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Kalkūnes pagastā norisinājās Latvijas un 
Lietuvas glābšanas dienestu praktiskās mācības 

Sagruvums daudzdzīvokļu dzīvoja-
mā mājā Kalkūnes ciemā ar daudziem 
upuriem un cietušajiem – tā, atbilstoši 
scenārijam, noritēja Latvijas un Lie-
tuvas operatīvo dienestu lauka mācī-
bas. Tajās organizatori un dalībnieki 
-  Neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas dienests, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests, Valsts policija, 
Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests (Lietuva) un Ute-
nas apriņķa Primārās veselības aprū-
pes centrs (Lietuva) -  pilnveidoja sa-
vas prasmes un savstarpējo sadarbību. 
Apmācības notika Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 
projekta “ResCo” ietvaros. 

VUGD Latgales reģiona brigādes 
komandiera vietnieks Valdis Straume 
pastāstīja, ka projektā tika iegādāts 
arī jauns aprīkojums, kuru treniņā 
varēja praktiski pielietot un labāk ap-
gūt, jo šāda tipa negadījumi nenotiek 
bieži, vidēji reizi piecos gados. Līdzī-
gu viedokli pauž arī Utenas apriņķa 
Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
priekšnieks Oļegs Kovalevskis. “Pēc 
statistikas, šādi nogruvumi ar vai bez 
ugunsgrēka visbiežāk notiek privāt-
mājās pēc gāzes balona sprādziena. 
Šāda pieredze mums ir bijusi Utenā 
gan vasaras, gan ziemas periodos. Šādi 
incidenti ir sarežģīti no sagatavotības 
un psiholoģiskās puses.”
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Daugavpils novads tika pārstāvēts Dievmātes svētku procesijā Aglonā
Vissvētākās Jaunavas Marijas De-

besīs uzņemšanas svētki no 11. līdz 
15. augustam ir gada lielākie katoļu 
svētki, kas Aglonā - starptautiskas no-
zīmes svētvietā Latvijā - pulcē tūksto-
šiem katoļu un citu konfesiju ticīgo gan 
no Latvijas, gan citām valstīm. Daudzi 
uz Aglonas baziliku devās svētceļoju-
mā – vieni mērojuši garāku ceļu, citi 
īsāku, taču visi atzīst, ka ceļš un svēt-
brīdis nesis neatsveramu garīgu piepil-
dījumu. Šie svētki katoļiem simbolizē 
pilnīgu savienošanos ar Dieva valstību 
un uzvaru pār grēku. 

Vissvētākās Jaunavas Marijas De-
besīs uzņemšanas svētku kulminācija 
Aglonā 15. augustā bija apustuliskā 
nuncija (pāvesta vēstnieka) arhibīs-
kapa Pedro Lopess Kintana vadītais 
dievkalpojums. Savā sprediķī viņš 
iepazīstināja ar iemesliem, kāpēc pā-
vests Francisks ir izvēlējies doties vizī-
tē tieši uz Baltijas valstīm, ieskicēja, ar 
kādu vēsti Svētais tēvs ieradīsies mūsu 
zemē, un to, kāpēc cilvēki visā pasaulē 
ieklausās viņa teiktajā.

Pēc svētku galvenās Svētās Mises 
euharistiskajā procesijā piedalījās arī 
Daugavpils novada domes priekšsēdē-
tāja Janīna Jalinska un novada paš-
valdības izpilddirektore Vanda Kezika. 
Latgales novadi vienojās kopīgā ceļā, 
tādā veidā uzticot sevi Dievmātes aiz-
bildniecībai. Aglona vienmēr, ne tikai 
svētkos, ir Latgales garīgā sirds, kura 
pulcina Dievmātes pakājē kā lielus, tā 
mazus, kā tuvus, tā tālus viesus, lai 
vienotos kopīgā lūgšanā par Latviju, 
savu dzimto novadu, ģimenēm, bēr-
niem un mazbērniem, par slimiem un 
trūkuma cietējiem, par tiem, kas ir at-
stāti un tiem, kam lūgšana ir īpaši sva-
rīga dažādās dzīves situācijās.

Mises laikā vairākkārtīgi pieminē-
ta Pāvesta Franciska gaidāmā vizīte 
Latvijā, sakot, ka svētais tēvs šeit iera-
dīsies, lai iedrošinātu iedzīvotājus ne-
zaudēt ticību. Pāvests Aglonā viesosies 
24. septembrī, kas Latvijā būs ofi ciāla 
brīvdiena .

Glābt cietušos praktizējās arī medi-
ķu brigādes. “Teorētiski, protams, mēs 
esam gatavi vienmēr, kā arī mazākā 
apjomā iemaņas regulāri trenējam. 
Šāda apmēra praktiskās mācības būtu 
vajadzīgas vismaz reizi gadā, lai varē-
tu trenēt gan vadības ārstu, gan šķi-
rotājus, gan mācētu prasmīgi evakuēt 
cietušos no notikuma vietas,” atzīst 
NMPD direktora vietnieks operatīva-
jos jautājumos Kristians Galanders. 

Apmācības praktiski atbalstīja arī 
Daugavpils novada dome un Kalkū-
nes pagasta pārvalde. Novada domes 
priekšsēdētājas 1. vietnieks Arvīds 
Kucins pauž gandarījumu par sadarbī-

bu ar kaimiņvalsts operatīvajiem die-
nestiem, paužot cerību, ka savstarpējā 
palīdzība varētu praktiski darboties 
arī ikdienas notikumos. Viņš akcentē, 
ka no nelaimes gadījumiem neviens 
nav pasargāts un tas var skart ikvienu 
pašvaldību. To spilgti apliecina pirms 
pieciem gadiem notikusī Zolitūdes tra-
ģēdija, kas visā Latvijā aktualizēja jau-
tājumu par sabiedrisko ēku tehnisko 
stāvokli. “Esam apsekojuši sabiedris-
kās ēkas. Ir daļa ēku, kuras mēs ne-
ekspluatējam, jo tās atrodas avārijas 
režīmā. Inspekcija šīs ēkas apseko un 
mēs cenšamies izlabot tās lietas, par 
kurām tiek aizrādīts.” 

Apmācības deva iespēju pārbaudīt 
arī Daugavpils pilsētas, Daugavpils 
novada un Ilūkstes novada pašvaldību 
civilās aizsardzības komisijas darbības 
efektivitāti. Komisija veic koordinē-
šanas un apziņošanas funkciju, šādā 
situācijā gādājot par iedzīvotāju, kuri 
palikuši bez naktsmītnes, izvietošanu 
un transportēšanu. 

Veiktās mācības tika arī fi lmētas, lai 
vēlāk izveidotu mācību videomateriā-
lu, kas ļaus pilnveidot dienestu darbi-
nieku zināšanas, kā rīkoties ēku no-
gruvumu gadījumos. Tāpat apmācības 
tiks rūpīgi izanalizētas, lai nākotnē 
varētu novērst konstatētos trūkumus. 

Tuvākajā nākotnē līdzīgās apmācībās 
tiks praktizēta operatīvā rīcība Visa-
ginas atomelektrostacijas teritorijā un 
plūdu skartajās teritorijās Daugavpils 
pusē. 

Kopējās projekta “ReCo” izmaksas ir 
556 970, 46 eiro. Projekta līdzfi nansē-
jums no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda ir 473424, 89 eiro. Projekts uz-
sākts 2017. gada 1. aprīlī un tas jārea-
lizē divu gadu laikā – līdz 2019. gada 
31. martam.

Elza Pučko

Kristīna Isate 

Naujenes MMS pūtēju orķestris piedalījās starptautiskā projektā 
No 11. līdz 21. augustam Naujenes 

Mūzikas un mākslas skolas pūtēju 
orķestra dalībnieki piedalījās Starp-
tautiskajā projektā “Jauniešu pūtēju 
orķestris WERSALINKA”. Projektā 
piedalījās dalībnieki no Polijas, Latvi-
jas un Igaunijas, un šī projekta ietva-
ros tika organizēti koncerti visās trijās 
dalībvalstīs. Pasākums notika 13. reizi 
pēc kārtas. Projektā tika organizēta ra-
došā nometne Polijā, kurā orķestranti 
apguva koncertprogrammu un defi lē 
programmu.

Polijā projekta koncerti notika Zam-
brovā, Drozdovā, Šumovā un Belosto-
kā. Latvijā koncerti notika Daugavpils 
Centrālajā laukumā, A. Pumpura skvē-
rā, kā arī iepriecināja ar savu priekšne-

sumu Preiļu novada svētku skatītājus. 
Igaunijā orķestris piedalījās 3 koncer-
tos – Vosmā un Suure-Jaani pilsētās.

Dalība šajā projektā bija teicama 
iespēja Naujenes MMS audzēkņiem 
nopietni paaugstināt savu uzstāšanās 
pieredzi un spēlēšanu koporķestrī, pa-
augstināt profesionālo līmeni un mo-
tivāciju pilnveidot savas zināšanas un 
prasmes instrumentu spēles apguvē. 
Starptautiskais projekts ļāva skolas 
audzēkņiem iepazīties ar citu valstu 
audzēkņu profesionālo izpildījuma lī-
meni un repertuāru, kā arī nodibināt 
jaunus starptautiskus kontaktus ar 
citu valstu mūzikas skolu audzēkņiem, 
pedagogiem un paplašināt savu redzes 
loku.
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Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
10.09. Sventes pagasta pārvalde 13.00–14.00
10.09. Nīcgales pagasta pārvalde 14.30–15.30 
17.09. Salienas pagasta pārvalde 13.00–14.00
17.09. Skrudalienas pagasta pārvalde 14.30–15.30 
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins

Iedzīvotāju pieņemšanas septembrī nenotiks    
Aivars Rasčevskis
03.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
10.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Jānis Belkovskis
04.09. Špoģu vidusskola 09.00-12.00
24.09. Ambeļu pagasta pārvalde 10.00-12.00
Andrejs Bruns
03.09. Laucesas pagasta pārvalde 13.00-16.00

11.09. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs 
“Laucesa” 09.00-12.00

Valērijs Hrapāns
05.09. Skrudalienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
12.09. Kalkūnes pagasta pārvalde 13.00-15.00
19.09. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
Viktors Kalāns
10.09. Skrudalienas pagasta pārvalde 10.00-13.00
24.09. Laucesas pagasta pārvalde 10.00-13.00
Edgars Kucins

04.09. Daugavas 34, Krauja, Jaunatnes un sporta 
centrs 13.00-16.00

11.09. Daugavas 34, Krauja, Jaunatnes un sporta 
centrs 13.00-16.00

Janīna Kursīte

03.09. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 09.00-12.00

10.09. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 09.00-12.00

17.09. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 09.00-12.00

24.09. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 09.00-12.00

Jānis Kudiņš

03.09. Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 15.00-17.00

17.09. Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 15.00-17.00

Juris Livčāns
13.09. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
20.09. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
27.09. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
06.09. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
20.09. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
27.09. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs
03.09. Biķernieku pamatskola 15.30-18.30
10.09. Biķernieku pamatskola 15.30-18.30
Vjačeslavs Moskaļenko
24.09. Salienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
Olesja Ņikitina
03.09. Naujenes pagasta pārvalde   16.00-18.00
24.09. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
28.09. Naujenes Kultūras centrs 14.00-16.00
Aleksandrs Sibircevs
07.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00
11.09. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
21.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00
25.09. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
Regīna Tamane
11.09. Demenes pagasta pārvalde 09.00-12.00
18.09. Vecsalienas pagasta pārvalde 13.00-16.00
25.09. Kalkūnes pagasta pārvalde 13.00-16.00

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

2018. gada 2. augusta ārkārtas sēdē pieņemts 
1 lēmums:
 Atļāva Biedrībai „Latvijas Orientēšanās federā-

cija” rīkot 2018.gada 7. un 9.augustā publisku pa-
sākumu – Pasaules taku orientēšanās čempionāts 
Līksnas pagastā. 

 2018. gada 9. augusta sēdē pieņemts 31 lē-
mums:
 Izdeva saistošos noteikumus “Par neapbūvēta 
zemesgabala, kurš tiek izmantots personisko palīg-
saimniecību vajadzībām, nomas maksas apmēru”.
 Nolēma atbalstīt pašvaldības dalību biedrības 
“Latgales reģiona attīstības aģentūra” projekta 
“Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva dzīvesveida 
iespēju paplašināšana – Aktīvs Latgalei ietvaros” 
īstenošanā.
 Apstiprināja pašvaldības dzīvokļu jautājumu ko-
misijas nolikumu jaunā redakcijā.
 Apstiprināja Daugavpils sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijas sastāvu un komisijas 
nolikumu jaunā redakcijā.
 Nolēma ņemt aizņēmumus Valsts kasē 93291 
euro traktora ar aprīkojumu iegādei Līksnas pagasta 
pārvaldes funkciju veikšanai, 59951,05 euro Jaunat-
nes ielas posma asfalta seguma atjaunošanai Līks-
nā, 54472,61 euro projekta “Pašvaldības katlu telpas 
Briģenes ielā 2, Demenē, atjaunošana siltumenerģi-
jas ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai” īste-
nošanai, 42959,72 euro Kalkūnes iela 21, Kalkūni, 
asfalta seguma atjaunošanai un 17512 euro Biķer-
nieku pamatskolas projekta “Sporta laukuma atjau-
nošana” īstenošanai.
 Iedalīja līdzekļus no pašvaldības ceļu fonda 2018.
gada nesadalītā atlikuma Naujenes  pagasta pārval-
dei 3640,00 euro ceļa “Maskaļāni-Raščina” seguma 
iesēduma vietu remontam un  Višķu pagasta  pārval-
dei  2081,49 euro pašvaldības  ceļa  “Kalna Višķi–Ta-
būni-Makarova”  avārijas bedrīšu remontam.
 Apstiprināja novada pašvaldības ceļu fonda lī-
dzekļu sadales ceļu ikdienas uzturēšanas  precizēto 
plānu  2018.gadam.
 Piešķīra līdzekļus Laucesas pagasta pārvaldei 
1023,37 euro apmērā no nekustamā īpašuma “Gun-
degas 5” atsavināšanas rezultātā gūtajiem līdzek-
ļiem, kas tiks izmantoti Laucesas pagasta teritorijas 
labiekārtošanai (parka solu iegādei).
 Piešķīra vienreizējus pabalstus 2 personām Bi-
ķernieku pagastā dzīvokļa un apkures krāsns – plīts 
remontam.
 Atsavināja 9 pašvaldības  nekustamos īpašumus 
Dubnas, Līksnas, Kalkūnes, Maļinovas un Sventes 
pagastā.
 Nolēma nodod atsavināšanai neapbūvētu zemes 
vienību „Ķirši”,  Naujenes pagastā.
 Pārdeva pašvaldības dzīvokļa īpašumu Maļino-
vas  pagastā.   
 Nolēma pārdot izsolē 2 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Maļinovas un Sventes pagastā un apstip-
rināja izsoles noteikumus. 

 Apstiprināja Daugavpils sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijas nolikumu jaunā re-
dakcijā.
 Nolēma organizēt no 2018.gada  3.septembra  līdz  
22.septembrim  Daugavpils   novada  dienas un gada-
tirgu, kā arī izveidoja novada dienu rīcības komisiju.
 Apstiprināja ar 01.10.2018. Sventes pagasta teri-
torijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 
par faktiski izvesto atkritumu daudzumu.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 69831,21 
euro apmērā traktora ar aprīkojumu iegādei Sventes 
pagasta pārvaldes funkciju veikšanai, 465430 euro 
projekta “Špoģu katlu mājas energoefektivitātes uz-
labošana” īstenošanai un 86934,46 euro projekta “Rī-
teiropas vērtības” īstenošanai.
 Piešķīra no domes līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem  Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas 
katoļu draudzei 20000 euro  kā pašvaldības līdzfi -
nansējumu Sakrālā mantojuma programmas ietva-
ros īstenotā būvprojekta 1.kārtas - centrālās jumta 
daļas nomaiņa – realizēšanai un papildus fi nansēju-
mu Maļinovas pagasta pārvaldei 4868 euro iekšējo 
ūdensvadu un kanalizācijas tīklu nomaiņai pašval-
dības daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Zaļumi 1”, Za-
ļumi. 
 Iedalīja no pašvaldības ceļu fonda 2018.gada 
nesadalītā atlikuma Kalkūnes  pagasta pārvaldei 
14320 euro Kalkūnes ielas, Kalkūni asfalta seguma 
atjaunošanas darbu  aizņēmuma līdzfi nansējumam.
 Atbalstīja pašvaldības projekta ”Zivju resur-
su aizsardzības pasākumiem Daugavpils novada 
ūdenstilpēs” idejas iesniegšanu Zivju fonda fi nansē-
juma saņemšanai.
 Nolēma uzsākt Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta “Sports riska pus-
audžu sociālajai integrācijai” īstenošanu un apstipri-
nāja tā ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Nolēma pārņemt novada pašvaldības īpašumā 
dzīvokļa īpašumu Nr.10, Skolas iela 13, Naujene, 
Naujenes pagastā. 
 Nolēma atcelt novada domes 28.06.2018. lēmu-
mus Nr.917 un Nr.918 “Par valstij piekrītoša nekus-
tamā īpašuma pārņemšanu Daugavpils novada paš-
valdības īpašumā”.
 Nolēma atsavināt 2 pašvaldības nekustamos īpa-
šumus Sventes un Laucesas pagastā.
 Nolēma pārdot 4 pašvaldības nekustamos īpašu-
mus Kalkūnes, Līksnas un Sventes pagastā.  
 Nolēma pārdot izsolē pašvaldības nekustamo 
īpašumu Laucesas pagastā un apstiprināja izsoles 
noteikumus.
 Atļāva norakstīt Naujenes pagasta pārvaldei 
bezcerīgos debitoru parādus, par kuriem atzīta pie-
dziņas neiespējamība.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam paš-
valdības divistabu dzīvoklim Nr.40, Vienības iela 10, 
Lociki, Naujenes pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 
koku ciršanai Vaboles un Sventes pagastā.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

 2018. gada 23. augusta sēdē pieņemti 25 lē-
mumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Daugavpils nova-
da kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”.

Renovēs Špoģu katlu māju 
Daugavpils novada domes deputāti nolēma ņemt 

aizņēmumu Valsts kasē uz 25 gadiem projekta “Špo-
ģu katlu mājas energoefektivitātes uzlabošana” īste-
nošanai. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, projek-
tēšanas, autoruzraudzības un būvniecības izmaksas 
ir EUR 465 430. Būvdarbus veiks SIA “Borg”. 

Špoģu ciema centrālās siltumapgādes sistēmai ir 
22 abonenti, t.sk 18 fi ziskas personas un 4 pašvaldī-
bas iestādes. Katlu mājas siltumenerģijas ražošanu 
nodrošina 1999. gadā uzstādītais šķeldas apkures 
katls. Pērnajā apkures sezonā katla darbība tika 
traucēta, kā rezultātā siltuma padeve patērētājiem 
netika nodrošināta 2 diennaktis. Ņemot vērā katla 
fi zisko nolietojumu un lai novērstu līdzīgu gadījumu 
atkārtošanos, deputāti lēma par labu katla nomai-
ņai. Rezultātā, tiks uzstādīts jauns 0.8 MWh katls 
un 0,3MWh katls avārijas gadījumiem, kurš darbo-
sies ar dīzeļdegvielu. 

Atjaunošana skars arī 160 m2 lielo Špoģu katlu 
māju, kura ekspluatācijā pieņemta 1988. gadā. Katlu 

mājas ēka sākotnēji tika projektēta siltumenerģijas 
iegūšanai ar akmeņoglēm, savukārt kopš 1999. gada 
cietā kurināmā apkures katli nomainīti pret šķeldas 
apkures katlu. Kopš tā laika citi kapitālieguldījumi 
katlumājā nav veikti un ēka atrodas sliktā tehniskā 
stāvoklī – tajā radušās nopietnas plaisas sienās un 
sācis tecēt jumts. Špoģu ciema katlu mājā nav arī 
slēgtas kurināmā novietnes, tāpēc nav iespējama sa-
gatavotā kurināmā pareiza uzglabāšana, kā rezultā-
tā tas ir mitrs un tā siltumatdeve - zema. Izvērtējot 
ēkas stāvokli, ir nolemts katlumājas ēku demontēt 
un tās vietā uzstādīt konteinertipa katlu māju. Jau-
nā katlu māja darbosies automātiskajā režīmā bez 
kurinātāja klātbūtnes. Līdz šim esošajā katlu mājā 
tika nodarbināti četri kurinātāji, kas nākotnē ļaus 
ievērojami samazināt izdevumus. 

Prognozēts, ka veiktie uzlabošanas darbi ļaus ap-
kures sezonā ietaupīt līdz 33% šķeldas. 

Būvdarbu realizācijas termiņš ir 2018. gada 28. 
decembris.
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Nometnē jaunieši ar īpašām vajadzībām apguva mākslas pasauli 

Biedrība “Raxtu sēta” organizēja čet-
ru dienu nometni jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām. Nometne noritēja ar Dau-
gavpils novada domes un ES atbalstītā 
projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profi -
laksei Daugavpils novadā” atbalstu. 

Nometne “Sajūti sevi šai pasaulē!” 
tika veltīta mākslas tēmai – jaunieši 
savu radošumu, mākslinieciskumu un 
enerģiju varēja izpaust teātra un māks-
las nodarbībās, radošajās darbnīcās un 
ārstnieciskās fi zkultūras nodarbībās. 
Īpaši gaidīts notikums bija ekskursija 
uz Marka Rotko centru, ko jaunieši ap-
meklēja pirmo reizi mūžā. Nometnē pie-
dalījās 10 jaunieši no sociālās aprūpes 

centra “Kalkūni”, Naujenes un Skruda-
lienas pagasta. 

Pirmajā nometnes dienā jauniešiem 
savstarpēji iepazīties, sadraudzēties un 
pārvarēt pirmo mulsuma barjeru palī-
dzēja psiholoģe Aija Centnere. Tāpat ar 
jauniešiem darbojās teātra pedagogs un 
teātra studijas “Mode H” režisors Vik-
tors Jansons, kuram ir bagāta pieredze 
darbā ar jauniešiem ar īpašām vajadzī-
bām. Viktors Jansons ar dažādām ne-
tradicionālām metodēm palīdzēja jau-
niešiem atvērties un nebaidīties paust 
savas emocijas. Vingrošanu vadīja fi t-
nesa trenere Jeļena Bohāne, savukārt 
radošo darbnīcu, kurā mācīja aust ar 
dabas materiāliem, vadīja Naujenes 

kultūras centra vadītāja un biedrības 
“Raxtu sēta” pārstāve Olga Kuzmina. 
Mākslas plašumus ļāva ieraudzīt māks-
liniece Olga Gžibovska, kuras vadībā 
tapa apgleznoti podiņi, krekli un kolā-
žas, savukārt nometnes noslēguma die-
nā keramiķis Valdis Grebežs palīdzēja 
veidot laimes pogas. 

“Jauniešiem ar īpašām vajadzībām 
ir ļoti svarīga darbošanās. Mākslā ir 
nepieciešams pielietot gan galvu, gan 
rokas, gan izdomu un praktiskās ie-
maņas. Šie jaunieši ir bezgala talantīgi 
cilvēki. Viņi katru darbiņu veic ar mil-
zīgu pacietīgu un vēlmi apgūt kaut ko 
jaunu,” par mākslas terapijas pozitīvo 
ietekmi pārliecināta Olga Gžibovska. 
“Darbojoties ar viņiem, es pati daudz 
iegūstu. Pirmkārt, pacietību. Kaut kas 
būtisks mainās arī iekšēji, rodas lielāks 
dzīvotprieks. Es vienmēr labprāt pieda-
los šādos projektos, jo tā ir dāvana, kad 

tu vari izvērtēt savu ikdienu, saskarsmi 
ar cilvēkiem un saskatīt savas kļūdas. 
No šiem cilvēkiem var ļoti daudz mācī-
ties.”

“Šiem jauniešiem ir svarīgi satikties 
ar citiem cilvēkiem, komunicēt un iz-
rauties no ikdienas. Ieliekot savu ra-
došumu un sadraudzējoties ar citiem 
cilvēkiem, viņu ikdiena paliek drusku 
gaišāka,” pārliecināta biedrības “Raxtu 
sēta” pārstāve Inta Uškāne. Viņa norā-
da, ka šos jauniešus labprāt redzētu arī 
ikdienā darbojamies Daugavpils nova-
da Kultūras centra “Vārpa” teātra stu-
dijā “Mode H”, kas ir viens no lieliskiem 
veidiem, kā radoši darboties un uzturēt 
draudzību ar saviem vienaudžiem. 

Pasākums tika īstenots projekta “Pa-
sākumi vietējas sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profi laksei Dau-
gavpils novadā”,  Nr. 9.2.4.2/16/I/070, 
ietvaros. 

Daugavpils novada jaunieši – lepni būt Latvijā!

Gadā, kad Latvija svin savu simtga-
di, 4. un 5.augustā atpūtas vietā “Viš-
ķezers” aizritēja 9. Daugavpils novada 
jaunatnes salidojums ar saukli “Lepns 
būt Latvijā!”. Šogad salidojumā pieda-
lījās nebijis dalībnieku skaits – visu 19 
pagastu komamdas.

Salidojuma atklāšanā jauniešus 
uzrunāja Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska un Viš-
ķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
Proms, novēlot komandām veiksmīgus 
startus un labu atpūtu. Atklāšanas lai-
kā jaunieši arī sadalījās 19 jauktajās 
komandās, kurās arī startēja dažādās 
sporta disciplīnās. Jauniešiem bija jā-
izdomā arī savs komandas nosaukums, 
kur varēja radoši izpausties. Salidoju-

mā radās tādas komandas kā Guči, 
Marinētie gurķīši, Skrējošās zīles, Er-
rea, Dinamo Latgale un daudzas citas. 
Pēc atklāšanas uzrunām, iepazīšanos 
ar tiesnešu komandu un komandu 
sadalīšanu, visi devās uz kopbildi un 
karoga pacelšanu, kuru šoreiz cēla ie-
priekšējā gada uzvarētāji – Višķu pa-
gasta jaunieši.

Šogad īpaša uzmanība tika pievērsta 
sporta disciplīnu nosaukumu izvēlei, 
kā arī teritorijā esošo objektu nosau-
kumiem. Tā, jauniešu telšu pilsētiņa 
tika nosaukta par Snaudējiem (viensē-
ta, Zemītes pag., Tkuma nov.,), devās 
vakariņās un brokastīs uz Šķīvišķiem 
(ciems, Ambeļu pag., Daugavpils nov.), 
dejoja Jautriņās (viensēta Codes pag., 

Bauskas nov.). Savukārt sporta discip-
līnas jauniešiem sagādāja īpašu pār-
steigumu, jo pēc nosaukuma nevarēja 
saprast noteikumus un principu. 

Katram dalībniekam, startējot jauk-
tajās komandās, bija iespēja atnest 
uzvaras punktus arī savam pagastam, 
kuru viņš pārstāvēja. Tā par pirmo vie-
tu varēja iegūt 3 punktus, 2.vietu – 2 
punktus un par 3.vietu 1 punktu.

Aktīvi pasportojot, jaunieši sāka ga-
tavoties mājas darbu konkursam, kurā 
tika iekļauta telšu pilsētiņas rotāšana, 
kurai bija jāattēlo piederība Latvijai, 
kā arī vakara priekšnesumiem, kuru 
tēma šogad bija “Latviešu tautas pa-
sakas jauniešu redzējumā”. Jauniešu 
komandu centienus cītīgi vērtēja žūrija 
– Daugavpils novada domes Izglītības 
pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska, 
Daugavpils novada domes Attīstības 
pārvaldes projektu koordinatore Juta 
Valaine un Naujenes jaunatnes un 
sporta centra jaunatnes lietu atbildīgā 
Santa Kļaviņa. Tā jaunieši mūsdienu 
skatījumā parādīja pasaku “Eža kažo-
ciņš”, “Ērkšķrozīte”, “Ozolzīlēna piedzī-
vojumi”, “Dullais Dauka” un daudzas 
citas pasakas. Pēc neatkarīgās žūrijas 
vērtējuma, labākie izrādījās Medumu 
pagasta jaunieši ar “Ozolzīlēna piedzī-
vojumiem”, 2.vietā ierindojās Līksnas 
pagasta jaunieši ar jauno uzņēmēju 
no pasakas “Dullais Dauka”, savukārt 
3.vietas ieguvējs bija Višķu pagasta 
jauniešu “Sprīdītis”. Vakars turpinā-
jās deju ritmos līdz vēlai naktij kopā ar 
brīvprātīgo DJ Jānis Somu.

Otrajā dienā, aizritot sporta sacen-
sību fi nāliem, tika paziņoti sporta dis-
ciplīnu un kopvērtējuma rezultāti, kas 
tika iegūti, summējot sporta un mājas 
darbu konkursā iegūtos punktus. Tā, 
salidojuma kopvērtējumā 3.vietu iegu-
va Kalupes pagasta jaunieši, 2.vietā ie-
rindojās Sventes pagasta jaunieši, sa-
vukārt godalgoto 1.vietu pēc divu gadu 
pauzes atkal ieguva Vaboles pagasta 
jaunieši. Visi salidojuma dalībnieki 
saņēma piemiņas balvas – stilīgas sau-
lesbrilles, kopējo bildi, kā arī saldas 
dāvanas. 

Daugavpils novada jaunatnes izsa-
ka lielu pateicību visiem par atbalstu 
pasākuma organizēšanā un balvu fon-
da veidošanā. Paldies jauniešiem par 
dalību salidojumā un jaunatnes lietu 
atbildīgajiem pagastos par komandu 
sagatavošanu.

Milzīgu paldies sakām arī salido-
juma čaklajiem brīvprātīgajiem – fo-
togrāfi em Santai Seilei un Matīsam 
Upeniekam, videooperatorei Janai Ma-
cukai, tehniskā darba veicējiem Irēnai 
Golovačai, Tatjanai Meinertei, Karolī-
nei Vasiļevskai, Laurai Lāčauniecei, 
Jānim Voronovam, Edvardam Pala-
binskim un DJ Jānim Somam.

Pēc gada mēs jau svinēsim savu 10. 
dzimšanas dienu, un šim pasākumam 
mēs sāksim gatavoties jau pavisam 
drīz. Tiksimies nākamgad, 10. Dau-
gavpils novada jaunatnes salidojumā 
2019!

Milāna Loča
Jaunatnes projektu koordinatore 
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Daugavpils novada skolu jaunieši viesojās jaunatnes apmaiņas nometnē Vācijā 

Vasarā seši Daugavpils novada sko-
lu jaunieši no 6 novada skolām kopā ar 
Lāču pamatskolas skolotāju Valentīnu 
Zaicevu piedalījās jauniešu apmaiņas 
programmas nometnē Vācijas pilsētā 
Krēpelīnē. 

Nometnes programmas “Mēs esam 
mēs” gaitā šie jaunieši kopā ar drau-

giem no Vācijas baudīja Rostokas pil-
sētas ievērojamākās vietas, apmeklē-
ja Kīlungsbornas Ūdens policiju, kur 
viņiem bija iespēja iejusties glābēju 
lomā un piedalīties cilvēka glābšanas 
procesā, apskatīt militāro un civilo teh-
niku, kā arī izjust sevi karavīru lomā, 
braucot ar tanku un amfībijas mašīnu 

Putnitzas Tehnikas muzejā, draudzīgi 
airēja Sala ezerā Gistrovā. “Mēs gan-
drīz visu laiku bijām aizņemti, bet arī 
brīvo laiku pavadījām lietderīgi - spē-
lējām tenisu, peldējāmies Baltijas jūrā, 
diskutējām ar vāciešiem par dzīvi. Kat-
ru vakaru pēc vakariņām visi kopā ar 
skolotāju Danielu sacerējām nometnes 
himnu “Mēs esam mēs”, stāsta Ēriks. 

Noslēguma pasākumā skanēja patei-
cības vārdi, un jaunieši visi kopā lepni 
dziedāja šo himnu latviešu un vācu va-
lodās, ar ko ļoti sajūsmināja visus pa-
sākuma viesus. 

“Esmu ļoti priecīga, ka man bija ie-
spēja apmeklēt šo nometni Vācijā, 
esmu satikusi jaunus draugus. Es ceru, 
ka sadarbība turpināsies vēl ilgus ga-
dus un mēs tiksimies ar Vācijas drau-
giem Latvijā”, iespaidos dalījās Elīna. 

Mēs visi esam pateicīgi  Daugavpils 
novada domei un Vācijas  sadarbības 
partneriem par iespaidiem un notiku-
miem bagātu nedēļu, kuru pavadījām 
kopā. Tā tika īstenota noslēgtā Sadar-
bības nodomu protokola ietvaros starp 
Daugavpils novada domi un Vācijas 
Republikas Internacionālās Savienī-
bas  e.V  Ziemeļu nodaļu.

Nometnes izskaņā jaunieši pierakstī-
ja savus iespaidus par braucienu. Daži 
no tiem: 

“Man bija liels prieks iepazīties ar 

enerģiskiem un dzīvespriecīgiem cilvē-
kiem. Visvairāk man patika vērot pil-
sētu arhitektūru, redzēt smaidošus un 
pretimnākošus cilvēkus, visas  nomet-
nes aktivitātes bija interesantas un 
laiks pavadīts aizraujoši”, tā Martins. 

“Tā bija visforšākā un interesantākā 
nometne manā dzīvē! Visvairāk man 
patika jūra, pie tās pavadījām veselu 
dienu, braucām ar kruīza kuģi un pel-
dējāmies. Šī nometne man pierādīja, 
ka visi varam būt draudzīgi un dzīvot, 
nesot mieru viens otram”, tā Ēriks. 

“Nometne man ļoti patika, bija 
daudz smaidu un nebija vietas stereo-
tipiem. Katra diena man sniedza pozi-
tīvas emocijas un atmiņas. Braucot uz 
nometni, es svinēju savu dzimšanas 
dienu. Tā bija mana pirmā nometne. 
Nepārstāju domāt un atcerēties tos cil-
vēkus, kas bija man līdzās – atbalstīja, 
apskāva, uzklausīja.. Tas bija kolosāls 
laiks!”, raksta Elīna. 

“Ceļš uz Vāciju bija viena traka pa-
darīšana, ceļā pavadījām pusotru die-
nu! Sākumā ar vāciešiem bija nelielas 
komunikācijas problēmas, runājāmies 
angļu valodā, taču vēlāk jau labi sapra-
tāmies. Tad arī sākās mūsu piedzīvo-
jumi! Visvairāk patika vizināšanās ar 
motorlaivu un diena ūdens policijā”, tā 
stāsta citi nometnes dalībnieki.

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros noslēgušās reitterapijas nodarbības

Daugavpils novada Sociālais dienests 
turpina sniegt sociālos pakalpojumus 
projekta “Deinstitucionalizācijas pasā-
kumu īstenošana Latgales reģionā” ie-
tvaros. No 6. līdz 17. augustam Daugav-
pils Cietokšņa teritorijā pakalpojums 
“Reitterapija” tika sniegts 16 novada 
bērniem ar funkcionāliem traucēju-
miem. Līdz ar to tiek paturpināta DI 
projekta ietvaros iekļautā sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumu sniegšana kon-
krētām mērķa grupām. 

Pakalpojumu nodrošināja Kaplavas 
pagasta zemnieku saimniecības “Klaju-
mi” reitterapijas asistenti ar 4 sertifi cē-
tiem zirgiem. 

Deinstitucionalizācijas plānā Latga-
les reģionam individuālo vajadzību iz-
vērtējumu dati liecina, ka izteikti liels 
ir pieprasījums pēc terapijas pakalpo-
jumiem: mūzikas terapija, reitterapija, 
smilšu terapija, mākslas terapija un 
kanisterapija. Liels ir arī potenciālais 
pieprasījums pēc tādiem terapijas pa-
kalpojumiem kā kustību/deju terapija, 
delfīnu terapija, PECS un cita veida 
alternatīvās komunikācijas metodes. 

Daugavpils novadā vislielākais piepra-
sījums ir tieši pēc reitterapijas, smilšu 
terapijas, mākslas terapijas, kaniste-
rapijas un kustību terapijas pakalpoju-
miem. 

Konkrētās mērķa grupas pārstāvjiem 
novada teritorijā, kas ietver bērnus ar 
funkcionāliem traucējumiem līdz 17 
gadiem ieskaitot un kuriem piešķirta 
invaliditāte, tika piedāvāta iespēja sa-
ņemt bezmaksas sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojumus, tādus kā psihologa, 
logopēda u.c. speciālistu pakalpojumus. 
Reitterapijas nodarbībām pieteicās 20 
novada bērni, 4 no tiem diemžēl neva-
rēja izmantot šo pakalpojumu ārstu 
noteiktās diagnozes dēļ. Rezultātā doto 
pakalpojumu izmantoja 16 novada bēr-
ni no Līksnas, Kalupes, Kalkūnes, Va-
boles, Medumiem u.c. pagastiem. 

Reitterapija ir ārstēšanas metode, 
kurā galvenais dziednieks ir zirgs. Tā 
ietver sevī problēmu risināšanu medi-
cīniskā, psiholoģiskā un sociālā reha-
bilitācijā. Reitterapijas seanss ilgst 30 
minūtes. Pacients sēž zirga mugurā, bet 
dzīvnieks terapeita vadībā lēni soļo pa 

manēžu. Ja nepieciešams, uz zirga tiek 
izpildīti arī vingrojumi.

Reitterepijas instruktore un zirgu sē-
tas “Klajumi” īpašniece Ilze Stabulniece 
reitterapijā strādā jau kopš 2004. gada. 
Šo 14 gadu laikā notikuši vairāki pro-
jekti un nometnes. “Šajā projektā zirgi 
katru dienu tiek vesti speciāli uz nodar-
bībām Daugavpilī. Pēc reitterapijas teh-
noloģijas, minimālais nodarbību cikls ir 
10 nodarbības, kuras šajā projektā arī 
tiek piedāvātas. Katrs bērniņš ir īpašs, 
katram bērnam tiek piemeklēts īpašs 
zirgs. Katram zirgam ir reitterapijas 
sertifi kāts. Divi no zirgiem ir ar platāku 
muguru, uz kura pacienti var atrasties 
kopā ar savu mammu vai kādu no asis-
tentiem. Zirgam ir atbilstoša – ritmiska 
un vienmērīga gaita, kas ir ļoti svarīga, 
lai pacients atbrīvotos, lai viņam iz-
strādātos muskulīši. Zirga gaita projicē 
tādu trīsdimensionālu kustību, dodot 
signālu pacienta centrālai nervu sistē-
mai pareizai soļošanai. Mums ir bērniņi 
arī pēc gūžu operācijas vai ar cerebrālo 
trieku, dauni, autisti, bērni ar dažādām 
diagnozēm. Līdz ar to, ka tiem ir vaja-
dzīga īpaša uzmanība, katram klāt ir 
pavadonis. Runājot par zirgu, reittera-
pijā dzīvniekam ir jābūt emocionāli un 
fi ziski veselam, lai varētu piedalīties re-
habilitācijā. Uzskatu, ka tas ir labs pro-
jekts, ko fi nansē Eiropas Savienība, un 
ļoti vajadzīgs. Neviens nav nokāpis no 
zirga ar asarām acīs. Te ir tikai tie lai-
mes hormoni, kas izstrādājas, esot zirga 
mugurā. Šeit nav neviena daktera baltā 
halātā, galvenais dakteris šeit ir zirgs”, 
tā bilst Ilze. 

Projekta vadītāja Silvija Brice pauž 
domu, ka šīs 40 nodarbības no visa pie-
dāvāto sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumu klāsta visa projekta gaitā līdz 
2023. gadam, ir samērā maz. “Pārsvarā 
novadā bērni izvēlējušies reitterapiju, 

peldbaseinu, masāžu un psihologa pa-
kalpojumus. Būtu labi, ja šie pakalpoju-
mi būtu paliekoši arī projekta izskaņā, 
tad no tiem būtu lielāks ieguvums”, tā 
S. Brice. 

Sociālā dienesta vadītāja Anna Jego-
rova stāsta, ka sākums DI projektam 
tika likts jau 2016. gadā. Sociālā dienes-
ta vadītāja uzsver, ka ir jānovērtē, vai 
bērns tiešām sava veselības stāvokļa 
dēļ drīkst kāpt zirgā. Pirms sākt nodar-
bības, noteikti jābūt ģimenes ārsta slē-
dzienam.  

Redzes un dzirdes invalīda Aleksand-
ra Borisova aizbilde Ruta Strupā no 
Vaboles stāsta, ka Saša pēc reitterapi-
jas nodarbībām pilnīgi staro. “Viņš ir 
noskaidrojis, ka zirdziņš ir vienu gadu 
jaunāks par viņu, kā viņu sauc, viņš ir 
visu uzzinājis un noskaidrojis, sadrau-
dzējies ar pavadoni. Tās ir tik ļoti pozitī-
vas emocijas, ka man, skatoties un esot 
līdzās, arī tās pielīp. Galvenais ir tas, 
ka viņš nebaidījās un droši kāpa zir-
gam mugurā. Šis projekts ir patiešām 
ļoti labs. Pirmās divas dienas bija tāda 
kā iesildīšanās, pēc šīm 10 nodarbībām 
progress ir jūtams. Paldies visiem pro-
jektā iesaistītajiem, paldies zirdziņam 
Skandai, kas mums palīdzēja”, bilst 
Ruta. 

Aleksandrs ir ģimenē pieņemts no 
Bērnu sociālās aprūpes centra “Kalkū-
ni” nama 2 gadu vecumā. Aizbildne un 
mamma Ruta stāsta, ka pirms reittera-
pijas puikam bija sāpīgi locekļu kram-
pji, kas šo divu nedēļu laikā ir pazuduši. 

Pēc Aleksandra domām, visinteresan-
tākais vingrinājums ir bijis stāvēt zirga 
mugurā: “Sēžot zirgam mugurā, tā pa-
tīkami šūpo un sirds drebinās. Un, kad 
zirgs papurinās ar visu ķermeni, ir ļoti 
forši. Un sarunāties ar zirga saimnieku 
ir ļoti interesanti”. 
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Novadā tiek pētīts deviņu ezeru dabas resursu stāvoklis. 
Sliktākā situācija – Koša ezerā, labākā - Višķezerā

ezeram tiks izveidota atsevišķa nodaļa, 
tomēr tas būs atvērts dažādiem papildi-
nājumiem. Veiktais pētījums kalpos par 
labu pamatojumu dažādu projektu raks-
tīšanā un fi nanšu līdzekļu apgūšanā.  

 “Sliktākā situācija ir nepieskatītajos 
ezeros – Koša, Baltezerā, Mazā Kalu-
pes un Sasaļu. Piemēram, Baltezeram 
(Vaboles pagasts) ir biedrība, kura ag-
rāk ir mēģinājusi kaut ko darīt, bet šo-
brīd aktīvi nedarbojas, tāpēc ezers nav 
apsaimniekots un tajā pat nav pieeja-
mas peldētavas. Lai gan Baltezers ir ar 
ļoti labu perspektīvu, jo tas ir izteikti 
dzidrs ezers, tajā diemžēl ir novērojama 
izteikta maluzvejniecības ietekme. To-
mēr visbēdīgākā situācija ir Koša ezerā 
(Līksnas pagasts), jo tajā ir kritiski zems 
skābekļa līmenis. Koša ezerā skābek-
lis beidzas 2,5 metros, kad normāli tam 
vajadzētu būt 4-5 metru dziļumā. Tas ir 
duļķains un ziedošs ezers. Tur mīt tikai 
sīkzivis. Karūsa bija vienīgā atrastā lielā 
zivs, kas apliecina, ka ezers ir savienots 
ar Daugavu,” pirmajos iespaidos par iz-
pētē redzēto, dalījās Daugavpils novada 
domes Dabas resursu nodaļas ezeru ap-
saimniekošanas speciālists Artūrs Kār-
kliņš. Tāpat salīdzinoši vājš kopējo zivju 
daudzums un liels mazo zivju īpatsvars 
vērojams Sila un Riču ezerā – zināma ie-
tekme noteikti ir pierobežas zonai. 

Kā labākos piemērus var minēt Višķu 
un Luknas ezeru. “Višķu pagasta pārval-
de nāca ar iniciatīvu šos ezerus pieskatīt 
un apsaimniekot, kas ir nesis acīmredza-
mus rezultātus. Piemēram, Višķezerā ir 
izteikti lieli asari, zandarti, līņi un brek-
ši. Šos ezerus mēs iekļāvām pētījumā, 
jo pagasta pārvaldi interesē, ko vēl viņi 
varētu darīt lietas labā.”

 “Saimnieciski nozīmīgākajām zivīm, 
kas lielākoties ir plēsīgās zivis, mēs ie-
vācam vecuma un kuņģa paraugus, lai 
noskaidrotu, ko tās ēd un kā to baroša-
nās ietekmē kopējo ezera ekosistēmu. 
Ar vecuma parauga palīdzību tiek no-
skaidrots, cik ātri zivis aug. Piemēram, 

19 cm garš asaris var būt gan 10, gan 20 
gadu vecs, ja ezerā tam ir maz ēdamā,” 
pētāmos faktorus skaidro SIA “Vides 
risinājumu institūta” pētniece Madara 
Medne. “Mūsu uzdevums ir sagatavot 
zivsaimnieciska rakstura rekomendāci-
jas. Lielākoties problēmu var atrisināt, 
pilnībā izskaužot malu zvejniecību, jo 
tieši uz  lielajām, plēsīgajām zivīm, kas 
regulē mazo, neplēsīgo zivju populāciju, 
ir  vislielākais makšķernieku un zvejnie-
ku spiediens. Ja plēsējzivis pazūd, savai-
rojas mazās zivis, kuras, savukārt, ēd 
zooplanktonu, kas ir mikroskopiski vēž-
veidīgie. Ja nav zooplanktona, netiek ap-
ēstas mikroskopiskās aļģes, tāpēc ezers 
var sākt ziedēt un stipri pasliktināties 
ezera ūdens kvalitāte,” tā par plēsējzivju 
vitālo lomu barības ķēdē turpina pētnie-
ku grupas pārstāve.  

Arī A.Kārkliņš piekrīt, ka svarīgākais 
solis ezera atveseļošanā ir nekontrolētas 
zvejniecības izskaušana. “Pirmais, ko 
pagastu pārvaldes varētu darīt, ir pa-
lielināt brīvprātīgo inspektoru skaitu. 
Valsts vides dienestam ir pārāk maz re-
sursu, lai spētu visu nokontrolēt. Ezers 
tikai iegūs, ja pagasta pārvalde un vie-
tējie iedzīvotāji būs aktīvi.” “Lai būtiski 
uzlabotu situāciju ezerā, ir jāpaiet vis-
maz pieciem gadiem, pie nosacījuma, ka 
ir veikti konkrēti pasākumi,” papildina 
Madara Medne. 

SIA “Vides risinājumu institūts” rezul-
tātus sola publicēt rudenī, kad notiks tik-
šanās ar vietējiem iedzīvotājiem, mak-
šķerniekiem, pašvaldības pārstāvjiem 
un citiem interesentiem, lai pārrunātu 
pētījuma rezultātus un apspriestu pie-
dāvātos risinājumus. “Tā būs semināra 
tipa atvērtā tikšanās, kurā ikviens tiek 
laipni gaidīts. Aicinām iesaistītās pu-
ses paust savu viedokli un esam atvērti 
ieteikumiem, ko varētu iekļaut Eze-
ru apsaimniekošanas plānā,” akcentē 
A.Kārkliņš. 

 Elza Pučko

Daugavpils novadam raksturīgs liels 
ezeru skaits. Diemžēl vairums no tiem 
ir nepieskatīti un neapsaimniekoti. Dau-
gavpils novada domes uzdevumā, SIA 
“Vides risinājumu institūta” pētnieku 
grupa uzsākusi izzināt Višķu, Luknas, 

Koša, Mazā Kalupes, Riču, Sila, Sasa-
ļu, Baltezera un Ļūbastes ezeru dabas 
resursu stāvokli, lai izstrādātu ilgtspē-
jīgu ezeru apsaimniekošanas stratēģiju, 
ko pašvaldība savukārt iestrādās Ezeru 
apsaimniekošanas plānā. Plānā katram 

Demenes pagasta Kumbuļos notikušas divas nometnes 

No 17. līdz 27. jūlijam Daugavpils 
novada Demenes pagasta „Kumbuļos” 
tika organizēta bērnu nometne novada 
ģimenēm. Tajā piedalījās 60 bērni no vi-
siem novada pagastiem. Nometnes laikā 
katru dienu tika organizētas aktivitātes, 
kas stiprināja bērnu veselību, veicināja 
komandas izjūtu, palīdzēja izprast vien-
audžus un uzņemties atbildību par kādu 

Sadarbojoties ar psihologu, uztura spe-
ciālistu un fi zioterapeitu dažādās nodar-
bībās tika sekmēta bērnu un jauniešu 
fi ziskā un intelektuālā attīstība.

Nometni bērniem un jauniešiem no 
trūcīgām un maznodrošinātām ģime-
nēm organizēja un vadīja biedrība “De-
menes Sociālā atbalsta centrs”.

Nometne tika rīkota ESF projekta 
Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profi laksei Daugavpils novadā” 
ietvaros.

no veiktajiem uzdevumiem. Nometnē 
bija bērni, kuri katru gadu piedalās šajā 
pasākumā un nometnes apkalpojošais 
personāls varēja novērot, kā ir mainī-
jušies bērni, mainījusies viņu pasaules 
uztvere, uzvedība, saskarsmes veidoša-
nas pieejas. Arī nākošo gadu šis pakalpo-
jums tiks turpināts, ko katru gadu fi nan-
sē Daugavpils novada dome.

Savukārt no 30. jūlija līdz 2. augustam 
atbalsta centrā “Paspārne” tika organi-
zēta diennakts nometne 30 bērniem un 
jauniešiem no trūcīgām un maznodroši-
nātām ģimenēm. 

Nometnes pasākumu saturs tika 
vērsts atbilstoši prioritārajām veselības 
jomām un saistībā ar tādām tēmām kā 
veselīga uztura lietošanas veicināšana 
un fi zisko aktivitāšu popularizēšana, 
atkarību mazināšana, garīgās veselības, 
reproduktīvās veselības veicināšana, pa-
redzot teorētiskās un praktiskās nodar-
bības.
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Dubnas pagasts

Dubnas pagasts atrodas Daugav-
pils novadā, tā ziemeļu daļā. Pagasta 
centrs ir Dubna. 1945. gadā Daugav-
pils apriņķa Višķu pagastā izveidota 
Dubnas ciema padome. Daugavpils 
rajona Dubnas ciemam 1954. gadā 
pievienots likvidētais Medupes ciems, 
1968. gadā - Stradiņu ciema Kirova 
kolhoza teritorija, bet 1977. gadā te-
ritorijas daļa pievienota Kalupes cie-
mam. 1990. gadā Dubnas ciemu reor-
ganizēja par pagastu, savukārt 2009. 
gadā Dubnas pagastu kā administra-
tīvo teritoriju iekļāva Daugavpils no-
vadā.

Dubnas pagasts robežojas ar Dau-
gavpils novada Višķu, Kalupes un 
Maļinovas pagastu, Preiļu novada 
Pelēču pagastu  un Vārkavas novada 
Rožkalnu  pagastu. 

Dubnas pagasta teritorijā nav valsts 
nozīmes īpaši aizsargājamās teritori-
jas un dabas objekti, tomēr ezera, pa-
kalnu, mežu un ieplaku mija veido ti-
pisko Latgales ainavu mozaīku.

Pagastā ir 29 ciemi, no tiem lielā-
kie — Dubna, Aščuki, Zemnicki, Ma-
zie Stradišķi, Svenči, Ceplīši, Zarāni, 
Pipari, Svilišķi, Akmani, Bicāni, Zeiļi, 

Rovnica, Petrāni. 
Dubnas pagasta teritorijas aus-

trumu daļā atrodas dzelzceļa līnija 
St.Pēterburga-Varšava, taču pagas-
ta teritorijā atrodas tikai dzelzceļa 
aizsargjosla. Dubnas pagastā izvie-
tojušies Piparu senkapi  un Svilišķu 
pilskalns, kas ir valsts nozīmes arheo-
loģijas pieminekļi.

Pagastā ir arī vietējās nozīmes kul-
tūrvēsturiskie pieminekļi. Dubnas 
Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu 
baznīca ir Romas katoļu Rīgas met-
ropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes 
draudzes baznīca. Dubnas draudzes 
kapela, tautā saukta par Varšaveņu, 
celta 1800. gadā kā koka astoņstūru 
īpatnēja celtne ar pagarinājumu al-
tāra daļā. Vienīgā tāda veida sakrālā 
celtne Daugavpils novadā. Dubna 18. 
gadsimtā iekļāvās Daugavpils jezuītu 
darbības lokā un tajā atradās jezuītu 
misijas punkts (1702-1765), jezuītiem 
piederēja arī īpašumi. 18. gadsimtā 
Dubna ietilpa Nīdermuižas (tagad 
Preiļu novads) katoļu draudzes robe-
žās. Dubnas kapela ir koka celtne uz 
akmens fundamenta. Altāris no ozol-
koka, tumši krāsots un māksliniecis-

ki veidots. Tai ir Jēzus Sirds glezna 
zeltītā rāmī. 20. gadsimta 50. gados 
kapelu atsavināja un telpas pārņēma 
vietējais kolhozs, izmantojot par no-
liktavu. Kapelas inventārs tika sada-
līts Aizkalnes baznīcai, Višķu baznīcai 
un Gonajašu kapličai, bet 20. gadsim-
ta 90. gados draudze kapelu “Varša-
veņa” atguva un tā tika atjaunota. 
Pašlaik kapelā katru nedēļu notiek 
dievkalpojumi. Draudzi apkalpo prā-
vests Antons Aglonietis.

Dubnas pagasta teritorijā atrodas 
arī Aščuku vecticībnieku kopienas 
lūgšanu nams. Aščuku vecticībnieku 
kopiena tika dibināta 1859. gadā. Šis 
lūgšanu nams tika uzcelts 1910. gadā 
vecā lūgšanu nama vietā. Pēc 1905. 
gada lēmuma “Par toleranci” vecticīb-
niekiem tika atļauts būvēt dievnamus 
un ierīkot savus kapus. Pirms Pirmā 
pasaules kara vairākām kopienām 
Dvinskas reģiona izdevās atjaunot sa-
vus dievnamus, starp tiem bija arī Aš-
čuki. Rietumu fasāde ir interesanta ar 
to, ka tā ir dekorēta ar nelielu “rozi” – 
apaļu lodziņu. Daugavpils novadā tāds 
lodziņš ir tikai šim lūgšanu namam.
Lūgšanu nama interjers ir veidots no 
koka. Divu līmeņu ikonostass veidots 
no 1830 – 1914 gados gleznotām iko-
nām. Kopumā šo lūgšanu namu var 
saukt par tipisku vecticībnieku baznī-
cu Daugavpils reģionā, ar oriģināliem 
apdares elementiem. 

Dubnas pagastā pamatnodarboša-
nās veids ir lauksaimniecība. Dominē 
zemnieku saimniecības, lai gan ir arī  
piemājas  saimniecības, kurās nodar-
bojas ar lauksaimniecisko ražošanu. 
Vairāk nekā puse no pagasta terito-
rijas ir lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme. Graudu audzēšana, piena un 
gaļas ražošana, dārzeņu audzēšana 
ir arī galvenais pagasta iedzīvotāju 
ienākumu avots. Veiksmīgi  darbojas 
z/s „Silvas”, z/s „Arāji”, z/s „Mežma-
las”, z/s  “Arāji 1”, z/s “Lejas”, z/s “En-
kuri”, z/s “Jāņukalns”, z/s “Cīrulīši”,  
z/s “Mežvīni” , z/s “EGIS”.  

Kopš 1993. gada Dubnas pagastā 

darbojas SIA “ARD”, kurā nodarbojas 
ar dūnu izstrādājumu (segas, spilve-
ni, matrači un gultas veļa) ražošanu 
un vairāk kā divas desmitgades uzņē-
muma ir sadarbība ar partneriem no 
Austrijas. 

Dubnas pagasta kultūras namā 
darbojas divi pašdarbības  kolektīvi 
un  interešu pulciņš: folkloras kopa 
“Atzola”, bērnu vokālais ansamblis 
“Uguntiņa”, interešu pulciņš – ama-
tierteātris “Mulda”.  Dubnas kultūras 
namā tiek rīkoti valsts un tradicionā-
lie svētki, izstādes un citi pasākumi. 
Vasaras laikā pasākumi tiek rīkoti 
estrādē, kur katru gadu tiek veikti uz-
labojuma darbi. 

Pagasta jaunieši rīko pasākumus 
kultūras namā, piedalās novada pa-
sākumos. Kultūras namā ir ierīkota 
trenažieru zāle, kur var lietderīgi un 
aktīvi pavadīt brīvo laiku. 

Pagasta teritorijā nav savas skolas, 
lielāka daļa Dubnas pagasta bērnu 
un jauniešu apmeklē Špoģu vidussko-
lu. Skolēnu pārvadājumus nodrošina 
Dubnas pagasta pārvalde. 

Dubnas pagasts aktīvi renovē un 
atjauno pagasta teritorijā esošos ce-
ļus, pagasta centrā ierīkots  ielu ap-
gaismojums, asfaltētas Dubnas ciema 
ielas, uzlabota ciema ūdens kvalitāte. 

Infrastruktūras sakārtošana ir 
nozīmīga, bet pati lielākā nozīme ir 
katram iedzīvotājam. Paldies visiem 
iedzīvotājiem un uzņēmīgajiem cilvē-
kiem, kuri ar savu darbu, atbalstu, 
idejām un ierosinājumiem ir palīdzē-
juši sakopt mūsu pagastu. Veidosim 
pagastu par pievilcīgu dzīvesvietu pēc 
iespējas kuplākam iedzīvotāju skai-
tam! Ikviens kopīgi padarītais darbs 
veido mūsu novadu stiprāku un skais-
tāku. 

Tamāra Dele
Dubnas pagasta bibliotēkas vadītāja

Maļinovas pagasts
viss”, „Latvija BIO” un zirgu sēta „Pe-
lageja”.

Saieta namā darbojas interešu kopa 
„Ivuški”, bērnu vokālais ansamblis 
„Avenes” un jauniešu deju kolektīvs 
„Druvāni”. 2018. gadā deju kolektīvs 
„Druvāni” piedalījās XXVI Vispārējos 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svēt-
kos. 

Lielākās pagasta zemnieku saim-
niecības „Ainava” kopējā platība ir 
1142 ha, no tiem Maļinovas pagastā 
826 ha.Tiek audzēti ziemas un va-
saras kvieši, rapsis, griķi un pupas. 
Sākot no 2006. gada, augkopībā tiek 
izmantota bezaršanas tehnoloģija. 
Lauksaimniecības kultūrām vidējā 
ražība ir augstāka nekā vidēji Latvijā. 

Maļinovas pagastā darbojas pareiz-
ticīgo un vecticībnieku draudzes. Svē-
tā pravieša Elijas pareizticīgo baznī-
ca, Bondarišku vecticībnieku lūgšanu 
nams, Rubenišku vecticībnieku lūg-
šanu nams. Pareizticīgo dievnamus 
Maļinovā vairākkārtīgi piemeklējis 
smags liktenis. Sākumā Maļinovā bija 
Sv. Aleksandra Ņevska koka baznīci-

ņa, būvēta ampīra stilā, – tagadējās 
Šķeltovas baznīcas kopija. 19. gadsim-
ta pirmajā pusē, kad tika būvēts Pēter-
burgas – Varšavas ceļš, baznīciņu pār-
nesa uz ciemata centru. Te bija uzcelts 
skaists koka dievnams, kuru vēl tagad 
atceras vecākie ciemata iedzīvotāji.
Otrā pasaules kara laikā baznīca 
nodega. Arī netālu uzceltā pravieša 
Elijas dievnamu iznīcināja uguns. 
Tagadējā Maļinovas Svētā Pravieša 
Elijas pareizticīgo baznīca ir pārbū-
vētā priestera mājā. Pateicoties ticīgo 
ziedojumiem, tika uzbūvēts zvanu tor-
nis, bet 2008. gadā tika iegādāti trīs 
jauni zvani. No 2010. gada entuzias-
ti nolēma atjaunot baznīcu tai vietā, 
kur tā atradās gandrīz pirms 200 ga-
diem. Līdz mūsdienām ir saglabāju-
šās divas baznīcas ēkas, kurās agrāk 
bija skolas. Izremontētajā ēkā pašreiz 
atrodas Svētā pravieša Elijas pareiz-
ticīgo baznīca, bet līdzās tai ir sagla-
bājusies viena no pirmajām baznīcas 
draudzes skolām. Pēc vietējo iedzīvo-
tāju stāstījuma, šī ēka celta aptuveni 
1867. gadā. Ļoti daudzas mūsu skolas 

 Apritējuši jau 9 gadi, kopš Daugavpils novads ir iedibinājis tradīciju rīkot Daugavpils novada dienas. Šis gads ir noslēdzošais, kad 
cildinām pēdējos trīs  - Dubnu, Maļinovu un Višķus – no plašās pagastu saimes.  Sniedzam lasītājiem iespēju iepazīties ar šo pagastu 
vēsturi, ievērojamākajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, cilvēkiem un notikumiem. Ikviens Novada dienu gadatirgus apmeklētājs 
22.septembrī varēs aplūkot šos pagastus tuvplānā, vērojot viņu sagatavotos kultūras priekšnesumus un skatot fotoizstādi.

Maļinova - tas ir neliels ciemats Dau-
gavpils novadā. Iedzīvotāju nodarbo-
šanās pamatjomas ir graudkopība, 
uzņēmējdarbība, lauksaimniecība 
un kokapstrāde. Lielākās zemnieku 

saimniecības - „Ainava”, „Varavīks-
nes”, „Tīrumi”, „Ceriņi”. Pagasta teri-
torijā pašlaik darbojas tādi uzņēmumi 
kā SIA „Valtek”, „Juni S”, „Karsar”, 
„Elli V”, „Auto Live”, „Maļinova ser-
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vēstures lappuses ir cieši saistītas ar 
šo ēku. Tajā mācījās visi Maļinovas, 
kā arī apkārtējo sādžu iedzīvotāji no 
uzcelšanas laika līdz aptuveni 1953 – 
1955 gadam. Līdz 1963. gadam skolai 
bija Drūvānu septiņgadīgās skolas no-
saukums, no 1964. gada – Maļinovkas 
astoņgadīgā skola. 2007 gadā skolu 
Maļinovā likvidēja, pašlaik bērni mā-
cās Špoģu vidusskolā un Biķernieku 
pamatskolā.

Vecākais no pagasta teritorijā eso-
šajiem vecticībnieku lūgšanu namiem 
– Rubenišku, celts 1907. gadā. Tas ir 
unikāls, autentisks koka kultūrvēstu-
risks piemineklis. Bondarišku vecti-
cībnieku lūgšanu nams ir celts 1925. 
gadā, tas ir koka arhitektūras būvnie-
cības paraugs, taču tajā mūsdienās 
dievkalpojumi nenotiek. 

Malinovas pagastā no 2007. gada 
darbojas biedrība “Jauniešu klubs 

“Maļinki”. Ar biedrības palīdzību ir 
realizēti vairāki projekti. 2015. gadā 
Borisa un Ināras Teterevu fonda at-
balstīts programmas „Nāc un dari! Tu 
vari!” projekts, kura gaitā ierīkots jau-
ns ielu vingrošanas laukums ar trena-
žieriem. 2017. gadā īstenots projekts 
“Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas 
laukuma izveide Maļinovas ciemā”. 
Projekta īstenošanas rezultātā tika 
izveidots bērnu atpūtas laukums, kas 
dod iespēju bērniem rotaļāties pie-
mērotā, bērnu vecumam atbilstošā, 
labiekārtotā un drošā vidē, dažādojot 
bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus 
dzīvojamām telpām.

2017. gadā Skolas ielā, atpūtas lau-
kumā pie saieta nama, uzstādītas te-
ritorijas apgaismojuma lampas, lai 
būtu gaišs vakaros, kad atpūtas lau-
kumā noris pasākumi.

Tajā pat gadā īstenots projekts „Jau-

nieši  ar prieku, bez stresa un skaistu 
ķermeni”, Daugavpils novada domes 
Izglītības pārvaldes jauniešu projektu 
konkursa „Uzlabosim savu ikdienu!”  
ietvaros. Iegādāti mazie fi tnesa batuti 
ar rokturiem.

Kopš 2011. gada Maļinovas pagastā 
darbojas daudzfunkcionāls sporta lau-
kums, blakus volejbola un basketbola 
laukumam ierīkots arī minigolfa lau-
kums. 

2015. gadā Maļinovas pagasta teri-
torijā tika realizēts projekts „Ūdens-
saimniecības attīstība Daugavpils 
novada Maļinovas pagasta Maļinovas 
ciemā”. Tā gaitā izbūvēti maģistrālie 
ūdensvada tīkli Rēzeknes ielā un gar 
Valsts autoceļu A13 Daugavpils – 
Rēzekne, kā arī Līvānu māju rajonā. 
Ir paveikta notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu pašteces kanalizācijas tīklu 
izbūve. Uzstādītas septiņas kanalizā-

cijas akas, atjaunotas notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtas.

2017. gadā uzsākts projekts „Rēzek-
nes ielas pārbūve, apgaismojuma re-
konstrukcija Maļinovas ciemā”, kura 
gaitā tiks ieklāts jauns asfalts, ierīko-
ta stāvvieta un ielu apgaismojums.

Katru gadu „Meža un dārza dienu” 
ietvaros tiek labiekārtota ciema teri-
torija, stādīti košumkrūmi, ierīkotas 
akmensdobes.

Maļinovas pagastā pastāvīgi noris 
apkārtējās vides sakopšanas darbi. 
Maļinovieši lepojas ar pagasta iedzī-
votājiem, kuri a ktīvi piedalās pagas-
ta sabiedriskajā dzīvē un jauniešiem, 
kuri iesaistās brīvprātīgā darba akti-
vitātēs. 

Elvīra Kokina
Maļinovas pagasta bibliotēkas 

vadītāja

Višķu pagasts

Višķu pagasts atrodas Latvijas dien-
vidaustrumu daļā, Daugavpils novada 
ziemeļaustrumos. Pagasta teritorija 
ir apdzīvota jau senā pagātnē, ko ap-
liecina lielais arheoloģisko pieminekļu 
skaits: 6 senkapi un 4 pilskalni. Višķu 
apkārtnes senāko laiku liecinieks ir 
Borovkas pilskalns, kur mitinājušās 
latgaļu ciltis. Labi saglabājies ir Zabor-
najas (Podgurjes) pilskalns, kuru mēdz 
saukt par Napoleona reduti. 1812. 
gadā Napoleona armijas visrspavēlnie-
ki esot likuši šajā kalnā izvietot lielga-
balus, lai atvairītu krievu karaspēku. 
Vietējie iedzīvotāji to dēvēja par “Goro-
dok”. Senāk šī Zabornajas zeme piede-
rēja Podgurjes muižai. Liels pilskalns 
pagasta teritorijā iezīmēts Maskov-
skajā aiz vecticībnieku kapsētas. To 
arī sauc par Maskovskajas pilskalnu. 
Višķu pilskalns atrodas Ostrovas mežā 
Višķu ezera pussalas galā augstā krau-
jā. Lielie senkapi atrodas Ezerstarpos 
pie Ārdavas ezera, kur 19.gs sākumā 
notika kaujas ar Napaleona armiju. 
Minētajā vietā ir divi uzkalni. Vie-
nu no tiem sauc par Kara kalnu, otru 
par Katla kalnu. Lieli senkapi atrodas 
Maskovskajā. Apzināti senkapi ir arī 
Višķu tehnikuma ciemā, Špoģu ciemā 
un Ostrovā.

No 17. gs. Višķu vēsturē tiek minēts 
muižnieku Moļu vārds. Visas šīs puses 
baznīcas ir tapušas viņu laikā. Pati pir-
mā koka baznīca tika uzbūvēta 1624.
gadā, cita Moļu paaudze 1715.gadā 
Dotkas ezera krastā uzcēla vēl vienu 
baznīcu. 1908. gadā iesāka celt tagadē-
jo Višķu baznīcu.

Višķu iedzīvotāji par savējo uzskata 
arī Martu Kraukli, vēlāko Martu Skov-
ronsku un Krievijas ķeizarieni Katrīnu 
I, kura no Ezervišķu mājām nokļuva 
mācītāja N.Glika ģimenē, vēlāk kļuva 
par Pētera I sievu un carieni. Mainī-
jās cari, mainījās valdības, bet Višķu 

miestiņš pie Dotkas un Luknas ezera 
dzīvoja savu dzīvi. Mājvietu šeit bija 
radušas daudzas ebreju ģimenes, ku-
ras Višķus padarīja slavenus ar savām 
tirgotavām.

Pie Višķu, Luknas un Dotkas ezeru 
bagātajiem ūdeņiem atrodas Višķu 
ciemats, kas devis nosaukumu pa-
gastam. 19. un 20. gadsimtā tas bija 
spilgti izteikts ebreju apdzīvots miests. 
1897. gadā Višķu ciematā bija 959 ie-
dzīvotāji, no tiem 668 ebreji (69,7%). 
Višķu miesta iedzīvotāji pamatā no-
darbojās ar tirdzniecību un amatnie-
cību. Pateicoties ebreju rosībai, Višķi 
ekonomiski attīstījās. 30.gadu beigās 
miestā dzīvoja apmēram 1,5 tūkstoši 
iedzīvotāju. Višķi pretendēja uz pil-
sētas statusu. Cauri Višķu ciematam 
1934. gada augustā braucis uz Dagdu 
un 1938. gadā pie Podgurjes dzirnavu 
īpašnieka A.Vemba ir ieradies Latvijas 
valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Vācu 
nacistu okupācijas laikā masveidā tika 
iznīcināti ebreju tautības iedzīvotāji 
un ar to bija saistīta arī ciemata izpos-
tīšana. Pēckara gados Višķos atradās 
ciema padome, klubs, bibliotēka, piena 
pieņemšanas punkts, līdz 1985. gadam 
atradās veselības aprūpes iestādes – 
slimnīca, ambulance un aptieka. Paš-
laik Višķu ciemā dzīvo aptuveni 230 
iedzīvotāji. Šodien, kādreizējais sakop-
tais ciemats, gaida prasmīgus uzņēmē-
jus, lai atkal rosītos aktīva saimniecis-
kā un sabiedriskā dzīve.

Višķu pagastā darbojas Danišev-
kas svēto apustuļu Pētera un Pāvi-
la pareizticīgo draudze, Daniševkas 
vecticībnieku draudze, Koroļevščinas 
vecticībnieku draudze, Maskovskas 
vissvētās Dievmātes patvēruma pa-
reizticīgo draudze, Lubaneca vecticīb-
nieku draudze un Višķu Svētā Jāņa 
Kristītāja Romas katoļu draudze un 
lūgšanu nami.

Atpūtas iespējas pie ezera ir atpūtas 
bāzē “Vīrogna”, “Višķezers”, kas piedā-
vā nakšņošanu, pirtis, telšu un uguns-
kura vietas, labiekārtotas pludmales, 
laivu, katamarānu nomu. Līdzās šose-
jai Daugavpils – Rēzekne laipni uzņem 
apmeklētājus ēdināšanas un nakšņo-
šanas pakalpojumu sniedzēji viesnīca 
“Gardens Hotel” un kafejnīca “Vojaž”.

Višķu pagasta ekonomiku veicina 
uzņēmumi, starp kuriem lielākie ir 
SIA Agraris, AS Latgales bekons, SKS 
Veiskupišķi, z/s Apiņi, z/s Stūrakme-
ņi, z/s Ziediņi, kas ir arī vairāku Viš-
ķu pagasta pasākumu atbalstītāji un 
piedāvā topošajiem lauksaimniecības 
speciālistiem prakšu vietas.

Aktīvi iesaistās dažādu pasākumu 
un projektu īstenošanā biedrības “Lau-
ku studija”, Višķu pagasta jauniešu 
centrs - Višķu pagasta jauniešu biedrī-
ba, biedrība “Višķu attīstībai”. Dažādu 
projektu ietvaros ir iegādāta pasāku-
mu apskaņošanas un apgaismošanas 
aparatūra, izveidoti bērnu rotaļu lau-
kumi, izstrādāts velo maršruts “Lielais 
Luknas ezera loks”, kas iezīmēts ar 
koka norādēm, Luknas ezera krastā 
aiz Višķu estrādes pie atpūtas vietas 
ir izveidota laivu stacija un piestātne 
“Višķi uz viļņa”, ezera krastā pie Višķu 
– Aglonas ceļa, starp Luknas un Bolta-
ru ezeru blakus atpūtas vietai ierīkots 
putnu vērošanas tornis, no kura pa-
veras skats uz 4 ezeriem. Jauka vieta 
putnu un dabas vērošanai. Līdzās ir 
pludmale un atpūtas vieta. Pirms se-
šiem gadiem Špoģu ciemā tika atklāts 
pirmais zaļais tirgus Daugavpils nova-
dā. 

Pagasta teritoriju un komunālo 
saimniecību veiksmīgi apsaimnieko 
Pašvaldības aģentūra “Višķi”.

Brīvā laika pavadīšanai ir moder-
na sporta bāze (sporta zāle Špoģu vi-

dusskolā un atjaunots stadions Višķu 
tehnikumā), Višķu sabiedriskā centra 
telpās Višķu tehnikumā ir iespēja ie-
saistīties pašdarbības kolektīvu - sie-
viešu vokālā ansambļa “Anima Corde”, 
jauktā vokālā ansambļa “Koransa”, 
vīru vokālā ansambļa “Mōls”, senioru 
deju kopas “Magones” aktivitātēs un 
no 2016. gada darbojas Višķu pagas-
ta jaunieša centrs. Špoģu mūzikas un 
mākslas skolā darbojas vokāli instru-
mentālās grupas “Bulta” un “Mažors”, 
lietišķās mākslas studija “Pūpoli”. 

2001. gadā tika apstiprināts Višķu 
pagasta ģerbonis un karogs. Ģerbonī 
attēloti trīs melni kurmji uz tumšsar-
kana lauka fona. Visi tie pavērsti vienā 
virzienā. Ģerboņa vēsture saistīta ar 
Višķu muižas īpašnieku Molu dzimtu, 
kurai bijis savs ģerbonis. Ģerbonis lie-
cina par zemes apstrādātāju dzimtu, 
kuru darbs vainagojas ar godu un ba-
gātību.

Višķu pagasta iedzīvotāji var lepoties 
ar krāšņās dabas daudzveidību, kas 
ikvienu spēj piesaistīt ar ezeru ūdens 
burvību un vienkārši skaisto apkārtni, 
apdzīvotajām vietām un kultūrvēstu-
risko mantojumu, kas paver iespēju 
baudīt kultūras vērtības, sakārtotu 
vidi, veicina piederību un interesi par 
savu dzimto vietu, un saviem līdzcil-
vēkiem, kas ar savu aktīvo darbību 
veicina pagasta attīstību ekonomikā, 
izglītībā, kultūrā, veselības aprūpē un 
cilvēku vienkārši cilvēcīgo attieksmi 
un cieņu pret otru.

Anna Vasiļjeva 
Višķu pagasta

 sabiedriskā centra vadītāja

Daugavpils novada dienu ekskursijas 
Daugavpils novadā sestdien, 2018.

gada 15. septembrī, notiks divas izzi-
nošas un veselību stiprinošas ekskur-
sijas uz Maļinovas un Dubnas pagas-
tu un uz Višķu pagastu.

Ekskursiju gaitā plānota viesošanās 
pie vietējiem amatniekiem, zemnie-
kiem, dievnamu apskate, vēsturisku 
vietu apmeklējums, veselību stipri-
noša aktivitāte – nūjošanas prasmes 
apguve ar treneri, kā arī pusdienas. 
Grupas pavadīs gidi. Izbraukšana no 
Daugavpils plkst. 9.00, atgriešanās 
plkst. 17.00. 

Līdzdalības maksa ir 10 EUR no 
personas. Pieteikšanās ekskursijām 
notiek tikai divas dienas – ceturtdien, 
6. septembrī un  piektdien, 7. septem-
brī no plkst. 10.00 līdz 18.00, zvanot 
uz Daugavpils un Daugavpils novada 
Tūrisma informācijas centra tālru-
ni +371 65422818 vai arī minētajos 
laikos aizpildot elektronisko anketu, 
kas būs pieejama mājas lapas www.
daugavpilsnovads.lv jaunumu sadaļā 
“Tūrisms”. Vietu skaits ir ierobežots – 
uz Maļinovas un Dubnas pagastu 40 
vietas, uz Višķu pagastu 48 vietas.
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P E R S O N Ī B A

Priesteris Juris Jalinskis “Šis laiks mums dots, lai būvētu tiltus, 
kas balstās uz sapratni, dialogu un atvērtību”

Svētais tēvs pāvests Francisks šī ga-
da 22. - 25. septembrī apustuliskajā 
vizītē apmeklēs Baltijas valstis. Latvi-
jā pāvests ieradīsies 24. septembrī, lai 
novadītu Svēto Misi Aglonā. Kopumā 
Sv. Misei reģistrējušās 31 902 personas 
no Latvijas un ārvalstīm. Laikā, kad uz 
Aglonu devās svētceļnieki, lai piedalītos 
Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs 
uzņemšanas svētkos, projekta “Munys 
pusis ļaudis” gaitā tikāmies ar priesteri 
Juri Jalinski. Priesteris kalpo Majoru, 
Slokas un Ķemeru draudzē, savukārt 
Jalinsku dzimtas saknes meklējamas 
Līksnas pagastā, kur dzīvojuši viņa ve-
cāki un vecvecāki.  

- No kurienes nākuši Jūsu vecāki 
un kādas ir spilgtākās bērnības at-
miņas?

J.J. Līksnas vārds atsauc manās atmi-
ņās brīnišķīgu laiku – bērnību, arī pus-
audža gadus, kad regulāri, katru vasaru 
ar mammu vai krustmāti un manu mā-
sīcu vasaras brīvlaiku pavadījām tieši 
Līksnas pagastā. Tā kā mani vecāki nāk 
no Līksnas, tad manu radu, draugu un 
paziņu logs ir gana plašs. Tad mēs mē-
dzām vairākās vietās uzturēties – gan 
Kalnišķu sādžā, gan Baravikos. Es ļoti 
labi atceros, kad vēl bērnībā, caurska-
tot vecāku un vecvecāku foto albumus, 
redzēju, ka viņu svarīgākie dzīves noti-
kumi cieši saistīti ar Līksnas pagastu un 
sevišķi – ar Līksnas baznīcu. Mani vecā-
ki un vecvecāki laulājās Līksnas baznīcā. 
Grūtu dzīves un arī darba apstākļu dēļ, 
kā arī laikā, kad nomira mans vectēvs, 
vecāki vairs nevarēja un negribēja palikt 
laukos. Viena vīrieša rokas saimniecībā 
daudz nozīmē. No mammas stāstītā at-
ceros, kā viņa jau no agras bērnības un 
sevišķi kolhoza laikos, gāja un strādāja 
arī vīriešu, smagu un fi zisku darbu. Kā 
jau kolhoza laikos, atgriežoties no dar-
ba mājās, bija jākopj un jāuztur arī sa-
va saimniecība. Tika pieņemts lēmums 
pārcelties uz dzīvi Rīgā, kur pēc pusotra 
gada piedzimu es. Ģimene mums nebija 
liela, atceros savu vecmammu, kurai bija 
jau pāri 90 gadiem un viņa arī pārcēlās 
mums līdzi uz Rīgu. Kad man bija trīs 
gadi, traģiski gāja bojā mans tēvs. Pro-
tams, man bija ciešas attiecības ar ma-
nas krustmātes ģimeni, kurā auga mana 
māsīca. Bērnībā mēs tik cieši bijām sa-
raduši kopā, ka uztvērām viens otru kā 
brālis un māsa. Lai arī visa mana dzīve 
kopš tā laika saistījās ar Rīgu, liela man 
dzīves daļa, ne tikai bērnība, bija saistīta 
ar manas dzimtas vēsturi. Sakot paldies 
un reizē izrādot godu Līksnai, laikā, kad 
mani iesvētīja par priesteri, savu otro Sv. 
Misi priesterim Pēterim Vaivodam es lū-
dzu novadīt Līksnas baznīcā. Tā es iztei-
cu pateicību maniem vecākiem, radiem 
un draugiem, kas mani veidoja. 

- Pastāstiet par skolas laiku. Kā-
das ir spilgtākās atmiņas par šo lai-
ku? 

J.J. Tevi veido ģimene un vide, no ku-
ras tu nāc. Man paveicās, ka varēju mā-
cīties latviešu plūsmas klasē. Vismaz es 
jutu, ka man tas bija ļoti svarīgi. Mums 
visapkārt bija jauktās skolas, kurās 
diezgan bieži notika vairākas nebūša-
nas. Līdz ar to, man paveicās iestāties 
Rīgas 25. vidusskolā, kuru es vēl jopro-
jām apmeklēju arī salidojumos un skolas 
jubilejās. Protams, reizi piecos gados mēs 
satiekamies ar klases biedriem. Daži no 
tiem ir arī mani tuvākie bērnības drau-
gi, vēl joprojām. Ir daudz lietas, kas mūs 
vieno. Pēc savas dabas esmu mierīgs, bet 
varu atrast kopīgu valodu ar daudziem. 
Būdams sportisks un aktīvs, man izvei-
dojās diezgan plašs draugu loks. Absol-

vējot skolu, raksturojumā bija rakstīts, 
ka man ir izteikta tendence uz līderību. 
Tas bija interesants laiks, kā jau jebku-
ram jaunietim, kas aug un attīstās. Tev 
paveras tik plašs interešu un iespēju 
loks. Tie bija tie 80 tie gadi, kad mēs, jau-
nieši būdami, sākām taustīt tās robežas 
un kā tās var paplašināt. Kādā astotajā 
klasē izlēmām ar klasesbiedriem rīkot 
tematisko klases vakaru panku stilā. 
Tagad jau tas nebūtu nekas traks, bet 
toreiz mūs visus pie direktora izsauca 
par to, ka mēs atļāvāmies ko tādu, kas 
padomju skolēnam nebija ļauts. Vidus-
skolas klasēs mums ar dažiem draugiem 
bija vienots ģērbšanās stils – balti uzval-
ki, melni mēteļi un melnas hūtes. Tādā 
veidā mēs pievērsām sev uzmanību. 
Staigājot pa Vecrīgu Mākslas dienās, re-
žisors Podnieks mūs ieraudzīja un tikām 
vienā kadrā uzņemti fi lmā “Vai viegli 
būt jaunam”. Mēģinājām tajā laikā sevi 
pierādīt un izdzīvot to laiku. 

- Jums, tik jaunam un aktīvam 
jaunietim esot, vai priesterības ceļš 
bija apzināts lēmums? 

J.J. Šis ir ceļš, uz kura nostājas vien 
nedaudzi. Šis jautājums man ir bijis sva-
rīgs, jo tā ir mana dziļākā būtība, mana 
identitāte, kurai turpinu sekot. Mana 
dzīve veidojās no divām daļām. Es dzīvo-
ju laicīgo dzīvi, gāju skolā, tikos ar drau-
giem, man bija savas intereses. Tā dzīve 
man nebija sveša, tā bija interesanta. 
Un tā otra daļa - garīgā dimensija, ku-
ru bērnībā ne tik ļoti apzinies. Tas tevī 
tiek ienests ar mātes pienu – tavā ģime-
nē, tavā apziņā. Pusaudža gados, kad 
svētdienās gāju uz baznīcu, pirmkārt, 
gribēju atbildēt pats sev, vai es to daru 
tāpēc, ka kāds man liek vai sevis dēļ. Pēc 
kāda laika es sapratu, ka man tas ir pa-
šam svarīgi. Mēs bijām brīvi runājoši un 
domājoši jaunieši, un līdzvērtīgi. Mums 
bija svarīgi, ka savu pārliecību varam ar-
gumentēt. Un draugi respektēja manas 
domas. Un tad jau vēlāk es sev jautāju, 
kas ir tas, kas mani visvairāk piepilda 
– tās sešas dienas, kuras pavadu skolas 
vidē, ar draugiem vai tā svētdiena, kurā 
aizeju uz baznīcu un kur man rodas pār-
domas, ar katru brīdi – arvien dziļākas. 
Tas man bija arī tas laiks, kad varēju 
pabūt ar sevi vienatnē un padomāt. Un, 
lūk, šīs svētdienas mani piepildīja daudz 
vairāk. Tas bija viens no pamatiemes-
liem, kad nevarēju vairs sevi piemānīt. 
Ka nekas spēcīgāks kā manas attiecības 
ar Dievu, kuras sāku veidot, man vairs 
nebūs. Manas dzīves laikā man izveido-
jās ļoti draudzīgas attiecības ar ļoti la-
biem priesteriem, kas starp citu, visi bija 
nākuši no Latgales. Mūžībā aizgājušais 
bīskaps Vilhelms Ņukšs, kas nāca no 
Kārsavas puses un arī tagad daudziem 
pazīstamais bīskaps Edvards Pavlovs-
kis. Tie bija pirmie priesteri, ar kuriem 
iepazinos.  

- Ja mēs runājam par priestera un 
sabiedrības attiecībām. Kādas tās ir 
tagad un kā tās laika gaitā ir mainī-
jušās? 

J.J. Es domāju, ka tas lielā mērā ir 
saistīts ar sabiedrības mainīšanos, ar 
tām pārmaiņām, kas pēckara gados no-
tikušas ne tikai Latvijā, bet arī daudz-
viet pasaulē. Kā baznīcas atbilde, 50. 
-60. gados notikušais Vatikāna konsuls, 
kurā baznīcas vadība saprata, ka mums 
ir kaut kādā veidā jāiet līdzi laikam. Ja 
mēs atceramies šodien, kā pirms kara 
laika uzvedās pedagogi skolā. Es domā-
ju, ka šodien par tādu vardarbību pret 
bērniem ļoti ātri kaut kur ievietotu. Tas 
ir piemērs. Līdzīgi arī garīdzniecībā – 
kad ar stingru roku, līdzīgi kā vecāki, 

tad nevaram balstīties tikai un vienīgi 
uz didaktisku pieeju – ka tikai man ir 
taisnība un es tev to mācu ar zināmu 
stingrību un neiecietību. Kādus tad la-
bus augļus no tā var sagaidīt? Mēs tādā 
veidā uzbūvējam sienu starp mums un 
cilvēkiem. Ne velti šodien daudzās sfē-
rās, un arī baznīcā, mums ir šis laiks 
dots nevis lai sienas būvētu, bet tiltus, 
kas balstās uz savstarpēju sapratni, dia-
logu un atvērtību. 

- Ja ticam tam, ka Dievs mūs vada 
un bieži paļaujamies uz to, tad var-
būt Dievam ir savs plāns attiecībā 
uz katru no mums? 

J.J. Paraugoties katrs uz savu un sa-
vas valsts dzīvi, mēs redzam, ka ir bijuši 
kāpumi un kritumi. Kad cilvēks nonāk 
krīzes situācijā, ir svarīga pareiza attiek-
sme, tad tas viss var kļūt par ļoti lielu 
ieguvumu. Tā notiek arī katra cilvēka 
individuālajā dzīvē. Kad piedzīvojam 
grūtības, caur tām mēģinām iemācīties, 
iegūt kādu atziņu. Un mans, kā ticīga 
cilvēka aicinājums, ir darīt to kopā ar 
Dievu. Atceramies arī Atmodas laiku. 
Liekas, tu nonāc tādā strupceļā, ka tālāk 
vairs nevar. Un tieši šādos tautai nozīmī-
gos laikos cilvēki sāk vērtēt, kas ir svarī-
gākais – šī brīvība, piederība savai zemei 
un tautai. Atceramies arī, kā baznīcas 
tolaik piepildījās ar ticīgajiem. Tā laika 
cilvēkos tiešām notika dziļas pārmaiņas. 
Negribētos dramatizēt tos mirkļus mū-
su katra un arī tautas dzīvē, ka esam 
nonākuši līdz robežai, aiz kuras viss ir 
neatgriezenisks. Viss ir atkarīgs no tā, 
kā pratīsim uz šo situāciju paraudzīties, 
kā sapratīsim, ka mums jākļūst daudz 
dziļākiem un garīgākiem. Ļoti daudz 
kas tagad tiek darīts ļoti virspusēji un 
materiālā plāksnē. Mums jābūt pazemī-
gākiem, nedaudz Dieva priekšā noliecot 
galvu. Aglona ir kā piemērs, uz kuru at-
braucot, bieži vien saprotam, ka varbūt 
saviem spēkiem vairs nevaram tikt galā 
ar daudzām lietām. Kad saproti, ka paša 
spēki ir nepietiekoši. Ir jāredz vēl kāds, 
kas dzīvē spēj dot to impulsu, bez kura 
nevaram iet uz priekšu un attīstīties. 

- Ja skatāmies no jauniešu skatu 
punkta, daudziem šķiet, ka baz-
nīca it kā ieliek rāmjos. Vai Jums 
nešķiet, ka baznīcai būtu jābūt vēl 
nedaudz brīvākai? 

J.J. Ja runājam par jauniešu izpaus-
mes formām, tās jau tagad notiek. Zinu 
vairākas draudzes, kurās ir jauniešu 
grupas un tiem tiek dotas iespējas, kā vi-
ņi šo kopā būšanu un reizē arī ticību var 
izpaust. Es pats vairākus gadus strādā-
ju vienā lielā Rīgas draudzē, kur nāca 
kopā dažādas jauniešu grupas. Vienu 
brīdi bija jauniešu grupa ar interesantu 

nosaukumu “Koferis”. Jaunieši vecumā 
no 14 līdz 18 gadiem nāca uz draudzes 
telpām un darīja to, kas viņiem bija ne-
pieciešams. Arī garīdznieki bija kopā ar 
viņiem. Domāju šie svētceļnieki, kas nāk 
(sarunas gaitā Aglonā ieradās svētceļnie-
ku grupa), ir izjutuši, ko nozīmē būt iek-
šēji brīviem un priecāties, ka esi kopā ar 
līdzīgi domājošiem cilvēkiem, ka ticība 
var būt izpausta visdažādākajos veidos. 
Brīvība ir milzīga dāvana. Īstenībā cil-
vēks iekšēji ir brīvs vienmēr, lai izdarītu 
pareizās izvēles. Laikā, kad esam kļu-
vuši ārēji brīvi, iekšējā brīvība ir jāprot 
izmantot nevis kā visatļautība, bet ar 
atbildību, ka tā nes lielus augļus mums 
pašiem un visai sabiedrībai. 

- Pavisam drīz mūs sagaida pāves-
ta Franciska vizīte, Latvijas simtga-
de. Kas ir tas, ko Jūs vēlētos mums 
novēlēt vai uz ko aicināt? 

J.J. Runājot par Latvijas simtgadi, 
gribu novēlēt, lai mēs visi šajā svinīgajā 
gadā izmantojam katru iespējamo brīdi, 
lai priecātos par šo zemi un par tās skais-
tumu. Censties saskatīt arī kaut ko vai-
rāk, šīs mūsu skaistās zemes autoru. Ar 
to arī pieaugs mūsu mīlestība, un tad arī 
piepildīsies vārdi, kurus dziedam mūsu 
valsts himnā – “Dievs, svētī Latviju!”. 
Dievs to var darīt caur mums. Ja mēs 
mīlam šo zemi, arī Dievs mūs ir svētījis. 
Savukārt, sakarā ar pāvesta Franciska 
vizīti, gribu, lai mēs visi atrodam kādu 
brīvu brīdi, lai palūkotos uz sevi un sa-
meklētu atbildi, kāda pozitīva nozīme va-
rētu būt šai vizītei gan katram no mums, 
gan mūsu Latvijai. Ja mēs tam veltam 
laiku, tad atbildi mēs varam atrast. Ja 
laika ir maz, tad tās atbildes var būt ļoti 
virspusīgas, bet, ja mēs palūkojamies uz 
pāvesta lomu pasaulē un visas baznīcas 
dzīvē, katram no mums Dievs vēlas kaut 
ko pateikt, kaut ko ļoti dziļu, garīgi ba-
gātu, to, kas nav ar rokām sataustāms 
materiālā izpratnē. Novēlu, lai pēc tam, 
kad šī pāvesta vizīte būs noslēgusies, 
Dievs palīdz katram no mums kaut ko 
iegūt sev. Es vēlos, lai caur šo vizīti mēs 
kļūtu vēl atvērtāki pret līdzcilvēkiem 
un sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Lai 
mēs viens ar otru varētu, acīs skatoties, 
sarunāties. Lai nav tā, ka grūtie jautāju-
mi mūs attālina vienu no otra. Cienīsim 
tos, kas domā savādāk. Atrast šo kopīgo 
valodu vienam ar otru ir ļoti svarīgs uz-
devums un aicinājums katram cilvēkam. 

Intervija ierakstīta projekta “Munys 
pusis ļaudis” ietvaros. Par sarunu pa-
teicamies Vaboles pagasta Skrindu 
dzimtas muzeja direktorei Annai Laz-
dānei. 

kas ne vienu vien reizi paņēma 
siksnu vai žagaru rokā, tādā vei-
dā nododot to, kas viņiem bija 
svarīgs. Dzīvojot līdzi laikam, tu 
saproti, ka tas ir veids vai meto-
de, kas nekad nevar būt sastin-
gusi. Es negribu slēpt, ka daudz 
kas tajā laikā tika pārspīlēts un 
pārprasts arī no garīdzniecības 
puses. Taču ne jau es būšu tas, 
kurš varēs tagad iejusties to cil-
vēku domāšanā. Runājot par 
šodienu, esmu tikai par to un 
to esmu novērojis arī jaunajos 
garīdzniekos, ka mums ir jābūt 
spējīgiem vienmēr iziet cilvē-
kiem pretī, ir jācenšas saprast 
šodienas sabiedrību, kā cilvēki 
dzīvo, kādi ir viņu uzskati. Ir jā-
cenšas dialoga ceļā rast kopīgu 
valodu. 

Ja mēs runājam par baznīcu, 
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Sofi ja Mole “Lielākais prieks ir saņemtā pateicība par padarīto”

- Pastāstiet par sevi – kur esat 
dzimusi, mācījusies, kā jūsu dzīve 
ir saistīta ar Skrudalienas pagas-
tu. 

S.M. Esmu dzimusi tālu no Daugav-
pils novada, Jelgavas novada Vecsvir-
laukas pagastā. 1971. gadā ģimene no 
Vescvirlaukas pagasta pārvācās uz 
Kalupes pagastu. Vecāki vēlējās atrast 
dzīvesvietu, kur tuvumā būtu skola, 
jo līdz šim mums bija jādzīvo inter-
nātskolā. Protams, maziem bērniem 
tas sagādāja grūtības un labas atmi-
ņas šis periods nav atstājis. Pabeidzot 
Kalupes pamatskolu, uzsāku mācības 
Vaboles vidusskolā. Šis laiks asociējas 
tikai ar pozitīvām atmiņām - skaista 
skola, labi skolotāji, jautri klases bied-
ri. Tie tiešām bija jaunības labākie ga-
di. Pēc skolas devos studēt Daugavpils 
Universitātē (tobrīd Daugavpils Peda-
goģiskais institūts) par vēstures, krie-
vu valodas un literatūras skolotāju. 
Pēc pieciem gadiem, 1981. gadā, devos 
strādāt uz Balvu valsts ģimnāziju, kur 
līdz 1995. gadam pasniedzu krievu va-
lodu un literatūru. 1995. gadā, sakarā 
ar ģimenes apstākļiem, pārvācos at-
pakaļ uz Daugavpils novadu un saku 
strādāt Silenes vidusskolā, kas tagad 
ir jau pamatskola. Sākot ar 2016. gadu, 
strādāju par daudzfunkcionālā centra 
“Skrudaliena” vadītāju.  

- Jūs pēc profesijas esat skolotā-
ja. Kāpēc nolēmāt kļūt skolotāja, 
vai šobrīd nepietrūkst skolas vi-
des?

S.M. Par skolotāju vēlējos kļūt jau 
sākumskolas vecumā, bieži spēlējām 
“skolu”, kur es tēloju skolotāju. Ļoti pa-
tika bioloģija, bet, kad stundās sākām 
preparēt visādus tārpus un apskatīt 
vardes, sapratu, ka tas nav priekš ma-
nis. Otrais mīļākais priekšmets bija 
vēsture. Jau pamatskolas laikā brīva-
jos brīžos lasīju grāmatas par vēsturi, 
man tās likās tikpat aizraujošas kā ro-
māni. Tāpēc, kad absolvēju vidusskolu, 
jautājumu par studiju programmas iz-
vēli man nebija. Tolaik Daugavpils Pe-
dagoģiskajā institūtā nebija atsevišķas 
vēstures fakultātes, tāpēc kopā ar vēs-
turi man vajadzēja studēt arī krievu 
valodu un literatūru. Pēc studijām in-
stitūtā 14 gadus strādāju Balvu valsts 
ģimnāzijā par krievu valodas un litera-
tūras skolotāju vidusskolniekiem. Kad 
pārvācos uz Sileni, parādījās iespēja 
sākt vēstures skolotāja darbu. Sko-
lotājas profesijai es veltīju 35 gadus, 

jubileju. Jums ir ļoti bagāta pie-
redze dažādu projektu rakstīšanā 
un īstenošanā. Kuri projekti jums 
ir sirdij vistuvākie, par kuriem vis-
lielākais prieks?

S.M. Kad valstī sākās darbs ar pro-
jektiem, palika skaidrs, ka, lai saņem-
tu fi nansējumu, ir nepieciešama sava 
biedrība. Tieši tāpēc kopā ar Silenes 
pamatskolas skolotājām Eleonoru 
Griškjāni un Žanetu Serpāni nolēmām 
dibināt biedrību. 2008. gadā biedrība 
“Silenes stariņi”  uzsāka savu darbību 
ar mērķi veicināt jaunatnes aktīvāku 
iesaistīšanu vietējās attīstības jautāju-
mu risināšanā, lai motivētu jauniešus 
pašus uzņemties iniciatīvu risināt vie-
tējā mēroga problēmas, kā arī pilnvei-
dotu jauniešu prasmi darbā ar projek-
tiem. 

Šobrīd ar smaidu atceros darba sāku-
mu, jo ideju bija daudz, bet pieredzes 
projektu rakstīšanā - nekādas. Nezinu, 
kur es smēlos tik daudz optimisma, lai 
nenolaistu rokas, jo pirmos trīs gadus 
manis rakstītie projekti tika noraidī-
ti. Tagad es labi saprotu, ka savādāk 
būt arī nevarēja, bet tajā momentā bija 
diezgan nomācoši un aizvainojoši. Ga-
du gaitā tika uzkrāta pieredze projek-
tu rakstīšanā un realizēšanā. Šodien es 
saprotu, ka, ja no pieciem uzrakstītiem 
projektiem viens tiks atbalstīts, tas ir 
normāli, divi- labi, trīs- veiksme! 10 ga-
du laikā aktīvi darbojoties, īstenoju 21 
savas biedrības projektus un piedalījos 
15 projektos kā partnere vai projekta 
vadītāja. 

Cik projektu pieteikumu bija uzraks-
tīts? Sāku skaitīt, sanāca vairāk par 
60, visus jau grūti atcerēties. Kurš no 
tiem bija sirdij tuvākais, arī grūti pa-
teikt. Bieži liekas, ka visslābākajam 
vajag būt tieši tam projektam, kurš 
tika noraidīts. Smejas. Man patīk, kad 
pēc projekta īstenošanas, tas turpina 
dzīvot tālāk patstāvīgi, kā, piemēram, 
dziesmu festivāls ”Šūpojamies dzies-
mās!”. Ļoti patīk organizēt bērnu un 
jaunatnes nometnes. Šādi projekti nu 
jau ir bijuši četri, un šogad Daugavpils 
novada domes programmas “Attīsti 
sevi!” ietvaros rīkosim vēl vienu. Pa-
tīk, kad pēc projekta realizēšanas tas 
turpina dzīvot un būt sabiedrībai node-
rīgs. Piemēram, vairāku biedrības pro-
jektu rezultātā tika uzcelti divi bērnu 
laukumi, sakārtota pagasta pludmale, 
nopirkts atpūtas, sporta un ārstniecī-
bas aprīkojums, kuru izmanto kā pa-

gasta iedzīvotāji, tā arī Silenes pamat-
skolas bērni.  

Pēdējā laikā daudz uzmanības pie-
vērsu Silenes katoļu baznīcas pro-
jektam. Laikam ir pienācis laiks, kad 
saprotu garīgo vērtību nozīmi cilvēka 
dzīvē. Gribētos paspēt izdarīt vairāk, 
lai sakārtotu mūsu skaisto baznīcu 
pēc iespējas vairāk. Šobrīd ir atbalstīti 
jau 5 projekti, drīz baznīcā tiks atklāta 
unikāla garīgās kultūras mantojuma 
izstāde, kas būs vērtīga dāvana Latvi-
jai simtgadē. 

Pēdējos trīs gadu laikā cieši sadarbo-
jos ar NVA Daugavpils fi liāli Eiropas 
Savienības fondu darbības program-
mas «Izaugsme un nodarbinātība» 
pasākumā «Darbam nepieciešamo ie-
maņu attīstība nevalstiskajā sektorā». 
Manā vadībā 16 Daugavpils novada 
jaunieši varēja apgūt izvēlētās profesi-
jas, iegūt jaunas prasmes un pus gadu 
varēja saņemt stipendiju. 

Ļoti patīkami, ka biedrības darbību 
atbalsta gan Daugavpils novada dome, 
gan Skrudalienas pagasta pārvalde, 
gan sponsori-uzņēmēji. Savas naudas 
biedrībai nav, un tas nozīmētu, ka bez 
līdzfi nansējuma realizēt jebkuru pro-
jektu nebūtu iespējas. Biedrībā gūtā 
darba pieredze un sasniegtie rezultāti 
liecina par tās ilgtspējību un lielu attīs-
tības potenciālu.

- Kas šobrīd ir aktuālākais daudz-
funkcionālā centra “Skrudaliena” 
darbībā? Kāda ir Jūsu vīzija par šī 
centra attīstību nākotnē?

 S.M. Daudzfunkcionālais centrs 
“Skrudaliena” tika atvērts 2016. ga-
dā. Trīs gadu laikā Daugavpils novada 
dome ieguldīja lielu fi nansējumu, lai 
paplašinātu centra darbību un nodro-
šinātu jaunas funkcijas. Ēkā darbojas 
Skrudalienas pagasta bibliotēka un 
Daugavpils novada bāriņtiesa, Sarka-
nā Krusta noliktava,  renovētajās tel-
pās tuvākajā nākotnē darbu sāks mo-
bilā brigāde, kurā tiks sniegti sociālie 
pakalpojumi novada deviņu pagastu 
iedzīvotājiem – sākot no dušas pakal-
pojumiem līdz malkas sagatavošanai. 
Tādējādi tiks izveidots sociālo pakalpo-
jumu dienas centrs. Šis dienas centrs 
kalpos plašam cilvēku lokam – tie va-
rētu būt cilvēki ar īpašām vajadzībām, 
represētie, Černobiļas avārijas seku 
likvidētāji,  pensionāri, atsevišķas bēr-
nu grupas. Tieši tāpēc šeit tika izvei-
dotas dienesta  un atpūtas telpas, ap-
mācību kabineti un personāla atpūtas 
telpa. 

 Šobrīd centra darbu kavē invalīdu 
pacēlāja trūkums, kas prasa lielus 
ieguldījumus. Ceru, ka šo problēmu 
novada dome atrisinās. Perspektīvā 
centrā plānots izveidot vietējā ģimenes 
ārsta otro prakses vietu. Ceru, ka šī 
ēka nekad nestāvēs tukša un kļūst par 
īstu sociālo pakalpojumu centru.

- Jūsu sapnis ir izveidot skolas 
un pagasta novadpētniecības mu-
zeju. Pastāstiet par šo ideju!

S.M. Kā vēsturnieks es ļoti labi sa-
protu, cik nozīmīgi ir saglabāt mūsu 
tautas mantojumu, neatkarīgi no tā, 
kāds vēstures periods to skāris. Silenes 
pamatskolas darba laikā tiks izveidots 
skolas muzejs, tika savākts liels eks-
ponātu krājums. Tas kļuva iespējams, 
pateicoties skolēnu un ciemata iedzīvo-
tāju atbalstam. Kad iedzīvotāji uzzinā-
ja par muzeju, sāka nest dažādas man-
tas, brīžiem pat brīnījos, kā parasts 
cilvēks, nesaistīts ar vēstures zinātni, 
labi saprot katra eksponāta vērtību un 
cik daudz mūsu mājās saglabājušās 

šīs vēstures liecības. Piemēram, man 
atnesa talonus uz cukuru un cigare-
tēm. Mana paaudze vēl labi atceras šo 
laiku, bet skolēniem tā jau ir eksotika, 
viņiem ilgi bija jāskaidro, kāpēc cuku-
ru varēja pirkt tikai, uzrādot talonus. 
Smējos, kad viena meitene izteica vie-
dokli, ka varbūt tas nemaz nebija pa-
rasts cukurs, kuru var nopirkt jebkurā 
veikalā, bet gan īpašs, piemēram, no 
palmu sulas.  Atnākot jaunajā darba 
vietā, es atrodu Skrudalienas pamat-
skolas arhīvu, starp citu ļoti bagātu, 
šeit arī ir materiāli par ciematu, par tā 
iedzīvotājiem. Būtu nepareizi to visu 
atstāt nesaglabātu. Arī tagad cilvēki 
nes eksponātus muzejam. Telpas cen-
trā ir pietiekoši lielas, lai tajās varētu 
izvietot muzeja eksponātus, tāpēc mē-
ģināšu to darīt.  Mūsu novadā ir divi 
ofi ciālie novadpētniecības muzeji, bet 
to nevar būt par daudz. Es uzskatu, 
ka liela nozīme ir entuziastiem, bet no-
vada vadībai jāpārņem šis jautājums 
savā kontrolē. Ir laba iespēja saņemt 
valsts fi nansējumu tieši muzeja izvei-
dei, ja tam piešķirts ofi ciāls statuss. 
Procedūra statusa saņemšanai ir pie-
tīkami sarežģīta, lai ar to nodarbotos 
tikai entuziasti, nepieciešama juristu 
palīdzība dokumentu noformēšanā un, 
protams, daudz laika, lai to visu sa-
kārtotu. Vadīt muzeju arī nav viegli, 
daudz laika jāvelta eksponātu klasifi -
cēšanai un ekspozīcijas veidošanai. Es-
mu pārliecināta, ka šim darbam jābūt 
apmaksātam, tad no cilvēka var prasīt 
arī darba rezultātus. Uzskatu, ka mu-
zeja izveidei ir jāatrod fi nansējums, jo 
ar katru gadu vēstures liecības iet zu-
dumā un diemžēl neatgriezeniski.

- Kas Jums ikdienā sagādā vislie-
lāko prieku?

S.M. Man ir divas pamatlietas – ma-
na ģimene un mans darbs. Tieši tādā 
secībā. Kad mājās viss kārtībā un esi 
mierīgs par sev tuvajiem cilvēkiem, 
darbā strādāt vieglāk. Mans lepnums 
ir mans dēls, redzu, ka viņš ir atradis 
savu ceļu dzīvē, ceru, ka nākotnē vi-
ņam arī viss būs kārtībā. Mūsu jau-
natne ir ļoti mobila, atraktīva, viņiem 
nav problēmu viena gada laikā apceļot 
Eiropu, Āfriku un Āziju. Sākumā mani 
tas šokēja, likās, ka vajag nedaudz pie-
bremzēt, tas ir bīstami, bet ar laiku sa-
pratu, ka tā ir viņa dzīve un neiejaucos. 

Darbā lielākais prieks ir saņemtā 
pateicība par padarīto. Sākumā ne-
gāja viegli, aiz muguras čukstējās, ka 
atnāca svešiniece un pati nezin, ko 
dara. Esmu pārliecināta, ka darbā ir 
jābūt kārtībai, labāk izdarīt mazāk, 
bet ar pilnu atdevi. Starp citu, ne vien-
mēr tam vajadzīgs liels fi nansējums, 
cilvēkam pašam jādomā, kā uzlabot 
savas dzīves kvalitāti, padarīt apkār-
tējo vidi skaistāku. Skaistas, sakoptas 
georgīnes nav ne ar ko sliktākas par 
eksotiskām orhidejām. Ceru, ka šobrīd 
Skrudalienas ciemata iedzīvotāji sāku-
ši mani un manu darbu saprast labāk 
un turpinās mani atbalstīt. 

 Ar Sofi ju Moli sarunājās Elza Pučko 

biju arī direktora 
vietniece audzinā-
šanas jomā. Pirmo 
gadu, kad aizgāju 
no skolas, bija mo-
rāli grūti, vēl pus-
gadu saite ar bijušo 
profesiju bija ļoti 
stipra, jo vajadzēja 
pabeigt skolā uz-
sāktos projektus. 
Tagad man ir citas 
prioritātes, domā-
ju, ka par skolotāju 
vairs nestrādāšu, 
bet ar jaunatni 
mans darbs ir cieši 
saistīts Skrudalie-
nas pagasta biedrī-
bā “Silenes stariņi” 
kā valdes priekšsē-
dētājai. Tāpēc sirdī 
es vienmēr palikšu 
skolotāja.

- Biedrība “Si-
lenes stariņi” šo-
gad svin 10 gadu 
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Novada audžuģimenes saņēma dāvinājumu no Vācijas

sagaida pārstāvjus, lai saņemtu dāvi-
nājumus – tās ir adītās zeķes, cimdi, 
cepures, džemperi un daudz kas cits. 
Bērni ir priecīgi par dāvanām un vi-
ņiem izrādīto uzmanību. Ģimenē aug 
seši bērni, un pavisam drīz visi kopā 
ievāksies jaunajā privātmājā, kas paš-
laik tiek renovēta. “Visi esam pa lau-
kiem, kur bērniem vasarā ir lielākas 
iespējas atpūsties. Bērni guļ teltīs, pa 
dienu palīdz vecākiem. Regulāri rīko-
jam izbraukumus, šogad bijām aiz-
braukuši uz audžuģimeņu salidojumu 
Salacgrīvā, drīz būs salidojums arī Lat-
galē. Bijām arī pie jūras. Šīs dāvanas 
vēlreiz pierāda to, ka pasaulē ir daudz 
labu cilvēku, kas dara patiesi labus 
darbus. Paldies, ka par mums neaiz-
mirst”, tā Aijq. Viņa bilst, ka labprāt 
šos labas gribas cilvēkus sagaidītu te, 
Daugavpils novadā un izteiktu pateicī-
bas vārdus.  

Dāvanas tika nodotas arī Strupo 
ģimenes puišiem – Aleksandram un 
Eduardam. Audžupaps Vilmārs Stru-
pais teic, ka tās ir brīnišķīgas dāvanas. 
Aleksandrs Strupais ir izvēlējies sev 
zeķes, cepuri un cimdus. Viņš stāsta, 
ka visvairāk viņam patīk vasaras, jo 
tad var braukt uz jūru. Ģimene šogad 

ar prāmi ir ceļojusi uz Stokholmu, par 
to viņiem visiem ir visspilgtākie iespai-
di. 

Ārī Aleksandrovu un Lukašenoku 
ģimenes Demenē un Medumos pauž 
prieku, ka ir tādi cilvēki, kuri labprā-
tīgi palīdz. 

Mamma Olga Aleksandrova stāsta, 
ka dāvanas no Vācijas bija viņiem vi-
siem patiesi liels pārsteigums. Olga 
atceras, kā viņi ar bērniem bija Vācijā 
pirms pāris gadiem un cik jauki viņus 
tur sagaidīja. 

Lukašenoku ģimenes mamma Jeka-
terina ir ļoti pateicīga par dāvanām, 
savukārt bērni – priecīgi. “Šīs mantas 
mums ļoti noderēs, jo ziema solās būt 
auksta. Paldies šiem labās gribas cil-
vēkiem, jo pat caur šīm mantām jūtu 
viņu sirds siltumu. Esam vienmēr prie-
cīgi par lietām, kas nāk no sirds. Pal-
dies visiem!”, tā Jekaterina. 

Novada audžuģimenes vairākkārt ir 
saņēmušas pateicības par viņu gara 
spēku un dvēseles bagātību, sniedzot 
mājas sajūtu bērniem, savukārt bēr-
nu izjustais prieks un mīlestība palīdz 
bērnu sirdīs atgriezt ticību labajam un 
izaudzēt cerību spārnus nākotnei. 

Lai ar mīlestību audzinātu bērnus, 
kas dažādu iemeslu dēļ ir palikuši 
bez vecāku gādības, ir nepieciešama 
audžuģimenes sirdsgudrība, izturība, 
pacietība un cilvēkmīlestība. Tāpēc šos 
pienākumus vislabāk spēj uzņemties 
cilvēki ar īpašu misijas apziņu – palī-
dzēt un sniegt savu atbalstu bērniem. 
Daugavpils novadā šādi cilvēki ir lep-
nums un spēks. Nereti labdaru lomā, 
lai palīdzētu šīm ģimenēm, nonāk ne 
tikai dažādas organizācijas, bet arī ak-
tīvo cilvēku grupas, seniori un indivi-

duālie ziedotāji.  
Savu artavu labdarībā šoreiz ieguldī-

ja aktīvo senioru grupa no Vācijas, kas 
par novada audžuģimenēm uzzinājusi 
pāris gadus atpakaļ. Grupa dibināta 
2010. gadā, un šobrīd tajā darbojas 23 
tās biedri. Sarūpētās dāvanas – dažā-
das adītas un tamborētas lietas nogā-
dātas 4 novada audžuģimenēm Vabolē, 
Demenē un Medumos un vienai daudz-
bērnu ģimenei Demenē. 

Audžumamma Aija Sarkane no Va-
boles pagasta kopā ar bērniem sirsnīgi 

Ar mobilajām brigādēm tiks uzlabota sociālo pakalpojumu kvalitāte

2018. gada 1. augustā, piedaloties 
visiem septiņiem projekta partneriem, 
Daugavpils novada domes Mācību tel-
pās notika projekta nr. LLI-341 “Se-
nioru sociālā iekļaušana”, akronīms 
“Aging in Comfort”, darba grupas tik-
šanās. Projekts tiek īstenots Interreg 
V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014. – 2020.
gadam ietvaros. 

Projekta mērķis ir uzlabot sociālo 
pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās 
mobilās brigādes, sniedzot vecāka ga-
dagājuma cilvēkiem mājas aprūpi un 
medicīnisko palīdzību. 

Īstenojot projektu, tiks izmantota 
jauna pieeja mājas aprūpē un paš-
palīdzības pasākumos, tādējādi sek-
mējot komfortablu vecumdienu no-

drošināšanu. Projekta ietvaros tiks 
organizētas mobilo brigāžu speciālistu 
teorētiskās mācības, sadarbība un pie-
redzes apmaiņa, kā arī mācību brau-
ciens uz Falunas reģionu Zviedrijā. 
Tiks izstrādāta rokasgrāmata mobilo 
brigāžu darbiniekiem un iegādāts spe-
cializēts aprīkojums mobilo brigāžu 
pakalpojumu nodrošināšanai – četri 
specializētie transportlīdzekļi un aprī-
kojuma komplekti. Projekta mērķgru-
pa ir 45 tūkstoši vecāka gadagājuma 
iedzīvotāji Latvijas-Lietuvas pierobe-
žas reģionā – bijušajos Daugavpils un 
Rēzeknes, kā arī Utenas un Moletai 
rajonos.

Projekta ietvaros plānots sagatavot 
40 mobilo brigāžu speciālistus un uz-
labot speciālo aprīkojumu mobilajām 
brigādēm sociālā pakalpojuma snieg-
šanai 4 rajonos (Daugavpils, Rēzekne, 
Utena un Moletai) un 1 novada paš-
valdībā (Ilūkste) Latvijas-Lietuvas 
pierobežu reģionā, tādējādi piedāvājot 

mājas aprūpi 1300 projekta teritorijā 
dzīvojošiem senioriem.

Projekta īstenošanas laiks: 
10.05.2018 – 09.11.2019 (18 mēneši)

Kopējās projekta izmaksas: 
449 029,21 EUR

Daugavpils novada pašvaldības 
daļa: 91 250,97 EUR

Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
fi nansējums (85%): 77 563,32 EUR

Valsts līdzfi nansējums (5%): 4562,55 
EUR

Pašvaldības līdzfi nansējums (10%): 
9125,10 EUR 

Projekta partneri 
Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” 

(Vadošais partneris) www.ezeruzeme.lv
Rēzeknes pilsētas dome www.rezek-

ne.lv
Rēzeknes novada pašvaldība www.

rezeknesnovads.lv
Daugavpils novada pašvaldība 

www.daugavpilsnovads.lv 
Ilūkstes novada pašvaldība www.

ilukste.lv
Utenas rajona pašvaldības adminis-

tracija www.utena.lt
Moletu rajona pašvaldības adminis-

trācija www.moletai.lt
Kontaktinformācija: Projekta ko-

ordinatore Juta Valaine
Mob. +371 65476882
e-pasts: juta.valaine@dnd.lv
Par šīs publikācijas saturu pilnībā at-

bild Daugavpils novada pašvaldība, un 
tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par 
Eiropas Savienības ofi ciālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne 
www.latlit.eu

Ofi ciālā ES tīmekļa vietne 
www.europa.eu
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Piecu gadu laikā top īsta paraugsaimniecība 

Daugavpils novada Naujenes pagas-
ta piemājas saimniecībā “Jaunusēļi 2” 
Anna un Mihails Zeļaniki piecu gadu 
laikā izveidojuši īstu paraugsaimnie-
cību. Tajā paši izmēģina jaunas dārz-
kopības metodes un labprāt dalās pie-
redzē ar citiem. Pirms neilga laika abi 
nomainījuši dzīvi pilsētā pret laukiem 
un sapratuši, ka ļoti labi var iztikt no 
tā, ko paši izaudzē. Bet, lai atvieglotu 
sev darbu un tiktu pie bagātīgas un ve-
selīgas ražas, ievieš dzīvē visdažādākās 
dārzkopības metodes.

Rudenī apritēs jau pieci gadi, kopš 
saimnieki Anna un Mihails Zeļaniki ie-
stādīja pirmās avenes, bet tagad uz di-
viem hektāriem zemes izveidots īsts ek-
sperimentālais lauks, kur aug milzīgs 
ogulāju dārzs ar desmitiem zemeņu, 
aveņu, kazeņu, upeņu, jāņogu, ķiršu, 
zileņu, sausseržu, irbeņu, un pīlādžu 
šķirņu, kā arī ir dažādas eksotiskas 
dārza kultūras – kopā 22 dažādi ogu 
veidi. Pašu vajadzībām iekoptas dobes, 
ko saimniece sauc par “slinko saimnie-
ču dārzu”, jo tajā nav lieki jātērē laiks 
laistīšanai vai nezāļu ravēšanai. Saim-
nieki pastāsta, ka viņiem ir ierīkoti čet-
ri dārzi, kurus viņi paši nosaukuši par 
mazo, vidējo, lielo un tālo dārzu. Anna 
un Mihails visu savu mūžu ir dzīvoju-
ši un strādājuši pilsētā,  izaudzinājuši 
divus bērnus, bet, aizejot pensijā, pārcē-
lās uz Annas vecāku māju. Anna stāsta: 
“Sākumā bija doma īpašumu uzturēt kā 
vasarnīcu, bet vēlāk, pamazām iekopjot 
dārzu, radās doma, ka tomēr ir kaut 

kas jādara, bez darba dzīvot nevar.”
Saimnieko četros zemes hektāros
Saimnieku īpašumā ir četri hektā-

ri lauksaimniecībā izmantojamās ze-
mes, no kuriem divus hektārus aizņem 
dārzs. Zemi ar traktoru neapstrādā, bet 
visu stāda dobēs. Daļa dārzeņu iestādīti 
dobēs ar dēļu apmalēm, bet starp do-
bēm ir glīti izpļauts zālājs. Saimniece 
pamāca, ka visu nopļauto zāli viņa liek 
dobei virsū, tas palīdz aizturēt mitrumu 
augsnē un pie viena ir labs mēslojums 
augiem. Satrūdot zālei, veidojas augiem 
tik nepieciešamās baktērijas un sliekas, 
kas irdina augsni. Salmu un zāles segas 
nepieciešamību Anna skaidro ar to, ka 
lielā sausumā tas ļauj saglabāt mitru-
mu augsnē, bet lielās lietavās ūdens 
šādās dobēs nekrājas, jo zem trūdošā 
slāņa mitinās sliekas, kas augsni ļoti 
labi drenē un novada lieko ūdeni. Zem 
ogulāju krūmiem viņa klāj veselus sal-
mus, bet uz dārzeņu dobēm – smalcinā-
tus. Vienus un tos pašus salmus viņa iz-
manto divus gadus. Piemēram, pirmajā 
gadā ar tiem noklāj kartupeļus, bet nā-
kamajā gadā sasmalcina un uzklāj ķip-
loku dobēm.

Kur daudz ogu, tur daudz arī putnu. 
No vārnām un dažādiem putniem dārzā 
saimniece glābjas ar skaņas ierakstu, 
kurā ļoti skaļi dārzā atskaņo vanaga 
kliedzienus. Ir uzstādīti arī dažādi vizu-
ļi, kā arī vanagu un kraukļu skulptūras. 
Saimniece saka, ka tas ļoti palīdz.

Saimniecībā ļoti noder nolietotas au-
tomašīnu riepas, no tām izgriezti lielie 

toveri, kas ierakti zemē un piepildīti ar 
kūdras substrātu, kurā aug krūmmel-
lenes. Dārzā lieti noder arī dažādi būv-
materiāli, piemēram, armatūras režģis. 
Agrā pavasarī to var saliekt puslokā virs 
gurķu vai baklažānu dobēm un pa virsu 
uzklāt agrotīklu. Vēlāk gurķu dobēs to 
atliec, nostiprina, lai gurķi var vīties uz 
augšu. Ir arī tāda dobe, kur gurķu vidū 
iestādīta kukurūza, pie kuras gurķi var 
aizķerties un vīties apkārt. Ja laksti 
neguļ uz zemes, tie nepūst un neslimo. 
Anna iesaka ik pa laikam nogriezt bie-
zās gurķu lapas, lai vairāk gaismas un 
augi neslimotu.

Jāmeklē arī tas, kas vēl nav tirgū
Dārza mēslojumam saimniece lielos 

toveros gatavo kartupeļu mizu un zir-
gu mēslu raudzējumu, atsevišķi iemai-
sīts pelnu “kokteilis”, ar tiem viņa lais-
ta savus krūmājus un dārzeņus. Ļoti 
nozīmīgs augsnes ielabošanai esot no 
Kalifornijas sliekām iegūtais humuss. 
Sliekām ierīkota neliela “ferma” turpat 
dārzā.

Saimniece stāsta, ka viņas dēls dzīvo 
Krievijā, kur arī vairākkārt ir saucis 
vecākus pārcelties uz dzīvi, tomēr saim-
nieki atteicās un izvēlējās savas dzim-
tās mājas, dzīvi laukos – tīrā vidē.

Saimniecībā ir trīs dīķi, kurus izman-
to dārzu laistīšanai, tajos mitinās arī 
zivis. Ir arī dažas bišu saimes, kas ne-
pieciešamas augļu koku un ogulāju ap-
puteksnēšanai. Ar tām nodarbojas un 
aprūpē saimnieks.

Uzsākot saimniekošanu, Anna sa-
prata, ka realizācijai nepietiek vien ar 
tādām ogām un dārzeņiem, kurus jau 
ir pierasts redzēt tirgū, bet ir jāmeklē 
kaut kas tāds, kā vēl nav tirgū. Saim-
nieki labumus no sava dārza realizē 
Daugavpils zemnieku vakara tirgū un 
piedalās dažādu svētku gadatirdziņos, 
kur saimnieku produkcija ir ļoti pie-
prasīta. “Janusēļu” ogas un dārzeņi ir 
daudz sulīgāki un smaržīgāki, pircējs to 
uzreiz pamana.   

Par dārzu stāsta interneta blogā
Saimniekiem arī ziemā darba ne-

trūkst, jo viņi mēģina dažādus ogu un 
dārzeņu pārstrādes veidus – sukādes, 
sīrupu, pastilu. Ziemā ir arī laiks piedo-
māt pie skaista un oriģināla iepakoju-
ma. Saimnieki stāsta, ka arī viņu maz-
dēls ir ienesis interesantu jauninājumu 

vecvecāku saimniecībā. Mazdēls inter-
neta vietnē www.youtube.com izveidojis 
blogu, ko nosaucis “Dārzā pie vecmā-
miņas Aņas”. Mazbērni ir uzdāvinājuši 
videokameru un iemācījuši vecmāmiņu 
ar to rīkoties un fi lmēt. Pašlaik saimnie-
ce jau uzfi lmējusi un izvietojusi inter-
netā aptuveni 60 videofi lmiņas, kurās 
viņa stāsta par savu dārzu un dažādām 
augu audzēšanas metodēm, ko Anna 
izmēģina. Saimniece pastāsta, ka viņai 
šobrīd ir 3351 sekotājs no dažādām val-
stīm. Šogad, kad sāks nogatavoties ave-
nes, saimniece uzsāks fi lmēšanu katrai 
aveņu šķirnei atsevišķi. Par lauksaim-
niecības popularizēšanu 2017. gada 
Naujenes pagasta lauksaimnieku un 
uzņēmēju ballē LLKC Daugavpils kon-
sultāciju birojs izvirzīja un apbalvoja 
Annu un Mihailu Zeļanikus ar pateicī-
bas rakstu. Saimnieki ir arī Daugavpils 
novada Bērnu vasaras nodarbinātības 
programmas atbalstītāji, kā arī vien-
mēr ir pretimnākoši, atsaucīgi un aktī-
vi piedalās dažādos pasākumos. 2017. 
gadā Naujenes pagastā viesošanās lai-
kā delegācija no Armēnijas apmeklēja 
Annas Zeļanikas saimniecību ar mērķi 
pārņemt pieredzi programmas “Lauku 
tūrisms un mazo saimniecību attīstī-
ba” ietvaros, jo tagad Daugavpils nova-
da kartē ir parādījies vēl viens objekts, 
kuru ar lepnumu rāda novada viesiem.

Saimnieku nākotnes plāni
Sarunas laikā saimnieki spriež par to, 

ko vēlētos uzlabot saimniecībā. Viņi jau 
šoruden plāno pabeigt atpūtas zonas ie-
rīkošanu – divu lapeņu būvniecību pie 
dīķiem, kā arī ierīkot bērnu rotaļu lau-
kumu.

Jau no pagājušā gada saimnieki pie-
ņem tūristu grupas un vēlas vairāk 
attīstīt lauku tūrismu, lai saimniecību 
apciemo ģimenes ar bērniem, jo šeit ir 
ekoloģiski tīra vide, bērni var redzēt, kā 
aug ogas un tās var ņemt un ēst tieši 
no krūmiem. Ir vērts paciemoties vien 
tāpēc, ka pilsētas vide nogurdina, un 
visas grūtības atsver lauku miers un 
klusums, ir īstais brīdis kaut kur aiz-
braukt, un šeit ir īstā vieta, lai baudītu 
laukus un dabas veltes.

Inna Kolomijčuka
LLKC komercdarbības konsultante

Silenē atvērta sakrālā mantojuma akspozīcija
Biedrība “Silenes stariņi’ ar Daugav-

pils novada domi piešķirto fi nansiālo 
atbalstu programmas  “Atbalsta fonds 
biedrībām” ietvaros un Silenes Romas 
katoļu draudzes līdzfi nansējumu no š.g. 
22. marta līdz 10. augustam veiksmīgi 
realizēja projektu  “Senā garīgās kultū-
ras mantojuma saglabāšana un garīgo 
sabiedrisko aktivitāšu attīstība Skruda-
lienas pagastā” 

Garīgās vērtības sniedz būtisku ietek-
mi sabiedrības attīstībā, audzinot cilvē-
kos patiesīgumu, labestību, līdzjūtību, 
lepnumu, tāpēc Skrudalienas pagastā 
liela uzmanība tiek pievērsta kultūras 
vērtību saglabāšanai un popularizēša-
nai, kultūrmantojuma saglabāšanai. 

Silenes ciematā atrodas mūsu Lat-
vijas vēstures liecinieks, viens no  vēr-
tīgākajiem Latgales vietējās nozīmes 
arhitektūras pieminekļiem - Vissvētās 

Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas 
Romas katoļu baznīca, kura 2018. gadā 
atzīmēs savu 105. gadu jubileju. Laika 
gaitā Vissvētās Jaunavas Marijas debe-
sīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā 
ir uzkrājusies liela vērtīgu kultūrvēstu-
risku priekšmetu kolekcija.  Šeit savākti 
dažādi garīgās dzīves priekšmeti, kulta 
priekšmeti, medaljoni un relikvijas, kas 
radītas 18.-21.gadsimtā. Īpašs lepnums 
ir Liturģisko tērpu kolekcija. Tie ir ļoti 
skaisti un unikāli eksponāti. 

Līdz šim laikam šie kultūrmantojuma 
objekti nebija pieejami baznīcas apmek-
lētājiem, jo nebija piemēroti aprīkotas 
telpas, kur tos varēja izvietot un droši 
glabāt, tāpēc eksponāti atradās slēgtās, 
publiski nepieejamās Silenes katoļu 
baznīcas dienesta telpās. Draudzē sen 
radās ideja izveidot pastāvīgu ekspo-
zīciju, kura būtu pieejama publiskai 
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pieejama garīgās kultūras unikāla eks-
pozīcija tiks iekļauta tūrisma maršrutā 
un  veicinās tūrisma attīstību Daugav-
pils novadā, kas ir nozīmīga Latgales 
kultūrmantojuma daļa un kopumā tā 
veido arī labvēlīgu tūrisma vidi.

Ekspozīcija ir nozīmīgs ieguldījums 
Latvijas simtgades svinēšanā, jo ietek-

mes garīgā kultūrmantojuma saglabā-
šanā visa Dienvidlatgales reģionā un 
attīstīs  Daugavpils novada kultūrvides 
dažādību, audzinās jaunatnē lepnumu 
par savu dzimto vietu un vēsturi. 

apskatei kā vietējiem iedzīvotājiem, tā 
arī tūristiem. Tas dos iespēju  popula-
rizēt sakrālas mantojumu un piesaistīt 
uzmanību sabiedrības plašākai audito-
rijai. Tādējādi Silenes katoļu baznīcas 
ekspozīcija kļūst par unikālu objektu 
savā reģionā, jo būs vienīgā, kas tika 
izvietota katoļu draudzes dievnamā un 

būs pieejama plašai sabiedrībai kā pa-
stāvīga ekspozīcija. 

Neskatoties uz to, ka ekspozīcija atra-
dīsies katoļu draudzes telpās, to varēs 
apmeklēt arī citu ticību draudzes locek-
ļi, tādā veidā salīdzinot, meklējot kopīgo 
un atšķirīgo starp pagasta un novada 
esošajām konfesijām. Izveidota publiski 

Piešķir fi nansējumu Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas jumta remontam
Domes sēdē tika pieņemts lēmums 

piešķirt no Daugavpils novada domes 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas 
katoļu draudzei 20 000 eiro kā pašval-
dības līdzfi nansējumu Sakrālā man-
tojuma programmas ietvaros īstenotā 
būvprojekta 1. kārtas – centrālās jum-
ta daļas nomaiņa - realizēšanai.  

2017. gadā valstī tika pieņemts Sak-
rālā mantojuma saglabāšanas fi nan-
sēšanas likums (spēkā stājies šī gada 
1. janvārī) ar mērķi nodrošināt Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu 
statusā esošo kulta celtņu, tai skaitā 
Latvijas dievnamu, klosteru, kapelu, 
lūgšanu namu un reliģisko rituālu 
priekšmetu, kā nacionāli nozīmīgas 
kultūras mantojuma daļas saglabā-
šanu nākamajām paaudzēm. Likums 
tāpat nosaka pašvaldības var piedalī-
ties sakrālā mantojuma uzturēšanā. 
Pašvaldībām ir tiesības no pašvaldī-
bu budžetu līdzekļiem piešķirt fi nan-
sējumu sakrālā mantojuma izpētei, 
būvprojektu izstrādei, konservācijai, 
restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, 
remontu darbu veikšanai un labiekār-
tošanai.

2017. gadā, iesniedzot pieteikumu 
Sakrālā mantojuma programmai būv-
projekta 1. kārtas (centrālās jumta 
daļas nomaiņa) realizēšanai, tika lūg-
ti 164 000 eiro. 

Vairākām Latgales baznīcām, 
Sakrālā mantojuma fi nansēšanas 
programmas 2018. gadam ietvaros, 
piešķirts fi nansējums, kas paredz 
dievnamu konservāciju, restaurāci-
ju un atjaunošanu, kā arī izpētes un 
restaurācijas dokumentācijas sagata-
vošanu. Kopumā programmā fi nansē-
jums 1 miljona eiro apmērā piešķirts 
28 Latvijas baznīcām. Lielākais fi nan-
sējums 100 000 eiro apmērā piešķirts 
Līksnas Romas katoļu baznīcas jumta 
atjaunošanai.

Sarkano ķieģeļu neogotikas stilā 

celto Līksnas baznīcu jau pa gabalu 
var redzēt braucot pa Daugavpils – 
Rīgas šoseju. Tā ir Daugavpils novada 
vērtība. Līksnas baznīca ir valsts mē-
roga kultūras piemineklis un diemžēl 
tās jumts pašlaik atrodas kritiskā stā-
voklī. Būvinženieri atzinuši, ka laika 
zoba radītie caurumi jumtā stipri bojā 
nesošās konstrukcijas. Pirms pieciem 
gadiem tika izveidota Līksnas Ro-
mas katoļu draudzes biedrība, kuras 
pārstāvji iniciēja darbu, lai atjauno-
tu Līksnas baznīcas jumtu. Draudze 
jumta remontam ziedojumos ir savā-
kusi 20 000 eiro, līdz ar ko jumta re-
novācijai nepieciešami vēl 50 000 eiro. 

Draudze jau vairāku gadu garumā 
mērķtiecīgi veic darbības, kas ļautu 
veikt jumta nomaiņu. Tā 2015. gadā 
tika pasūtīts un veikts tehniskais at-
zinums 2 000 eiro apmērā, savukārt 
2016. gadā veikta jumta konstrukciju 
stiprināšanas un seguma nomaiņas 
projekta izstrāde par 5 000 eiro, gūs-
tot fi nansējumu VKPAI Pieminekļu 
glābšanas programmā. 

Šī gada jūnijā tika izsludināts iepir-
kums būvniecības darbiem, iepirku-
ma rezultātā uzvarēja SIA “Defass-D” 
ar plānotajām būvdarbu izmaksām 
174 000 eiro. 

 “Draudze lūdz iedalīt 50 000 eiro, 
tādu summu pašvaldība nevar atļau-
ties. Būvnieki ir noslēguši līgumu ar 
draudzi, ka SIA “Defass-D” veiks būv-
darbus pilnā apjomā, saņemot drau-
dzei pašlaik pieejamos 120 000 eiro, 
bet trūkstošos naudas līdzekļus būtu 
ar mieru saņemt 2019. gadā. Draudze 
cer, pirmkārt, ka līdzekļi var tikt ie-
dalīti nākamgad no Sakrālā mantoju-
ma programmas, jo uz Līksnas baznī-
cu bija atbraucis arī Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
vadītājs Juris Dambis, lai izvērtētu 
situāciju klātienē. Otrkārt, iespējams 
nākamgad var cerēt uz deputātu kvo-
tām. Protams, šo gadu laikā jumts ir 

daudz cietis, līdz ar ko arī sienu un 
griestu apmetums ir kritis nost. Uz-
skatu, ka draudzei ir ļoti nepiecie-
šams mūsu, kā deputātu, atbalsts. Lai 
arī ziedojumu akcija tiks paturpināta, 
tik daudz vairs nesaziedos. Zinu, ka 
nozīmīgas summas ir ziedojuši Līks-
nas lielākie zemnieki u.c. labas gri-
bas cilvēki”, tā situāciju komentē J. 
Jalinska. 

2009. gadā dievnams piedzīvoja baz-
nīcas veco torņu demontāžu un jauno 
torņu uzlikšanu. Jāmin, ka arīdzan 
baznīcas torņu rekonstrukcijas kon-
kursā pirms 9 gadiem uzvarēja fi rma 
“Defass-D”. 

Līksnas draudzes biedrības locekle 
Elita Skrupska: “Ja augstie torņi jau 
savesti kārtībā, tad baznīcai ir vēl 
viens mazāks tornis, kuru, patiesību 
sakot, ievēro vien retais. Šī torņa koka 
konstrukcijas atrodas viskritiskākā 
stāvoklī. Visa draudze baidās, ja, pie-
mēram, nāk liela vētra un šo torni no-
nes, tad varētu rasties ļoti lieli bojā-
jumi arī jumtā. Mēģināsim trūkstošos 
līdzekļus jumta remontam prasīt Kul-
tūras pieminekļu izpētes, glābšanas 
un restaurācijas programmā. Cerams, 
ka mūs uzklausīs arī Sakrālā manto-
juma programma”.  

Līdz ar pieņemto lēmumu par fi -
nansējuma piešķiršanu 20 000 eiro 
apmērā no novada domes līdzekļiem, 
tika pieņemti grozījumi 2018. gada 
budžetā. Veicot grozījumus, projekta 
īstenošanai piešķirti 16 473 eiro, to-
starp - 4200 eiro no Daugavpils nova-
da domes simtgades pasākuma – kon-
kursa “Saglabā! Novērtē!” īstenošanai 
paredzētajiem līdzekļiem, kas netiks 
īstenots; 10 000 eiro no Daugavpils 
novada domes Atbalsta programmai 
kultūras pieminekļu īpašniekiem pa-
redzētajiem līdzekļiem, kura netiks 
īstenota šogad un  2273 eiro no Višķu 
pagasta pārvaldes ansambļu dalībai 
Vispārējos dziesmu un deju svētkos 

paredzētajiem līdzekļiem nodrošinā-
šanai, tā kā Višķu pagasta ansambļi 
Vispārējos dziesmu un deju svētkos 
nepiedalījās.

Draudze turpina ziedojumu vākša-
nu un lūdz labas gribas cilvēku palī-
dzību. 

Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Ro-
mas katoļu draudze
Reģ. Nr. 90000595486
SEB banka kods UNLALV2X
Konta Nr.LV31UNLA0050005135570
ar norādi „Ziedojumi baznīcas jumta 
remontam”

TDA “Līksme” festivālā  „PODLASIE OCTAVE OF CULTURES” 
2018. gada 25. – 29. jūlijā Belosto-

kā, Polijā DNKC „Vārpa”  tautas deju 
ansamblis „Līksme” un mūziķis Arnis 
Slobožaņins piedalījās 11. starptau-
tiskajā mūzikas, mākslas un folkloras 
festivālā  „PODLASIE OCTAVE OF 
CULTURES” Belostokā (Polija). 

Piedalīšanās festivālā bija aktuā-
la tādēļ, ka pasākuma rīkotājvalstij 
Polijai ir kopīgi vēstures notikumi 
ar Latviju – 2018. gadā abas valstis 
svin savu 100. valsts dibināšanas ga-
dadienu pievēršot uzmanību etnisko 
tradīciju saglabāšanas pasākumiem. 
Tautas deju ansambļa „Līksme” dalī-
ba festivālā bija nozīmīga arī ar to, ka 
tika popularizētas Vispārējo latviešu 
Dziesmu un deju svētku tradīcijas.  
Četru dienu laikā kolektīvs kopā ar 28 
citiem dziesmu un deju kolektīviem no 
Ukrainas, Čehijas, Albānijas, Polijas, 
Bosnijas un Hercogovinas, Baltkrievi-
jas, Maķedonijas, Serbijas un Gruzijas 
veiksmīgi piedalījās deju meistarkla-

sēs, kolektīvu paradēs . TDA “Līksme” 
uzstājās Zabludow(PL) un Suwalki (Pl) 
apdzīvotās vietās  un Belostokas pilsē-
tā, sniedzot Latvijas un Daugavpils no-
vada identitātes latvisko un latgalisko 
kultūras tradīciju un popularizēšanu 
starptautiskai publikai. 

Šāda veida pieredzes apmaiņa  jau 
vairākus gadus veicina kultūras orga-
nizāciju, pašvaldību un  valstu sadrau-
dzību veidojot kopīgu nākotni. 

Projekts tika īstenots, pateicoties 
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprog-
rammas “LATVIJAS VALSTS MEŽU 
ATBALSTS KORU un TAUTAS DEJU 
TRADĪCIJAS ATTĪSTĪBAI” fi nansiā-
lam atbalstam.
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Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Latgales pašvaldības: dzelzceļa elektrifi kācijas 
projekts veicinās reģiona attīstību

VAS “Latvijas dzelzceļš” vadība tikās 
ar Latgales reģiona pašvaldību vadī-
tājiem, nozares un uzņēmējdarbības 
organizācijām, lai iepazīstinātu ar bū-
tiskākajiem infrastruktūras attīstības 
projektiem, kas turpmākajos gados 
plānoti Latgalē, un šo projektu ietekmi 
uz reģiona attīstību.

Būtiska uzmanība tikšanās laikā 
tika veltīta dzelzceļa elektrifi kācijas 
projektam, kura ietvaros ievērojama 
daļa investīciju tiks ieguldīta tieši Lat-
galē, radot papildu darba vietas un at-
tīstot vietējo uzņēmējdarbību. Plānots, 
ka ap 38% investīciju tiks apgūtas lo-
kāli, izmantojot vietējo darbaspēku, 
materiālus un tehnoloģijas.

“Pētījumu dati liecina, ka no trans-
porta nozares sekmīgas darbības ir 
atkarīga teju piektā daļa Latvijas taut-
saimniecības. Taču Latgales reģionā 
tam ir vēl būtiskāka loma, ietekme uz 
cilvēku nodarbinātību un ekonomisko 
aktivitāti. Tuvākajos gados tieši Lat-
galē tiks īstenoti vairāki liela mēroga 
dzelzceļa infrastruktūras projekti, to-
starp tieši šeit tiks uzsākta dzelzceļa 
elektrifi kācija, kas ietekmēs reģio-
na attīstību,” uzsver LDz prezidents 
Edvīns Bērziņš.

Uz tikšanos bija ieradušies pārstāv-
ji no Latvijas Pašvaldību savienības, 
Latgales uzņēmējdarbības centra, Lat-
gales SEZ, Latgales plānošanas reģio-
na administrācijas, Daugavpils, Rēzek-
nes, Varakļānu un Jēkabpils  novada 
domes, kā arī Višķu pagasta pārvaldes.

Diskusijas gaitā tika apspriesta gan 
elektrifi kācijas projekta gaidāmā ie-
tekme uz tālāko nozares attīstību, gan 
tā būvniecības laikā paredzamā eko-
nomiskā aktivitāte. Tika izskatītas arī 
tālākas infrastruktūras izmantošanas 

iespējas, attīstot loģistikas mezglus 
elektrifi cētās līnijas tuvumā, kā arī 
skaidrots, ka līniju elektrifi cēšana līdz 
robežstacijām Rēzeknei un Daugavpi-
lij ir ekonomiski pamatota, jo tieši ša-
jās pilsētās Krievijas vai Baltkrievijas 
dzelzceļu ievestajiem kravu sastāviem 
tiek mainītas lokomotīves un būs ie-
spējams tālāk pilnībā izmantot elektro-
vilci.

Atbalstu elektrifi kācijas projekta 
īstenošanai pauž arī Latgales SEZ 
pārvaldniece un Latgales plānošanas 
reģiona administrācijas vadītāja Iveta 
Maļina-Tabūne: “Projekts ir ļoti svarīgs 
Latgales reģionam, jo tas radīs mul-
tiplikatīvu efektu attīstībai. Uzlabotā 
infrastruktūra būs par pamatu mobili-
tātei – gan domājot par iedzīvotājiem, 
gan arī uzņēmējiem, kuri varēs ātrāk 
pārvadāt kravas. Vienlaikus attīstīsies 
arī uzņēmējdarbība un izglītības prog-
rammas, kā rezultātā reģionam tiks 
piesaistīti augstākas kvalifi kācijas spe-
ciālisti un, iespējams, veicinās reemig-
rējušo tautiešu atgriešanos.”

 Projekta pirmā posma realizācija 
plānota līdz 2023. gada beigām, un tā 
kopējās izmaksas ir 441 miljons eiro. 
Projekta īstenošanai plānots izmantot 
Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fon-
da līdzekļus un LDz fi nansējumu.

Tikšanās laikā Latgales reģiona 
pilsētu vadītāji tika iepazīstināti arī 
ar Daugavpils Šķirošanas stacijas un 
pieņemšanas parka modernizācijas 
projektiem. Arī tos plānots īstenot līdz 
2023.gadam, piesaistot ES fondu līdzfi -
nansējumu.

Avots: Latvijas Dzelzceļš

Mūžībā aizgājuši
Biķernieku  pagastā

Jablonskis Savēlijs (1947.g.)
Dubnas pagastā 

Jegorovs Nikolajs (1957.g.)
Golovņova Gaļina (1938.g.)

Kalkūnes pagastā 
Kezika Teresa (1961.g.)

Kalupes pagastā
Kuciņa Monika (1936.g.)

Medumu pagastā
Beinarovičs Sergejs (1957.g.)

Naujenes pagastā
Smeltere Regīna (1955.g.)
Kuzņecovs Pāvels (1944.g.)

Gorodinskis Jakovs (1921.g.)
Stašulāne Irma (1945.g.)

Nīcgales pagastā 
Jefi mova Jevgenija (1969.g.)

Salienas pagastā
Lavreckis Izidors (1928.g.)

Sventes pagastā
Makuhins Aleksandrs (1953.g.)

Višķu pagastā
Jegorovs Jānis (1945.g.)

Ruskulis Staņislavs (1941.g.)
Sipovičs Veniamins (1951.g.)

Teivāns Jānis (1937.g.) 

Grāmatu svētki lasītājus pulcēja Demenē 

Ikgadējie Grāmatu svētki Daugav-
pils novadā šogad notika Demenē, 
piedāvājot plašu un daudzveidīgu 
programmu gan pieaugušajiem, gan 
jauniešiem un bērniem. Svētkus rīko-
ja Daugavpils novada Kultūras pār-
valde sadarbībā ar Demenes pagasta 
pārvaldi un AS “Latvijas Mediji”.

Visas dienas garumā ikkatrs inte-
resents varēja aplūkot un iegādāties 
grāmatas no izdevniecības „Latvijas 
Mediji” un apgādiem „Zvaigzne ABC”, 
„Jumava”, „Madris”, un „Virja LK”.

Svētku atklāšanā Demenes pagasta 
kultūras nama zāle bija apmeklētāju 
piepildīta. Dalībniekus sveica Dau-
gavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska un Demenes pagasta 
pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzā-
ne.  

Tradicionāli Grāmatu svētkos tiek 
veidotas politiskās diskusijas par 
kādu aktuālu jautājumu. Šoreiz “Lat-
vijas Avīze” rosināja diskusiju par 
tēmu „Kā izglītības reforma skars 
pierobežu?”, kurā piedalījās 12. Saei-
mas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijas priekšsēdētājs Aldis Ada-
movičs, 12. Saeimas Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisijas priekšsē-
dētāja Inese Laizāne, politiķe, Saei-
mas deputāta kandidāte Ilze Viņķele, 
Daugavpils novada domes deputāts 
Jānis Belkovskis un Daugavpils do-
mes izpilddirektore Inga Goldberga. 
Diskusiju vadīja  „Latvijas Avīze” 
žurnāliste Ilze Kuzmina. Deputāti 
diskusijas laikā labprāt atbildēja uz 

iedzīvotāju jautājumiem, veidojot dis-
kusiju par dinamisku un saturisku 
sarunu. 

Visas dienas garumā notika tikša-
nās ar Latvijā un pasaulē zināmiem 
cilvēkiem – aktrisi Lailu Kirmušku, 
gastroenterologu, profesoru Anatoli-
ju Danilānu un pasaules apceļotāju 
autoru Pēteri Strubergu. Atklājumu 
pasaulē bērnus un jauniešus aicināja 
žurnāla „Ilustrētā Junioriem” radošā 
komanda,  Daugavpils Universitāte 
(Sistemātiskās bioloģijas institūts, 
Ķīmijas un ģeogrāfi jas katedra) un 
Latgales zoodārzs. Mazākie svēt-
ku apmeklētāji bariņā pulcējās pie 
mākslinieces Tatjanas Lukjanskas, 
kas veica seju apgleznojumus. Tā-
pat bija apskatāmas dažādas izstā-
des, darbojās piepūšamās atrakcijas 
un rīkotas Madagaskaras tarakānu 
skriešanas sacensības.

Kultūras nama foajē interesenti 
varēja aplūkot Ilmas Kupcovas foto-
izstādi “Laimes receptes” un Mihaila 
Lavrenova fotoizstādi “Miglā”. 

Pēc publiskās diskusijas ikviens 
svētku apmeklētājs varēja mieloties 
ar gardo mednieku zupu, kā arī iz-
staigāt skaisto Demenes pagastu, ar 
kuru pamatoti lepojas mājinieki. 

Paplašinātu rakstu lasiet www.
daugavpilsnovads.lv 
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2018. gada 26. septembrī plkst. 
09:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota tiek pārdota zemes vie-
nība (starpgabals) „Lavanda” ar ka-
dastra apzīmējumu 4470 002 0276     
0.0811 ha platībā, kas atrodas Dau-
gavpils novada Maļinovas pagastā  
~5.9 km attālumā no Maļinovas cie-
mata. Apkārtnē dominē vasarnīcu 
apbūves teritorija, līdz Daugavpils 
pilsētas administratīvajai robežai 
~16.5 km. Objekta sākotnējā cena –  
EUR  1035.00.

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 izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils no-
vada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpi-
lī 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.

2018. gada 26. septembrī plkst. 
09:30 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība ar ka-
dastra apzīmējumu 4488 005 0531    
2600 m2 platībā, kas atrodas Dau-
gavpils novada Sventes pagastā, ~ 

1.8 km attālumā no Sventes ciemata 
un ~10 km attālumā no Daugavpils 
pilsētas administratīvās robežas. Ap-
kārtnē dominē LIZ teritorijas, viensē-
tu apbūve.

Objekta sākotnējā cena –  EUR  
710.00

2018. gada 26. septembrī plkst. 
10:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība „ c. Lau-
cesa 31”, ar kadastra apzīmējumu 
4464 004 0270    0.85 ha platībā, kas 
atrodas Daugavpils novada Laucesas 
pagastā, ~400 m no pagasta centra 
(Laucesa) un 5.5 km attālumā no 
Daugavpils pilsētas administratīvās 
robežas. Apkārtējo ainavu pamatā 
veido lauksamniecībā izmantojamā  
zeme, meža zemes un lauku viensē-
tas. Objekta sākotnējā cena –  EUR 
1335.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles notei-
kumiem var iepazīties un uz atsavi-
nāmā objekta izsoli var reģistrēties 
līdz 2018. gada 21. septembrim plkst. 
15.00. 

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

Mākslas simpozijam Berķenelē apritēja 20 gadi 

Raiņa māja Berķenelē mākslas sim-
pozijā “20” nedēļas garumā pulcēja gan 
zināmus māksliniekus, gan jaunos cen-
soņus, lai radītu jaunus mākslas darbus 
un vides objektus dabā, kā arī atzīmētu 
mākslas simpozija divdesmitgadi. Pie-
redzē ar jaunajiem māksliniekiem dalī-
jās Igors Dobičins un Ivars Mailītis, kuri 
darbojās kā kuratori. 

Mākslas akcijas dalībnieku uzdevums 
bija radīt mākslas darbus, kuriem ir 
simboliska saistība ar Berķeneli, Raini 
un dzejnieka daiļrades devumu Latvijas 
brīvvalsts tapšanā. Raiņa mājas Berķe-
nelē direktore Inese Bērziņa norāda, ka 
Berķeneles 6 hektāru plašā apkārtnes 
teritorija ir pateicīga vieta vides objek-
tiem, kas veido savdabīgu parku. Šo div-
desmit gadu laikā daudzi vides objekti ir 
aizgājuši bojā, bet tās vietas ir iedzīvoju-
šās, gadu no gada tās tiek papildinātas 
ar jauniem mākslas darbiem. 

Pirmo, pirms divdesmit gadiem rī-
koto mākslas simpoziju iniciatori bija 
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 
vadītāja Ināra Mukāne, Kultūras man-
tojuma daļas bijusī vadītāja Vanda Bau-
lina un toreizējā muzeja direktore Inese 
Andiņa. Sākotnēji simpozijos piedalījās 
ap 30 dalībnieki, tas bija starptautisks 
plenērs ar māksliniekiem no Latvijas, 
Lietuvas, Baltkrievijas un Polijas, zina 
stāstīt I.Bērziņa. 

Iedvesmu no Raiņa bērnības zemes 
šogad guva arī mākslinieces no Jūrma-
las – fotomāksliniece Una Liberte un 
gleznotāja Maira Veisbārde. Veisbārdei 
tapa gleznojumi ar Berķeneles dievna-
mu, klēti, māju un kluso dabu. “Es jūtu 
lielu tuvību ar šo vietu, jo arī pati dzīvoju 
pilsētā, kurā ir divi Rainim un Aspazijai 
veltīti muzeji. Redzot šo vietu, es sapro-

tu, no kurienes Rainim radās šīs skais-
tās, fi lozofi skās dzejas.” 

Praktiska pielietojuma vides objektu 
veidoja arī vietējā Daugavpils māksli-
niece Sanri Sandra Poplavska, kura dar-
bojās kā keramiķe. “Es veidoju vides ob-
jektus, kuru funkcija būs ķert mušas un 
odus, kuru šeit ir ļoti daudz. Šajā kera-
mikas veidojumā varēs ielikt kādu mušu 
iemīļotu gardumu, lai tās tur iekļūstot, 
nevarētu tikt ārā un mumifi cētos.” 

Simpozija noslēguma dienā tika godi-
nāti iepriekšējo gadu mākslas akciju da-
lībnieki. Iedvesmu Berķenelē smēlušies 
tādi mākslinieki kā Maija Bērziņa, Ilze 
Didrihsone, Edgars Vronskis, Ivars Mai-
lītis, Igors Dobičins, Līga Čible un dau-
dzi citi. Berķenele īpaši tuva ir māksli-
niekiem Ivo un Mairitai Folkmaņiem, 
kurus pasākumā nominēja par Raiņa 
mājas Berķenelē ofi ciālajiem krustvecā-
kiem. Māksliniekiem tika dota iespēja 
atcerēties plenēru norisi, skatoties senus 
videoierakstus un fotogrāfi jas. 

Dalībnieki varēja arī aplūkot simpo-
zijā tapušo mākslu - Kalkūnes pagasta 
jauniešu un teātra studijas “Berķeneles 
kamolītis” darbus, Sanri “Lietus ķērā-
ju”,  Vladislava Lazuko vides objektu 
“Ēnmiers”, kurā tika ievietots grafi kas 
mākslinieces Dārtas Stafeckas apglezno-
tais katls, Līgas Merginas darbus, Ivara 
Mailīša veidoto “Zelta kamolīti”, Mairas 
Veisbārdes gleznas un Unas Libertes fo-
togrāfi jas.

Projektu atbalsta: Latgales reģiona 
attīstības aģentūra, Valsts kultūr-
kapitāla fonds, A/S Latvijas valsts 
meži, Daugavpils Latviešu kultūras 
centrs un Daugavpils novada Kultū-
ras pārvalde.
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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

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

Sveicam jaunlaulātos un vecākus ar bērniņu piedzimšanu!

Piecos pagastos uzstādīs āra trenažierus

Latvijas – Lietuvas pārrobežu prog-
rammas projekta “Sports riska pus-
audžu sociālajai integrācijai” ietvaros, 
piecos novada pagastos tiks uzstādīti 
āra trenažieri. Trenažierus paredzēts 
ierīkot Sventē, Kraujā (Naujenes pag.), 
Kalupē, Silenē (Skrudalienas pag.) un 
Špoģos (Višķu pag.). 

Projekta vadošais partneris ir Lat-
gales reģiona attīstības aģentūra. 
Projekta mērķis ir veicināt Latvijas – 
Lietuvas pierobežu teritorijā dzīvojošo 
riska grupas bērnu un jauniešu sociālo 

integrāciju caur sportu, uzlabojot sa-
biedrisko āra sporta infrastruktūru un 
aktivitāšu pieejamību. Projekts paredz 
uzstādīt āra trenažierus 11 Latgales 
plānošanas reģiona pašvaldībās. 

Projekta kopējās izmaksas Daugav-
pils novada pašvaldībai ir 63 146,59 
EUR,  90% tiek segti no ERAF līdzek-
ļiem, bet 10% jeb 4185,03 ir pašvaldī-
bas līdzfi nansējums. 

Renovē Vaboles pagasta bibliotēkas un 
Skrindu dzimtas muzeja jumtu 

Deputāti sēdē lēma ņemt aizņēmu-
mu Valsts kasē 40 858,37 eiro apmērā 
Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrin-
du dzimtas muzeja jumta remontam. 

Vaboles pagasta bibliotēka ir Dau-
gavpils novada pašvaldības Vaboles 
pagasta pārvaldes izglītojoša, infor-
matīva un kultūras struktūrvienība, 
kas Bibliotēku likumā noteiktā kār-
tībā reģistrēta Latvijas Republikas 
Kultūras ministrijā un veic pasaules 
kultūras mantojuma – iespieddarbu, 
elektronisko izdevumu, rokrakstu un 
citu dokumentu uzkrāšanu, sistemati-
zēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēša-
nu un saglabāšanu, kā arī nodrošina 
tajā esošās informācijas publisku pie-
ejamību un tās izmantošanu. Skrindu 
dzimtas muzejs ir Daugavpils novada 
Kultūras pārvaldes struktūrvienība 
.Tas atklāts 1996. gadā. Muzejs ir pie-
miņas vieta pirmajiem tautas atmo-
das darbiniekiem brāļiem Skrindām-
Benediktam (1869-1947), Kazimiram 
(1875-1919) un Antonam (1881-1918). 
Muzeja misija ir caur brāļu Skrindu 
ieguldījumu savas tautas izglītošanā 
sniegt ieskatu Latgales kultūrvēstu-
rē, izceļot latgaliešu valodas un katoli-
cisma tradīciju nozīmīgumu Latgales 
kultūras dzīvē; apzināt kultūrvēstu-
risko mantojumu, dokumentēt kul-
tūras dzīves, darba un sadzīves tra-

dīcijas Daugavpils novadā (Vaboles, 
Līksnas, Kalupes un Nīcgales pagas-
tos). 

Vaboles pagasta bibliotēka un 
Skrindu dzimtas muzejs atrodas vie-
nā no 20. gadsimta sākumā celtajām 
grāfa Plātera-Zīberga muižas ēkām. 
Tā atrodas vietējās nozīmes arhitek-
tūras pieminekļa „Vaboles muižas ap-
būve ar parku” aizsardzības zonā.

Ēkai jumts mainīts pagājušā gad-
simta 90 – to gadu sākumā, taču dar-
bi nav veikti kvalitatīvi, segums un 
siltinājums nav mūsdienu prasībām 
atbilstošs. Nolietojušās lietus notek-
sistēmas dēļ bojāta ēkas aizsargap-
male. 2017. gadā, veicot muzeja telpu 
remontu, konstatēti jumta bojājumi, 
kas apdraud bibliotēkas un muzeja 
krājumu saglabāšanu.

Projekta gaitā notiek jumta seguma 
nomaiņa, frontonu logu iebūve, jumta 
lietus noteksistēmas ierīkošana, bēni-
ņu siltināšana, ēkas aizsargapmales 
atjaunošana un betona lieveņu izbūve.

Vaboles pagasta bibliotēkas un 
Skrindu dzimtas muzeja jumta re-
monts iekļauts Daugavpils  novada  
attīstības  programmas  investīciju 
plānā 2018.-2020. gadam. Būvdarbus 
ieplānots pabeigt līdz 2018. gada bei-
gām (būvdarbu veikšanas termiņš ir 4 
mēneši).   

Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. 
Tās ir cipars, burts, nots. 

Jeb zināt, domāt, sapņot.

/Viktors Igo/

Sveicam skolēnus, pedagogus, skolas darbiniekus
 un vecākus Zinību dienā! 

Veiksmīgu un panākumiem bagātu jauno
 2018./2019. mācību gadu!

Daugavpils novada dome

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt 
kokus ārpus meža teritorijas: divas kļavas un vienu liepu Makarovas kapos, 
vienu priedi Daniševkas kapos.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 
(Skolas iela 17, Špoģi, Višķiu pagasts) no 2018. gada 3. septembra līdz 23. 
septembrim. 

Publiskā apspriešana notiks 2018. gada 25. septembrī plkst. 9.40 Višķu 
pagasta Makarovas kapos, plkst. 10.10 Višķu pagasta Daniševkas kapos. 

No 25. jūlija līdz  28. augustam novadā dzimuši 11 bērniņi, 
no tiem – 6 meitenes, 5 – puikas

augustā laulību noslēguši 83 pāri,
 no tiem 27 pāri - novada iedzīvotāji 

Mobilā mamogrāfa izbraukumi septembrī
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās programmas ietvaros 

veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus. Mamogrāfi ja ir krūts audu rentgenolo-
ģiska izmeklēšana ar zemas intensitātes rentgenstarojumu. Šī uzskatāma par 
vienu no efektīvākajām metodēm, lai savlaicīgi atklātu krūts vēzi.

Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura pieejamība iz-
braukumos pa Latviju atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu mamo-
grāfi jas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.

Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros sievietēm ar speciālām Na-
cionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm izmeklējumu veic BEZMAK-
SAS, diagnostiskajam izmeklējumam ar ārsta nosūtījumu, jāmaksā pacienta 
iemaksa – EUR 2,85.

8. SEPTEMBRĪ 
Demenes pagasta pārvalde, Briģenes iela 2 , Demene, 
no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00
Medumu pagasta pārvalde, Alejas iela 2, Medumi, 
no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00;

15. SEPTEMBRĪ
Vecsalienas pagasta pārvalde, Červonkas pils, Červonka, 
no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00.
Salienas pagasta pārvalde, Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pag., 
no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00
Skrudalienas pagasta pārvalde, Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas 
pag.,  no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00.
Izmeklējumi tiek veikti bez iepriekšējā pieraksta. 
Tālrunis uzziņām: 26458044. 


