 
realizēts.

Sventes ezera zivju resursu aiz-
sardzībai tika iegādāti:

• Pulsar termokamera – Ther-

mal Imaging Scope Helion 
XP38

• Laivas dzinējs Suzuki DF 
5AS

• Dienas/nakts binoklis ATN 
BINOX-HD 4-16x

• Akumulatora trieciena urbj-
mašīna un ledus urbis

• LED lukturis FEWIX TK 72 
R

Projekta kopējais fi nansējums 
sastādīja EUR 6324,95, t.sk. Zivju 

fonda fi nansējums EUR 5629,21. 
Biedrības “Sventes pērle” fi nansē-
jums EUR 695,74.

Jaunais materiāltehniskais ap-
rīkojums ļaus vēl labāk apsaim-
niekot Sventes ezeru.
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Turpinās sadarbība ar Telavi pašvaldību Gruzijā
turpmākās sadarbības iespējas. Klāt-
esoši šajā pieredzes apmaiņas vizītē 
bija un draudzības saites stiprināja 
arī citu pašvaldību pārstāvji no Lietu-
vas, Igaunijas, Polijas, Baltkrievijas, 
Vācijas u.c. Ar sadraudzības partne-
riem no Vācijas Telavi pašvaldībai 
sadarbība notiek jau 30 gadu garumā. 

Ofi ciālā pieņemšana norisinājās 
Telavi universitātē, kur delegācijas 
apmainījās ar līdzpaņemtajām dāva-
nām. 

Telavi pašvaldība atrodas Gruzijas 
austrumu provincē Kaheti, Alazani 
upes ielejā. Telavi ir jauna pašvaldī-
ba, kas izveidojās 2014. gadā pēc paš-
valdību vēlēšanām Gruzijā. Līdz tam 
tā bija Kaheti reģiona Telavi adminis-
tratīvais centrs, kurā ietilpa arī ap-
kārtnes pagasti. Tāpēc, lai izveidotu 
jaunās pašvaldības struktūru, darbs 
bija milzīgs. Vēl joprojām pašvaldībai 
ir daudz darāmā, īpaši vērienīgs darbs 
jāveic ūdenssaimniecības un atkritu-
mu apsaimniekošanas jomā. Telavi 
pašvaldībā dzīvo 71 000 iedzīvotāju 
un to pārvalda 35 deputāti. Telavi 
pašvaldības galvu vēlē tiešās vēlēša-
nās. 

Ne velti Gruziju sauc par viesmī-
lības zemi. Telavi pašvaldībā viesus 
laipni sagaidīja tur dzīvojošā latviete 
Inga Gavare, kas allaž neizmēroja-
mā sirsnībā viesus no Latvijas uzņem 
savā ģimenes mājā. Inga Gavare aktī-
vi darbojas Gruzijas latviešu biedrībā 

un iegulda daudz pūļu, lai pēc iespējas 
vairāk cilvēku spētu iepazīt abu val-
stu kultūras mantojumu, turot vērtē 
dzimtenes tradīcijas un nododot tās 
nākamajām paaudzēm. Gruzijas lat-
viešu biedrības biedri aktīvi līdzdar-
bojas sabiedriskajā dzīvē. Par saviem 
līdzekļiem brauc uz Tbilisi, kas atro-
das 80 km attālumā no Telavi pašval-
dības, kur darbojas Svētdienas skola. 

Gruzija pamatoti lepojas ar nacio-
nālo virtuvi un nodarbojas ar vienu no 
galvenajiem uzņēmējdarbības veidiem 
– vīna darināšanu. Kā komentēja Ar-
vīds Kucins, arī Telavi pašvaldībā at-
rodas vērienīgas vīnogulāju plantāci-
jas, kas aizņem 5 000 ha lielu platību 
no 10 000 ha lielas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes. Ināra Nataro-
va papildināja, ka Telavi universitātē 
pasniedz vīnzinības, savukārt vīna ra-
žošanas tehnoloģijas studenti apgūst 
tūrisma fakultātē. Pilsēta tāpat ir ba-
gāta ar izglītības iestādēm – tajā at-
rodas 11 vispārējās izglītības mācību 
iestādes, t.sk. speciālā skola, tehniskā 
koledža, valsts universitāte, kā arī 
profesionālā mūzikas skola un māks-
las skola.

Telavi pašvaldības delegācija tika 
uzaicināta novembrī viesoties Dau-
gavpils novadā uz pasākumu, kas tiks 
veltīts Latvijas Republikas Neatkarī-
bas gadadienai. 

 Olga Davidova

Lai piedalītos Gruzijas neatkarības 
atjaunošanas 100. gadadienas svinī-
bās, Daugavpils novada delegācijā 
Sakrebulo Telavi pašvaldību Gruzijā 
apmeklēja Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Arvīds Ku-
cins, priekšsēdētāja otrais vietnieks 
Aivars Raščevskis un pašvaldības iz-
pilddirektores pirmā vietniece Ināra 
Natarova.

Lai veicinātu savstarpēju delegā-
ciju apmaiņu, iepazītos ar abu tautu 
kultūras mantojumu, tradicionālajām 
vērtībām un mūsdienu situāciju eko-
nomikā, kultūrā, izglītībā un sportā, 

šādas vizītes tiek rīkotas jau ne pir-
mo reizi. Telavi pašvaldības delegā-
cija Daugavpils novadā viesojās pēr-
nā gada jūnijā, savukārt pirms tam, 
2016. gada novembrī, Telavi pašval-
dībā novadu pārstāvēja Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska, priekšsēdētājas vietnieks 
Arvīds Kucins un pašvaldības izpild-
direktores 1. vietniece Ināra Nataro-
va, parakstot nodomu protokolu par 
sadarbību. 

Šādas vizītes tiek organizētas, lai 
satiktos ar kolēģiem sadraudzības 
pašvaldībā, pārrunātu un plānotu 

Daugavpils novadā viesojās Latvijas pašvaldību izpilddirektori 
1. jūnijā Daugavpils novada Kul-

tūras centrā “Vārpa” notika Latvijas 
Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) sanāksme, ko atklāja LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis, sveicot visus 
asociācijas 21 gada jubilejā.

Ar “Asat vasali!” ciemiņus uzrunāja 
Daugavpils novada domes priekšsēdē-
tāja Janīna Jalinska, uzteicot vietas 
un lietas, ar ko lepojas Daugavpils 
novads, – daudznacionālu kultūru 
un skaistu dabu, pašu cilvēkus, uzņē-
mējus un pašvaldības darbinieku ko-
mandu. Svētku reizē viņa sveica LPIA 
biedrus un pauda atzinību vērtīgajai 
tradīcijai, kas izpilddirektoriem ik 
mēnesi ļauj tikties dažādos novados 
un pilsētās un gūt neatsveramu pie-
redzi. Politiķes atziņai par stipru paš-
valdības izpildvaru, kas palīdz stipri-
nāt arī lēmējvaru, noteikti palīdzējusi 
tapt Daugavpils novada ilggadējās iz-
pilddirektores Vandas Kezikas piere-
dze.

 Izpilddirektoriem bija iespēja kopā 
ar novada speciālistiem ieskatīties 
tikai nelielā novada stūrītī Naujenes 
pusē. Viesi apmeklēja Naujenes No-
vadpētniecības muzeju, kas ir labs 
piemērs veiksmīgi realizētiem kul-
tūras projektiem Eiropas Savienības 
un pašvaldības programmu ietvaros, 
tāpat iepazina Slutišķu vecticībnieku 
sādžu un aizsargājamās dabas teri-
toriju “Augšdaugava”, kura saskaras 
ar kultūras mantojuma un tūrisma 
attīstības izaicinājumiem. Juzefovas 
muižas parkā Izpilddirektoru asoci-

ācijas valde, goda biedri un starptau-
tiskie sadarbības partneri no Čehijas 
izpilddirektoru asociācijas piedalījās 
Meža dienās, iestādot savus kociņus. 
Brīdi ar latgaliešu tautasdziesmām ie-
skandināja Naujenes pamatskolas fol-
kloras kopa “Rūžeņa”, savukārt atmi-
ņās par asociācijas dibināšanu dalījās 
asociācijas priekšsēdētājs Ivo Virsis.  
“1996. gadā pašvaldību izpilddirek-
tori sāka domāt par savas asociācijas 
veidošanu, jo sapratām, ka viens nav 
karotājs. Organiski radās vēlme izvei-
dot šādu asociāciju, lai profesionālajās 
tikšanās varētu dalīties ar pieredzi un 
gūt padomus  dažādu jautājumu risi-
nāšanā,” norādīja I.Virsis. 

Turpinājumā, izbaudot krāšņos lik-
teņupes lokus uz plostiem kapteiņa 
Ilmāra Locika vadībā un uzkāpjot 
Vasargelišķu skatu tornī, no kura 
paveras vēsturiskās 10 latu naudas 
zīmes attēls, izpilddirektoru sanāks-
me noslēdzās kultūras centrā “Vārpa” 
ar svinīgo sēdi un gadadienai veltītu  
koncertu. Līdz ar pateicības vārdiem 
tagadējiem un bijušajiem LPIA bied-
riem un sadarbības partneriem , no-
tika videofi lmas  “pirmatskaņojums”. 
Tā tapusi ar jauniešu organizācijas 
“Avantis” spēkiem radošās direktores 
Ilonas Bičevskas virsuzraudzībā un 
pašu izpilddirektoru aktīvu iesaisti 
tās tapšanā.

Elza Pučko

 Gunta Klismeta (LPS)
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SIA “Rubiki” Līksnas pagastā attīsta ražošanu

Guntars Vingris, paralēli pamatdar-
bam un uzņēmējdarbībai Rīgā, pirms 
septiņiem gadiem nolēma uzsākt no-
darboties ar lauksaimniecību dzimtajā 
Daugavpils novadā, turpinot meklēt 
veidus, kā attīstīt savu biznesu, nodi-
binot uzņēmumu SIA “Rubiki”.   “2011. 
gadā bija iespējams iegūt Eiropas Sa-
vienības līdzfi nansējumu nelauksaim-
nieciskās darbības attīstīšanai, lai 
varētu dažādot dzīvi laukos. Lauku 
cilvēki vasarā pamatā ir nodarbināti 
lauksaimniecības darbos, bet ziemā ir 
tukšais periods. Iedzīvotājam tas nozī-
mē samazinātus ienākumus un depre-
sīvu noskaņojumu. Man radās iespēja 
iegādāties šo zemes gabalu Līksnas 
pagasta Muncišķos, blakus Daugavpils 
– Rīgas šosejai, kur uzbūvēju angāru 
800m2 platībā.” 

Projekta ietvaros tika iegādāts arī 
darbagalds un dažādas mūsdienīgas 
iekārtas, kas ļāva izveidot plastma-
sas izstrādājumu ražotni. Šobrīd SIA 
“Rubiki” piedāvā plaša spektra pie-
dāvājumus – notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, sūkņu stacijas, pontonus, 
laipas, piestātnes, lielizmēra plastma-
sas izstrādājumus un citus specifi skus 
produktus.  Lielākā daļa produkcijas ir 
iekšzemes patēriņam un neliela daļa 
tiek eksportēta uz Krieviju. “2017. gads 
bija uzrāviena gads, kad sapratām, ku-
rus produktus varam visveiksmīgāk 
pārdot,” atzīst uzņēmējs. “Galvenais 
produkts, kas veidoja pusi no apgrozī-

juma, bija pontoni un peldošās piestāt-
nes. Tas bija patīkams un negaidīts 
pārsteigums. Otrajā vietā ir mazās 
attīrīšanas iekārtas privātmājām, kā 
arī dažādi citi specifi ski produkti, kas 
saistīti ar attīrīšanas procesu.”

Ražotnē tiek nodarbināti 5 strādnie-
ki, četri no tiem ir vietēji iedzīvotāji. 
Uzņēmējs uzskata, ka par darba roku 
trūkumu nevar sūdzēties, svarīgā-
kais, ir strādniekus pareizi motivēt un 
spēt noturēt. Vabolietis Kārlis Kudiņš 
pirms tam strādāja pamatuzņēmumā 
SIA “Ekostandarts” Rīgā un labprāt 
pieņēma piedāvājumu atgriezties Lat-
galē.  “Uz Rīgu vienmēr var paspēt 
aizbraukt, bet atgriezties uz šejieni ir 
grūtāk. Kamēr nepaspēju iedzīvoties 
Rīgā, nolēmu, ka ir jāatgriežas mājās. 
Veiksmīgi sakrita, ka daļa ražotnes 
tika izveidota Daugavpils novadā un 
es nācu tai līdzi,” stāsta Kārlis Kudiņš, 
kurš pilda ražošanas vadītāja pienā-
kumus. “Man ļoti patīk šis darbs, tas ir 
interesants un aizraujošs.” 

SIA “Rubiki” valdes loceklis Guntars 
Vingris norāda, ka uzņēmuma kapa-
citāte ir milzīga, šobrīd tiek strādāts 
tikai ar 30% jaudu.  Diemžēl Latvijas 
tirgus ir pārāk šaurs, tāpēc aktīvi tiek 
meklētas eksporta  iespējas, lai varētu 
kāpināt produktivitāti. 

 Elza Pučko

ERASMUS+ projekta ietvaros Biķernieku 
pamatskolā viesojās 3 valstu pārstāvji

Vasaras sākumā Eiropas Savienī-
bas ERASMUS+ projektā Nr.2016-
1-IT02-KA219-024427_2 “Radošā 
enerģija īpašu cilvēku aktivizēšanai” 
(LAB4S.P.A.C.E. “Special people acti-
vating creative energy”) ietvaros Biķer-
nieku pamatskolā viesojās pedagogi un 
izglītojamie no 3 Eiropas valstīm (Itā-
lija, Slovēnija un Spānija), kuri vēlējās 
uzzināt mūsu skolas pieredzi speciā-
lajā izglītībā, izglītojamo motivēšanā 
izmantot jaunās tehnoloģijas un labās 
prakses pārņemšana.

Notika nopietni sagatavošanās dar-
bi, Biķernieku pamatskolas komanda 
cītīgi darbojās, visi ieplānotie pasāku-
mi tika veiksmīgi īstenoti. Partneru 
pateicības vārdi par lielisku pasāku-
mu plānošanu, organizēšanu un norisi 
skanēja ne tikai nedēļas garumā, bet 
tika saņemti arī rakstiski. Partneriem 
bija lieliska iespēja iepazīt mūsu no-

vada un Latvijas kultūru, valodu, gūt 
priekšstatu par izglītības sistēmu Lat-
vijā, konkrēti, mūsu skolā.

Viesi, satiekoties ar izglītojamajiem 
un pedagogiem, visvairāk bija pār-
steigti par pozitīvo gaisotni, augsto 
organizatorisko līmeni un skolas teh-
nisko aprīkojumu. Uzņemot viesus, 
mūsu skola ir ieguvēja, jo rodas jaunas 
sadarbības iespējas ar Eiropas Savie-
nības izglītības iestādēm un arī mūsu 
skolas pārstāvjiem ir iespēja paplaši-
nāt savu redzesloku un prasmi uzņemt 
viesus.

Darbs projektā turpinās. Esam prie-
cīgi paziņot, ka projekta nākamā pie-
tura ir Slovēnija. Gribētos novēlēt visai 
komandai izturību un aktīvu darboša-
nos projektā!

L ilita Savčenko

Daugavpils novada Kultūras pār-
valde laikā no 2017.gada janvāra līdz 
2018.gada maijam īstenoja Sabiedrī-
bas integrācijas fonda fi nansētā pro-
jekta „Latviešu valodas apguve Dau-
gavpils novadā un pilsētā 2017/2018” 
aktivitātes- latviešu valodas apmācī-
bas kursus.

 Projekta mērķis bija nodrošināt mēr-
ķa grupai – pieaugušajiem Daugavpils 
novada un pilsētas iedzīvotājiem, ma-
zākumtautību iedzīvotāju pārstāvjiem 
un nepilsoņiem, kuri nav skolēni, bez-
darbnieki vai darba meklētāji, iespēju 
apgūt vai pilnveidot latviešu valodas 
zināšanas un prasmes.

Divu gadu laikā Daugavpils nova-
da kultūras centrā “Vārpa” intensīvos 
100 stundu latviešu valodas kursus 
apmeklēja 40 Daugavpils novada un 
pilsētas iedzīvotāji. Nodarbības no-
tika divas reizes nedēļā vakaros, lai 
strādājošiem būtu iespēja tos apmek-

lēt pēc darba. Ņemot vērā Daugavpils 
novada un pilsētas sociālās realitātes 
specifi skos aspektus, regulāri tika do-
māts par mācību metožu piemērošanu 
mērķauditorijai, integrējot apmācību 
programmā arī kultūras un mākslas 
jomas aspektus (Naujenes novadpēt-
niecības muzeja, Raiņa mājas Berķe-
nelē, DNKC amatierteātra “Trešais 
variants” izrāžu, izstāžu apmeklēša-
na DNKC “Vārpa”), tādējādi veidojot 
auditorijas izpratni par latvisko kul-
tūrvidi. Latviešu valodas uzlabotās 
zināšanas  paaugstināja viņu prasmes 
patērēt informatīvo telpu latviešu va-
lodā un labāk piemēroties darba tirgus 
prasībām. 

 Kursu noslēgumā dalībnieki kārtoja  
Valsts izglītības satura centra  organi-
zēto valsts valodas prasmju pārbaudi. 
Tās rezultāti parādīja, ka  80%  kur-
santu ir paaugstinājuši valsts valodas 
prasmes par vienu vai divām pakāpēm. 

Terēzija Ūbele
projekta vadītāja

Latviešu valodu kursos apguva 40 iedzīvotāji
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P E R S O N Ī B A

Inga Krekele -  profesionāla pirtniece ar jurista grādu
Šogad Daugavpils un Ilūkstes no-

vadu partnerība “Kaimiņi” atzīmē pa-
stāvēšanas 15 gadu jubileju. Šo gadu 
laikā sabiedriskā labuma organizāci-
ju vadījusi un roku uz pulsa turēju-
si Inga Krekele. Pirms pāris gadiem 
kļuvusi par profesionālu pirtnieci un 
pārcēlusies no lielpilsētas tuvāk da-
bai, viņa atzīst, ka jūtas laimīga.  

- Pastāsti par sevi – kur esi 
dzimusi, skolojusies. 

Inga Krekele: Dzimusi esmu te-
pat Daugavpilī, bet ar saknēm dziļi 
laukos. Pirmās paaudzes pilsētniece. 
Mācījos Daugavpilī, tad aizbraucu 
studēt uz Rīgu, kur kādu laiku pa-
strādāju Satiksmes ministrijā. Ātri 
vien sapratu, ka Rīga ir pārāk liela 
priekš manis. Nolēmu atgriezties 
mājās. Atgriešanos veicināja Dien-
vidlatgales NVO atbalsta centra va-
dītāja Valda Kudiņa uzaicinājums 
pastrādāt sabiedriskajā organizācijā. 
Tā kopš 2003. gada darbojos partne-
rībā “Kaimiņi”. Kādu laiku apvienoju 
darbu ar pasniedzējas amatu Baltijas 
Krievu institūtā, kur mācīju starp-
tautisko attiecību tiesības, jo esmu 
ieguvusi maģistra grādu šajā jomā, 
lai gan nevienu dienu par juristu ne-
esmu strādājusi. Darbs partnerībā 
tik ļoti aizrāva un bija sirdij tuvs, ka 
varu teikt, ka esmu laimīgs cilvēks, jo 
mans darbs ir arī mans hobijs. 

- Kāds bija partnerības 
“Kaimiņi” izveides process?

I.K.: Viss sākās ar Lielbritānijas 
fi nansētu projektu, kura noslēgu-
mā 2003. gadā reģistrējām biedrību 
“Daugavpils rajona partnerība”. Fak-
tiski bija tā – es atnācu un man bija 
jāvada organizācija ar entuziasma 
pilniem cilvēkiem, kuri pirmā projek-
ta ietvaros sapratuši, ka kopā var pa-
veikt labas lietas un ir pamēģinājuši 
mazo projektu fi nansējuma burvību. 

Beidzās Lielbritānijas fi nansējums 
un iestājās tukšums. Projekts nos-
lēdzies, bet ko darām tālāk?  Mums 
paveicās, ka radās brīnišķīgs risinā-
jums -  pateicoties SEB bankai un tās 
Daugavpils fi liāles vadītājam Viktora 
Krola kungam, kurš darbojās partne-
rības padomē, tika izveidots Kopienu 
fonds. Es šo fondu administrēju, to-
mēr bija skaidrs, ka fi nanšu līdzekļi ir 
nepietiekami, lai segtu organizācijas 
administrācijas izmaksas. Lai papil-
dus nopelnītu, man sākās mežonīgais 
projektu laiks, kad nereti bija jāvada 
pieci projekti vienlaicīgi. Viens liels 
skrējiens. Tomēr bija arī forši, jo vi-
su laiku bija jādomā un jātur roka uz 
pulsa, lai sevi nodrošinātu ar darbu 
un atalgojumu. Tāpēc sāku strādāt 
par pasniedzēju arī Baltijas Krievu 
institūtā, lai justos stabilāk. 

Tālāk sekoja Sabiedrības Integ-
rācijas fonds un vēl citas mazākas 
programmas. 2004. gadā iestājāmies 
Eiropas Savienībā un mums solīja, ka 
būs pieejama LEADER programma. 
Nu tik būs! Nevienam šādas piere-
dzes nebija, nezinājām, ko gaidīt, kā 
visu veidot. Tā kā mēs Latgalē bijām 
trīs partnerības – Daugavpilī, Rēzek-
nē un Balvos, kas bija izveidojušās 
Lielbritānijas fi nansējuma ietvaros, 
un Daugavpilī bija veiksmīgākais 

piemērs, kā partnerība turpina dar-
boties, tad visa Latvija, tai skaitā 
Zemkopības ministrijas speciālisti, 
brauca pie mums mācīties, rakstīt 
Ministru kabineta noteikumus un 
smelties pieredzi. Mums bija tas gods 
būt par pieredzes nesējiem tālāk, lai 
arī pārējā Latvijā tiktu izveidotas 
vietējās rīcības grupas. 

Jāsaka, ka visu šo gadu laikā mans 
lielākais atbalsts ir bijis vietējo ko-
pienu koordinatoru tīkls, kā arī Part-
nerības padome, kuras sastāvs gan 
ir mainīgs. Nemainīgi šo gadu laikā 
padomes priekšsēdētājs ir Aivars 
Rasčevskis, kas šo lietu gan pārzina, 
gan atbalsta. 

- Vai līdz ar iestāšanos Ei-
ropas Savienībā, darbs kļuvis 
mierīgāks un sakārtotāks?

I.K.: Jā, bija iestājušies “biezie” lai-
ki. Daugavpils un Ilūkstes novadu 
teritorijām no ES tika novirzīti 1.5 
miljoni eiro. ES paredz naudu arī ad-
ministratīvajiem izdevumiem, tāpēc 
arī par to vairs galva nesāpēja. 2020. 
gadā šis lielais LEADER administrē-
šanas projekts beigsies. (Ietur pauzi) 
Kaut kāds turpinājums sekos, bet vēl 
grūti spriest, kā tas izskatīsies. Jū-
nijā piedalījos konferencē Bulgārijā, 
kur mēs par to diskutējām. Izskatās, 
ka nākotnē LEADER programma ap-
vienos vairāku fornu fi nansējumu, lai 
nodrošinātu vispusīgu pieeju vietē-
jās teritoijas attīstībai. Periodi, kad 
fi nansējums nav pieejams, ir stresa 
pilns, tomēr liek būt visu laiku formā. 
Jāatzīst, ka ES fi nansējums ir maz-
liet izlutinājis, jo vairs neatliek laika, 
spēka un iedvesmas citiem, mazā-
kiem projektiņiem. 

- Vai var teikt, ka biedrības 
ir aktīvas un vairs nav skubinā-
mas? 

I.K.: Sākotnēji, pirms lielā fi nan-
sējuma, bija nepieciešams biedrības 
skubināt, lai tās veidotos, noticētu 
sev un virzītos uz priekšu. Mēs zinā-
jām, ka nāks ES iespējas, tāpēc bija 
svarīgi izveidot pamatu, lai būtu, kas 
spētu apgūt šos līdzekļus. Jāsaka 
gan, ka šobrīd ir pieejams liels fi nan-
sējums, bet ir arī jākārto mežonīgi 
daudz papīru, kas pieprasa profesio-
nālu pieeju. Ir prieks, ka tās organi-
zācijas, ar kurām mēs sākām sadar-
boties, ir izaugušas gana spēcīgas, lai 
spētu ar to tikt galā, tomēr skumdi-
na, ka papīru kalnos pazūd cilvēks. 
Tāpēc gribās biežāk rīkot dažādas 
tikšanās ar biedrību cilvēkiem, lai 
par viņiem atcerētos un celtu saulītē. 

- Kuri realizētie projekti 
tev sagādājuši vislielāko ganda-
rījumu?

I.K.: Šajos gados ir bijis ļoti daudz 
rotaļu laukumu! (Smejas) Tas ir sa-
protams, jo ir jāsakārto infrastruktū-
ra, lai cilvēkiem būtu, kur atpūsties 
ar bērniem. Grūti ir izcelt kādu vienu 
projektu. Atceros pirmo starptautisko 
projektu 2006. gadā, kad mēs ar Dau-
gavpils novada jauniešiem devāmies 
uz Ziemeļīriju pieredzes apmaiņas 
braucienā. To vidū bija tie jaunieši, 
kuri šobrīd vada Daugavpils novada 
jaunatnes lietas. Tā bija iedvesmojo-
ša pieredze. 

- Kā veicas ar 
uzņēmējdarbības pro-
jektiem laukos?

I.K.: Sākotnēji part-
nerības mērķis bija mu-
dināt vietējo cilvēku ini-
ciatīvu, lai viņi paskatās 
sev apkārt un saprot, ko 
var izdarīt sabiedrības 
labā. Tikai vēlāk sākās 
uzņēmējdarbības projek-
ti. Ar uzņēmējdarbības 
projektiem nav viegli, 
jo cilvēki ir kūtrāki, ne-
gribīgāk uzņemas sais-
tības, mēģina tikt galā 
paši ar saviem spēkiem. 
Uzņēmējdarbību attīstīt 
ar ES fi nansējumu, nozī-
mē uzņemties saistības 
un uzlikt sev zināmus 
rāmjus. Jaunajam uzņēmējam jābūt 
ļoti pārgalvīgam un 100% pārliecinā-
tam par savu ideju, turklāt sākotnēji 
ir jāiegulda savs fi nansējums.  Pama-
tā no uzņēmējdarbības esam atbalstī-
juši jau esošus uzņēmumus. 

Mēs arī nedrīkstam atbalstīt tī-
ro lauksaimniecību. Ja es izdomā-
šu audzēt kartupeļus lielā vairumā, 
tas negūs atbalstu. Savukārt, ja es 
pie savas kartupeļu plantācijas vē-
lēšos izveidot čipsu rūpnīcu, tad jā. 
Pēdējā laikā ir vērojama patīkama 
tendence, ka tie cilvēki, kas uzreiz 
pēc skolas aizbrauca uz ārzemēm 
pelnīt lielo naudu un meklēt laimes 
lāci, sāk saprast, ka mājās tomēr ir 
labāk un atgriežas. Man pavisam ne-
sen bija pāris konsultācijas ar tādiem 
uzņēmīgiem cilvēkiem, kas saka, ka 
viņiem ir bizness Lielbritānijā, bet 
grib dzīvot Latvijā. Viņu redzējums 
par uzņēmējdarbības vidi laukos gan 
ir mazliet rožains. Doma, ka man ta-
gad ir zemes gabals ezera krastā, es 
uzbūvēšu pirtiņu, dzīvošu laimīgi un 
tik skaitīšu naudiņu, diemžēl, neat-
bilst realitātei. Tomēr ir prieks, ka 
viņi atgriežas, viņiem ir savi resursi 
un uzkrātā pieredze. Nepieciešams 
tikai nedaudz viņiem paskaidrot, ka 
idejai par pirtiņu ezera krastā jābūt 
klāt vēl kādam pakalpojumam, lai 
tas nodrošinātu uzņēmuma ilgtspēju. 
Cilvēki atgriežas, turklāt ar sākum-
kapitālu, tāpēc atkrīt problēma, ka 
uzņēmējdarbību nevar uzsākt šī fak-
tora dēļ. 

Pozitīvi, ka kādā brīdi jaunieši sā-
ka pārņemt vai veidoja klāt pie eso-
šajām vecāku saimniecībām savas 
saimniecības. Viņiem redzējums par 
saimniekošanu ir savādāks nekā 
esošajiem zemniekiem, tāpēc viņi ir 
vairāk gatavi iesaistīties pārstrādē, 
nodrošināt produktam ilgāku dzī-
votspēju. Piemēram, Bebrenē tiek 
audzēti ziedkāposti un brokoļi – arī 
tas ir veiksmes stāsts, kad cilvēks, 
pastrādājis ārzemēs, apskatījies, kā 
tur viss notiek, atgriezās savā nelie-
lajā zemes gabalā un izveidoja savu 
saimniecību. Viņi ne tikai audzē, bet 
arī iegādājās saldējamo piekabi, ta-
gad domā par pārstrādes iespējām, 
lai produktu padarītu vēl pievilcīgā-
ku. Tie paši arbūzi Ilūkstē! Kas to 
varēja iedomāties, ka Latvijā var iz-

augt tik labi un garšīgi arbūzi! Tepat 
Kalkūnes pagastā jaunietis nolēmis 
audzēt un pārstrādāt upenes, Sven-
tes pagastā – kartupeļus. Tie ir labie 
piemēri.

- Pastāsti, kā Tu pievērsies 
pirts lietām. 

I.K.: Es varu teikt, ka esmu divreiz 
laimīgs cilvēks, jo abi mani hobiji un 
sirdslietas ir arī mans darbs. Gan 
darbs partnerībā, gan tas, ko esmu 
apguvusi Pirts skolā. Vienkārši, vie-
nā brīdī strādājot, nolēmu, ka man 
vajadzētu vēl kaut ko pamācīties. Pil-
nīgi nejauši ieraudzīju sludinājumu, 
ka Aglonā tiek veidota pirtnieku gru-
pa. Es aizbraucu un tas man izvērsās 
četru gadu ilgās mācībās, kurās iegu-
vu profesionālo izglītību. Es jau sme-
jos, ka pirtnieks ir mana pirmā profe-
sija, jo, absolvējot augstskolu, ieguvu 
tikai akadēmisko grādu. Tāpēc man 
ir akadēmiskais grāds jurispruden-
cē un profesija – pirtnieks (smejas). 
Pirts skola pavēra citas zināšanas 
par to neizzināto pasauli, ko mēs va-
ram sev un tuvajiem sniegt no pļavās 
un mežos atrodamajiem resursiem. 

Vienu brīdi mēs ļoti intensīvi ar 
kolēģīti Dzintru Abaroni braucām 
izbraukumos, jo nevienai no mums 
nebija savas pirtiņas. Tad kolēģe ti-
ka pie savas pirts Višķos, savukārt 
es vēl esmu procesā uz šo mērķi. Tū-
līt man taps pirtiņa un viss notiks 
daudz intensīvāk. 

- Vai pati arī dodies pļavās 
un mežos, lai ievāktu dabas vel-
tes?

I.K.: Protams. Šis pavasaris gan 
bija neprātīgs, jo viss bija saziedējis 
vienlaicīgi! Nepaspēju savākt māllē-
pes, kad jau bija gaiļbiksītes un tūlīt 
pat arī raspodiņi. Liepas pat pumpu-
ros! Mēs jau smējāmies, ka Jāņu vai-
nagā nebūs, ko likt galvā, viss pārzie-
dēs.

- Vai visas dabas veltes Tev 
ir pazīstamas vai sākumā pļavā 
devies ar botānisko grāmatu? 

I.K.: Es zināju tikai tik daudz, cik 
man vecmamma bija stāstījusi un vā-
kusi dažādus ziedus tējām. Pēc vec-
mammas aiziešanas, neviens ar to 
vairs nenodarbojās. Kad sāku mācī-
ties Pirts skolā, sapratu, ka tas man 
patīk un interesē. Protams, ir labi, ja 
pirms tam ir bijusi medicīniskā vai 
farmaceitiskā izglītība, bet var arī 
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strādāt uz sajūtām. Turklāt ir pieeja-
mas fantastiskas grāmatas. Vēl la-
bāk – ir gudri cilvēkiem, kuriem var 
piezvanīt un palūgt padomu. 

- Kā mainījās Tavs dzīves-
veids pēc Pirts skolas pabeigša-
nas?

I.K.: Mana dzīve iegrozījās tā, ka 
es no pilsētas pārcēlos uz mazpilsētu, 
Subati. Līdz ar to man tagad ezera 
krastā top pirtiņa, kas ir mans sap-
ņu piepildījums. Pārcelšanās dabīgi 
turpinājās ar priežu čiekuru ievārī-
jumu vārīšanu, tad zāļu tējām, un 
šobrīd, lai neaizmirstu visas iema-
ņas, es atkal esmu atgriezusies Pirts 
skolā, kur strādāju par pasniedzēju, 
mācu jaunajiem pirtniekiem teorētis-
ko pēršanu. Tas ļauj atsvaidzināt zi-
nāšanas, trenēties un kaut ko jaunu 
uzzināt. Tas ļauj man arī uz mirkli 
apstāties un pamanīt, ka liepas jau ir 
pumpuros. Kad es to būtu pamanīju-
si, ja man nevajadzētu iet ar groziņu 
tās ievākt? Skrienot arī nepamanītu 

skaistos saulrietus un saullēktus. Te 
viss notiek. 

- Tātad,  dzīves kvalitāte ir 
uzlabojusies, pārceļoties dzīvot 
uz laukiem?

I.K.: Pilnīgi noteikti. Mums ir zem-
nieku saimniecība, ar gaļas lopiem, 
sienu. Lai gan pati ar izkapti ne-
pļauju, jebkurā gadījumā, tagad zinu 
vairāk par lauksaimniecības lietām, 
nekā zināju līdz šim. Dzīve ir apgrie-
zusies kājām gaisā! Ja tālajā 2003. 
gadā man bija grūti sevi iedomāties 
dzīvojam Rīgā, tad šobrīd es vairs 
nespēju iedomāties sevi dzīvojam tik 
lielā pilsētā kā Daugavpils. 

Lai gan saimniecībā audzējam gaļas 
lopus, mājās ēdam cūkgaļu. Kā tajā 
teicienā par kurpnieku bez kurpēm. 
Jo mēs zinām – ja nodosim lopiņu, tas 
ienesīs naudu, ko varēs ieguldīt tālāk 
saimniecībā, nevis vienkārši apēst. 
Tagad man ir arī pilnīgi cits skatī-
jums uz steikiem. Parādījusies inte-
rese par liellopu gaļas nogatavināša-

nu, antekrotiem, kā pareizi nobarot, 
lai būtu marmora gaļa utt. Tā ir pa-
visam cita māksla. Es jau prātoju, ka 
vajadzētu iet mācīties, ja ne gluži par 
miesnieku, tad, kā šīs ķermeņa daļas 
pareizi pagatavot (smejas). 

- Saimniekojat kuplā ģime-
nē?

I.K.: Es tiku uzreiz pie gatavas ģi-
menes – pie vīra un trim bērniem. Ve-
cākais dēls jau ir pieaudzis, viņam ir 
25 gadi, pats sev saimnieks, savukārt 
jaunākajam dēlam ir 12 un meitai – 
10 gadi. Sākums nebija viegls, bet pa-
līdzēja tas, ka pamazām sāku mainīt 
sevi un savu attieksmi pret lietām. 
Ja sākotnēji man bija svarīgi, lai viss 
noritētu pēc mana prāta, tad vēlāk 
sapratu, ka nav jēgas par to nervozēt. 
Vai no tā kaut kas mainīsies, ja kāda 
lieta tiks nolikta citā vietā, nevis tur, 
kur es to noliku? Nekas nemainīsies! 
Tāpēc sāku mainīties pati, mācījos 
piekāpties un darīt lietas savādāk. 
Tikai tā var atrast kopīgu valodu un 

visu sarunāt. 
- Kā Tu parasti pavadi 

Jāņus?
I.K.: Manas Jāņu svinēšanas tra-

dīcijas ir tradicionālas, ar sadziedā-
šanos estrādē un lielā ugunskura ku-
rināšanu. Tomēr, pēc mācībām Pirts 
skolā, mani vairāk sākušas uzrunāt 
latviskās Jāņu svinēšanas tradīcijas. 
Es cenšos Jāņus atzīmēt 21. jūnijā, 
īstajos saulgriežos. Man ir bijusi fan-
tastiska pieredze Baltinavā ar Līgo 
dziesmu dziedāšanu, saulītes pavadī-
šanu un sagaidīšanu, pēršanos Jāņu 
nakts pirtiņā. Tas bija vienreizējs 
piedzīvojums, ko es labprāt gribētu 
ieviest savās mājās. Ar laiku tas no-
teikti izdosies, vajag tikai sasmelties 
pieredzi.

 Ar Ingu Krekeli sarunājās
 Elza Pučko

Pirts meistari un cienītāji tikās Višķos

Pulcējot pirts meistarus un pirts cie-
nītāji no vairākiem Latvijas novadiem 
un Lietuvas, Višķu estrādē, pie skaistā 
Luknas ezera, notika “Latvju pirts un 
zāļu festivāls 2018” . Tik liela mēro-
ga pasākums, kas veltīts pirts tēmai, 
Latgalē notika pirmo reizi. Tai laikā 
vadošie pirtnieki vadīja meistarklases, 
tematiskās lekcijas un radošās darbnī-
cas par augu tēmu. Šāds pasākums trīs 
gadus notika Zemgalē, taču, pirtnieku 
skaitam augot, nolemts to rīkot visā 
Latvijā. 

Pirts meistare Dzintra Abarone no 
Višķiem atzīst, ka ir gandarījums, 
ka beidzot šāds pasākums notiek arī 
Latgalē, jo arī šeit ir krietni pieaudzis 
pirtnieku skaits, kuri skolojušies Pirts 
skolā. Pēdējos gados Pirts skolu ir ab-
solvējuši 300 pirtnieki un pirts meista-
ri. Arī “Pirts skolas” absolventes Marija 
Kozlovska un Ilze Vabale no Rēzeknes 
demonstrēja savas apgūtās prasmes, 
apmeklētājiem dodot iespēju izbaudīt 
sauso pērienu. “Strādā pirtnieks, strā-
dā slota un tādā veidā cilvēkam tiek 
sniegta nepieciešamā relaksācija, bau-
da un sirdsmiers. Pirts sniedz jaunu 
elpu.”

Ikviens interesents varēja izbaudīt 
gan tradicionālus, gan mazāk zināmus 
pirts rituālus ar zemenēm, kadiķiem, 
bambusa kociņiem, putām un citām 

Noslēgumā pirts, vēstures, folkloras, 
valodas un latviskās dzīvesziņas jomas 
profesionāļi un autoritātes vienojās 
kongresā “Kas ir latvju pirts”, kurā 
tika izveidots protokols par to, kādas ir 
latvju pirts pamatvērtības senču kul-
tūrmantojuma un šodienas dzīvesziņas 
kontekstā. Protokolā galvenais akcents 
likts uz garīgās un fi ziskās veselības 
atjaunošanu, izmantojot dabas enerģi-
ju. “Māls, dzintars, ūdens, saule, koki, 
lapas, ziedi - latviskā pirtiņā jāizmanto 
tas, kas mums ir apkārt,” pārliecināta 
Dzintra Abarone. 

Pasākums noslēdzās ar Kārļa Rudra 
Jirgena un Andra Kiviča koncertu.  

Festivālu organizēja biedrība “Lau-
ku partnerība “Lielupe”, Daugavpils 
un Ilūkstes novadu partnerība “Kai-
miņi” un biedrība “Sateka”, sadarbībā 
ar biedrību “Latvju pirts un SPA asoci-
ācija” un Višķu pagasta pārvaldi. Fes-
tivāls ir Leader starpvalstu sadarbības 
projekta “Dabas spēks un pirts tradīci-
jas – sev, ģimenei un biznesam!” pasā-
kums.

Elza Pučko 
Raksts tapis sadarbībā ar Latgales 

Reģionālo televīziju.

metodēm. Paralēli notika arī izzino-
šas lekcijas par pirts augu audzēšanas 
īpatnībām, sievietes dabas taku, rūg-
tajiem augiem sadzīvē un citām vērtī-
gām zināšanām. 

Pasākumā varēja aplūkot arī foto-
grāfi ju izstādi “Mans tautas tērps” ar 
krāšņiem tautastērpiem un šo tērpu 
īpašnieku stāstiem par savām goda 
drānām. Višķu estrādē notika arī tau-

tas tērpu parāde, kurā Dienvidlatgalei 
raksturīgo tautas tērpu demonstrēja 
arī Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāja Janīna Jalinska. Katra no 
dāmām pastāstīja par savu tērpu, kā 
tas radies un kurai Latvijas pusei rak-
sturīgs. Pēc tā sekoja vasaras saulgrie-
žiem raksturīgais uguns rituāls, sme-
ļoties spēku no dabas un dziedot spēka 
dziesmas. 
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Festivālā “Svētku prieks” talantus rādīja 720 novada skolēni

Saulītes bagātīgi lutinātiem, Dau-
gavpils novada izglītības iestāžu skolē-
niem mācību gads noslēdzās ar krāšņu 
jaunrades festivālu “Svētku prieks”, 
kurā tika dots skanīgs starts vasaras 
brīvlaikam un pelnītai atpūtai. Fes-
tivālā bērni un jaunieši saviem vien-
audžiem, vecākiem un atbalstītājiem 
demonstrēja savas plašās talanta 
šķautnes. 

Festivālā piedalījās 720 novada sko-
lēni un skolotāji, tostarp skolu koru 
un vokālo ansambļu, deju kolektīvu, 
folkloras kopu dalībnieki, vides ekspe-
rimentu komandas, mākslas pulciņa 
un plenēra dalībnieki, pirmsskolu un 
novada Sporta skolas audzēkņi, kā 
arī marionešu teātra, instrumentālā 
ansambļa un mūsdienu deju grupu da-

lībnieki. Tāpat pasākuma norisēs palī-
dzīgu roku sniedza vairāki brīvprātīgie 
jaunieši. Kā norādīja festivāla organi-
zatore Jolanta Urbāne, novada skolēni 
ir tik talantīgi, ka nereti skolā darbojas 
vairākos pulciņos, tāpēc arī pasāku-
mā bija jāpaspēj gan kuplināt koristu 
rindas, gan izdejot deju soļus, gan arī 
izteiksmīgi nodeklamēt Latvijai veltītu 
dzeju.   

Pasākumā tika suminātas arī skolas, 
kuras šajā mācību gadā uzrādījušas 
vislabākos rezultātus interešu izglītī-
bā un mācību olimpiādēs novada, re-
ģionālajā un valsts mērogā. Pateicības 
rakstus un Sertifi kātus par fi nanšu 
līdzekļu piešķiršanu skolu direktoriem 
pasniedza Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska, paš-

valdības izpilddirektore Vanda Kezika 
un Izglītības pārvaldes vadītāja Janita 
Zarakovska. 

Pamatskolu grupā:
Kalupes pamatskolai – 1. vieta  mācī-

bu olimpiāžu un 1. vieta interešu izglī-
tībā (250 eiro naudas balva)

Medumu pamatskolai – 2. vieta mā-
cību olimpiādēs un 3. vieta interešu iz-
glītībā (180 eiro)

Lāču pamatskolai – 3. vieta mācību 
olimpiādēs (100 eiro)

Naujenes pamatskolai – 2. vieta inte-
rešu izglītībā (80 eiro)

Vidusskolu grupā: 
Špoģu vidusskola -1. vieta mācību 

olimpiādēs  un 2. vieta interešu izglītī-
bā (330 eiro)

Sventes vidusskola – 2. Vieta mācību 
olimpiādēs un 3. Vieta interešu izglītī-
bā (180 eiro)

Vaboles vidusskolai – 3. vieta mācību 
olimpiādēs un 1. vieta interešu izglītī-
bā (230 eiro)

“Izglītības iestādes šos fi nanšu lī-
dzekļus varēs novirzīt pēc saviem ie-
skatiem, ņemot vērā vajadzības. Go-
dinātās skolas pelnīti ir guvušas šīs 
balvas, gada garumā izcīnot teicamus 
rezultātus olimpiādēs un aktīvi darbo-
joties ārpusskolu pasākumos. Izsaku 
lielu pateicību skolu direktoriem, pe-
dagogiem un skolēniem, kas ir devuši 
šos rezultātus,” pateicās Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja Janīna 

Jalinska.  
Jāatzīmē, ka republikas mērogā ir ie-

gūtas piecas godalgotas vietas  krievu 
valodā, latviešu valodā, matemātikā 
un divas zinātniski pētniecisko darbu 
konferencē. Krievu valodā Špoģu vi-
dusskolas skolniecei Valērijai Ļebedo-
kai iegūta Atzinība, Rainitai Zavadskai 
no Kalupes pamatskolas ir 3. vieta lat-
viešu valodā, Aleksejam Ņekraševičam 
no Špoģu vidusskolas Atzinība mate-
mātikā, kā arī iegūtas divas 3. vietas 
zinātniski pētnieciskos darbos  Sventes 
vidusskolas skolēniem Jevģenijai Ka-
ļinčukai un Valentīnam Meinartam. 
Bērni, kuri šogad sasniedza vislabākos 
rezultātus, tika sumināti mācību gada 
noslēguma dienā, saņemot Pateicības 
rakstus un veicināšanas naudas bal-
vas. Tāpat Pateicības rakstus saņēma 
skolotāji par ieguldīto darbu, sagatavo-
jot bērnus novada vai republikas olim-
piādēm. 

Ar gandarījumu par mācību gada no-
slēgumu, festivāls izskanēja kā skaists 
Daugavpils novada skolēnu sveiciens 
Latvijas valsts dzimšanas dienā, kā arī 
solis, gatavojoties XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 
2020. gadā. 

Pasākumu fi nansiāli atbalstīja Dau-
gavpils novada dome.

 Elza Pučko

Saulgriežu darbnīcā Vabolē veidoja trejdeviņu ziedu vainagus
Vasaras saulgriežu vakarā Vabo-

les pagasta etnogrāfi skais ansamblis 
“Vabaļis” pulcējās  ābeļdārzā, lai vei-
dotu krāšņus Jāņu ziedu vainagus un 
pušķus. Visa laba Jāņu zāle, kas aug 
Jāņu vakarā – šo seno patiesību ap-
liecināja arī vabolietes, vainagos pinot 
trejdeviņus ziedus. Ansambļa vadītāja 
Iveta Skrinda uzskata, ka vispopulārā-
kā Jāņu zāle ir margrietiņa, tomēr arī 
citām zālītēm piemīt savs maģiskais 
spēks. Tā, piemēram, sarkanais ābo-
liņš un rudzupuķe vajadzīgs skanīgai 
balsij, vīgrieze līdz pret saaukstēšanos 
un nervu kaitēm, kalmei piemīt ļoti 
laba smarža un tā palīdz uzlabot at-
miņu, vībotne ir “sievu zāle”, bet ozol-
lapas sniedz stiprumu. “Visas Jāņu 
zāles – gan tās, kuras liek vainagos, 
gan ziedu pušķos,  der zāļu tējām. Zie-
diņus liek tējā, bet kātiņus sadedzina 
ugunskurā,  lai sadeg ar visu nelabo,” 
pamācīja Iveta. 

“Meitenes droši galvā var likt ozolla-
pu vainagu, nebaidoties, ka paliks vī-
rišķīgas. Mums repertuārā ir dziesma, 
kurā dzied “es savam Jānītim, pinu 
rožu vainadziņu”. Ja jau puišiem liek 
rožu vainadziņu, kāpēc lai meitenes arī 
nevarētu galvā likt ozollapas?” atbildes 
tautasdziesmās meklēja Aina Pabērza. 

Zīmīgi, ka Vaboles pagasta pārval-
dē strādā trīs Jāņi. Arī etnogrāfi skais 
ansamblis “Vabaļis” ir bagāts, jo viņu 
pulkā ir Jānis Gipters. “Tikai Jānim 
vārda dienu svin visa valsts!” smejas 
Aina Pabērza, uz ko Jānis Gipters ne-
daudz sērīgi piebilst, ka Valentīns 14. 
februārī sācis ar viņu konkurēt. Jānis 

ir īsts saimnieks, kura sētā katru gadu 
notiek līgošana. “Pie manis nāk bez uz-
aicinājuma, jo zina, ka notiks svinēša-
na. Atnes man vainagu, uzdāvina mā-
jas alu un līgojam,” stāsta gaviļnieks. 
“Nezinu, kā es pie sava vārda tiku, 
bet, visticamāk, tas noticis pēc vecmā-
miņas prāta. Nežēlojos, ka man ielika 
tādu vārdu. Arī savu dēlu nosaucu par 
Jāni, turklāt viņam dzimšanas diena ir 
trīs dienas pēc Līgo svētkiem.”

Kad vainadziņi nopīti, “Vabaļas” cie-
nāja ar gardiem Jāņu sieriem. “Biez-
piens, ķiplociņš, dillītes un sāls. Manas 
pašas gotiņas biezpiens. Šāds siers zem 
sloga jānotur vismaz dienu,” ar savu 
recepti lepojas Anna Rubene. Savu vei-
kumu ļāva degustēt arī Iveta Skrinda. 
“Mani siera gatavošanas mākslā skolo 
vīramāte. Grūtākais šajā procesā ir, lai 
nepievelk pie poda apakšas, visu laiku 
jāmaisa. No malas skatoties liekas, ka 
viegli, bet, kad pats ķeras klāt – nav tik 
vienkārši, vajag roku piešaut. Vēl jau 
sieru ietekmē piena treknums un laika 
apstākļi,” pārliecināta Iveta. 

Skaisti izrotātām galvas rotām un 
krāšņiem tautastērpiem, “Vabaļas” 
devās tālāk uz Starptautiskā folklo-
ras festivāla “Baltica 2018” pasākumu 
“Vasaras Saulgriežu svētki” Dagdā, lai 
piedalītos svētku nakts lielkoncertā ar 
dejām, dziesmām un rotaļām. 

Elza Pučko 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2018. gada 28. jūnijswww . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v10

Jaunieši ielīgoja Raiņa mājā Berķenelē
robežu, bet arī pazīstamā rakstnieka 
Raiņa bērnības dzīvesvietu.

Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti 
jaunieši no tādiem Daugavpils nova-
da pagastiem kā Medumi, Maļinova 
un Dubna, Kalkūnes pagasta sieviešu 
vokālais ansamblis „Pērles”, kā arī la-
bāko rezultātu sniedzēji komandu ak-
tivitātēs. 

Īpašu paldies vēlamies teikt Rai-
ņā mājas Berķenelē direktorei Inesei 
Bērziņai, Kalkūnes pagasta kultūras 
menedžerei Allai Izranovai, kerami-
ķei Mairitai Folkmanei, Sieviešu vo-
kalajam ansamblim „Pērles”, jauniešu 

komandām no Dubnas, Maļinovas un 
Medumu pagasta. 

Pasākuma organizētāji: Kalkūnes 
pagasta jaunieši un jaunatnes lietu at-
bildīgā Natālija Polovaja.

Pasākums tika organizēts ar Dau-
gavpils novada domes un Latgales 
reģiona attīstības aģentūras ar Valsts 
kultūrkapitāla fonda un Latvijas 
valsts mežu fi nansiālu atbalstu.

Natālija Polovaja
 Inese Bērziņa

21. jūnijā Raiņa mājā Berķenelē  
Daugavpils novada jaunieši  ar biedrī-
bas “Bekas” atbalstu organizēja  pasā-
kumu, kur  bija  iespēja ne tikai aktīvi 
un lietderīgi pavadīt laiku, bet arī pie-
dzīvot vienu no senākajiem un tradicio-
nālākajiem latviešu tautas svētkiem – 
Ielīgošanu. 

Pasākums „Ielīgošana pie Jāņa” 
svinīgi tika atklāts Jāņa Raiņa mājas 
klētī, kur visus dalībniekus sagaidīja 
vakara vadītājas un nama māte tradi-
cionālajos latviešu tautas tērpos. 

Tika piedāvātas meistardarbnīcas 
(koka gravēšanas, cukurgailīšu izga-
tavošanas, pirts slotu un zāļu vainagu 
izgatavošanas, keramikas šķivju pa-

gatavošanas  u.c.), dalībnieki varēja  
piedalīties   orientēšanās pastaigas 
konkursā, tika aicināti baudīt skābeņu 
zupu un veldzēt izslāpumu ar kvasu.

Kopš šī gada Berķenelē tiek realizēts 
projekts „Randenes vasara”, kura ie-
tvaros tiek veidots Saules labirints. Arī 
pasākuma dalībniekiem bija iespēja 
papildināt jau esošo saules labirintu ar 
sevis stādītu koku.

Pasākuma noslēgumā visi klātesošie  
akcijas „Izgaismo Latviju” ietvaros ie-
dedza 6 ugunskurus Berķeneles dārzā 
un kopā ar Kalkūnes vokālo ansambli 
”Pērles ”dziedāja  latviešu spēka dzies-
mas, kas saulgriežu dienā izgaismoja 
un ieskandināja ne tikai mūsu valsts 

Operācija “Penseja” un citi līgo piedzīvojumi Višķos 

23.jūnijā, pašā Līgo vakarā, Viš-
ķu estrādē notika svētku uzvedums 
“Operaceja “Penseja” i cyti Kazimira 
Adamoviča pīdzeivõjumi”, pulcējot ap 
diviem tūkstošiem skatītāju.

Vakara gaitā tika risināti jauni iz-
aicinājumi galvenā varoņa Kazimira 
Adamoviča (aktieris Ritvars Gailums) 
dzīvē, kurš sapņoja par svinīgu aizie-
šanu pensijā. Tomēr šarmantās Veņas 
(Veneranda Zeile) un viltīgās Broņas 
(aktrise Kristīne Veinšteina) sacensība 
par Kazimira sirdi visu pārvērta īstā 
mīlas trīsstūrī, piepildot pasākumu ar 
jokiem, skatītāju konkursiem, asprā-
tībām un labu garastāvokli ikvienam 
apmeklētājam.

Uzvedumu muzikāli bagātināja 
gan populāri mūziķi Dainis Skutelis, 
Sandis Ulpe, Juris Ostrovskis, gan 
grupas “Latgales Dāmu Pops” un “Da-

basu Durovys”, gan amatiermākslas 
kolektīvi – Višķu sabiedriskā centra 
jauniešu vokālais ansamblis “Anima 
Corde”, Daugavpils novada Kultūras 
centra “Vārpa” tautas deju ansamblis 
“Līksme” un folkloras kopa “Dyrbyni”. 
Uzveduma noslēgumā tika iedegts lie-
lais svētku ugunskurs. Savukārt Jāņu 
nakts zaļumballē muzicēja Dainis Sku-
telis un līdz pat rītam izturīgākos līgo-
tājus lustināja grupa “Mõrys Olūts”.

Līgo svētku svinēšanu Višķu estrā-
dē, gleznainā Luknas ezera krastā, 
jau piekto gadu rīkoja Daugavpils no-
vada pašvaldības aģentūra “TAKA”. 
Pasākumu atbalstīja Daugavpils no-
vada dome, Višķu pagasta pārvalde un 
sponsori. 

Anna Briška
Inese Minova
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Pirmo reizi novadā piecas ģimenes izmantoja atelpas brīža pakalpojumu

Deinstitucionalizācijas (DI) projekta 
ietvaros pirmo reizi Daugavpils novadā 
tika īstenots atelpas brīža pakalpojums 
– tas paredz bērna ar invaliditāti īslai-
cīgu aprūpi un uzraudzību pie pakalpo-
juma sniedzēja, tādējādi dodot iespēju 
vecākiem iegūt laiku sev. Atelpas brīdi 
novada pieciem bērniņiem nodrošināja 
Aleksandrovas internātpamatskola Da-
gdas novadā, piedāvājot pilnu aprūpi, 
ēdināšanu, saturīga laika pavadīšanu, 
pašaprūpes spēju uzlabošanas nodarbī-
bas, pastaigas un speciālistu konsultā-
cijas. Vienuviet bija pieejami psihologa, 
speciālā pedagoga, speciālās izglītības 
skolotāja, ārstnieciskās vingrošanas 
terapeita, ritmikas skolotāja un medicī-
nas māsas pakalpojumi. Vecākiem ne-
bija jāraizējas arī par bērna nogādāša-
nu uz aprūpes vietu un atpakaļ mājās. 
Kā norāda Daugavpils novada Sociālā 

dienesta vadītāja Anna Jegorova, vecā-
ki par sniegto iespēju bija ļoti priecīgi 
un pateicīgi, lai gan sākotnēji viņus bija 
jāpierunā un individuāli jāpārliecina. 
Tomēr to, ka viņu atvases bija drošās 
rokās un aprūpēti, liecināja bērnu smai-
di un pozitīvās emocijas, kad vecāki, pēc 
divu nedēļu atpūtas, atbrauca viņus 
vest mājās.  “Tā kā tas bija pirmais atel-
pas brīža pakalpojums, atzīšos, ka sāku-
mā man bija bažas, kā varēs atstāt sma-
gus bērniņus šeit, svešu cilvēku rokās. 
Tomēr tagad esmu pārliecinājusies, ka 
Aleksandrovas internātpamatskolā ir 
ļoti zinošs un prasmīgs kolektīvs, pat 
aprūpējot ļoti smagus bērniņus. Es kā 
Sociālā dienesta vadītāja esmu ļoti ap-
mierināta ar šo pakalpojumu,” atzīst 
A.Jegorova. 

“Pērn mēs saņēmām licenci sniegt 
atelpas brīža pakalpojumus un Dau-

gavpils novads ir pirmie, kuriem šo 
pakalpojumu sniedzām. Lai varētu 
pilnvērtīgi sniegt šo pakalpojumu, mēs 
pārkvalifi cējām aukles par aprūpētā-
jām. Līdz ar to viss personāls bija sa-
gatavots un kvalifi cēts. Protams, bija 
satraukums, kā tiksim galā. Par trīs 
bērniņiem ar vieglākiem veselības trau-
cējumiem mēs nešaubījāmies, ka tik-
sim galā, vairāk raizējāmies par diviem 
guļošajiem bērniņiem, jo tā mums bija 
jauna pieredze. Vissmagākās klientes 
māmiņa ļoti detalizēti izstāstīja mums, 
kā vajag rūpēties par viņas bērniņu, 
sarakstīja instrukciju pa stundām un 
mēs, rūpīgi to izpildot, veiksmīgi tikām 
galā,” gandarījumu pauda Aleksandro-
vas internātpamatskolas direktore Ani-
ta Malinovska.  Direktore pastāstīja, ka 
aprūpe tika nodrošināta visu diennakti, 
katru dienu klātesoša bija arī medicīnas 
māsa, kura palīdzēja arī situācijās, kad 
bija jānodrošina enterālā barošana caur 
zondi. A.Malinovska norāda, ka par 
atelpas brīža pakalpojumu jau interesi 
ir izrādījis Ilūkstes, Preiļu, Ludzas un 
pat Siguldas novads. 

Māmiņa Inta Liepiņa no Nīcgales pa-
gasta nešaubījās, ka ir jāizmanto atel-
pas brīža pakalpojums. “Es uzticējos 
mūsu sociālajiem darbiniekiem, jo viņi 
lieliski dara savu darbu. Ar dēlu regulā-
ri sazvanījāmies, pārliecinājos, ka viņš 
ir apmierināts. Es noteikti izmantošu šo 
pakalpojumu vēlreiz, jo manam dēlam 
tā ir labāk. Viņš ir sabiedrībā, spēlējas, 
tiek nodarbināts ar dažādām aktivitā-
tēm, ko mājās tik lielā mērā nav iespē-
jams nodrošināt. Pa šīm divām nedēļām 
es paspēju izdarīt mājas darbus, kurus 

ar tik aktīvu bērnu grūti paveikt, tāpat 
bija iespēja atpūsties un mazliet savest 
kārtībā savu privāto dzīvi. Liels paldies 
par šo atbalstu!” pateicīga ir Inta. Pozi-
tīvām emocijām piepildīts bija arī dēls 
Agris, kurš pastāstīja, ka viņam visla-
bāk patika peldēties un rotaļāties ar 
citiem bērniem, jo novada bērniņi tika 
iesaistīti arī paralēli notiekošajā starp-
tautiskajā nometnē bērniem ar īpašām 
vajadzībām. 

Ikviens vecāks, kura aprūpē ir bērns 
no 4 līdz 18 gadiem, var pieteikties uz 
atelpas brīža pakalpojumu pie pagasta 
sociālā darbinieka vai Sociālajā dienes-
tā, Rīgas ielā 2. Svarīgi, ka šo pakalpoju-
mu bez maksas līdz 30 diennaktīm gadā 
var saņemt jebkura ģimene, kuras bēr-
nam ir Veselības un darbspēju eksper-
tīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) 
atzinums par īpašas kopšanas nepiecie-
šamību. Ikviens vecāks, kurš aprūpē šā-
dus bērniņus, ir tiesīgs atpūsties, atgūt 
spēkus un pasargāt sevi no izdegšanas 
sindroma. Jāatzīmē, ka atelpas brīža 
pakalpojuma sniegšana pieciem novada 
bērniem izmaksāja 2860 eiro, kas 100% 
apmērā tika segts no projekta fi nanšu 
līdzekļiem. 

“Mūsu sabiedrība varbūt nav piera-
dusi to pieņemt, vecāki mazliet baidās 
un kautrējas, ka mums ir tādi bērni. 
Nav jākautrējas! Ir jāiet un jāpieņem 
atbalsts un palīdzība, jo tas sniedz la-
bumu mūsu bērniem,”  citus vecākus 
iedrošina Inta. 

Elza Pučko 

Bērni apguva mentālo aritmētiku
No 14. līdz 21. jūnijam Daugavpils 

novada 12 bērni ar invaliditāti vecu-
mā no 7 līdz 14 gadiem piedalījās arī 
Mentālās aritmētikas nometnē Aglo-
nas novadā. Nometni organizēja Preiļu 
novada biedrība “Sofi ja” un tā tika fi -
nansēta no Daugavpils novada Sociālā 
dienesta budžeta 1440 eiro apmērā.

Mentālā aritmētika ir metode, ar 

kuru var panākt, lai bērni matemātiku 
uztver ar prieku. Taču svarīgākais esot 
tas, ka metode spēj uzlabot bērna sek-
mes ne tikai matemātikā, bet arī citos 
priekšmetos, atvieglo valodu apguvi, 
attīsta pirkstu motoriku un stimulē 
izmantot visu prāta potenciālu. Kā 
norāda eksperti, šī metode bērniem ar 
īpašām vajadzībām palīdz integrēties 

sabiedrībā, uzlabo uzmanības notu-
rēšanas spēju un koncentrāciju, kuru 
šādiem bērniņiem bieži pietrūkst. No-
metnē bērni ne tikai trenēja uzmanību 
un atmiņu, bet arī atpūtās sportojot, 
piedaloties radošajos un tematiskajos 
pasākumos, kā arī apmeklējot populā-
rākos apskates objektus Aglonā. 

Jāatzīmē, ka no 17. līdz 26. jūlijam 

Demenes pagasta Kumbuļos plānota 
ikgadējā vasaras nometne 50 bērniem 
no augsta riska ģimenēm. Nometne, 
kura tiek fi nansēta no Daugavpils no-
vada pašvaldības budžeta, nodrošinās 
bezmaksas atpūtu bērniem no 9 līdz 16 
gadiem. 

Elza Pučko 

Novadā tikās Latvijas Sociālo dienestu vadītāji 
Latvijas pašvaldību sociālo dienestu 

vadītāju apvienība (LPSDVA), sadar-
bībā ar Daugavpils novada domi un 
Sociālo dienestu, Pārresoru koordinā-
cijas centru un Labklājības ministriju 
organizēja semināru visas Latvijas 
sociālo dienestu vadītājiem, lai dalītos 
pieredzē un apspriestu sociālās jomas 
aktuālākos jautājumus. Ciemiņus svei-
ca Daugavpils novada Sociālā dienesta 
vadītāja Anna Jegorova un Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska.

Uzsvars seminārā šoreiz tika likts 
uz aktuālākajiem jautājumiem par 
bērniem ar garīgās attīstības traucēju-
miem, bērnu aizsardzību un vardarbī-
bas pret sievietēm mazināšanu. Semi-
nāra gaitā radās spraigas diskusijas, 
apliecinot, ka šīs tēmas šobrīd prasa 
steidzamu risinājumu, tomēr tās nav 
iespējams uzgult tikai uz sociālo dar-
binieku pleciem, bez citu profesionāļu 
piesaistes. Daugavpils novada Sociālā 
dienesta vadītāja Anna Jegorova arī 

akcentēja, ka Sociālais dienests vien-
mēr cenšas risināt un sniegt pakalpo-
jumus cietušajiem bērniem un sievie-
tēm, bet tas notiek sadarbībā ar Valsts 
policijas darbiniekiem, Bāriņtiesu un 
tiem speciālistiem, kuri pārzina šo 
jomu. ‘”Protams, vardarbības gadījumi 
notiek  arī Daugavpils novadā. Lai tos 
risinātu, darbiniekam ir jābūt profesio-
nālim ar noteiktu zināšanu kopumu.”

Tikpat aktuāli ir bērni ar garīgās 
attīstības traucējumiem. “No Latgales 
reģiona Daugavpils novadā deinstitu-
cionalizācijas projekta ietvaros ir plā-
nots vislielākais pakalpojumu skaits, 
tāpēc mums priekšā ir apjomīgs darbs. 
Mēs jau esam sākuši šos pakalpojumus 
ieviest praksē, piemēram, sniedzot tā 
saucamo atelpas brīdi vecākiem, kuri 
audzina bērnus ar īpaši smagiem trau-
cējumiem,” pastāstīja A.Jegorova. Drī-
zumā klientiem plānots piedāvāt arī 
psihologa un reitterapijas pakalpoju-
mus.
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Vecāku forumā Jūrmalā tika skaidrotas gaidāmās izmaiņas mācību saturā 
nevis tas, kurš māca, bet viņš būs bēr-
na virzītājs. Pagaidām reformas plāns 
ir tikai uz papīra, bez konkrēta satu-
ra, tāpēc grūti saprast, kā tas izpaudī-
sies reālajā dzīvē,” iespaidos dalījās D. 
Aleksejeva. “Bērnam ļaus attīstīties, 
atbilstoši savam tempam, nebūs norā-
dīti konkrēti uzdevumi, kas jāsasniedz. 
Piemēram, fi zkultūrā vairs nebūs jāiz-
pilda konkrēti normatīvi , jaunais mo-
delis paredzēs, ka katram bērnam būs 
jāmācās disciplīnas, kuras varēs veikt 
savā, individuālā tempā. Forumā tika 
arī vaicāts, vai bērniem tiks uzdoti mā-
jas darbi, bet ekspertu atbildes bija iz-
vairīgas.”

Špoģu vidusskolas skolotāja gan no-
rāda, ka kopumā ir noskaņota pozitīvi. 
“Pārmaiņas un izaugsme vienmēr ir 
vajadzīgas. Tikai nevajag nosodīt veco 
modeli, kā kaut ko sliktu un slavēt jau-

no modeli, kā ļoti labu. Svarīgāk ir visu 
ieviest pakāpeniski, jo mani uztrauc, 
pa kuru laiku skolotājs spēs tik ātri 
pārorientēties uz jauno saturu. Uz pe-
dagogiem gulstas ļoti liels slogs, tāpēc 
būtu labi, ja vecāki viņus atbalstītu.” 

Dace Aleksejeva atzīst, ka kopumā 
vecākiem trūkst izpratnes un iesaistes 
esošajos procesos, tāpēc forums bija no-
derīgs, lai vecākus iedvesmotu pārmai-
ņu ieviešanas procesiem savās skolās 
un citu vecāku informēšanai. Par jau-
nās reformas ieviešanu, tās tempu un 
saturu vēl lems Saeima. 

 Elza Pučko

6. jūnijā Jūrmalas Kultūras centrā 
notika Vecāku forums “VECĀKI 2030”. 
Tā mērķis bija informēt un skaidrot 
vecākiem izmaiņas mācību saturā, 
izmaiņu ieviešanu, skolēnu zināšanu 
vērtēšanu un citus jautājumus. Foru-
mu organizēja aktīvie skolēnu vecāki, 
kuriem rūp, lai izglītības fokusā būtu 
bērna intereses. Tajā piedalījās arī 14 
uzaicinātie vecāki un pedagogi no Dau-
gavpils novada un pilsētas izglītības 
iestādēm. 

Forumā tika apspriests izstrādātais 
mācību satura un pieejas piedāvājums, 
kas pakāpeniski tiks ieviests Latvijas 
skolās, lai rezultātā skolēni attīstītu 
svarīgas zināšanas, prasmes un at-
tieksmes dzīvei 21. gadsimtā. Foruma 
saturs tika veidots sadarbībā ar Valsts 
izglītības satura centra īstenotā ESF 
projekta “Kompetenču pieeja mācību 

saturā” jeb “Skola 2030” ekspertiem. 
Pēc lekcijām sekoja piecas tematis-

kās darbnīcas, ļaujot vecākiem izvēlē-
ties, kuras divas tēmas viņus vairāk 
interesē – sociālā un pilsoniskā mācību 
joma, veselība un fi ziskās aktivitātes, 
valodu mācību joma, pirmsskolas joma 
vai pašvadības un sociāli emocionālā 
mācīšanās.  

Pasākumā piedalījās arī Špoģu vi-
dusskolas pirmskolas skolotāja Dace 
Aleksejeva, kura ir arī mamma diviem 
bērniem,  no kuriem jaunākais dēls ap-
meklē pirmsskolas trīsgadnieku grupu, 
bet vecākā meita nupat pabeidza 2.kla-
si. “Forumā mums detalizēti izstāstīja, 
ko jaunā reforma paredz ieviest. Tas 
skanēja skaisti un saprotamā valodā, 
tomēr, kad vecāki sāka uzdot konkrē-
tus jautājumus, atbildes īsti neizska-
nēja. Reforma paredz, ka skolotājs būs 

Vaboles skolēni AHHAA zinātnes centrā
AHHAA ir zinātnes centrs, kura gal-

venais uzdevums ir iepazīstināt ar zi-
nātni un iedrošināt to atklāt ar prieku. 
AHHAA misija ir veicināt zināšanas 
aizraujošā un neierastā veidā. AHHAA 
devīze ir: “Domāsim rotaļīgi!”. Savas 
misijas izpildīšanai AHHAA maina 
mācīšanās vērtību nostāju, veicina mo-
tivāciju mācīties visa mūža garumā un 
veido zinātnisku, uz zināšanām balstī-
tu domāšanas veidu.”-tā var izlasīt zi-
nātnes centra mājas lapā.

Par to, ka zinātniskas lietas var uz-
tvert rotaļīgi un interesanti pārliecinā-
jās arī Vaboles vidusskolas 30 skolēni 
un skolotāji, kad projekta “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču at-
tīstībai” ietvaros apmeklēja Igaunijas 
zinātnes centru. 3000m2 platība va-
rējām izmēģināt dažādus eksperimen-
tus, kas saistīti ar fi ziku, matemātiku, 
bioloģiju. Tie ir ūdens eksperimenti, 
kas dažādu kustību rezultātā rada fan-
tastiskas darbības un ķermeņu pār-
vietošanās, tie ir gravitācijas eksperi-

menti, kas rada cilvēka kustības spēju 
haosu, kas ļauj brīvi pārvietoties ar 
velosipēdu pa trosi 4m augstumā, tie 
ir pacēlāji, kas ļauj viegli pacelt savu 
ķermeņa svaru lielā augstumā, tie ir 
matemātikas eksperimenti, kas liek 
noticēt neticamajam. AHAA centrā 
varējām vērot jauno jūras briesmoņu 
telpu ar iespaidīga izmēra un krāsu 
dzīvniekiem. Centrs rada fantastis-
ku jaunatklājumu prieku, jo katrs tā 
stūrītis paver kādu interesantu faktu 
– gan krēsls, kas ir stabils ar pārzāģē-
tām kājām, gan kabīne, kas kustina 
apmeklētājus neiespējamos leņķos un 
pagriezienos, gan jautrais foto stūrītis, 
kur balona sprādzieniņš rada smieklī-
gu efektu. Patīkami, ka daudzi skolēni 
jautāja skolotājiem – kā tas var būt, kā 
tas rodas, kāpēc ir tā? Tātad zinātkāre 
ir radīta!

Ingrīda Litiņa 
Vaboles vidusskolas skolotāja

Ar zivju resursiem papildināti četri ezeri 

Ar Zivju fonda atbalstu, jūnijā četri 
Daugavpils novada ezeri tika papildi-
nāti ar jauniem zivju resursiem.

Višķu pagasta Luknas ezerā tika 
ielaisti 20 000 līdaku mazuļi ar vidē-
jo svaru 6,2 grami. Zivtiņas piegādāja 
SIA “Rūjas zivju audzētava”.  Luknas 
ezerā ir noteikta licenzētā makšķerē-
šana, tāpēc  plēsējsugām ir noteikts 
lielāks spiediens izķeršanai, kā arī lī-
daka ir viens no labākajiem ezera zivju 
“sanitāriem”. Kopējā projekta summa 
ir 6025,80 EUR, no kurām 80% sedza 
Zivju fonds. 

Tāpat, ar 100% Zivju fonda atbalstu 
3888,40 eiro apmērā, tika realizēts pro-
jekts materiāli tehniskās bāzes uzlabo-

šanai, iegādājoties jaunu gumijas laivu 
un laivas dzinēju. Tā kā Luknā mak-
šķernieku kontrole un malu zvejniecī-
bas izskaušana tiek veikta jau ļoti sen, 
iepriekšējais motors bija kalpojis jau 

no 1999.gada. Arī līdzšinējā laiva bija 
pirmsākumos daudz cietusi no malu-
zvejnieku atstātām lamatām. Jāatzīst, 
ka ilgie gadi ezeru apsaimniekošanā ir 
sekmējusi, ka malu zvejniecības gadī-

jumi šajos ezeros ir novērojami tikai 
kā izņēmuma gadījumi, tāpat arī mak-
šķernieki kļuvuši daudz apzinīgāki. 
Ņemot vērā arī, ka plēsīgas zivis ir lais-
tas katru gadu, tas šobrīd ir uzskatāms 
par zivīm bagātu un stabilu ezeru. 

Ar 12 000 zandartu mazuļiem papil-
dināts arī Vīragnas ezers. Projektam 
tika atvēlēti 3600,96 EUR, no kuriem 
Zivju fonds sedzis 74%, bet arodbiedrī-
ba, kura apsaimnieko ezeru, piedalījās 
ar 26% līdzfi nansējumu.  Jāatzīmē, ka 
Vīragnas ezerā licenzētā zveja un zivju 
resursu papildināšana notiek tikai otro 
gadu. Pērn ezers tika papildināts ar lī-
daku mazuļiem. 

Tāpat projekta „Daugavpils nova-
da Demenes pagasta “Čerņavas un 
Dervānišku ezera zivju resursu papil-
dināšana” ietvaros, Čerņavas ezerā 
tika ielaisti 5000 un Dervānišku ezerā 
4000 līdaku mazuļu. Projekta kopējas 
izmaksas 2700,72 eiro, no kurā Zivju 
fonda fi nansējums ir 89% jeb 2403,64 
eiro,  Daugavpils novada pašvaldības 
līdzfi nansējums 11% jeb 297,08 eiro.
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Izsludināta Jauniešu garantijas papildu uzņemšana 30 profesijās 
Profesionālās izglītības iestādēs visā 

Latvijā līdz 31. augustam izsludinā-
ta Jauniešu garantijas papildu uzņem-
šana jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 
gadiem, kuri ir bez darba. Uzņemšana 
notiek 30 darba tirgū pieprasītās profe-
sijās, kuras var apgūt 1 gada laikā bez 
maksas.

Jaunieši, kas vēlas pieteikties mā-
cībām, var būt vakarskolas skolēni, 
iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai stu-
dēt nepilna laika studiju programmās 
augstskolā. Potenciālie audzēkņi var 
būt reģistrējušies arī Nodarbinātības 
valsts aģentūrā kā darba meklētāji 
vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt 
bezdarbnieka pabalstu.

Jāņem vērā, ka jaunieši nevar būt 

nodarbināti, atrasties akadēmiskajā 
vai bērna kopšanas atvaļinājumā, kā 
arī būt pilna laika studenti. Lai pie-
teiktos mācībām, nepieciešama pamat-
izglītība, vidējā izglītība vai vidējā pro-
fesionālā izglītība, taču var būt iegūta 
arī augstākā izglītība.

Mācību laikā jaunieši saņem stipen-
diju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja ir 
sekmīgi, kā arī nepieciešamos mācību 
līdzekļus un bezmaksas vietu dienesta 
viesnīcā. Savukārt kvalifi kācijas prak-
ses laikā programma apmaksā ceļa iz-
devumus un naktsmītni, ja tas nepie-
ciešams.

Jauniešu garantijas profesiju klāsts 
pirms katras uzņemšanas tiek saska-
ņots ar darba devējiem, un šoreiz to sa-

rakstā ir tādas darba tirgū pieprasītas 
profesijas kā lietvedis, šuvējs, apdares 
darbu strādnieks, kokapstrādes iekār-
tu operators, manikīra un pedikīra 
speciālists, frizieris, vizāžists, lokmeti-
nātājs, atslēdznieks, virpotājs, zobārs-
ta asistents, māsas palīgs, dārzkopis, 
fotogrāfs, kā arī pavāra palīgs, kondi-
tora palīgs un citas profesijas.

Pieteikšanās norit 21 profesionālās 
izglītības iestādē visā Latvijā līdz 31. 
augustam. Ar visām Jauniešu garan-
tijas profesijām, izglītības iestādēm, 
uzņemšanas noteikumiem un priekš-
rocībām var iepazīties VIAA mājasla-
pā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Kopš 2014. gada VIAA īstenotās Jau-
niešu garantijas projekta profesionālās 

izglītības programmas absolvējuši jau 
vairāk nekā 6000 jauniešu. Kā liecina 
veiktās absolventu aptaujas, Jauniešu 
garantijā iegūtā kvalifi kācija ir pozitī-
vi ietekmējusi jauniešu konkurētspēju 
darba tirgū. Pusgadu pēc izlaiduma 
72% jauniešu strādā, turklāt puse no 
viņiem – projektā iegūtajā profesijā.

Projekta Jauniešu garantija aktivi-
tāti “Sākotnējās profesionālās izglītī-
bas programmu īstenošana Jauniešu 
garantijasietvaros” fi nansē ar Eiropas 
Savienības Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda 
atbalstu, kā arī no Latvijas valsts bu-
džeta.

Novada vieglatlētikas čempionātā pārākā bija Vaboles pagasta komanda
Višķu stadionā noritēja Daugav-

pils novada čempionāts vieglatlētikā, 
kurā startēja sportisti no Daugavpils 
un Krāslavas novada, kā arī Dau-
gavpils pilsētas. Daugavpils novadu 
pārstāvēja astoņas pagastu koman-
das – Naujene, Vabole, Skrudaliena, 
Kalupe, Višķi, Līksna, Laucese un 
Tabore.  Čempionātu atklāšanā veik-
smīgus startus novēlēja Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska. 

Izcīņa par medaļām notika vairā-
kās disciplīnās un sektoros vīriešu, 
sieviešu un jauniešu konkurencē. 
Sacensības notika tāllēkšanā, trīs-
soļlēkšanā, lodes grūšanā, šķēpa me-
šanā, augstlēkšanā, 100, 400, 800 un 

1500 metru skrējienā, kā arī 300m un 
400 m barjerskrējienā. Saldais ēdiens 
bija jauktā stafete 4x100metros, kur 
veiksmīgākā bija Naujenes pagasta 
komanda, kurai pa pēdām sekoja Viš-
ķi un Kalupe. 

Paralēli individuālajiem vērtēju-
miem un medaļu izcīņai, notika arī 
komandu vērtējums novada pagastu 
komandām. Rezultātā, ar 221 punk-
tiem visspēcīgākā izrādījās Vaboles 
pagasta komanda, ar 171 punktiem 
sudrabu ieguva Naujene, bet ar 165 
punktiem bronzu saņēma Skrudalie-
nas pagasta komanda. 

Elza Pučko 

Kalkūnē sagaidīja vasaru

Pasākuma laikā varēja piedalīties 
gan stafetēs un spēlēs, meistardarb-
nīcās “Gaisa balonu fi gūras” un “Ra-
ķete”, kā arī piepūšamajās atrakcijās 
bērniem, kuras, pateicoties Kalkūnes 
pagasta pārvaldes  bērniem bija pie-
ejamas par brīvu. Ar dejām priecēja 
Kalkūnes pagasta pārvaldes deju ko-
lektīvs “Vivat Kalkūni”. Bija prieks 
redzēt kuplās  ģimenes, kuras aktīvi 
piedalījās visās norisēs un priecājās 
par svētkiem. 

Nslēgumā notika sacensību rezultā-
tu apkopošana un, protams, uzvarētāju 
apbalvošana.  Galveno balvu “Stiprā-
kā ģimene Kalkūnes pagastā” vinnē-
ja aktīvā Aņisimovu ģimene. Kopā ar 

Kalkūnes pagasta iedzīvotājiem tika 
uztaisīta kopbilde par piemiņu Latvi-
jas jubilejai. 

Paldies jaunatnes lietu atbildīgajai 
Natālijai Polovajai un viņas palīgiem, 
paldies sporta organizatoram Gļebam 
Zujevam, bibliotekārei Tatjanai Rosov-
skai un arī visiem tiem, kuri palīdzēja 
organizēt svētkus.  Paldies visiem, kuri 
atnāca un piedalījās  mūsu pasākumā! 
Mēs tiešām satikām siltu un skaistu 
vasaru! 

Alla Izranova
Kalkūnes pagasta pārvaldes

Kultūras menedžere 
Šogad jau trešo reizi Kalkūnes pa-

gastā 16.jūnijā  notika “Vasaras sagai-
dīšanas svētki”. Pēc svētku atklāšanas, 

notika Latvijas simtgadei veltīts skrē-
jiens pa Randenes ciemu - skrēja gan 
mazie, gan pusaudži, gan pieaugušie.
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I Z S O L E S

Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2018. gada 24. jūlijā plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība (starpgabals) 
„Jaunrumpiški” ar kadastra apzīmē-
jumu 4486 002 0167   1.69 ha platī-
bā, kas atrodas Daugavpils nova-
da. Skrudalienas pagastā, ~5.7 km 
attālumā no Skrudalienas ciemata 
un 16.7 km attālumā no Daugavpils 
pilsētas administratīvās robežas. Ap-
kārtnē dominē Lauksamniecībā iz-
mantojamās zemes, viensētu apbūve, 
meža teritorijas. Piebraukšanas ie-
spējas pie zemes vienības vērtējamas 
kā ierobežotas – tieša piebraucamā 
ceļa nav. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR  
2228.00.

 2018. gada 24. jūlijā plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība (starpgabals) 
ar kadastra apzīmējumu 4488 004 
0036    8.72 ha platībā, kas atrodas 
Daugavpils novada Sventes pagastā, 
~8 - 9 km attālumā no Sventes ciema-
ta un ~25 km attālumā no Daugav-
pils pilsētas administratīvās robežas. 
Apkārtējo ainavu zemes gabala tu-

vumā pamatā veido meža zemes un 
lauksaimniecības zemes. Piebraukša-
nas iespējas pie zemes vienības vērtē-
jamas kā ierobežotas.

Objekta sākotnējā cena –  EUR  
18 806.00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. 
panta ceturtās daļas pirmajā punktā 
var iepazīties ar izsoles noteikumiem 
un reģistrēties izsolei mēneša laikā 
kopš paziņojuma publicēšanas Lat-
vijas Republikas ofi ciālajā izdevu-
mā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils 
novada domē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pilī 12., 19. kabinetā (darbdienās no 
plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš 
samaksājot reģistrācijas maksu EUR 
14.00 (četrpadsmit euro 00 centi) un 
nodrošinājumu 10% apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma sākumce-
nas.

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

Reģistrācija pāvesta Svētajai Misei Aglonā 
sāksies 8. jūlijā

24. septembra pēcpusdienā pāvests 
Francisks svinēs Svēto Misi Aglonā, uz 
kuru ir aicināti visi ticīgie un labas gri-
bas cilvēki. Lai sagatavotu infrastruk-
tūru un noorganizētu ērtu dalībnieku  
ierašanos, no 8. jūlija līdz 19. augus-
tam norisināsies reģistrācija Svētajai 
Misei Aglonā. 

Reģistrēties būs iespējams kato-
ļu draudzēs un mājaslapā www.pa-
vestsLatvija2018.lv.  

Viena persona varēs reģistrēt vairā-
kus cilvēkus, norādot viņu vārdu, uz-
vārdu, ierašanās veidu Aglonā un savu 
kontaktinformāciju. Tiem, kas reģis-
trēsies internetā, būs jānorāda baznī-
ca, kurā vēlas saņemt ieejas kartes. 

Ieejas kartes Svētās Mises dalībnieki 
varēs saņemt no 9. septembra.

Plašāku informāciju par reģistrāciju 
var iegūt mājas lapā www.pavestsLat-
vija2018.lv, kā arī pie draudžu prāves-
tiem. 

Kā iepriekš tika ziņots, 22. - 25. sep-
tembrī Baltijas valstis apmeklēs pā-
vests Francisks. 22. un 23. septembrī 
viņš viesosies Lietuvā, 24. septembrī 
- Latvijā, bet 25. septembrī – Igauni-
jā. Ofi ciālā vizītes programma vēl nav 
publicēta, bet zināms, ka no rīta viņš 
tiksies ar valsts prezidentu, politiķiem, 
diplomātiem, sabiedrības pārstāvjiem, 
noliks ziedus pie Brīvības pieminekļa, 
piedalīsies ekumeniskā dievkalpojumā 

Rīgas Domā un apmeklēs Rīgas Sv. Jē-
kaba katedrāli, savukārt pēcpusdienā 
dosies uz Aglonu, kur Latvijas nozīmī-
gākajā katoļu svētvietā svinēs Svēto 
Misi. 

Šogad aprit 25 gadi kopš Baltijas val-
stis apmeklēja svētais pāvests Jānis 
Pāvils II. Viņa vizīte ilga divas dienas, 
kuru laikā notika Svētā Mise Meža-
parka estrādē un Aglonas svētvietā. 

1936. gadā dzimušais Francisks ir 
266. pāvests Romas katoļu Baznīcas 
vēsturē. Viņš ir pirmais pāvests, kas 
nav eiropietis, kā arī pirmais pāvests 
- jezuīts. Argentīnā dzimušo Horhi Ma-
rio Bergoljo par pāvestu ievēlēja 2013. 
gada 13. martā. Piecu gadu laikā viņš 
ir devies 22 apustuliskajās vizītēs uz 
30 valstīm, kuru vidū līdz šim ir biju-
šas tikai trīs Eiropas Savienības val-
stis.

Sekojiet līdzi pāvesta vizītes saga-
tavošanās darbiem mājaslapā www.
pavestsLatvija2018.lv, kā arī Face-
book, Twitter un YouTube kontos “Pā-
vestsLatvijā2018”! 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Romas katoļu Baznīcas In-

formācijas centrs
Tālr. + 371 29444171, + 371 26569731
E-pasts: info@catholic.lv
www.katolis.lv, www.pavestsLatvi-

ja2018.lv 

Pašvaldība sniegs atbalstu energoefektivitātes 
darbiem daudzdzīvokļu mājai Kalkūnē 

Daugavpils novada domes sēdē ap-
stiprināja pašvaldības līdzfi nansēju-
ma piešķiršanu energoefektivitātes 
paaugstināšanas darbiem Kalkūnes 
ciema daudzdzīvokļu mājai Ķieģe-
ļu ielā Nr. 6, kuru apsaimnieko SIA 
“Naujenes pakalpojumu serviss”. 

Daudzdzīvokļu mājai Ķieģeļu ielā 
Nr. 6 pašvaldības līdzfi nansējums 
segs ēkas fasādes apliecinājuma kar-
tes izstrādi 1800 eiro apmērā, ēkas 
energoaudita pārskata sagatavošanu 
420,00 eiro un jumta seguma nomai-
ņu ar bēniņu siltināšanas darbiem 
19 550.67 eiro (bez PVN). Kopējais 
fi nansējums sastāda 34 227.95 EUR, 
no tiem 21 770.67 EUR ir pašvaldī-
bas līdzfi nansējums, atlikušo summu 
segs dzīvokļu īpašnieki. 

Saskaņā ar iepirkumu, būvdarbus 
veiks SIA “Defass – D”. Būvdarbu 

izmaksas ar aizdevuma procentiem 
plānots nosegt 10 gadu laikā, papil-
dus aprēķinot maksu par vienu dzī-
vokļa kvadrātmetru 0.26 EUR/m2 
mēnesī. Dzīvokļu īpašnieku maksāt-
spēja vērtējama kā laba, pēdējā gada 
laikā komunālie maksājumi nomak-
sāti 90.65% apmērā. 

Ķieģeļu ielas māja Nr. 6 eksplua-
tācijā tika nodota 1965. gadā, tā ir 
trīsstāvu māja ar 12 dzīvokļiem, no 
kuriem 3 dzīvokļi pieder pašvaldībai. 
Mājai ir centralizētā apkure. Saska-
ņā ar energoauditu, pēc gala sienu 
siltināšanas enerģijas ietaupījums 
būs līdz 20.8Wh/m2 jeb 13,3%.

Mūžībā aizgājuši 
Ambeļu  pagastā

Vorons Eduards  (1953.g.)
Demenes pagastā

Friliņš Eduards (1941.g.)
Siļava Emīlija (1921.g.)

Tihomirova Uļjanija (1950.g.)

Kalkūnes pagastā 
Stankeviča Janīna (1921.g.)
Moisejevs Jevgeņijs (1976.g.)
Grigorjevs Aleksejs (1952.g.)

Kalupes pagastā
Plone Janīna (1930.g.)

Laucesas pagastā 
Užuls Staņislavs (1954.g.)

Medumu pagastā
Vanaga Nadežda (1988.g.) 

Kožemjakins Viktors (1960.g.)
Naujenes pagastā

Kokina Jadviga (1928.g.)
Ivanovs Nikolajs (1971.g.)
Feodorova Marija (1939.g.)

Skrudalienas pagastā
Volkova Natālija (1931.g.)
Druss Aleksandrs (1945.g.)

Sventes pagastā
Zeļenko Zigmunds (1965.g.)

Tabores pagastā
Ruškuls Leons (1936.g.)
Vecsalienas pagastā 

Kovaļevska  Leongina (1933.g.)
Siļčonoka Irina (1931.g.)

Apstiprināta novada aizsargājamo kultūras 
mantojuma objektu saraksta jaunā redakcija 
Daugavpils novada domes sēdē ap-

stiprināts Daugavpils novada aizsar-
gājamo kultūras mantojuma objektu 
saraksts jaunā redakcijā. Pēdējo reizi 
saraksts tika aktualizēts pirms pie-
ciem gadiem, tāpēc bija nepieciešams 
to pārskatīt. Saraksts apstiprināts ar 
225 kultūrvēsturiskiem objektiem. 

Pēdējā piecgadē Valsts kultūras 
pieminekļa statuss piešķirts 12 ob-
jektiem, savukārt divi kultūras man-
tojuma objekti ir zaudējuši savu vēs-
turisko vērtību. Saraksts papildināts 
ar 13 jauniem objektiem, vairums no 
tiem Kalkūnes, Kalupes un Līksnas 
pagastā. 

Kā norāda Brigita Madelāne, no-
vada kultūras mantojuma objektus 
aizsargā pašvaldības saistošie notei-
kumi. Jebkuri būvdarbi, kas skar šos 

objektus, ir jāsaskaņo ar Būvvaldi un 
Kultūras pārvaldi, kura sniedz teh-
niskos nosacījumus par krāsu, ma-
teriālu izvēli un citiem ieteikumiem, 
lai objektam netiktu samazināta tā 
vēsturiskā nozīme un vērtība. 

Sagatavošanas stadijā ir Dau-
gavpils novada domes saistošie no-
teikumi “Par Daugavpils novada 
pašvaldības līdzfi nansējumu Valsts 
aizsargājamo arhitektūras pieminek-
ļu un kultūras mantojuma objektu 
saglabāšanu Daugavpils novadā”, 
kas noteiks iespēju konkursa kārtī-
bā katru gadu objektu īpašniekiem 
pretendēt uz pašvaldības līdzfi nan-
sējumu kultūras mantojuma objektu 
atjaunošanā, konservācijā vai restau-
rācijā.
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Labdarības fonda fi nansējuma ietvaros tiks 
restaurēta glezna „Jēzus Ģetzemanes dārzā” 

Silenes Jaunavas Marijas Debesīs 
uzņemšanas Romas katoļu baznīca 
projektu konkursā “Latvijas sakrālais 
mantojums” ieguva fi nansējumu EUR 
2189,62 apjomā gleznas „Jēzus Ģetze-
manes dārzā” (audekls/eļļa, 89,5 x 69,5 
cm) restaurācijai. Projektu konkursu 
jau septīto gadu rīko Rietumu Bankas 
labdarības fonds sadarbībā ar Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības in-
spekciju  ar mērķi saglabāt un restau-
rēt Latvijas sakrālās arhitektūras un 
mākslas pieminekļus.

Gleznā attēlots populārs Evaņģēlija 
sižets, kurš plaši izplatīts sakrālajā 

mākslā. Tas saistās ar notikumiem, 
kad pēc Svētā Vakarēdiena Jēzus ar 
saviem mācekļiem dodas uz Ģetzema-
nes dārzu, lai pēdējo reizi pirms nonāk-
šanas vajātāju gūstā lūgtu Dievu un 
smeltos ticības spēku smagajiem pār-
baudījumiem. Jēzus saka  mācekļiem: 
„Mana dvēsele ir noskumusi līdz nā-
vei: palieciet šeit un esiet ar Mani no-
modā.” … „Un, nedaudz pagājis, Viņš 
krita uz Sava vaiga pie zemes, lūdza 
Dievu un sacīja: „Mans Tēvs, ja tas var 
būt, tad lai šis biķeris iet Man garām, 
tomēr ne kā Es gribu, bet kā Tu gribi.” 
”(Mat.26:36-45). Ar to tiek norādīts, ka 
dvēseles „tumšā nakts”, kuru Jēzus 
pārdzīvo Ģetzemanē ir mācībstunda 
visiem, kas ir ceļā pie Dieva. Gleznā 
skatāma aina, kur Jēzus nometies ce-
ļos, lūgšanā pavērsis skatu pret debe-
sīm, kur gleznas augšējā labajā pusē 
attēlots upuru biķeris. Jēzus seja un 
acis pauž izmisumu, skumjas un dvē-
seles mokas, bet tanī pat laikā pilnīgu 
paļāvību Dieva gribai.

Glezna ir ļoti slikta stāvoklī, jo tā 
glabājusies salocīta vairāk kā 20 gadus 
baznīcas bēniņos, rezultātā radušies 
nopietni pamatnes un pārējo gleznie-
cības slāņu bojājumi. Glezna netīšām 
tika atrasta baznīcas bēniņu tīrīšanas 
laikā, bet pietika tikai uzmest tai acis, 
lai saprast, cik tā ir skaista un vērtī-
ga. Tagad, pateicoties Rietumu Ban-
kas labdarības fondam,  glezna „Jēzus 
Ģetzemanes dārzā” ieņems savu vietu 
dievnamā un ik reizi, uzlūkojot šo glez-
nu, tā mudinās atcerēties par Jēzu un 
ceļu pie Dieva.

Sofi ja Mole

Notika reģionālā velomaršruta Nr. 35 “Daugavas loki” atklāšanas velobrauciens 

2. jūnijā Daugavpilī, Vienības lauku-
mā, tika dots starts velobraucienam, 
ar ko tika atklāts jaunais marķētais 
reģionālais velomaršruts Nr. 35 “Dau-
gavas loki”. 

Vairāk nekā 50 velo braukšanas en-
tuziasti un aktīvās atpūtas piekritēji 
mēroja 41 km no Daugavpils līdz Slu-
tišķiem. Pasākuma dalībnieku vidū 
bija velobraucēji gan no Daugavpils, 
Daugavpils un Krāslavas novada, gan 
arī no Rīgas, kas ceļā devās kopā ar sa-
viem domubiedriem un ģimenēm. 

Velomaršruts aptver Daugavpili, 

Daugavpils un Krāslavas novadu. Visā 
garumā tas ir marķēts ar atbilstošām 
velo zīmēm. Daugavas loku teritorijā ir 
labiekārtota velotūristiem nepiecieša-
mā infrastruktūra. Maršruta kopējais 
garums ir aptuveni 122,8 km. Jaunais 
marķētais velomaršruts “Daugavas 
loki” ir Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūra “TAKA”, Daugavpils pilsē-
tas pašvaldības tūrisma attīstības un 
informācijas aģentūras un Krāslavas 
novada tūrisma informācijas centra 
kopīgas sadarbības rezultāts.

Lai velobraucējus iepazīstinātu ar 

gleznaino dabas parku “Daugavas loki” 
un arī veicinātu riteņbraukšanu kā ve-
selīga dzīvesveida sastāvdaļu,  šā gada  
29. jūlijā notiks otrs velobrauciena 
posms “Slutišķi – Krāslava”. Velobrau-
ciena starts būs plkst. 10.00 Slutišķos, 
fi nišs - aptuveni plkst. 15.00 Krāslavā, 
Pils ielā 6, grāfu Plāteru pils komplek-
sā. Posma garums ~30km, brauciena 
ilgums ~5h. Pieteikšanās 2.posmam 
jāiesniedz līdz 2018. gada 23. jūlijam. 
Velobraucienā var piedalīties ikviens 
interesents (maksimālais dalībnieku 
skaits 70 personas). Dalībnieki vecumā 

no 14 līdz 18 gadu vecumam drīkst pie-
dalīties tikai ar vecākiem vai atbildīgo 
personu. Piesakoties dalībai pasākumā 
un aizpildot pieteikuma anketu, dalīb-
niekam ir iespēja pieteikt bezmaksas 
transportu, t.sk. arī  velosipēda trans-
portēšanai no fi niša vietas uz Dau-
gavpili. Pieteikuma anketa pieejama 
mājas lapā www.visitdaugavpils.lv. 
Papildus informācija:

Daugavpilī +371 65422818, +371 
26444810, turisms@daugavpils.lv,

Krāslavā  +371 29376090, tic@
kraslava.lv

Pierobežas pagastos izgaismoja Latviju

Par godu Latvijas simtgadei, fonds 
„1836” veido tūrisma maršrutu apkārt 
Latvijai, kas stiepjas aptuveni 1836 
kilometru garumā, aptverot visu  Lat-
vijas sauszemes robežu. 21.  jūnijā Lat-
vijas iedzīvotāji tika aicināti piedalīties 
akcijā “Izgaismo Latviju” un noiet savu 
sirdskilometru – vienu kilometru Lat-
vijas pierobežā, lai pēc tam pulcētos pie 
pagastu organizētajiem ugunskuriem, 
kas saulgriežu dienā izgaismoja valsts 
robežu. Šai akcijai labprāt pievienojās 
arī Daugavpils novada pierobežas pa-
gasti – Saliena, Vecsaliena, Skrudalie-
na, Demene un Medumi. 

Akciju labprāt atbalstīja arī vietējie 
iedzīvotāji, tai skaitā jaunieši un bērni. 
Tika organizētas rotaļas un meistar-
klases. Pasākumā tika vītas ziedu vir-
tenes un Jāņu vainagi, kas ir mūžības 
un saules simbols. Sila ezera krastā 
sapītā ziedu virtene tika uzlikta uz ie-

zīmētas Latvijas kontūras. 
Kad sāka satumst, pagastu pārval-

žu vadītāji teica nelielu uzrunu un tad 
vienlaikus iededza centrālos ugunsku-
rus. Ļaudis dziedāja spēka dziesmas 
un tieši plkst. 22:00 skanēja Latvijas 
himna. 

“Izgaismo Latviju” bija aicinājums 
svinēt mūsu tradīcijas, brīvību un vie-
noties latviešu tautai kopīgā rīcībā, 
stiprinot Latvijas valsti, tās robežu un 
savstarpējo sadarbību. Pasākums bija 
ļoti patriotisks un sirsnīgs, ar aktīvu 
iedzīvotāju piedalīšanos.  

Paldies visiem, kuri aktīvi piedalī-
jās pasākuma organizēšana, izbaudīja 
kopā būšanas prieku un izgaismoja 
Latvijas pierobežu!

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

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 7383 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

Sveicam jaunlaulātos un vecākus ar bērniņu piedzimšanu!

Mamogrāfi jas izmeklējumi Ambeļos un Višķos

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās programmas ietva-
ros veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus.

Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura pieejamība 
izbraukumos atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu mamogrāfi -
jas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.

Piedāvājam šādus mamogrāfi jas izmeklējumus:
• Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros sievietēm ar speciā-

lām Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm-  izmeklējumu 
veic BEZ MAKSAS.

• Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (jāmaksā pacienta iemak-
sa – EUR 2,85).

Izmeklējumi tiks veikti bez iepriekšējā pieraksta!
Mobilā mamogrāfa izbraukumi:

20. jūlijs no plkst. 9:00 līdz 12:00 pie Ambeļu pagasta pārvaldes ēkas
20. jūlijs no plkst. 12:30 līdz 16:00 pie Višķu pagasta pārvaldes ēkas (Špo-
ģu ciems)

Tālrunis uzziņām: 26458044. 

No 24. maija līdz 22. jūnijam novadā dzimuši 9 bērniņi, 
no tiem 4 meitenes, 5 puikas.

Jūnijā laulību noslēguši 38 pāri, 
no tiem 10 pāri - novada iedzīvotāji.

11. jūlijā Silenes robežpunktu šķērsos Miera 
skrējiens
11. jūlijā plkst. 9:00 Latviju, Silenes robežpun-

ktā Daugavpils novadā, šķērsos Miera skrējiens 
“Peace Run”, kas tālāk dosies uz Daugavpili, 
Preiļiem, Madonu, Cēsīm, Valmieru, Limba-
žiem, lai 15. jūlijā lāpu nodotu igauņiem Ainažu 
robežpunktā.  Kopā šo 5 dienu laikā Latvijā tiks 
mēroti 460 kilometri un ir plānots satikties ar 

pašvaldību pārstāvjiem, vietējiem iedzīvotājiem un sporta entuziastiem.
Miera Lāpa Eiropā ofi ciāli tika iedegta februārī Bulgārijas galvaspilsētā Sofi jā, 

lai dotos cauri visām Eiropas valstīm, lai oktobrī fi nišētu Portugāles galvaspilsē-
tā Lisabonā. Skrējienā tiks  satikti vairāki miljoni cilvēku un kopumā gandrīz 8 
mēnešu laikā tiks mēroti vairāki desmiti tūkstoši kilometru.

Šogad, kad svinam Latvijas  simtgadi un  vēlamies mierīgu un priecīgu pasauli, 
šis labas gribas skrējiens ir brīnišķīga iespēja mums katram atsevišķi un visiem 
kopā apliecināt savu mīlestību savai Latvijai un visai pasaulei kopumā.

 Miera skrējienā to katram ir iespējams izdarīt savā sirdij vistīkamākajā veidā 
– vērojot skrējienu un vēlot : „Laimīgu ceļu!”, pasniedzot skrējējam ūdens krū-
zi, dāvājot naktsmājas, sveicot skrējienu ar labu vārdu, dziesmām, dejām, ejot, 
skrienot vai braucot kopā ar starptautisko komandu cauri savai pilsētai, nova-
dam, valstij!

Ikviens tiek mīļi aicināts piebiedroties Miera lāpai tās ceļā pa Latviju! 

6 medaļas Latvijas čempionātā vieglatlētikā 
U-18 vecuma grupā

21.-22. jūnijā Saldū notika Latvijas 
čempionāts U-18 vecuma grupā vieglat-
lētikā. Veiksmīgi gada vienas no svarī-
gākajām sacensībām aizvadīja Daugav-
pils novada sporta skolas treneru Janas 
un Dmitrija Hadakovu audzēkņi, kuri 
izcīnīja 6 medaļas.

2 medaļas izcīnīja kalupietis Mareks 
Meženiks, kurš 1500m skrējienā ieguva 
3.vietu ar rezultātu 4:18,33 un 3000m 
skrējienā 2.vietu ar rezultātu 9:41,02.

Medumietis Ēriks Gusevs izcīnīja 
2.vietu trīssoļlēkšanā ar lielisku rezul-
tātu 13.64m. Veiksmīgs sporta skolas 

audzēknēm bija 3000m 
skrējiens, kur Anastasi-
ja Karņilova bija 2.vietā 
ar rezultātu 2:12,15, bet 
Diāna Nedvedje (Višķi) 
trešā -12.51,82, tāpat 
Olga Ignatjeva (Naujene) 
trīssoļlēkšanā 3.vietā  – 
11.62m.

Kaut arī šoreiz neviens 
mūsējais neuzvarēja, pa-
teicoties šim startam un 
rezultātiem citās sacen-
sībās, Latvijas izlases sa-
stāvā iekļauti uzreiz 4 tre-
neru Hadakovu audzēkņi.

Pirmo reizi kāds no no-
vada sportistiem izpildīja 

normatīvu (12.00m) startam Eiropas 
U-18 čempionātā. To iespēja naujeniete 
Olga Ignatjeva sacensībās Šauļos, aizle-
cot 12.25m un līdz ar to tiekot iekļautai 
Latvijas izlasē startam Eiropas čempio-
nātā, kurš notiks no 5. līdz 8. jūlijam 
Ungārijā. Viņai un viņas treneriem tas 
ir augstākais sasniegums karjerā. Sa-
vukārt Ēriks Gusevs, Mareks Meženiks 
un Anastasija Karņilova zem Latvijas 
karoga startēs Baltijas valstu sacensībās 
Viru (Igaunija) 2.augustā.

Veiksmi startos!
Jānis Skrinda 


