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Latvijas goda aplī mirdzēja Daugavpils novada dienas 

ļaudīm, kuri, par spīti vasaras sausu-
mam, šogad ir cītīgi strādājuši, lai ru-
denī būtu gandarījums par paveikto.   

Pēc svētku atklāšanas, kultūras 
programmu piedāvāja Zarasu kultū-
ras centra kapela “Čir-vir-vyrai” un 
Smalvos kultūras nama kapela, Cir-
ka un deju studija “VIVAT” (Daugav-
pils), Glubokoje rajona bajānistu du-
ets  “Padsviļsikje naigriši”, Rēzeknes 
pilsētas Nacionālo biedrību Kultūras 
nama kazaku dziesmu ansamblis “La-
zorevij cvetok” un Daugavpils novada 
Kultūras centra “Vārpa” tautas deju 
ansamblis “Līksme”. 

Dubnas pagastu pārstāvēja folkloras 
kopa “Atzola” (vad. M.Umbraško) un 
vokālais ansamblis “Uguntiņa” (vad. 

G.Pētersone), Maļinovas pagastu – 
JDK “Druvāni” (vad. A.Dombrovska), 
Višķu pagastu – vokāli instrumen-
tālā grupa “Bulta” (vad. A.Repins), 
senioru deju kopa “Magones” (vad. 
M.Šaršūne), vokāli instrumentālā 
grupa “Mažors” (vad. A.Repins)  un 
vokālais ansamblis “Anima Corde” 
(vad. A.Jermaļonoka). 

Ražotāju un amatnieku gadatirgū 
vietējie ražotāji, kā arī tirgotāji un 
amatu meistari no citiem Latvijas 
novadiem, piedāvāja daudzveidīgu 
produkciju. Daži tirgotāji ir uzticīgi  
gadatirgum vairāku gadu garumā, 
savukārt citi tirgojās pirmo reizi. 
Anita Drozdova no Dubnas pagasta 
piedāvāja dažādus pinumus, 

Septembris Daugavpils novadam ir 
svētku mēnesis, kad tiek svinēta ra-
žas novākšana un lauku ļaudis prie-
cājas par rudens bagātajām veltēm, 
ko tradicionālajās Daugavpils novada 
dienās var piedāvāt pilsētniekiem un 
viesiem. Daugavpils novada dienas 
šogad noritēja devīto gadu pēc kārtas, 
savukārt pirms pieciem gadiem aiz-
sākās Daugavpils novada goda aplis, 
kurā tika godināta un tuvāk iepazīta 
kuplā novada 19 pagastu saime. Goda 
apli šogad noslēdza pēdējā trijotne – 
Dubnas, Maļinovas un Višķu pagasts. 
Daugavpils novada aplis iemirdzējās 
un atbalsojās Latvijas goda aplī. 

Naujenes pūtēju orķestrim skanot, 
ar svinīgo gājienu “Pagasti ienāk pil-

sētā!” tika atklātas Daugavpils no-
vada dienas, kurā savu piederību 
apliecināja novada domes vadība, paš-
valdības iestāžu darbinieki un novada 
iedzīvotāji. Gājienu kuplināja arī goda 
viesi – Latvijas Republikas zemko-
pības ministrs Jānis Dūklavs, Dau-
gavpils pilsētas un Latgales Plānoša-
nas reģiona vadība, Baltkrievijas un 
Krievijas ģenerālkonsuli Daugavpilī, 
Latvijas ģenerālkonsuls Vitebskā, kā 
arī novada sadarbības pašvaldības – 
Lietuvas Zarasu rajons, Baltkrievijas 
Glubokojas, Šarkovščinas un Brasla-
vas rajoni. 

Uzrunājot viesus, Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska īpaši pateicās visiem lauku 
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ļoti pateicīga, arbūzi izauga ļoti garšī-
gi un sulīgi. Mēs pat necerējām, ka tik 
labi sanāks, tāpēc ar ražu esam ļoti 
apmierināti. Nākamgad mēģināsim 
audzēt melones, Daina jau ir izstudē-
jusi, kā tos vajag aprūpēt.”  

Tie, kas ar savu pirkumu atbalstīja 
vietējos tirgotājus, vēlāk tika laipni 
sagaidīti Lauku gardumu ielā, kur pa-
gastu saimnieces piedāvāja nobaudīt 
dažādus Latgalei raksturīgos ēdienus 
– sautētus kāpostus, ozolzīļu kafi ju, 
grūbu un miežu putru, tumšos zirņus, 
slinkos kāpostu tīteņus, gulbešnī-
kus, dažāda veida pankūkas un zivju 
zupas. Pēc pašu iniciatīvas, Lauku 
gardumu ielā piedalījās arī biedrības 
“Sventes pērle” vadītājs Jurijs Grida-
sovs ar kundzi, vēloties pilsētniekus 
pacienāt ar garšīgu zivju zupu.  “Zupa 
top pēc pārbaudītas un gadiem izstrā-
dātas receptes. Galvenais, protams, ir 
zivis, kuras Sventes ezerā ir ļoti labas 
kvalitātes. Arī zaļumi ir no sava sak-
ņu dārza. Klāt ir jāpieliek arī neliela 
burvestība un, protams, labs garastā-
voklis,” recepti atklāja saimniece Iri-
na Line. “Mēs dzīvojam pie Sventes 
ezera, kas ir mūsu pagasta zīmols. 
Es ar vīru bieži piedalāmies svētkos, 
kur cienājam ar šo zupu. Līdz šim visi 
vienmēr ir bijuši laimīgi un paēduši. 
Nākamgad plānojam vest divus kat-
lus, jo ar vienu katlu jau ir par maz.”

Sventes zupas īpašo garšu veidoja 
arī pievienotais repsis – reta lašveidī-
go zivju suga, kas sastopama Sventes 
ezerā. “Ļoti garšīga sarkanā zivtiņa, 
kuru ir grūti noķert, jo tā dzīvo 15-30 
metru dziļumā,” paskaidro Irina. 

Gadatirgus programmu dažādoja 
arī novada muzeju pārstāvji, skolēnu 
un jauniešu organizācijas, iesaistot 
apmeklētājus radošajās darbnīcās. 
Aizraujošas ekspozīcijas piedāvāja 
Latgales Zoodārzs. Sporta cienītāji 
tika aicināti piedalīties Zumba fi tnesa 
paraugdemonstrējumā, orientēšanas 
labirinta izpētē un citās sportiskās ak-
tivitātēs, kuras noritēja projekta “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profi laksei 
Daugavpils novadā” ietvaros. 

Pasākums noslēdzās ar svētku īpa-
šā viesa Normunda Rutuļa koncertu.

Elza Pučko

Olga Davidova

kas tapuši no avīžu loksnēm. Anita 
amata prasmes apguva Tautas lietiš-
ķās mākslas studijā “Pūpoli”, tomēr 
jauno metodi apguva pašmācības 
ceļā. “Sešus gadus es dzīvoju un pel-
nīju ārzemēs. Man bija daudz brīvā 
laika, tāpēc gribējās sevi ar kaut ko 
nodarbināt. Pateicoties internetam un 
googlei, atradu dažādas pamācības no 
virtuālajiem skolotājiem. Sapratu, ka 
arī es to protu un varu izdarīt,” sava 
hobija un nu jau uzņēmējdarbības aiz-
sākumu atminas Anita. “Piemēram, 
šādam bērna šūpulītim ir nepiecieša-

mas 1500 avīzes. Tehnika ir vienkār-
ša. Satinu šādas caurulītes no avīzēm 
un krāsoju jebkurā krāsā, kādā vēlos. 
Parasti izvēlos tādus toņus, kas sa-
saucas ar manas vecmāmiņas savu-
laik austajām sedziņām. Ar gatavām 
avīžu sloksnītēm groziņu var nopīt 
vienas dienas laikā. Caurulīšu tīšanas 
darbs top nepārtraukti – vakarā ska-
toties televizoru vai sarunājoties ar 
draudzeni.” 

Anitas kundzei novada gadatirgus 
ir tikai otrā izbraukuma tirdzniecība. 
“Pirmo reizi biju Preiļos, kur sapra-

tu, pēc kādiem produktiem ir piepra-
sījums. Viņi grib kaut ko praktisku, 
piemēram, grozus sīpoliem, āboliem, 
sēnēm, ogām. Dāmas vēlas groziņus, 
ar kuriem var ērti doties uz tirgu, vai 
arī kā dāvanu, ko kādam pasniegt.”

Novada dienās pirmo reizi tirgojās 
arī Vaboles pagasta bioloģiskās saim-
niecības īpašnieki Daina Paukšte ar 
Gunti Baltvilku, kuri pircējiem piedā-
vāja dažādu šķirņu ķirbjus, tomātus, 
papriku un Latvijas apstākļos augu-
šus arbūzus. “Pirmo gadu savā dārzā 
iestādījām arbūzus. Tā kā vasara bija 
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Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska

Iedzīvotāju pieņemšana oktobrī nenotiks
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
02.10. Sventes pagasta pārvalde    14.00-15.00
Aivars Rasčevskis
01.10. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
08.10. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Jānis Belkovskis
08.10. Špoģu vidusskola 15.00-18.00

22.10. Malnavas koledžas mācību īstenošanas 
vieta Višķi 15.00-17.00

Andrejs Bruns
08.10. Laucesas pagasta pārvalde 13.00-16.00

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

Valērijs Hrapāns
03.10. Demenes pagasta pārvalde 10.00-12.00
10.10. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
17.10. Skrudalienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
Viktors Kalāns
08.10. Salienas pagasta pārvalde 10.00-13.00
22.10. Laucesas pagasta pārvalde 10.00-13.00
Edgars Kucins

09.10. Daugavas 34, Krauja, Jaunatnes un sporta 
centrs 15.00-18.00

16.10. Daugavas 34, Krauja, Jaunatnes un sporta 
centrs 15.00-18.00

Janīna Kursīte

08.10. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta Višķi 09.00-12.00

15.10. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta Višķi 09.00-12.00

22.10. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta Višķi 09.00-12.00

29.10. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta Višķi 09.00-12.00

Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns
17.10. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
24.10. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
31.10. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
11.10. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
18.10. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
25.10. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs
01.10. Biķernieku pamatskola 15.30-18.30
08.10. Biķernieku pamatskola 15.30-18.30
29.10. Biķernieku pamatskola 15.30-18.30
Vjačeslavs Moskaļenko
02.10. Vecsalienas pagasta pārvalde  09.00-11.00
09.10. Vecsalienas pagasta pārvalde  09.00-11.00
16.10. Nīcgales pagasta pārvalde  09.00-11.00
23.10. Višķu pagasta pārvalde 09.00-11.00
Olesja Ņikitina
01.10. Naujenes pagasta pārvalde   16.00-18.00
08.10. Ambeļu pagasta pārvalde 16.00-18.00
22.10. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
02.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00
12.10. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
16.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00
26.10. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
Regīna Tamane

01.10. Atbalsta centrs “Paspārne”, c. Kumbuļi, De-
menes pagasts 09.00-12.00

09.10. Tabores pagasta pārvalde 13.00-16.00
17.10. Salienas pagasta pārvalde 13.00-16.00
24.10. Medumu pagasta pārvalde 13.00-16.00

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

 Apstiprinātas Daugavpils novada pašvaldības izglītības 
iestādēs sniegto ēdināšanas pakalpojumu izmaksas

Daugavpils novada domes ārkārtas sēdē deputā-
ti apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības iz-
glītības iestādēs sniegto ēdināšanas pakalpojumu 
izmaksas. 

Novada domes deputāti pieņēma lēmumu, kas 
nosaka, ka Daugavpils novada piecgadīgo sešgadī-
go pirmsskolas grupu audzēkņi, kuri apgūst obli-
gāto sagatavošanu pamatskolas ieguvei, kā arī vis-
pārējās izglītības iestāžu 5.-9.klašu skolēni mācību 
gada laikā no 1. septembra līdz 31. maijam ir at-
brīvoti no vecāku maksas par ēdināšanu 1.00 eiro 
dienā (iepriekšējā mācību gadā pašvaldība sedza 
0.85 centus dienā). Ja skolā ēdināšanas izmaksas 
pārsniedz pašvaldības apmaksāto 1 eiro apjomu, 
starpību apmaksā vecāki. Jāatzīmē, ka ēdināšanas 
izmaksas katrā skolā ir atšķirīgas, jo tās veidojas 
no veikto iepirkumu rezultātiem. Vecāku piemak-
sas svārstās no 0 līdz 57 centiem. Atgādinām, ka 
1.-4. klašu skolēnu ēdināšanu fi nansē valsts. 

Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovs-
ka deputātus arī informēja, ka ar mērķi veicināt 
veselīgus ēšanas paradumus bērniem un pieau-
gušajiem stājušies spēkā jauni Ministru kabineta 
noteikumu grozījumi, kuros pārskatīts augļu un 
dārzeņu, piena un piena produktu daudzums ne-
dēļas ēdienkartē, proti, šie produkti ir jāpalielina 

bērnu ēdienkartē. Nedēļas ēdienkartē paredzēts 
samazināt kartupeļu apjomu un vairāk izmantot 
tādus dārzeņus kā brokoļus, puķkāpostus, pupiņas 
u.c. Tāpat ir jāpalielina piena produktu, piemēram, 
biezpiena apjoms. Noteikumi paredz samazinātu 
kaloriju daudzumu. Ja agrāk pusdienas bērniem 
bija jāveido ar 700-800 kalorijām, tagad šī ēdien-
reize var būt no 380 līdz 800 kalorijām. 

J. Zarakovska piebilda, ka skolas pavāri saska-
ras ar  zināmām grūtībām izveidot ēdienkarti atbil-
stoši jaunajām prasībām, tāpēc Izglītības pārvalde 
plāno pavāriem organizēt seminārus ar pieaicinā-
tiem lektoriem, kas palīdzēs sastādīt ēdienkarti uz 
noteikto summu, kā arī sniegs praktiskas idejas, 
kā dažādot ēdienus, pielietojot noteikumos minētos 
vēlamos produktus. Pavāriem ir veicams sarežģīts 
uzdevums – izveidot ēdienkarti, kas atbilstu vese-
līgas ēšanas principiem un garšotu arī bērniem, 
kuru ēšanas paradumi veidojas, pirmkārt, ģimenē.

Elza Pučko

2018. gada 5. septembra ārkārtas sēdē 
pieņemts 1 lēmums:
 Apstiprināja ar 06.09.2018. novada 

pašvaldības izglītības iestādēs sniegto ēdināšanas 
pakalpojumu izmaksas. 

 2018. gada 13. septembra sēdē pieņemti 33 
lēmumi:
 Atcēla novada domes 09.08.2018. saistošos no-

teikumus Nr.24 “Par neapbūvēta zemesgabala, 
kurš tiek izmantots personisko palīgsaimniecību 
vajadzībām, nomas maksas apmēru”.
 Izdeva saistošos noteikumus “Par neapbūvēta 

zemesgabala, kurš tiek izmantots personisko pa-
līgsaimniecību vajadzībām, nomas maksas apmē-
ru”.
 Atbrīvoja no amata pašvaldības aģentūras 

“TAKA” direktoru Rolandu Gradkovski.
 Nolēma palielināt SIA “Naujenes pakalpoju-

mu serviss” pamatkapitālu, apstiprināja pamat-
kapitāla palielināšanas noteikumus un statūtus 
jaunā redakcijā.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 41850,33 

euro Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 
projekta  “Sports riska pusaudžu sociālajai integ-
rācijai” īstenošanai.
 Nolēma uzsākt projekta “Sventes vidusskolas 

teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un 
bērnu rotaļu laukuma pārbūve” idejas realizāciju 
un atļāva Sventes pagasta pārvaldei veikt iepir-
kuma procedūru Sventes vidusskolas teritorijas 
labiekārtošanas darbu 1.kārtas veikšanai.
 Nolēma grozīt Skrudalienas pagasta pārval-

des 25.06.2012. zemes nomas līgumu Nr.120 ar 
biedrību “Silenes stariņi” par zemes vienības da-
ļas nomas izbeigšanu un pagasta pārvaldei pie-
ņemt biedrības bezatlīdzības dāvinājumu - laivu 
piestātni ar gājēju celiņu.
 Nolēma izbeigt Kalupes pagasta pārvaldes 

30.06.2009. zemes nomas līgumu Nr.297 ar biedrī-
bu „Sieviešu klubs „ASTRAS”” par  zemes vienības 
daļas  nomu un pagasta pārvaldei pieņemt bied-
rības bezatlīdzības dāvinājumu – plastikāta bor-
tus ziemas sporta laukumā, skatītāju tribīnes ar 

plastikāta sēdekļiem ziemas sporta laukumā un 
apgaismojuma lampas un kabeļus ziemas sporta 
laukumā.
 Piešķīra līdzekļus no nekustamo īpašumu 

atsavināšanas rezultātā gūtajiem pašvaldības 
budžetā līdzekļiem: Līksnas pagasta pārvaldei - 
1974,97 euro, kuri tiks izmantoti kapsētu terito-
riju apsaimniekošanai un dzīvojamās mājas “Vai-
kuļāni 2” dūmvadu remontam, Kalupes pagasta 
pārvaldei - 3826,39 euro, kuri tiks izmantoti pa-
gasta pārvaldei piederošās ēkas remontdarbiem 
un Sventes pagasta pārvaldei - 1832,92 euro, kuri 
tiks izmantoti Sventes ciema labiekārtošanai un 
zemes vienības nostiprināšanai zemesgrāmatā.
 Noteica pašvaldības dzīvojamo telpu īres mak-

su dzīvojamā mājā Nr. 13, Dzelzceļa iela, Nauje-
ne, Naujenes pagastā.
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemes-

grāmatā uz pašvaldības vārda uz nekustamo īpa-
šumu - dzīvokli Naujenes pagastā. 
 Nodeva atsavināšanai 8 pašvaldības nekus-

tamos īpašumus Dubnas, Kalkūnes, Līksnas un 
Naujenes pagastā.
 Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Sventes un Maļinovas  pagastā.   
 Nolēma pārdot izsolē 4 pašvaldības nekusta-

mos īpašumus Kalkūnes, Nīcgales un Višķu pa-
gastā un apstiprināja izsoles noteikumus.
 Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma 

Nīcgales pagastā nosacīto cenu.  
 Nolēma norakstīt Kalkūnes pagasta pārvaldes 

bezcerīgo debitoru parādu 1 personai, par kuru at-
zīta piedziņas neiespējamība.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa no-

kavētos maksājumus 2 juridiskām personām Nau-
jenes pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultā-

tus par koku ciršanu Višķu pagastā.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazī-

ties pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie do-
kumenti”.
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Sācies jaunais mācību gads novada skolās, Špoģu vidusskolā – 17 pirmklasnieki 
labākās sekmes iepriekšējā mācību 
gadā. Lielo balvu ar materiālo pabal-
stu nominācijā “Gada skolēns vidus-
skolā” saņēma 11. klases skolēns Alek-
sejs Ņekraševičs. Aleksejs pērn ieguvis 
atzinību matemātikas republikas olim-
piādē un 3. vietu valsts lingvistikas 
olimpiādē.  Balvu “Gada skolēns pa-
matskolā” ieguva 8. klases skolēns 
Normunds Grauzs, kurš ieguva atzinī-
bu Latvijas atklātajā lingvistikas olim-
piādē, kā arī uzrādīja labus rezultātus 
novada matemātikas olimpiādē un  
angļu valodas reģionālajā olimpiādē. 
Tāpat zēnam ir teicami rezultāti viegl-
atlētikā.

Sumināti tika arī Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolas izcilnieki – mākslas 
jomā titulu “Gada skolēns” saņēma Ka-
lupes mācību punkta audzēkne Jūlija 
Laskina, bet mūzikas jomā  – starp-
tautiskos konkursos sevi pierādījušais 
Rolands Kļavinskis.

Iezvanot pirmo zvanu uz stundu, 
skolēni ar satrauktām čalām piepildī-
ja klases. 12. klašu skolēniem ir atlicis 
nepilns gads, lai aizpildītu zināšanu ro-
bus pirms nozīmīgajiem eksāmeniem. 
“Ir prieks, bet reizē neliels stress, jo ir 
pēdējais gads, nāks eksāmeni,” neslēpj 
Laura. Lielākā daļa topošo absolventu 
atzīst, ka vēl ir pārdomās par nākotnes 
ceļa izvēli. “Es plānoju stāties robež-
sardzē vai iet ugunsdzēsējos. Es vēlos 
strādāt valsts sfērā, jo tas garantē, ka 
nākotnē būs darbs. Nebūs situācijas, 
kad izmācies kādu profesiju, bet ne-

vari atrast darbu,” tā spriež Kristaps. 
Tikmēr Kristiāna neslēpj, ka viņa vis-
ticamāk dosies uz ārzemēm strādāt, 
jo vasarā tur jau ieguvusi interesantu 
darba pieredzi.

“Pēdējā gadā mana klase ir ļoti sa-
ņēmusies un labas atsauksmes ir par 
mūsu skolēnu iesaisti sabiedriskajā 
dzīvē. Meitenes dzied, puiši palīdz sko-
las darba organizācijā,” savus audzēk-
ņus uzliela Latvijas un pasaules vēs-
tures, bioloģijas, ģeogrāfi jas skolotājs 
Jānis Suveizda. Pedagogs, kuram jau 
ir 26 gadu stāžs, ir pārliecināts, ka sko-
lotāji lēnāk noveco, jo katru dienu sa-
skaras un strādā ar jauniem cilvēkiem, 
kurus viņam vienmēr ir prieks satikt.

Sirsnīga pirmā mācību stundu noti-
ka 1. klasē, kur patīkami satraukti bija 
ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki un  
klases audzinātāja Dzintra Abarone. 
“Sākumskolas skolotājiem ir tā lai-
me katru piekto gadu sākt atkal kaut 
ko jaunu, darboties atkal ar jauniem 
skolēniem un sākt visu no sākuma. 
Tas ir ļoti interesants process! Saviem 
skolēniem un viņu vecākiem novēlu, 
lai pietiek pacietības un laika ne tikai 
mācīties, bet arī kārtīgi atpūsties, bau-
dīt skolas piedāvātās iespējas, darbo-
ties mājās un droši nākt uz skolu! Lai 
mums visiem izdodas!” novēlēja skolo-
tāja Dzintra.

Elza Pučko

Ar vasarai raksturīgu siltu laiku jau-
nais mācību gads iesācies Daugavpils 
novada skolās. Šis gads ir pašvaldībai 
iepriecinošs, jo visās skolās izdevies 
noformēt pirmās klases. Zinību dienas 
rītā 17 pirmklasnieki braši iesoļoja arī 
Špoģu vidusskolas plašajās telpās, lai 
uzsāktu nozīmīgo ceļu zināšanu kalnā. 
Pirmklasniekus pie rokas pavadīja 12. 
klases skolēni, kuriem, savukārt, šis 
ir pēdējais 1. septembra rīts skolēnu 
lomā.

1. septembris ir jauns sākums un jau-
nas apņemšanās. Šī diena ir svarīga ne 
tikai skolēniem, bet arī viņu vecākiem, 

skolotājiem un tehniskajiem darbinie-
kiem.  Izglītība – tā ir vislabākā inves-
tīcija nākotnei, savā uzrunā uzsvēra 
Špoģu vidusskolas direktors Jānis Bel-
kovskis. Savukārt Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska 
īpaši pateicās vecākiem, kuri izvēlēju-
šies savas atvases izglītot novada sko-
lās. Jāatzīmē, ka Špoģu vidusskola ir 
vairākas reizes saņēmusi balvu “Lielā 
Pūce” un atzīta par spēcīgāko lauku 
skolu republikas mērogā.

Špoģu vidusskola lepojas ar saviem 
talantiem, pasniedzot Pateicības un 
balvas skolēniem, kuri uzrādījuši vis-

Izglītības iestāžu vadītāji pārrunāja jaunā mācību gada aktualitātes

Aizritējis seminārs novada izglītības 
iestāžu vadītājiem, kurā apspriestas šī 
mācību gada aktualitātes. Kopumā si-
tuācija novadā ir stabila – visas skolas 
jauno mācību gadu uzsāk pārliecinoši. 
Novada izglītības iestādēs mācās 1348 
skolēni (vidusskolās – 953, pamatsko-
lās, tai skaitā Medumu internātpamat-
skolā – 772, pirmsskolas izglītības ies-
tādēs 208, Novada sporta skolā – 207 
un Malnavas koledžas izglītības prog-
rammu īstenošanas vietā “Višķi” - 121) 
un strādā 356 pedagogi. 

“Prieks par pirmklasniekiem, par 
skolām, kurās nokomplektētas pirmās 
klases. Šogad, salīdzinot ar situāciju 
pērn, pirmklasnieku skaits novadā ir 
pieaudzis par septiņiem bērniem. Taču 
kopējais skolēnu skaits novadā ir sa-
mazinājies par 61 audzēkni. Skolēnu 

samazinājums sevišķi izteikts vidējā 
posmā, jo bērni ir aizbraukuši uz Rīgu 
vai ārvalstīm”, situāciju vērtē Izglītī-
bas pārvaldes vadītāja Janita Zarakov-
ska. 

Kopējais skolēnu skaita samazinā-
jums novērojams Špoģu un Salienas vi-
dusskolā, savukārt pieaugums – Lāču 
pamatskolā. Nīcgales pagasta pirms-
skolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 
papildinājusi savu pulku ar 4 audzēk-
ņiem. Pirmklasnieku skaits ir palieli-
nājies Biķernieku, Laucesas, Nauje-
nes, Silenes, Medumu pamatskolā un 
internātpamatskolā, kā arī Špoģu vi-
dusskolā, sarucis - Kalupes, Randenes 
pamatskolā, Salienas, Sventes, Vabo-
les un Zemgales vidusskolās. 

Vislielākā skola vidusskolu grupā 
pēc skolēnu skaita ir Špoģu vidusskola 

(335), tai seko Sventes vidusskola (183) 
un Zemgales vidusskola (173).  Lielākā 
pamatskolu grupā ir Lāču pamatskola 
(129), tai seko Naujenes pamatskola 
(95) un Medumu internātpamatskola 
ar 94 izglītojamiem. 

Šogad Daugavpils novads iesaistījies 
arī vairākos projektos. 

Viens no šādiem projektiem ir “Latvi-
jas skolas soma”, kas ir valsts fi nansē-
tu atbalsta programma, lai visiem 1.–
12. klašu skolēnam, t.sk., profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņiem, būtu ie-
spēja teorētiskās zināšanas papildināt 
ar klātienē dažādos pasākumos, muze-
jos, teātros, koncertzālēs, uzņēmumos, 
dabas takās un citviet gūtu pieredzi.

Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ie-
viešanas sagatavošana noritējusi vai-
rāku gadu garumā, radot jaunu sistē-
mu kā efektīvi organizēt fi nansējuma 
piešķiršanu un izglītības iestāžu sa-
darbību ar dažādu izzinošu aktivitāšu 
sniedzējiem vēl nepieredzētā mērogā. 
Projekta gaitā dažādu pasākumu ap-
meklējumam nepieciešamo transpor-
ta un ieejas biļešu segšanai kopumā 
plānoti teju 13 miljoni eiro jeb 40% no 
simtgades nacionālo pasākumu prog-
rammai plānotā valsts fi nansējuma 
piecu gadu periodā. Līdzekļus propor-
cionāli skolēnu skaitam saņems izglī-
tības iestāžu dibinātāji – pašvaldības, 
ministrijas, biedrības, nodibinājumi 
un komersanti, kas īsteno pamata un 
vidējās vispārējas un profesionālās iz-
glītības programmas. Īpaša uzmanība 
iniciatīvas ietvaros tiks veltīta aktīvai 
iesaistei, piemēram, multimediāliem 
projektiem, interaktīvām darbnīcām, 

performancēm, kurās skolēni var kļūt 
par aktīviem dalībniekiem.

Izglītības pārvaldes metodiķe Inese 
Zuģicka stāstīja par priekšrocībām, ko 
skolēni var gūt, pateicoties dalībai do-
tajā projektā. Katra iestāde individuāli 
izvērtē, kādi būs tie pasākumi Latvijas 
simtgadei, ko viņi rīkos. Svarīga šajā 
projektā ir bērnu līdzdarbība, jo tas ir 
pateicīgs formāts, lai uzrunātu bērnus 
un veidotu stiprāku viņu valstisko ap-
ziņu.  

Projekts “Atbalsts izglītojamo indivi-
duālo spēju attīstībai” dot iespēju stip-
rākajiem skolēniem attīstīt un pilnvei-
dot savas sadarbības un pētnieciskās 
prasmes, strādājot komandās, kā arī 
risināt dažādus problēmjautājumus. 
Šiem skolēniem tiek piedāvāta dalība 
arī dažādās ekskursijās. Karjeras iz-
glītības programmā ar bērniem strādā 
karjeras konsultanti, palīdzot tiem ap-
jaust potenciālas nākotnes profesijas 
specifi ku. Savukārt projektā “Pum-
purs”, kas ir atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai, 
plānotās dalības mērķis ir veicināt 
ilgtspējīgas sadarbības sistēmas vei-
došanu starp pašvaldību, skolu, peda-
gogiem un vecākiem, lai laikus iden-
tifi cētu bērnus un jauniešus ar risku 
pārtraukt mācības un sniegtu viņiem 
personalizētu atbalstu.

Izglītības pārvaldes vadītāja Janita 
Zarakovska pateicās pedagogiem un 
skolu vadībai par lielisko izglītības 
iestāžu fi zisko vidi, kā arī par skolēnu 
sagatavošanu mācību olimpiādēm un 
audzēkņu augstajiem sasniegumiem. 
Tāpat viņa pateicās eksakto priekš-
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metu pedagogiem. Skolēnu rezultāti 
šo priekšmetu centralizētajos eksāme-
nos valstī ir ļoti augstā līmenī. Tāpat 
Izglītības pārvaldes vadītāja mudināja 
neaizmirst un pieteikties novada paš-
valdības stipendijām studējošajiem 
augstskolās. 

Izglītības iestāžu vadītāju tikšanās 
gaitā aktīvas diskusijas raisījās par 
valsts olimpiāžu uzvarētāju apbalvo-
šanu ar naudas balvām, kurām, pēc 
izglītības iestāžu vadītāju domām, jā-
pienākas ne vien augstākos procentus 
ieguvušajiem, bet gan visiem, kuriem 
uzrādīti labi rezultāti, tādā veidā sti-
mulējot bērnus mācīties un piedalīties 
olimpiādēs arī turpmāk. Diemžēl, pēc 
izglītības iestāžu vadītāju domām, 
fi nansējums no novada budžeta šim 
mērķim ir nepietiekošs, tādēļ vairā-
ku skolu vadītāji izlēma griezties pie 
novada domes deputātiem ar lūgumu 
izskatīt šo jautājumu un piešķirt olim-
piāžu uzvarētājiem lielākas naudas 
balvas. 

Šajā mācību gadā ierasto valsts olim-
piāžu sarakstā vairs nebūs mājturības 
un krievu valodas olimpiādes, savu-
kārt olimpiāde vēsturē vidusskolām 
no šī mācību gada būs pieejama tieš-
saistē. No šī mācību gada novada sko-
lās mainīsies olimpiāžu organizēšanas 
kārtība. No katras skolas tiks izvirzīta 
viena persona, kas būs atbildīga par 
visām olimpiādēm. Šīs personas tiks 
reģistrētas un saņems visu tām nepie-
ciešamo un aktuālo informāciju uz no-
rādītajiem e-pastiem. 

2018./2019. mācību gadā vispārējā 
izglītībā valsts pārbaudes darbus kā 
ierasts plānots organizēt:

3. un 6. klases diagnosticējošo darbu 
norisi 2019. gada februārī – martā; 

visu svešvalodu centralizēto eksāme-
nu norisi 2019. gada martā;

centralizēto eksāmenu un eksāmenu 
norisi par pamatizglītības un vispārē-
jās vidējās izglītības apguvi 2019. gada 
maijā – jūnijā;

11. klases diagnosticējošo darbu fi zi-

kā un ķīmijā norisi – 2019. gada aprīlī.
Lai optimizētu centralizēto eksāme-

nu darbu vērtēšanu, 2018./2019. mā-
cību gadā plānots fi zikas un latviešu 
valodas centralizēto eksāmenu darbu 
atsevišķu daļu vērtēšanu organizēt 
tiešsaistē.

Nedaudz skumjāks prāts izglītības 
iestāžu vadītājiem bija, skatot dia-
grammu par centralizēto eksāmenu 
rezultātiem latviešu valodā, kas pēdē-
jo gadu laikā ir noslīdējuši. 

“Ja mēs pārejam uz mācībām latvie-
šu valodā vidusskolās, mums skolēns, 
kas pabeidz 9. klasi, ir jāsagatavo tam. 
Tāpēc jācenšas, lai bērns mācās latvis-
ki, jau sākot no sākumskolas klasēm. 
Pedagoģiskās padomes sēdēs iesaku 
paanalizēt, cik daudz skolotājs izman-
to latviešu valodu savās mācību stun-
dās. Arī pasākumos bērniem jārunā 
latviešu valodā”, tā J. Zarakovska. 

Iepriecinoša ziņa pedagogiem ir tā, 
ka jau šomēnes minimālā alga par 
likmi sastādīs 710 eiro līdzšinējo 680 

eiro vietā. Papildus fi nansējums algu 
palielināšanai šogad valstī būs 6 mil-
joni eiro, nākamgad – 17,5 miljoni eiro. 
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis 
Šadurskis norādīja, ka, sastādot nāka-
mā gada budžetu, skolotāju algas būs 
viena no ministrijas prioritātēm. Papil-
dus pieņemti izglītības kvalitātes kri-
tēriji, un, ja skolas nespēs tos pildīt, tās 
nevarēs saņemt valsts fi nansējumu. 

Viens no kritērijiem paredz minimā-
lo skolēnu skaitu, bet otrs – izglītības 
kvalitātes rādītājus. Tāpat mērķdo-
tācijas saņemšanai 12. klases izglīto-
jamo kārtoto obligāto centralizēto ek-
sāmenu (OCE) rezultātu indeksam ir 
jāsasniedz vismaz minimāli noteiktais 
līmenis. Paredzēts, ka no 2020. gada 1. 
janvāra līdz 2024. gada beigām OCE 
indeksam jābūt vismaz 40%, no 2025.
gada 1. janvāra līdz 2029. gada beigām 
– vismaz 50%, savukārt turpmāk – vis-
maz 60%. 

Olga Davidova

Interesenti iepazina Maļinovas, Dubnas un Višķu pagastu 

rēm, vienlaikus apskatot arī labiekārto-
to atpūtas laukumu, sporta laukumus, 
bērnu rotaļu laukumu. Ekskursijas 
dalībnieki ciemojās Maļinovas bibliotē-
kā, kur bija apskatāmas trīs izstādes – 
keramiķa Edvīna Vinceviča darbi, 100 
Maļinovas pagasta fotogrāfi jas un no-
vadpētniecības istaba. Pēc tam notika 
ekskursija Maļinovas Svētā pravieša 
Elijas pareizticīgo baznīcā, pusdienas 
brīvā dabā, Rubenišķu vecticībnieku 
kopienas lūgšanu nama apmeklējums 
un Raiņa vecāku māju piemiņas vietas 
Vasiļovā apskate. Dubnas pagastā eks-
kursijas maršruts veda uz Varšaveņu 
jeb Dubnas Vissvētās Jēzus Sirds Ro-
mas katoļu baznīcu un Aščuku vecti-
cībnieku kopienas lūgšanu namu, kā 
arī uz atpūtas vietu “Parīze” un pat uz 
tautā saukto Čikāgas ielu. Ekskursi-
jas noslēgumā Dubnas pagasta Kultū-
ras namā bija bērnu vokālā ansambļa 
“Uguntiņa” dalībnieku priekšnesums, 
tikšanās ar amatnieci Anitu Drozdovu 
un rudenīgs cienasts.

Savukārt Višķu pagasta iepazīšana 
sākās ar izzinošu pastaigu Molu mui-
žas parkā, kur aug ap 75 koku un krū-
mu sugas un katram ekskursijas da-
lībniekam bija iespēja atrast tieši savu 
koku. Vēlāk ekskursantiem bija iespē-

ja apskatīt vismistiskāko koku novadā, 
ap kuru jau daudzus gadsimtus notie-
kot dažādi brīnumi. Pēc tam notika 
nūjošanas prasmju apguves nodarbība 
ar trenerēm un pārgājiens ar šķēršļu 
pārvarēšanu uz Borovkas pilskalnu. 
Savukārt atpūtas bāzē “Vīrogna” eks-
kursijas dalībnieki nobaudīja sātīgas 
pusdienas, pēc kurām visi devas uz 
Višķu Sv. Jāņa Kristītāja Romas kato-
ļu baznīcu. Brauciena noslēgumā tika 
apmeklēts Višķu amatnieku ciems, 
kurā strādā meistars Valdis Grebežs, 
un  zemnieku saimniecība “Ziediņi”.

Ekskursijas uz Maļinovas un Dubnas 
pagastu un Višķu pagastu rīkoja Dau-
gavpils novada pašvaldības aģentūra 
“TAKA” sadarbībā ar pagastu pārval-
dēm un ar Daugavpils novada domes 
atbalstu. Braucienu līdzfi nansēja arī 
tā dalībnieki. Ekskursijas laikā notiku-
šās nūjošanas prasmju apguves nodar-
bības bija projekta “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profi laksei Daugavpils nova-
dā” Nr. 9.2.4.2/16/I/070” aktivitātes.

Anna Briška,
 aģentūras “TAKA” tūrisma 

organizatore

Daugavpils novadā, 15.septembrī, 
notika divas izzinošas un veselību stip-
rinošas ekskursijas uz Maļinovas un 
Dubnas pagastu un uz Višķu pagastu, 
kurās piedalījās kopā ap 70 interesen-
tu. 

No paša rīta ekskursanti tika sa-
gaidīti Daugavpils novada domē, kur 
omulīgā atmosfērā pie kafi jas tases va-
rēja gan reģistrēties braucienam, gan 

iepazīties ar ceļabiedriem. Tad visi de-
vās ceļā – viena grupa uz Dubnas un 
Maļinovas pagastu, otra – uz Višķu 
pagastu. Grupas pavadīja vietējie gidi 
– Elvīra Kokina Maļinovas pagastā, 
Tamāra Dele Dubnas pagastā, Jānis 
Kudiņš, Anita Mozule un Marta Bicā-
ne Višķu pagastā.

Maļinovas pagastā vispirms notika 
nūjošanas prasmes apguve ar trene-
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Naujenē sasaucās Latvijas novadi 
9. septembrī Naujenē, skaistajā Juz-

efovas parkā uz septīto folkloras kopu 
sadziedāšanās pasākumu “Atvasara 
Juzefovā” visus aicināja Naujenes kul-
tūras centra folkloras kopa “Rūžeņa” 
un tās vadītāja Inga Zeile. Aūūū, šo-
reiz Latvijas novadi sasaucās ar savām 
dziesmām, rotaļām, stāstījumiem un 
kulināro mantojumu. 

Skatītājus priecēja un Latvijas nova-
dus pārstāvēja Aglonas folkloras kopa 
“Olūteņš”, vadītāja Marta Bicāne, 
Ambeļu folkloras kopa “Speiga”, vadī-
tāja Ingrīda Skutele, Vaboles etnogrā-
fi skais ansamblis “Vabaļis”, vadītāja 

Iveta Skrinda, Izvaltas folkloras kopa 
“Ivoltīši”, vadītāja Anda Leikuma, Iz-
valtas folkloras kopa “Mozī Latgalīši”, 
vadītāja Silvija Stivriņa, Ūdrīšu tautas 
nama folkloras kopa “Rudzutaka”, va-
dītāja Antoņina Tuče, Madonas folklo-
ras kopa “Vērtumnieki”, vadītāja In-
grīda Grudule un garo ceļu mērojušie 
Nīcas etnogrāfi skais ansamblis, vadī-
tāja Laine Zeile. 

Katru gadu pasākuma laikā tiek 
dota iespēja iepazīties ar Latvijā pazīs-
tamiem amatniekiem un tradicionālo 
prasmju veicējiem, kuri labprāt rādīja 
un mācīja savas prasmes gan bērniem, 

gan pieaugušajiem. Šogad varēja dar-
boties māla darbnīcā kopā ar keramiķi 
Nelliju Dzalbu, mūzikas instrumentu 
darbnīcā kopā ar meistaru Aleksandru 
Maijeru un iepazīties ar klūgu pinumu 
veidošanu kopā ar meistari Inu Vaiku-
li.

Pasākuma beigās varēja baudīt “Juz-
efovas atvasaras īpašo putru”, kolektī-
vu sarūpēto cienastu, kā arī par godu 
tam, ka šogad pasākums norisinājās 
Juzefovas parka spirta brūzī, visiem 
bija iespēja nobaudīt katra kolektīva 
līdzi paņemto un savam novadam rak-
sturīgo dzērienu.

 Naujenes kultūras centra kolektīvs 
izsaka pateicību Daugavpils novada 
domei, Naujenes pagasta pārvaldei, 
Naujenes novadpētniecības muzejam, 
Ilmāram Locikam, Regīnai Prohovskai 
par atbalstu pasākuma tapšanā.

Cienījamie folkloras kolektīvi un 
amatnieki – Jūsu pārziņā ir milzīga 
bagātību krātuve – folklora! Smelieties 
iedvesmu ik reizi, kad atverat to un da-
riet bagātākus citus!

Aiga Krute

Olga Kuzmina

Piecos ciemos izveidoti jauni bērnu rotaļu 
laukumi

Daugavpils novada dome ir īsteno-
jusi projektu „Bērnu rotaļu laukumu 
izveidošana Daugavpils novada Am-
beļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un 
Lauceses pagastos”, Nr. 2017/AL28/4/
A019.22.01/8 ar mērķi uzlabot dzīves 
vides kvalitāti Daugavpils novada ie-
dzīvotājiem, nodrošinot ģimenēm ar 
bērniem drošu un draudzīgu atpūtas 
vietu izveidošanu. Projekta rezultātā ir 
izveidoti 5 jauni bērnu rotaļu laukumi 
Ambeļu, Randenes, Sventes, Tabores 
un Mirnija ciemā.

Projekta pieteikums sagatavots un 
guvis atbalstu vietējās rīcības grupas 

biedrības „Daugavpils un Ilūkstes no-
vadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģi-
jas 2015.—2020. gadam izsludinātajā 
projektu pieteikumu iesniegšanas 2. 
kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.—2020. 
gadam pasākumā „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
fi nansējumu. Valsts un Eiropas Savie-
nības atbalsta piešķiršanu administrē 
Lauku atbalsta dienests.

Apstiprināts projekts „SIA “Laubet” ražošanas 
jaudas palielināšana un pakalpojumu 

sortimenta dažādošana” 
Ir saņemts Lauku atbalsta dienes-

ta apstiprinājums projektam „SIA 
“Laubet” ražošanas jaudas palieli-
nāšana un pakalpojumu asortimen-
ta dažādošana” (Nr. 18-03-AL28-
A019.2101-000007), kas tika 
iesniegts Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lat-
vijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gada apakšpasākumā 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”. 

Projekta mērķis: 2018. gadā iegādā-
ties inovatīvu betona staciju, pateico-
ties kurai tiks palielināta SIA “Lau-
bet” ražošanas jauda un dažādots 
pakalpojumu asortiments uzņēmu-
mā, tādā veidā paplašinot uzņēmu-
ma darbību, izveidojot jaunas darba 
vietas un apgūstot jaunus tirgus.

Projekta ietvaros tiks veikta inova-
tīvas betona stacijas iegāde, montāža 
un darbinieku apmācības.

Projekta rezultāts: Iegādājoties jau-
no betona staciju, uzņēmums palieli-
nās pakalpojumu spektru, ražīgumu, 
produkta kvalitāti un apgrozījuma 
apjomu, kā arī būs iespēja izveidot 
jaunas darbavietas un aktīvi attīstīt 
uzņēmējdarbību Daugavpils novadā.

Projekta aktivitātes jānoslēdz līdz 
30.11.2018.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 

26 446.95, Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai fi nansējums 
sastāda EUR 18 512.86.

 Uzņēmums SIA “Laubet” tika no-
dibināts ar valsts attīstības fi nanšu 
institūcijas ALTUM Starta program-
mas palīdzību 2015. gada 14. maijā. 
Galvenā uzņēmuma darbība – dzelz-
betona konstrukciju izgatavošana un 
izbūve, kā arī būvniecības tehnikas 
nomas pakalpojumi. Uzņēmums iz-
manto ekoloģiski tīru betonu, tā sa-
stāvā ir tikai dabas materiāli: smilts, 
grants, šķembas, ūdens un cements. 
Produktam ir augsta kvalitāte un iz-
turība. 

 Uzņēmuma kontaktinformācija: 
28819171, laubetons@gmail.com.

Projekta pieteikums sagatavots un 
guvis atbalstu vietējās rīcības grupas 
biedrības „Daugavpils un Ilūkstes 
novadu partnerība “Kaimiņi”” sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas 2015.—2020. gadam iz-
sludinātajā projektu pieteikumu ie-
sniegšanas 5. kārtā. 

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku at-
tīstībai pieejams Eiropas Komisi-
jas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.
eu /agr i cu l ture / rura l -deve l op -
ment-2014-2020_lv.
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P E R S O N Ī B A

Ģertrūde Rasnače “Kalupe ir vieta, kas apveltīta ar īpašu auru”

Nupat klajā nākusi kalupietes, ar-
hitektes un novadpētnieces Ģertrūdes 
Rasnačes grāmata “Aiz upes Aizupie-
ši”, kas stāsta par vienu mazu ciemu 
Latgalē, par dzimtām un cilvēku lik-
teņiem. Ģertrūde nepozicionē sevi kā 
rakstnieci, bet gan sauc sevi par raks-
tītāju. Visātrākā laikā autorei tapa tie-
ši mazie stāsti, kuros aprakstīta viņas 
bērnība un skolas laiks. Studējusi arhi-
tektūru un arī visu savu dzīvi veltījusi 
šai profesijai. Pašlaik Ģertrūdes gaitas 
arhitektūrā paturpina mazdēls.  

- Kādas ir Jūsu atmiņas par bēr-
nību un dzimto pusi? 

Ģ.R. Esmu dzimusi Lazdānos, taga-
dējā Vārkavas novada Rožkalnes pa-
gastā. Vēl joprojām tur atrodas manas 
mammas mājas, tēvs dzimis Līksnas 
pagasta Seiļos. Protams, pirmās at-
miņas man ir no Seiļu solas, kur dzī-
vojām uzreiz pēc manas piedzimšanas. 
Par skolotāju Aļiku Fabianu, Kazimiru 
Kucinu, Annu Vērdiņu. 1955. gada ap-
rīlī mēs pārbraucām uz Aizupiešiem, 
man bija trīs ar pus gadi. Šo māju no-
pirka mans tēvs no turīga saimnieka 
Kazimira Vingra, kas bija kritis karā 
un viņa atraitne ar pieciem bērniem 
aizbrauca uz Koknesi. Par bērnību un 
skolas laiku esmu uzrakstījusi savā 
grāmatā. Interesanti bija tas, ka nebi-
jām kolhoznieki. Tēvs strādāja apdro-
šināšanas sabiedrībā, bija atgriezies no 
Berlīnes, kur pēc kara bija neilgi dzīvo-
jis. Toreiz te bija liels augļu dārzs, bet 
mums atļāva saimniekot tikai 15 simt-
daļās. Ja citās saimniecībās bija govs, 
mums bija kaza, citiem – sivēni, mums 
zosis, tā arī dzīvojām. 

- Ar ko Jums asociējas Kalupe?  
Ģ.R.Toreiz, kas es piedzimu, te arī 

bija Kalupes pagasts, Līvbērzu ciema 
padome. No Kalupes nāk mans vec-
tēvs. Visus viņa radu rakstus es atra-
du arī Kalupes baznīcas grāmatās. Arī 
mana vecvecmamma nāk no Kalupes 
pagasta Kukļu solas. Man liekas, ka 
Kalupe ir vieta, kas apveltīta ar īpašu 
auru. Jo tā ir mana dzimtene. 

- Ir daudz sakāmvārdu par Kalu-

ce kaut kur braukt, kaut ko uzzināt, ie-
gūt. Kad Amerikā sākās zelta drudzis, 
šīs mājas vecā saimnieka brālis Fran-
cis Vingris devās uz Ameriku, kur sa-
tika pazīstamus latviešus un kļuva par 
banķieri. Ļaudis stāsta, ka tur viņam 
ir palikušas divas bankas. 

- Pēc Kalupes pamatskolas Jūs 
aizgājāt mācīties uz Daugavpili? 

Ģ.R. Jā, uz Daugavpils 1. vidussko-
lu, kur mani mācīja izcili pedagogi. 
Matemātikā – Valda Voitoviča, fi zikā 
– Vladislavs Lipiņš, literatūrā – Aina 
Britāne, fi zkultūrā - Francis Vilcāns, 
ģeogrāfi jā - Marija Lebedoka, kas bija 
arī mana klases audzinātāja, mākslas 
vēsturē – Astrīda Petaško, Daugavpils 
pilsētas galvas Andreja Švirksta mei-
ta. Otra Andreja Švirksta meita Ligija 
Plotka bija mana klases audzinātāja 
Kalupes astoņgadīgajā skolā. 

- Vai arhitektūras fakultāte bija 
vienīgā, kur Jūs vēlējāties studēt 
pēc vidusskolas absolvēšanas? 

Ģ.R. Ar arhitektūru man vispār bija 
interesanti, man vienkārši iepatikās 
pats vārds “arhitektūra”. Mācoties vēl 
Kalupes skolā, sacerējumā rakstīju, 
kad izaugšu, kļūšu par arhitekti un uz-
būvēšu Kalupē lidlauku. Savukārt vi-
dusskolas laikā velējos kļūt par izmek-
lētāju un izlēmu studēt jurisprudenci. 
Bet pārdomāju. Uz arhitektiem gāju 
pilnīgi nesagatavojusies, jo zīmēšanu 
nebiju mācījusies, vienīgi matemātika 
un fi zika bija mana stiprā puse. Kon-
kurss, stājoties augstskolā, bija liels – 
5,7 cilvēki uz vietu un iestājeksāmens 
bija sarežģīts. Pēc zīmēšanas eksāme-
na daudzus atsijāja, es tiku tālāk. 

- Kādas spilgtākās atmiņas sais-
tās ar studiju gadiem? 

Ģ.R. Savam mazdēlam, kurš tagad 
arī studē arhitektūru, stāstu, ka uz 
studijām no Ruģeļu lidlauka lidoju ar 
lidmašīnu, kases atradās Vienības na-
mā. Ar lidmašīnu pēc nepilnas stundas 
jau biju Rīgā. Atklāti sakot, studiju ga-
dos mēs bijām lieli fanāti. Rīdzinieki 
bija drosmīgāki, progresīvāki, drošāki, 
mēs, studenti no provinces, kas dzīvoja 

kopmītnēs, bijām piezemētāki. Mācī-
jāmies no grāmatas par arhitektūras 
vēsturi, kas bija tikai 12 eksemplāros 
un tikai krievu valodā. Mēs visi bijām 
to grāmatu iztulkojuši un krustām 
šķērsām pārlasījuši. Mēs vēl mācījā-
mies pie vecās paaudzes profesoriem 
– arhitekta Oskara Tīlmaņa, profesora 
Ivara Strautmaņa, Modra Ģelza, jū-
genstila guru Latvijā – Jāņa Krastiņa. 

- Kurš Jums pašai no arhitektū-
ras stiliem ir tuvāks? 

Ģ.R. Pēc dabas esmu diezgan kon-
servatīva, man patīk klasicisms, vai-
rāk Austrumu klasicisms, kas nācis 
no Pēterburgas un plaši pielietots arī 
Latvijā. 

- Kura bija Jūsu pirmā darba vie-
ta pēc augstskolas? 

Ģ.R. Pirmā un vienīgā. Daugavpilī 
bija Arhitektūras plānošanas nodaļa, 
līdz tam biju praksē Komunālprojektā 
gan Rīgā, gan Daugavpilī. Man bija sa-
vulaik sapnis aiziet strādāt uz mazpil-
sētu, Krāslavu, bet tad mani pierunāja 
nākt uz Daugavpili, piešķīra dzīvokli. 
No 1984. līdz 1994. gadam nostrādāju 
par pilsētas galveno arhitekti, tad bija 
neliels pārtraukums, pēc kura atgrie-
zos un nostrādāju vēl līdz 2005. gadam. 
Pēc tam aizgāju uz radošo projektēša-
nu un jau darbojos kā pašnodarbināta 
persona. 

- Nosauciet kādus veiksmīgākos 
projektus, kas tapa pēdējo gadu 
laikā. 

Ģ.R. Esmu Kalupes kapličas projekta 
autore, esmu projektējusi arī deju lau-
kumu Latgales sētā, kas tiks uzbūvēts 
dabas parkā “Daugavas loki”, Naujenē, 
tiks atjaunotas arī vairākas tur esošās 
nojumes. Vairākas interesantas kok-
griezuma detaļas esmu aizņēmusies no 
Zudušās Latvijas materiāliem. Centos 
pārzīmēt tieši to, kas bija raksturīgs 
tieši Naujenes pagastam. 

- Kādas ir Jūsu domas par mūs-
dienu lauku arhitektūru? 

Ģ.R. Mūsu vecā māja ir būvēta 1936. 
gadā, cara laika māju, kas ir saglabā-
jušās līdz mūsdienām, jau ir ļoti maz. 
Starp citu, cara laika arhitektūras celt-
nes tapa pēc Pēterburgas atsūtītajiem 
paraugrasējumiem - kādai jāizskatās 
mazpilsētai, kādai piepilsētai. Kādai 
jābūt fasādei, logiem, jumtam. Tagad 
mani baida tas, ka mūsu lauku arhi-
tektūra tiek degradēta. Laukiem ir jā-
būt savai arhitektūrai, nevar to pilsētu 
ienest iekšā. Savā laikā kolhozos sāka 
būvēt tās divstāvu un trīsstāvu paneļu 
mājas. Tas bija kaut kas svešs. Tomēr 
tas vidusceļš ir jāatrod. 

- Pastāstiet par savu grāmatu 
“Aiz upes Aizupieši”. 

Ģ.R. Sākās viss ar manas dzimtas 
radu rakstu pētīšanu diezgan sen. Sa-
vas dzimtas stāstus esmu salikusi tā-
dos kā albumos, to ir vairāk nekā 30. 
Diemžēl dzimtas koku es neesmu uzzī-
mējusi. Esmu izpētījusi virtuālā arhī-
va materiālus, tautas skaitīšanas ma-
teriālus un baznīcas grāmatas. Pētīju 
dzimtas Līksnā, Aizkalnē, Jasmuižā, 
Vārkavā, Višķos un Kalupē. Daudz arī 
stāstīja mani radinieki, izstaigāti visi 
kapi. Visiem maniem radiem uz apa-
ļajām jubilejām tiek izkopēts viens al-
buma eksemplārs un uzdāvināts. Tajā 
ir stāstījums par konkrētu dzimtu un 
fotogrāfi jas. Rīkojam arī dzimtu saie-
tus. Nesen mums Līksnā bija Korsaku 

dzimtas saiets. Tā ir mana tēva mātes 
dzimta, un, kā man ir stāstījuši, dzim-
ta nāk no Pēterburgas. Un tieši Kalu-
pes baznīcu grāmatās, meklējot savus 
radu rakstus, secināju, ka ļoti daudzi 
no viņiem dzīvojuši tieši Aizupiešos – 
Vanagi, Salieši, Somi, Vilcāni, Ancāni. 
Tad nu man radās doma to visu uz-
rakstīt. Mans draugs un mana lielākā 
autoritāte Henrihs Soms atbalstīja šo 
ideju. Tad nu es saliku visu hronoloģis-
kā secībā un uzrakstīju trīs stāstus. Ta-
ču tām dzimtās, kuras tajos aprakstīju, 
nav vairs turpinājuma, viņiem visiem 
ir bijuši smagi likteņi un nav paturpi-
nājuma ne bērnos, ne mazbērnos. Un 
es sāku šaubīties, vai tiešām man šī 
hronoloģija ir jāturpina rakstīt. Un tad 
es sāku par tiem cilvēkiem un dzimtām 
rakstīt stāstus, leģendas, izvairoties no 
viņu dzimšanas un precību datumiem. 
Bet 2016. gadā datoru vīrusa dēļ man 
tie stāsti pazuda. Tā man bija zīme. Un 
es uzrakstīju grāmatu tādu, kāda tā ir 
tagad. To var izlasīt pa vienu nakti, kā 
bestselleru. Kad es pabeidzu rakstīt 12 
dzimtu stāstus, man likās, ka vēl ir par 
maz. Tā kā katra no dzimtām man aso-
ciējās ar manu bērnību, izlēmu rakstīt 
par bērnības un skolas laiku. Sazvanī-
jos ar savām klasesbiedrenēm un viņas 
man palīdzēja atcerēties to, ko pati biju 
piemirsusi.  

- Varbūt ir padomā vēl kāda grā-
mata? 

Ģ.R. Kad šitādu darbu izdara, tad ie-
stājas tāds tukšums. Domāju, ka kādu 
laiku ir jāatpūšas. Gan jau atnāks ga-
rie ziemas vakari un kaut ko izdomāšu. 
Man ir iztulkota kāda grāmata, kas sa-
rakstīta latgaliski - «Pavuijceišona un 
vysaidi spasobi» (1850.g.). 1847. gadā 
Latgalē bija drausmīgākie plūdi, pēc 
kuriem izdzīvoja ļoti maz cilvēku, sa-
vukārt visi čigāni, pamesdami bērnus, 
bēga pie zemniekiem. Baznīckungs 
Jezups Maciļevičs pa diviem gadiem 
kājām izstaigāja Franciju, Vāciju un 
Poliju un uzrakstīja šo grāmatu. Te ir 
interesanti gan krievu, gan poļu vārdi, 
kā arī daži nesaprotami vārdi. Te ir tie 
stāsti, kā var izdzīvot. Piemēram, kā 
var pagatavot sieru no mīcītiem kartu-
peļiem, kā no paša graudu minimuma 
izcept maizīti, kā rīkoties, ja saslimuši 
lopi, kā sniegt pirmo palīdzību. Tajā 
aprakstīti unikāli gadījumi, kā noslī-
kušu cilvēku var atdzīvināt pēc ilga, 
ilga laika. Esmu gadus četrus piecus 
atpakaļ uzrakstījusi šīs grāmatas la-
sāmo latviešu variantu, bet tur ir vaja-
dzīgi klāt komentāri. Šis darbiņš man 
neliek mieru. 

- Daudzi vārdi, kas sastopami 
grāmatās, nav mūsdienu jaunat-
nei vairs saprotami un aiziet ne-
būtībā. 

Ģ.R. Manā grāmatā ir vārdnīca, kur 
ir paskaidroti vecie vārdi. Jo grāma-
tā valoda ir tieši tāda, kā runāja tajā 
laikā. Man ir iestājies tas bioloģiskais 
vecums, kad atceros visas situācijas, 
cilvēkus un vārdus, kurus viņi lieto-
ja savā runā. Jo tolaik jau arī lietoja 
daudz gan krievu, gan poļu valodas 
vārdus. 

Intervija ierakstīta projekta “Munys 
pusis ļaudis” ietvaros. Par sarunu pa-
teicamies Vaboles pagasta Skrindu 
dzimtas muzeja speciālistam Romual-
dam Gadzānam.

Interviju pierakstīja Olga Davidova. 

pi, un ir runājuši, ka 
kalupieši ir bagāti. Ar 
ko viņi bija bagātāki 
par citiem?  

Ģ.R. Tās nebija kaut 
kādas materiālās vērtī-
bas, jo zeme šeit bija ļoti 
slikta. Bagātās zemes 
bija Višķi, Dubna. Sa-
vukārt šeit bija diezgan 
purvainas vietas, sevišķi 
Aizupiešos. Taču viņiem 
bija cita bagātība – te bi-
ja muižas skola, baznīca, 
un visi solas iedzīvotāji, 
kad 1897. gadā notika 
tautas skaitīšana, no 6 
līdz 96 gadu vecuma bi-
ja lasīt pratēji. Tieši no 
mūsu mājas nāk baz-
nīckungs Stanislavs Ko-
kins, dzimis Vingris. Te 
dzīvoja ļoti ticīgi cilvēki. 

- Kā Jūs raksturotu 
kalupieti? 

Ģ.R. Kalupietis ir ļoti 
zinātkārs, strādīgs, kā 
jau visi latgalieši. Kalu-
piešiem jau no seniem 
laikiem ir bijusi tenden-
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Notikuši Ģertrūdes Rasnačes grāmatas “Aiz upes Aizupieši” atvēršanas svētki 

Par laiku, notikumiem, izjūtām un 
cilvēkiem, no maziem stāstiņiem līdz 
lielākiem – par to ir kalupietes, no-
vadpētnieces un arhitektes Ģertrūdes 
Rasnačes nupat izdotā grāmata “Aiz 
upes Aizupieši”. Grāmatas prezentāci-
jas pasākums notika Kalupes pagasta 
pārvaldē, pulcējot vietējos iedzīvotājus 
un ciemiņus. 

Aizupieši ir ciema, jeb, kā bilst grā-
matas autore, solas nosaukums, kur 
Ģertrūde dzīvo jau vairāk kā 60 gadus. 
Starp divām nelielām upītēm, no ku-
rām viena tek cauri purvam kā šaura 
stīdziņa. Grāmatas mazajos stāstos 
nedaudz stāstīts arī par citiem blakus 
ciemiem – Baltaiskrogu, Borovku, Bal-
tačiem, Baltmuižu…

Visi noklausītie un pierakstītie stās-

ti ir reāli. Grāmata vēsta, ka arī vienā 
mazā Latgales ciemā cilvēkiem ir biju-
ši dažādi un interesanti dzīves stāsti. 

Grāmatas 1. daļā attēlots laiks des-
mit gadu garumā: no 1955. līdz 1966. 
gadam Aizupiešos, kur pagāja auto-
res bērnība un skolas laiks. Grāmatas 
2. daļā ir apkopoti lielie stāsti – par 
dzimtām, kuras dzīvojušas Aizupiešos. 
Stāstos izsekots līdzi dzimtu uzvār-
diem, dzimšanas gadiem un likteņiem. 
Daudzu dzimtu pārstāvju un aculieci-
nieku stāstītais papildināts ar fotogrā-
fi jām.

Ģertrūde Rasnače atzīst, ka tik ap-
jomīgu grāmatu viņa ir uzrakstījusi 
pirmo reizi, pirms tam ir rakstītas vai-
rākas mazas grāmatiņas – brošūras 
– par brāļiem Skrindām, par Valēriju 

Seili, Latvijas Dziesmu svētku atceri, 
par Daugavpili. Pati Ģertrūde stāsta, 
ka viņai kopš bērnības ir paticis mek-
lēt un pētīt, sarunāties ar cilvēkiem, 
kaimiņiem, izzināt viņu dzīves stāstus. 
Pēc tam, kad informāciju jau varēja at-
rast publicētajos Valsts vēstures arhī-
vu materiālos, saprata, ka var uzburt 
par katru dzimtu pa vienam lielam 
stāstam.  

Ideja par šādas stāstu grāmatas tap-
šanu nāca pirms vairāk kā 10 gadiem, 
lielie stāsti tapa četru gadu laikā, savu-
kārt mazie stāsti par bērnību un skolu 
– tika sarakstīti vien pāris mēnešos. 

“Laikam jāsaka, ka man ir iestājies 
bioloģiskais vecums, kad vislabāk atce-
ros savu bērnību. Kad pieslēdzos tam 
savam smadzeņu failam, stāsti par 
bērnību aizgāja kā pa diedziņu. Kat-
ra epizode rādījās tādā kā kino fi lmā. 
Tur nav nekas samelots, domāju, ka 
grāmata būs interesanta arī mūsu bēr-
niem, mazbērniem, kuriem tagad gan 
svarīgāks ir iPhone, youtube un viss 
modernais. Kā varēja bērns dzīvot bez 
elektrības? Kā varēja ar kabatas bate-
riju, kas izlūgta no vectēva, lasīt lielos 
romānus zem segas? Es to darīju! Kā 
redziet, vēl redzu!”, stāsta Ģertrūde. 

Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja 
Ināra Ūbele uzsver, ka, viņasprāt, ne-
kur nav tik labi kā Kalupē. Te ne tikai 
mākoņiem, bet arī cilvēkiem ir “zelta 
maliņa”. Ināras vecāki uz Kalupi pār-
cēlās 1958. gadā, un šeit kopš šī laika 
ir bijušas un paliek viņu mājas. 

“Grāmata man rokās nonāca otrdie-
nas vakarā, uzreiz no tipogrāfi jas. Sa-
ņēmu grāmatas pirmo eksemplāru un 
izlasīju to vienas nakts laikā. Tā man 
šķita tik interesanta! Lasot, es izdzī-

voju daļēji savu bērnību, savu jaunību. 
Tā kā es pagastā strādāju kopš 1983. 
gada, daudzu dzimtu stāstus arī es va-
rētu izveidot līdz pat ceturtajai paau-
dzei. Ģertrūdes grāmatā ir ļoti daudz 
interesantas informācijas, daudz izzi-
noša materiāla. Es domāju, šī grāmata 
būs ļoti interesanta mūsu pagasta ie-
dzīvotājiem un ne tikai”, tā bilst Ināra. 

“Tavas mājas ir tava laime
Tava zeme – tā tava sirds”…
Ar šādiem dziesmas vārdiem grā-

matas autori sveica Kalupes pagasta 
kultūras nama vīru vokālais ansamb-
lis “Čvartaks”, muzikāliem sveicieniem 
pievienojās folkloras kopa “Kolupkas”, 
kurām nosaukumu devusi pati Ģer-
trūde. 

Grāmatas atklāšanas svētkos Ģer-
trūdi Rasnaču sumināja Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska, Kultūras pārvaldes vadītāja 
Ināra Mukāne, Vaboles pagasta Skrin-
du dzimtas muzeja direktore Anna 
Lazdāne, Kalupes pamatskolas di-
rektore Ināra Ondzule, kā arī autores 
draugi un klasesbiedri. 

Ģertrūde Rasnače par stāstījumiem 
pateicas Vijai Dzenei, Vladislavam 
Valpēteram, Viktoram un Jāzepam 
Vingriem, Jurim Somam, Bronislavam 
Kokinam, Kornelijai Jonānei, Valen-
tīnai Vanagai, Broņislavai Mukānei, 
Leontīnai Kovaļevai. Domicellai Somai 
un Domicellai Kurpniecei, mūžīgā pie-
miņā. 

Olga Davidova

Etnogrāfi skais ansamblis “Vabaļis” prezentēja trešo mūzikas albumu 

Vaboles kultūras namā etnogrāfi s-
kais ansamblis “Vabaļis” prezentēja 
trešo mūzikas albumu “Labi dzeivōt 
kolchozā!”, kurā apkopotas un izpildī-
tas kolhoza laiku dziesmas, kas savu-
laik dziedātas neformālos pasākumos 
un tikšanās reizēs. Dziesmas raksturo 
ironiska attieksme pret padomju ikdie-
nu un visai skarbs humors. Kā norāda 
albuma producents, folklorists Artūrs 
Uškāns, padomju varas gados radās 
dziesmas un dziesmu teksti, ko tauta 

sacerēja un dziedāja brīžos, kad “par-
torgs nedzird”. Šajās dziesmās dzirda-
mā ironija, sarkasms, humors nāk no 
“Vabaļu” teicēju atmiņām un dziesmu 
kladēm. Albumā ir iekļautas 12 dzies-
mas, tādas kā “Dzer, bōb, nabādoj”, 
“Ryndā dzymu”, “Sasatiksim dabasūs 
(Kosmonauti)”, “Labi dzeivōt kolchozā” 
un citas. Tikai divas no albumā iekļau-
tajām dziesmām netika uzskatītas par 
nepiedienīgām – “Ganeņ pyut stabuli”, 
ko dziedāja, kolhoza lopus laižot ganī-

bās, un “Laime i cereibu zīdi”, kas tika 
dziedāta laicīgos kapusvētkos un bērēs. 

Albums tapis ar Vaboles pagasta 
pārvaldes, Daugavpils novada domes, 
Valsts Kultūrkapitāla fonda  un bied-
rības “Latgaliešu Etnokultūras centra” 
atbalstu. Albums ierakstīts Vaboles 
kultūras namā, pateicoties skaņu ie-
rakstu studijai “Meduza sound”, izdots 
izdevniecībā “Lauska”. 

Juris Zalāns no izdevniecības “Laus-
ka” akcentēja, ka “Vabaļis” var pamato-
ti lepoties ar saviem sasniegumiem, jo 
ansamblis noteikti ir pirmajā trijniekā 
starp ražīgākajiem Latvijas etnogrā-
fi skajiem ansambļiem, kuri iemūžina 
savu repertuāru albumos. “Šis ir uni-
kāls gadījums, ka viens etnogrāfi skais 
ansamblis spēj izveidot trīs program-
mas, kas parāda cilvēka daudzpusību. 
Katrs no trim albumiem atspoguļo da-
žādas cilvēka puses – pirmais albums 
vēstīja par latgaliešu kultūru un etno-
grāfi ju, otrais albums ir par garīgo dzī-
vi, savukārt trešais albums atspoguļo 
vēsturisko pusi. Mēs katrs dzīvojam 
savā laikā, kas atstāj noteiktas pēdas. 
No šī laika mēs nevaram “izkāpt”, to 
aizmirst vai nogriezt. Tāpēc ir labi, 
ka trešais albums vēsta vēsturi par to 
laika nogriezni, kurā mēs dzīvojām un 
kuru varam atcerēties. Šīs dziesmas 
var izmantot kā vēstures avotu, kuru 
jaunā paaudze jau vairs nepazīst. Šīs 
dziesmas nav sērīgas, jo, acīmredzot, 

tieši tas ir palīdzējis pārdzīvot šos grū-
tos laikus.” 

“Vabaļu” darba spējas slavēja arī 
skaņu režisors Edgars Skrāģis. “Ie-
raksts tapa tepat Vaboles kultūras 
namā. Salīdzinot ar pirmajiem albu-
miem, šī albuma tapšana bija ļoti raita, 
mēs visu paveicām vienas dienas laikā. 
Dāmas bija ļoti gatavojušās un  vienī-
gās problēmas radās ar dabiskajiem 
trokšņiem, piemēram, garām brauco-
šu vilcienu vai traktoru. Ieraksts tika 
veikts Vabolē gan tāpēc, ka tas ir ērtāk 
ģeogrāfi sku apsvērumu dēļ, gan tādēļ, 
ka cilvēki šeit jūtas mājīgāk un dabis-
kāk. Gala rezultāts no tā tikai iegūst,” 
pārliecināts E.Skrāģis. “Man ir patiess 
prieks, ka šādi etnogrāfi sko ansambļu 
ieraksti tiek atbalstīti. Tā ir folkloras 
un vēstures liecība, kultūrvēsturiskais 
mantojums. Ja mēs to neiemūžināsim 
šodien, visticamāk, to neizdarīsim ne-
kad, jo neviens no mums nav mūžīgs.” 

“Vabaļas” svētkos sveica arī Dau-
gavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska, kura kavējās atmiņās 
par tā laika raksturīgajām un bieži 
vien absurdajām lietām, kuras šodien 
jaunajai paaudzei ir svešas un nesa-
protamas. Īpašs paldies tika teikts arī 
Vaboles kultūras nama vadītājai un 
“Vabaļu” menedžerei Vijai Pabērzei, 
kuras neatlaidība vainagojusies ar pa-
nākumu – trešo ierakstu albumu. 

Ansambļa dalībniece un Vaboles pa-
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gasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza 
dalījās arī savās pārdomās. “Šis ir ļoti 
drosmīgs projekts un savā ziņā nepo-
pulāra lieta. Padomju laiks ir kā karsts 
kartupelis, ar kuru īsti nezinām, ko 
darīt. Trešais albums ir kā pētījums, 
kurā paužam to, ko esam piedzīvojuši 
savā dzīvē. Liekot roku uz sirds, varu 
teikt, ka šis ir arī Latvijas simtgades 
projekts, jo arī padomju laiks veido 
Latvijas vēsturi. Ja mēs šos gadus iz-
svītrotu, tad Latvija šogad simtgadi 
nesvinētu. Latviju ir veidojuši cilvēki 
visos laikos.”  

Atmiņās kavējās arī “Vabaļu” cie-
nījamākā vecuma dalībnieces. “Tās 
bija pretvalstiskas dziesmas, tāpēc 
tika dziedātas klusi. Man mamma ļoti 
skaisti dziedāja, bet šādas dziesmas 
baidījās dziedāt, jo mūsu ģimene bija 
cietusi represijās. Ģimenes, kuras ne-
bija cietušas, varēja to darīt brīvāk,” 
stāsta Lidija Sparāne.

Anna Rubine piebilst, ka ne visas 
dziesmas albumā bija stingri noliegtas. 
“Piemēram, dziesmai “Ganeņ, pyut 
stabuli” Līksnas skolā es pat mācījos 
deju soļos. Tāpat arī dziesmu “Dzer, 
bōb, nabādoj” padomju laikos pie galda 
dziedāja skaļi”.  “Visas pārējās dzies-
mas Staļina laikā nozīmētu nāvi. Tad, 
kad Staļins aizgāja viņsaulē, šīs dzies-
mas sāka dziedāt skaļāk. Tā saucamās 

Ulmaiņlaika dziesmas gan bija nolieg-
tas,” piebilst Veneranda Putroma.

 “Albuma nosaukums “Labi dzeivōt 
kolchozā!” pauž mūsu jaunības sajūtas 
– mēs bijām jaunas, savā dzīvē neko 
citu nebijām redzējušas, mums bija 
gan jautras ballītes, gan saiešanas. 
Mēs tiešām domājām, ka labi dzīvojam 
un labāk jau nevar būt. Bet tagad, kad 
atceros tos laikus, tad saprotu, ka nebi-
ja viss tik labi,” pārdomās dalās Sparā-
nes kundze, kura ir arī galvenā modele 
uz albuma vāka, kas tapusi no viņas 
jaunības laika fotogrāfi jas. “Mani no-
fotografēja vīrs mūsu sakņu dārzā. Es 
raku kartupeļus, kamēr viņš staigāja 
apkārt ar fotoaparātu, kuru biju viņam 
uzdāvinājusi 35 gadu jubilejā.  Es atvē-
zējos ar kartupeli un teicu viņam “Ej tu 
projām no manis!”. Tajā mirklī arī tapa 
kadrs. Tagad viņam ir tas gods, ka viņa 
fotogrāfi ja ir uzlikta uz albuma vāka,” 
sirsnīgi nosmejas Lidija. 

Etnogrāfi skā ansambļa “Vabaļis” va-
dītāja Iveta Skrinda neslēpj, ka padom-
ju laika dziedāto dziesmu ir krietni vai-
rāk par albumā ierakstītajām, tāpēc ir 
nopietnas pārdomas, vai nākotnē nav 
jāizdod ceturtais albums, kā šīs tēmas 
turpinājums. Dziesmas viegli apkopot, 
jo tās vēl ir dalībnieču svaigā atmiņā 
un dziesmu kladēs. “Kamēr dziesmas 
atlasījām un mācījāmies, dalībniecēm 

bija ļoti dažāds emociju spektrs. Sākot 
no pozitīvām, līdz pat tam, ka strīdē-
jās par vārdiem pantos. Ieraksta laikā 
gan emocijas tika noliktas malā, tāpēc 
darbs ritēja apbrīnojami veikli un vieg-
li.”

Albuma prezentācijas dienā viesiem 
bija iespēja arī aplūkot izstādi ar foto-
grāfi jām no ansambļa dalībnieču per-
sonīgajiem fotoarhīviem, kā arī dažādu 

padomju varai raksturīgo atribūtiku 
un goda rakstus. Vabolieši ar interesi 
aplūkoja senās fotogrāfi jas, ar prieku 
atpazīstot sevi un paziņas no jaunību 
laikiem. Izstāde apmeklētājiem būs 
pieejama līdz septembra beigām.

Elza Pučko

SIA “Meliors Krauja” direktors Antons Soms saņēma Būvindustrijas lielās balvas Atzinības rakstu 
SIA “Meliors Krauja” direktors An-

tons Soms saņēma Atzinības rakstu 
un speciālo balvu Būvindustrijas lielās 
balvas kategorijā “Mūža ieguldījums”. 
Viņam šajā kategorijā vislielākais at-
balsts sabiedrības balsojumā interne-
tā – 255 balsojumi. Laureātiem balvas 
pasniedza Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, fi nanšu ministre Dana Reiz-
niece – Ozola un nozares eksperti. An-
tonu Somu klātienē sveica viņa ģimene 
un Daugavpils novada domes priekšsē-
dētāja Janīna Jalinska.

Naujenietis Antons Soms strādā uz-
ņēmumā “Meliors Krauja” jau no tā 
pirmsākumiem. Būvniecības nozarei 
veltīti vairāk kā 50 gadi. Uzņēmums, 
kas nodarbojas ar meliorāciju ceļu būv-
niecību un remontu, šo gadu desmitu 
laikā pārdzīvojis daudzas izmaiņas, 
bet ir saglabājis savu spēju darboties. 

Milzīga nozīme uzņēmuma attīstībā un 
konkurētspējā ir Soma kungam, kurš 
ar pārliecību un pieredzi virza savu lie-
lo komandu mērķu sasniegšanai.

Antons Soms ir sava kolektīva līde-
ris, kas ar savu piemēru mudina katru 
no darbiniekiem ar maksimālu atdevi 
un piepildījumu darīt savu darbu, kā 
to dara viņš pats. Viņam piemīt ļoti 
vērtīga īpašība – spēja saprasties ar 
ikvienu, neatteikt savu palīdzību. Būv-
niecības nozarē nostrādāti vairāk kā 
50 gadi.

Daugavas loku ainava atzīta par Latgales reģiona ainavu dārgumu 
nodotu nākamajām paaudzēm.

Latgales reģiona iedzīvotāji bija 
vieni no aktīvākajiem jau no paša 
sākuma. Vispirms tika saņemti 193 
pieteikumi Latgales reģiona ainavu 
dārgumu statusam, no tiem balso-
jumam tika atlasīti 43 – par to lēma 
Ainavu ekspertu padome. Savukārt 
summējot iedzīvotāju balsojumu 
kopā ar Ainavu ekspertu padomes 
lēmumu, tika noskaidroti Latgales 
reģiona 10 ainavu dārgumi, tostarp 
Daugavas loku ainava. Daugavpils 
novada pašvaldībai pasniegtas Pa-
teicības no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas un 
Latgales plānošanas reģiona.

Līdz 1. oktobrim Lūznavas mui-
žas Baltajā zālē būs skatāma arī 
Latgales reģiona ainavu dārgumu 
stendu ceļojošā izstāde. Izstādē būs 

iekļautas 10 Latgales ainavu dār-
gumu fotogrāfi jas valsts jubilejas 
gadā un vēsturiski fotoattēli no ie-
dzīvotāju, muzeju un Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas krājumiem.

Savukārt šī gada 26. oktobrī visu 
50 ainavu dārgumu izstāde būs ap-
lūkojama Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas telpās. Novembrī, decem-
brī un visa nākamā gada garumā 
izstādi gan pa daļām, gan kopumā 
būs iespējams demonstrēt visā Lat-
vijā. Ainavu dārgumu fotoattēli, 
kā arī iedzīvotāju iesūtītie atmiņu 
stāsti un iespaidi par tiem tiek sa-
glabāti arī elektroniskajā ainavu 
dārgumu krātuvē. No oktobra tā 
būs pieejama tīmekļa vietnē www.
ainavudargumi.lv.

11. septembrī Lūznavas muižā 
norisinājās Latvijas valsts simt-
gades pasākuma “Reģionu dienas” 
aktivitātes “Latvijas ainavu dār-
gumi vakar, šodien, rīt” reģionālā 
diskusija. Tās mērķis bija atska-
tīties uz šīs simtgades aktivitātes 
ietvaros paveikto – jau no 2017. 
gada jūnija kā Latgales, tā Latvijas 
iedzīvotāji tika mudināti pieteikt 
sava reģiona ainavas – vērtības, ar 
ko mēs lepojamies, lai sagatavotu 
dāvanu Latvijai – elektronisku ai-
navu dārgumu krātuvi “Latvijas 
ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” 
un ceļojošo izstādi par tiem.

Līdz šī gada 14. februārim ikviens 
iedzīvotājs tika aicināts iesūtīt vēs-
turiskās fotogrāfi jas, stāstus un lie-
cības, kas ir ģimenes arhīvā, par 10 
Latgales ainavu dārgumiem, lai tos 
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P E R S O N Ī B A

Antons Soms: “Bērni un mazbērni ir mans turpinājums” 

SIA “Meliors Krauja” valdes priekš-
sēdētājs Antons Soms dzimis Kalupē, 
tomēr darbīgākie mūža gadi pavadīti 
Naujenes pagastā. Latvijas simtgades 
gads viņam izvērties īpašs, jo nupat 
piešķirti divi apbalvojumi – Būvin-
dustrijas lielās balvas Atzinības 
raksts nominācijā “Mūža ieguldījums” 
un biedrības “Latvijas Valsts aizsar-
dzības fonda “Lāčplēsis”” Goda zīme 
bronzā par mūža ieguldījumu Latvijas 
neatkarības atjaunošanā un Latgales 
uzplauksmē.

- Būvindustrijas lielās balvas ce-
remonijā saņēmāt arī specbalvu 
par lielāko atbalstu sabiedrības 
balsojumā internetā. Jūtat cilvē-
ku atbalstu?

Antons Soms: Jā, man žurnālisti 
pēc ceremonijas arī uzdeva šo jautāju-
mu, kā es skaidroju, ka saņēmu vis-
vairāk balsu. Es atbildēju, ka nezinu, 
kā tāds brīnums varēja notikt. Pirms 
tam man arī daži draugi zvanīja un 
jautāja, vai vajag par mani nobalsot. 
Es tikai noteicu: “Kāda balsošana? Es 
taču nekandidēju uz Saeimu!” (Sme-
jas) Grūti izskaidrot, jo tur bija arī 
cienījamāka vecuma kolēģi, kuriem 
balvu pasniedza Valsts prezidents. 
Man balvu pasniedza Finanšu minis-
tre Dace Reizniece – Ozola. Domāju, 
ka mani daudzi pazīst, jo agrāk biju 
rajona un pagasta padomes deputāts, 
savulaik pat tiku virzīts uz 5. Saeimu. 
Daudzi arī pazīst pēc fi rmas “PMK-9”, 
padomju laikā tā bija vērienīga orga-
nizācija, kurā strādāja 700 cilvēki. 

- Kā attīstījās jūsu karjera torei-
zējā “PMK - 9”, uz kura bāzes vē-
lāk radās SIA “Meliors Krauja” ?

A.S.: Es sāku no apakšas. Pirms ar-
mijas pusgadu strādāju Cēsu izpild-
komitejā par celtniecības tehniķi. Pēc 
armijas atgriezos dzimtajā Kalupē. 
Kaimiņiene Veneranda Svenča mani 
uzrunāja, sakot, ka tiks būvēti tilti, 
tāpēc ir nepieciešami celtnieki. Es pie-
kritu un 1965. gadā tiku pieņemts par 
tehniķi. Šajos gados fi rmai vairakkārt 
mainījās nosaukumi, līdz kļuva par 
“PMK – 9”. Par celtnieku nostrādāju 
četrus mēnešus. Tad viņiem bija ne-
pieciešami drenu spraudēji – tie bija 
galvenie speciālisti, kas tīrumā izlika 
drenu trases. Tā kā biju beidzis Celt-
niecības tehnikumu, to pratu. Šajā 

amatā nostrādāju piecus gadus. Toreiz 
biju aktīvs, darbojos komjaunatnē, bi-
ju ievēlēts arodkomitejā, tāpēc mani 
ievēroja direktors. Kādu dienu viņš at-
braucu uz objektu un man teica: “Mēs 
tevi liksim par arodkomitejas atbrīvo-
to priekšsēdētāju”. Nonācu muļķīgā 
situācijā, jo man bija ļoti draudzīgas 
attiecības ar amatā vēl esošo arodko-
mitejas priekšsēdētāju, kuru vēlējās 
noņemt. Es pie viņas aizgāju un teicu: 
“Nonna, mani grib ielikt tavā amatā, 
kā man rīkoties?” Viņa atbildēja “Ja 
vēlies, ej”. Es tomēr direktoram attei-
cu. Tomēr viņš bija uzstājīgs, aicināja 
atkārtoti un es beidzot piekritu. Arod-
komitejas priekšsēdētājs toreiz bija 
trešais svarīgākais amats pēc direkto-
ra un galvenā inženiera. Man, lauku 
puisim, tā bija kārtīga dzīves skola. 
Tagad, kad visiem ir pieejams dators 
un internets, vairs nav tik lielas atšķi-
rības starp lauku un pilsētas jaunie-
šiem, bet agrāk bija savādāk. 

Toreiz daudz strādājām Krievi-
jā, Kaļiņinas (Tveras) apgabalā, kur 
objektos mācījām krievus, kā būvēt 
meliorācijas. Šajā amatā nostrādāju 
piecus gadus, līdz mūsu direktors no-
kļuva cietumā. Līdz ar viņu, arī pārē-
jos darbiniekus augstākajos amatos 
iztīrīja, kā ar slotu. Tā es turpināju 
piecus gadus strādāt par darbu vadī-
tāju, kad mani atkārtoti sāka virzīt ie-
priekšējā amatā. Acīmredzot, liktenis. 
Turklāt es toreiz biju sācis mācīties 
Rīgas politehniskā institūta vakara 
nodaļā. Trīs gadus nolauzu  Daugav-
pilī un vēl trīs gadus – Rīgā. Tad man 
jau bija arī ģimene. Tas bija smags pe-
riods. 

1986. gadā modē kļuva vēlēt direk-
torus. Tā kā mūsu direktors sāka aiz-
rauties ar alkoholu, partijas birojs un 
arodkomiteja iestājās par manu ievē-
lēšanu. 

-  Kā pagāja Atmodas gadi, kā 
jūs skāra varas maiņas?

A.S.: Politikā es īpaši nelīdu, bet 
man simpatizēja tautfrontieši. Ļoti 
patika Daiņa Īvāna raksti par Dauga-
vu, regulāri klausījāmies, ko stāsta ra-
diouztvērējā. Tad nāca smagais priva-
tizācijas periods. 1992. gadā tika dota 
pavēle likvidēt valsts fi rmu “PMK”, tas 
kļuva par privāto uzņēmumu. Cīnījā-
mies par tā saglabāšanu, lai gan gāja 
ļoti grūti, meliorācijas un pasūtījumu 
nebija, tāpēc vairāk kā desmit gadus 
darbojāmies mežos – cirtām kokus, 
veidojām zāģētavas, cehus. Centāmies 
izgrozīties, lai tikai neaizlaistu postā 
mantoto bagātību – fi rmas teritoriju 
un tehniku. Pamazām sākām būvēt 
pagastu ceļus. Tad, kad mani ievēlēja 
par padomes deputātu, es nokļuvu uz 
zaļa zara, jo visas durvis bija plašāk 
atvērtas. Toreiz nebija prasības rīkot 
iepirkumus, tāpēc visus pagasta ceļus 
taisīja mana fi rma. Tā mēs sākām ne-
daudz atdzīvoties. 90-to gadu beigās 
jau varējām nopirkt jaunu tehniku.  

- Kā izpaudās jūsu atbalsts Lat-
vijas neatkarībai?

A.S.: Deputāts rajona padomē es bi-
ju gan juku laikos, gan brīvās Latvijas 
laikā. Toreiz bija divas frontes, katra 
no tām sēdēja savā fl angā. Es biju pie-

slējies Tautas frontes atbalstītājiem. 
Cik bija manos spēkos, atbalstīju Tau-
tas frontes darbību, piemēram, piešķī-
ru autobusu barikāžu dalībniekiem. 
Daudz esmu praktiski palīdzējis arī 
Baznīcai. Sevišķi daudz kontaktējos 
ar priesteriem Agloniešiem. Pusi no 
Aglonas bazilikas laukuma plātnēm 
likām mēs, otru pusi – Preiļu PMK. 
Diemžēl uz pāvesta Jāņa Pāvila II vi-
zīti netiku, jo ar kori bijām izbrauku-
mā. Divus gadus strādājām Aglonā. 

- Jūs esat ilggadējs Daugavpils 
novada kultūras centra “Vārpa” 
jauktā kora “Latgale” dalībnieks. 

A.S.: Dziedu kopš 1985. vai 1986. 
gada. Korī nokļuvu nejauši. Mums bi-
ja viens pasākums ar Automoto bied-
rību, kur iedzērām šņabīti un sākām 
dziedāt pazīstamās melodijas “Jauns 
un traks”, “Pie Dzintara jūras” un ci-
tas. Izdzirdot, kā es dziedu, Ilūkstes 
mūzikas skolas direktors Ķīsis izsau-
cās “Tu dziedi! Iesi uz kori!”. Vēl kā-
dus piecus no kompānijas izvēlējās. 
Līdz šodienai es vienīgais esmu palicis 
no tā izvēlētā sastāva. 

-  Esat korim ļoti uzticīgs. 
A.S.: Ar kaut ko ir jānodarbojas. Es 

parasti saku, ka es nevis dziedu, bet 
piedalos. Man ir interesanti kaut kur 
aizbraukt, kaut kur piedalīties. Mani 
pat neinteresē ekskursijas, jo esmu 
krustu šķērsu bijis Eiropā. 

Agrāk, kad kori vadītāja Terēzija 
Broka, mēs dziesmas dziedājām no 
galvas. Tomēr ar gadiem rodas prob-
lēma - grūti iegaumēt vārdus. No 100 
dziesmām, labi, ja 10 dziesmām zinu 
vārdus. Kad iedod lapu, tad varu dzie-
dāt, kā lapas nav – nekā. Agrāk mē-
ģinājumi bija ļoti nopietni un ilgstoši, 
ar pusdienu pauzi pa vidu. Tā es šos 
gadus esmu korī noturējies. Saku ko-
ra vadītājai Anitai Zarānei, ka mana 
balss jau ir trīcoša, bet viņa atbild, ka 
nekas, vēl normāla. Korim pietrūkst 
vīru balsis. 

- Darba gadus esat pavadījis 
Naujenē, tomēr saknes jums ir 
Kalupē. 

A.S.: Mans uzvārds ir Soms, bet 
sādža, no kurienes es nāku, ir Somu-
kokts. Somukoktā agrāk dzīvoja trīs 
Somu ģimenes, kuras savā starpā 
nemaz nebija radinieki. Tagad man 
tur dzīvo māsa. Agrāk dzīvoja arī jau-
nākais brālis, kurš pensijas gados at-
brauca no Ogres. Diemžēl, viņš jau ir 
miris un dzimtu māja palikusi tukša. 
Izvairos uz turieni braukt, jo tas sā-
pina manu sirdi, ir nepatīkama sajū-
ta. Tā ir mūsdienu īstenība, ka lauki 
paliek tukšāki, es to cenšos pieņemt. 
Manā bērnībā, ejot no rīta uz skolu 
četrus, piecus kilometrus, varēja sa-
tikt vismaz 20 -30 cilvēkus. 

Mācījos Kalupes pamatskolā, toreiz 
tā bija septiņgadīgā skola. Vēlāk puse 
klasesbiedru aizgāja uz Špoģiem, otra 
puse, tai skaitā arī es, uz Vaboles vi-
dusskolu. Pēc tās divus gadus mācījos 
Celtniecības tehnikumā. Hruščova lai-
kā sākās ķīmijas uzplaukums un arī 
es nolēmu stāties Ķīmijas fakultātē. 
Ja iepriekšējā gadā šajā fakultātē ne-
bija konkursa, tad manā gadā uz vie-
nu vietu pretendēja 8 cilvēki! Lai gan 

uzcītīgi kārtoju eksāmenus, augstsko-
lā, protams, netiku. Ak, es muļķis no 
sādžas! Varēju taču aizbraukt uz Dau-
gavpils pedagoģisko institūtu, lai ar-
mija ietu secen. Ciest nevarēju armiju 
– trīs gadi tika palaisti vējā! Kamēr es 
biju armijā, mani draugi paspēja pa-
beigt augstskolu.

- Pastāstiet par savu dzimtu,  ģi-
meni. 

A.S.: Es ar lielu cieņu izturos pret 
savu mammu – viņai bija seši bērni, 
septītais bija nomiris. Es brīnos, kā vi-
ņa mūs, tajos bada un kolhoza laikos, 
kad nebija ne zirga, ne govju,  varēja 
izvilkt. Paldies māmiņai, ka visi mēs 
izaugām un nodzīvojām līdz sirmam 
vecumam. Tēvs bija krietni vecāks par 
mammu, viņiem bija 35 gadu starpī-
ba. Tēvs nomira, kad man bija 18 gadi. 
Viņš bija ļoti reliģiozs, 1904. gadā pie-
dalījies Krievu – japāņu karā, spēlēja 
cara armijas orķestrī. Kaut es toreiz 
būtu tik gudrs palūgt, lai pastāsta, kā 
tur gāja. Jaunībā likās – kam man tas 
vecais tēvs vajadzīgs! 

Mēs visi ģimenē bijām dziedoši – 
brālis spēlēja akordeonu, māsa visu 
mūžu dziedāja baznīcas korī. Mūsos ir 
muzikālais gēns, tikai nebija iespēju 
skoloties mūzikas skolā. Savu meitu 
Inesi un mazmeitu es sūtīju uz mūzi-
kas skolu, kuru viņas tomēr pabeidza, 
lai gan tagad instrumentu praktiski 
vairs nespēlē. Savukārt dēls Dainis, 
kurš nevienu noti nepazina, tagad ir 
muzikants. Viņš man saka: “Kāpēc jūs 
Inesi mocījāt!? Vajadzēja mani sūtīt 
mūzikas skolā!” Daiņa muzikālo pusi 
atklājām tīri nejauši, kad viņš paņē-
ma akordeonu un pēc dzirdes nospēlē-
ja “Pie Dzintara jūras”. 

Man ir arī pieci mazbērni, četri no 
kuriem šogad piedalījās Dziesmu un 
deju svētkos. Savā mazdēlā Jānī es re-
dzu iespējamu savas uzņēmējdarbības 
turpinātāju. Viņš tikko iestājās LLU 
Tehniskajā fakultātē, tāpēc man vēl 
daži gadi jāuzgaida, lai varētu savas 
uzņēmuma daļas viņam novēlēt. Līdz 
tam no darba vēl nevaru aiziet. 

- Ko jūs gribētu novēlēt novada 
un valsts iedzīvotājiem, sagaidot 
Latvijas simtgadi?

A.S.: Novēlu, lai plaukst mūsu no-
vads un valsts. Simtgadē nav grēks 
arī pacelt glāzes par mūsu mīļo, dār-
go Latviju. Man ir lepnums, ka mani 
bērni un mazbērni ir mans turpinā-
jums. Ja viņi dzīvos vēl 100 gadus, tad 
arī Latvija turpinās dzīvot, un mans 
mūžs nebūs velti nodzīvots. Savās ve-
cumdienās esmu drošs, ka dzimtas lī-
nija un tās liktenis turpināsies. Ceru, 
ka arī Latvija dzīvos mierā un drošībā. 

Ar Antonu Somu sarunājās
 Elza Pučko 
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Laucesā aizvadīti pagasta svētki

jas nodejoja Laucesas kultūras nama 
deju pulciņš (vad. Jeļena Pasternaka).

Koncertu ar jautrām un skanīgām 
dziesmām papildināja Demenes kultū-
ras nama vokālais ansamblis “Aizturi 
elpu” (vad. Zigfrīds Pliska), Baltkrievu 
kultūras centra vokāli instrumentālais 
ansamblis „Praļeski” (vad. Anastasija 
Mališeva) un sabiedriskā centra „Lau-
cesa” vokālais ansamblis „Prieks” (vad. 
Sergejs Almakajevs).

Koncerta izskaņā projekta “Fotolie-
cības. Daugavpils novada iedzīvotāju 
valstiskās identitātes stiprināšana” 
ietvaros tapa iedzīvotāju kopbilde, kas 
kalpos kā vietas un cilvēku vēstījums 
mūsu valsts nākamajai simtgadei. Pa-
gasta svētkus iemūžināja profesionāls 
fotogrāfs Valdis Ošiņš.

Visi svētku dalībnieki tika pie mie-
lasta – garšīgiem sautētiem kāpostiem. 

Cienastu pagatavoja Janīna Lazdovs-
ka (Laucesas pamatskolas brīnumpa-
vāre).

Pateicamies par atsaucību un par ik-
gadējo sadarbību Nataljai Abramenko, 
Irēnai Baļai par gardumiem un SIA 
“Adventure Island” par piepūšamajām 
atrakcijām. Paldies pagasta jaunie-
šiem, Veltai Locei un  ikvienam par pa-
līdzību un svētku noskaņas radīšanu.

Paldies par atbalstu Laucesas pa-
gasta pārvaldei un Daugavpils novada 
domei. 

Viktorija Kvetkovska
Laucesas pagasta

 bibliotēkas vadītāja

Valdis Ošiņš

Sagaidot Latvijas simtgadi, 9. sep-
tembrī notika 5. Laucesas pagasta 
svētki. Svētkus atklāja Laucesas pa-
gasta pārvaldes vadītājs Andris Ķes-
ters, sveicot visus pagasta svētkos un 
rudens ražas vākšanas sezonā, kas rit 
pilnā sparā.

Svētkos bērni varēja izklaidēties pie-
pūšamajās atrakcijās, darboties lielo 
burbuļu un ziedu pušķu veidošanas 
darbnīcā (meistare Lilija Šostaka).

Rokdarbu izstādē varēja aplūkot 
Valentīnas Zavadskas apbrīnojamos 
darbus – gleznas, kuras izšūtas ar 
lentēm un dažāda izmēra grozi un pat 
dzirnavas, kas veidotas no avīžu pa-
pīra loksnītēm. Dominiks Paviničs, 9 
gadu vecs zēns, iepazīstināja ar smalki 
saliktiem maketiem (puzlēm),  Jeka-
terina Kokočinska piedāvāja skaistus 
ziedu pušķus, Valentīna Saviča – mež-

ģīņadījumus.
Bija apskatāma fotoizstāde „Pats 

dzimtā zeme esi!”, kas tapusi, pateico-
ties Daugavpils novada projektu kon-
kursam jaunatnei „Uzlabosim savu 
ikdienu!”,  izstāde „Foto liecības par 
Laucesas pagasta vēsturi”, kā arī bija 
pieejami Lauceses skolas foto albumi, 
kurās atrodamas bildes kopš 1933. 
gada.

Ar lielu interesi gan mazie, gan lielie 
pulcējās pie Latgales Zoodārza ekspo-
zīcijas, kur, pateicoties zinošam zoo-
dārza darbiniekam, iepazinās ar rāpu-
ļiem un kukaiņiem.

Svētku turpinājumā izskanēja kon-
certs. To atklāja Laucesas pamatskolas 
4. klases skolniece Renata Oboļeviča. 
Turpinājumā skanēja skolēnu Justīnas 
un Kristīnas Lapackas, Daniila Ziļa un 
Darjas Siņicas dziesmas, vairākas de-

Medumu pagasta svētki noritēja rudenīgi saldi 

Kā jau ierasti, sekojot tradīcijai, sep-
tembra otrajās brīvdienās Medumu 
pagasta iedzīvotāji un viesi sanāca uz 
Medumu pagasta svētkiem, kuri šogad 
noritēja 15. septembra pēcpusdienā un 
kopā tika nosvinēta 317. ciema gads-
kārta.

Svētku viesiem tika piedāvāta pla-
ša programma, kā varētu pavadīt šos 
svētkus. Pirmkārt, svētki sākās ar vie-
tējā iedzīvotāja Artūra Gabrāno veido-
to dokumentālo fi lmu par Medumu pa-

gastu “Tur, kur dzimtene”, kurš tapa 
pēdējā gada laikā. Kā viesiem, tā arī 
vietējiem iedzīvotājiem radās ļoti siltas 
un labas atsauksmes par šo fi lmu. 

Lai laime pagastā tikai vairotos, kā 
veltījumu nākamajai Latvijas divsimt-
gadei pagasta pārvaldes teritorijā tika 
iestādīts Laimes koks un atbilstoši pa-
gasta ģērbonim tika izvēlēts ozols.

Pēcāk svētki jau ritēja vēl sparīgāk 
un skanīgāk. Beidzoties dokumentā-
lajai fi lmai, Medumu pagastā ieradās 

ap 30 motociklistiem, kuri bija izlikuši 
savus dzelzs zirgus apskatei motociklu 
izstādē. Paralēli varēja apskatīt foto-
izstādi “Medumi kā iedvesma”, kurā 
tika apkopotas dažādas fotogrāfi jas no 
pagasta ikdienas pēdējo gadu laikā. 
Izstādē izvietoto darbu autori bija Je-
vģenija Kaļiņčuka, Artūrs Gabrāns, Il-
mārs Rimovičs, Jevģenijs Klimanovičs 
un Mečislavs Korols.

Kad jau motocikli un foto izstāde 
tika apskatīti, viesi varēja iziet cauri 
visām piedāvātajām meistarklasēm 
- sietspiedes tehnikai, zīmēšanai ar 
diegiem, bitīšu veidošanā un hennas 
zīmējumu radīšanā.

Kam māksla nebija tik tuvu pēc gara 
- varēja piedalīties dažādās sportiskās 
un dārza spēlēs, kuras sarūpēja Alek-
sejs Korotkovs.

Izejot visām aktivitātēm cauri, vie-
siem tika piedāvāts izbaudīt svētku 
zupu, kas šogad bija rasoļņiks; tas tika 
sagādāts ar rūpīgajām Medumu pa-
matskolas pavāru rokām. Zupu izēdot, 
katrs varēja izbaudīt pagastā savāktos 
ābolus un jau pilnīgi laimīgs doties uz 
sievišķīgi rudenīgo foto stūrīti.

Pagasta svētkos bija arī iespēja iegā-
dāties bišķopības produkcijas un Va-
boles pagasta koka amatnieka darbus. 
Bet bērni, kuriem gribējās izlēkāties - 

doties piepūšamajās atrakcijās. Kā arī 
visu laiku pa svētku teritoriju virmoja 
un smīdinājā brīnumjauks mīms, kurš 
noteikti paliks visiem atmiņā.

Pirms svētku koncerta, pagasta ie-
dzīvotāji un ciemiņi tika aicināti pie-
dalīties kopīgās fotogrāfi jas veidošanā, 
kura tapa Valsts Kultūrkapitāla Fon-
da mērķprogrammas “Latvijai – 100” 
projekta “Fotoliecības. Daugavpils no-
vada iedzīvotāju valstiskās identitātes 
stiprināšana” ietvaros.

Pienākot laikam izskanēt svētku 
koncertam - pasākuma vadītāji, Tau-
tas nama vadītāja Elizabete Poddub-
nova un lācis Brunis, kurš atnāca uz 
Medumiem pēc medus smaržas, sarū-
pēja viesiem ne vienu vien patīkamu 
pārsteigumu. Ar lieliskiem priekšnesu-
miem priecēja Medumu pamatskolas 
tautas deju kolektīvs un vokālais an-
samblis “Positivus”, Daugavpils nova-
da Kultūras centra “Vārpa” kolektīvs 
“Stage On”, dziedātāja Olga Palušina 
un arī muzikālā grupa Maffi z. Koncer-
ta laikā īpaša uzmanība tika veltīta arī 
visiem jaundzimušajiem kopš iepriek-
šējim pagasta svētkiem un Medumu 
pagasta biškopjiem. Izskanot visiem 
priekšnesumiem, viesi tikai aicināti 
sasildīties ar tēju un izbaudīt milzum 
milzīgo 15kg smago medus pīrāgu, 
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nizācijām, kas bija iesaistītas pagasta 
svētku organizēšanā un norisē!

Elizabete Poddubnova
Medumu pagasta Tautas nama 

vadītāja
Roberts Portnojs

Līksnā izskanējis koncerts baznīcas jumta remonta atbalstam
mu Animāciju studiju.

Andris Salenieks studējis Jāzepa Vī-
tola Latvijas Mūzikas akadēmijā, paš-
laik ir Staņislava Broka Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas pasniedzējs un 
“Daugavpils Sinfonietta” mūziķis. 

Diāna Laizāne ir Daugavpils Univer-
sitātes Mūzikas un Mākslu fakultātes 
asociētās profesores Ilonas Bageles vo-
kālās klases studente un Līksnas Kul-
tūras nama sieviešu ansambļa “Elēģi-
ja” vadītāja. 

Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Ro-
mas katoļu draudzes koris “Deo Grati-
as” izveidots pirms 15 gadiem. Pašlaik 
korī dzied bērni, jaunieši un pieaugušie 
no Līksnas un Vaboles pagasta. Kora 
vadītāja ir Iveta Skrinda.

Līksnas katoļu baznīca, kuras ma-
jestātiskie torņi jau pa gabalu ir re-
dzami katram, kurš mēro ceļu pa Dau-
gavpils – Rīgas šoseju, celta neogotikas 
stilā laikā no 1909. līdz 1913. gadam. 
Pirmajā pasaules karā baznīca cieta 
artilērijas apšaudē. Pēc kara divdesmi-
tajos gados baznīcu salaboja. Laikam 
ritot izrādījās, ka ķieģeļi baznīcas mū-
riem ir bijuši zemas kvalitātes. Prāves-
ta J.Kalniša laikā no 1939. gada tika 
nomainīti vismaz 60 000 ķieģeļu. Sa-
vukārt pēdējā laikā laika zoba radītie 
caurumi ir stipri bojājuši jumta neso-
šās konstrukcijas, kā to atzinuši būv-
inženieri. 

Pirms pieciem gadiem tika izveidota 
Līksnas Romas katoļu draudzes bied-
rība, kuras pārstāvji iniciēja darbu, 
lai atjaunotu Līksnas baznīcas jumtu. 
Draudze jau vairāku gadu garumā 

mērķtiecīgi veic darbības, kas ļau-
tu veikt jumta nomaiņu. Pērn, 2017. 
gadā, iesniedzot pieteikumu Sakrālā 
mantojuma programmai būvprojekta 
1. kārtas (centrālās jumta daļas no-
maiņa) realizēšanai, tika lūgti 164 000 
eiro. Tika piešķirts fi nansējums 100 
000 eiro apmērā. Daugavpils novada 
domes sēdē 23. septembrī tika pie-
ņemts lēmums piešķirt no Daugavpils 
novada domes līdzekļiem neparedzē-
tiem gadījumiem draudzei 20 000 eiro 
kā pašvaldības līdzfi nansējumu Sak-
rālā mantojuma programmas ietvaros 
īstenotā būvprojekta 1. kārtas – cen-
trālās jumta daļas nomaiņa – realizē-
šanai. Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds 
Romas katoļu draudze pati līdz šim ir 
savākusi 20 tūkstošus eiro. Savukārt 
2. septembra pasākuma laikā tika sa-
vākti 1200 eiro.

Draudze turpina ziedojumu vākšanu 
un lūdz labas gribas cilvēku palīdzību 
arī turpmāk.

Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Ro-
mas katoļu draudze:

Reģ. Nr. 90000595486
SEB banka kods UNLALV2X
KontaNr.LV31UNLA0050005135570

ar norādi “Ziedojumi baznīcas jumta 
remontam” 

Anna Briška

Svētdien, 2. septembrī, Daugavpils 
novada Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds 
Romas katoļu baznīcā pēc prāvesta 
Andžeja Lapinska vadītā svētdienas 
dievkalpojuma un svētības jaunajam 
mācību un studiju gadam notika arī 
brīnišķīgs garīgās mūzikas koncerts. 
Pasākumā piedalījās ērģelniece un 
komponiste Renāte Stivriņa, Diāna 
Laizāne (soprāns), Andris Salenieks 
(alta saksofons) un Līksnas draudzes 
koris “Deo Gratias” (vadītāja Iveta 
Skrinda). 

Pasākuma mērķis bija aicināt ikvie-
nu labas gribas cilvēku atbalstīt Līks-
nas baznīcas jumta remontu ar ziedo-
jumiem, kā arī pateikties par saņemto 
atbalstu gan no privātiem ziedotājiem, 

gan Daugavpils novada pašvaldības, 
gan Sakrālā mantojuma programmas.

Renāte Stivriņa, viena no šī pasā-
kuma iniciatorēm, beigusi Daugavpils 
mūzikas vidusskolu, Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmiju. Maģis-
tra un doktora grādu ieguvusi Krako-
vā un Lodzā Polijā. Renāte Stivriņa 
ir sadarbojusies ar Latvijas Nacionālo 
simfonisko orķestri, Liepājas simfo-
nisko orķestri, Vroclavas kamerorķes-
tri “Leopoldinum”, “Ensemble Nostri 
Temporis” (Kijeva), koriem “Latvija”, 
“Kamēr...”, “Balsis”, “Maska”, “Sõla”, 
“Daugava”, “Laudate”, Rīgas Doma 
Kora skolas meiteņu kori, vokālo an-
sambli “Anima Sola”, kamermūzikas 
ansambli “Trio Tendo”, Krakovas Fil-

Daugavpils novada jaunieši #Panākumu skolā
20. septembrī Rēzeknē norisinājās 

Coca-Cola HBC Latvija un Latvijas 
Darba devēju Konfederācijas rīkotais 
pasākums jauniešiem Youth Empowe-
red Latvija – #PanākumuSkola.

Panākumu skola ir Latvijas kopīgs 
projekts kopā ar vēl 27 pasaules val-
stīm. Izglītības programmu “Youth 
Empowered Latvija” Panākumu Sko-
lu. Mērķis ir iedvesmot un motivēt  
jauniešus doties savu mērķu virzienā. 
Izglītoties, uzsākt karjeru, būt patstā-
vīgam, gūt panākumus un pavisam no-
pietni – mainīt pasauli.

Semināru cikls norisinās visā Latvijā 
un šoreiz uz Rēzekni devās arī 9 Dau-
gavpils novada jaunieši. Šoreiz viens 
no jauniešu motivātoriem bija mūziķis 
Justs Sirmais, kas  pastāstīja par savu 

pieredzi, kā viņam izdevās realizēt sa-
vas radošās ambīcijas caur cītīgu dar-
bu. Kā strādāt un organizēt darbu, ja 
nav priekšnieka, kas katru dienu tevi 
uzmana un kādu atbildību nes atpazīs-
tamība mūsdienu digitālajā laikmetā. 
Justs padalījās ar zināšanām, kā vei-
dot karjeru mūzikas un citās radošajās 
jomās. 

Savā dzīves stāstā padalījās arī  Di-
āna Lāce, kas ir programmu vadītāja 
riska kapitāla fondā  Overkill Ventu-
res un jauniešu iniciatīvu organizāci-
jas Global Shapers Riga dibinātāja. 
Seminārā Diāna pastāstīja par to, kā 
īstenot idejas biznesā, izmantot tehno-
loģijas savā labā un sākt veidot savu 
nākotnes karjeru šodien. Ar plašu 
pieredzi startapos, Overkill Ventures 

programmu vadībā un World Econo-
mic Forum iniciatīvu īstenošanā, Di-
āna dalījās ar praktiskiem padomiem, 
kā mērķtiecīgi attīstīt sevi, savu perso-
nību un būt sociāli atbildīgam to darot. 

Dinārs Zāģers, fi tnesa treneris, kas 
savā darbā ar sportistiem izmanto ne 
tikai fi ziskos treniņus, bet arī cenšas 
trenēt to prātu – kā kļūt par čempionu, 
kā noticēt saviem spēkiem. Ja Tu spēj 
sevi domās pārliecināt, ka vari, tad Tu 
patiešām arī vari! 

Alise Pabērza ir Festivāla Summer 
Sound un Neražu naktis  sabiedrisko 
attiecību vadītāja. Alise ar humoru 
pastāstīja par iedvesmu neveiksmēs 
jeb to, kāpēc nav jābaidās kļūdīties. Ar 
spilgtiem piemēriem par dažādu veidu 
kļūdām un un padomiem, kā pārvarēt 

bailes no kļūdām.
Jauniešiem bija iespēja arī uzdot jau-

tājumus saviem iedvesmotājiem sev 
interesējošos jautājumus. Jāatzīst,  ka 
Daugavpils novada jaunieši bija vieni 
no aktīvākajiem jautājumu-atbilžu se-
sijas laikā. Kopumā jaunieši bija ļoti 
iedvesmoti un pat devās sarunāties ar 
lektoriem personīgi.

Paldies Daugavpils novada jaunie-
šiem par dalību seminārā un organiza-
toriem par tik lielisku pasākumu.

 Milāna Loča
Jaunatnes projektu koordinatore

kurš visiem ļoti iepatikās.
Bet svētki nebūtu notikuši, ja nebū-

tu daudzu cilvēku palīdzības to rīkoša-
nā. Tāpēc, pirmkārt, īpašs paldies ir 

jāizsaka Daugavpils novada domei un 
Medumu pagasta pārvaldei par svēt-
ku fi nansēšanu. Neizsakāms paldies ir 
jāsniedz arī visiem cilvēkiem un orga-



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S www . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2018. gada 27. septembris 13

Līksnā atjaunota Jaunatnes ielas posma asfalta klātne

Ekspluatācijā pieņemts Jaunatnes 
ielas 400 metru garais atjaunotais ceļa 
posms Līksnas pagastā. Jaunatnes iela 
ir viens no noslogotākajiem infrastruk-
tūras objektiem Līksnas ciemā, jo to 
intensīvi izmanto skolēnu pārvadāju-
miem, zemnieku saimniecību vajadzī-
bām un blakus esošais  kokapstrādes 
uzņēmums  “A.M.A.”. “Situācija jau 
kļuva kritiska, jo ceļā bija izveidojušās 
dziļas bedres, kas lietus laikā bija grūti 
izbraucamas un apdraudēja satiksmes 
drošību. Liels paldies Daugavpils no-

vada domei un Autoceļa fonda pado-
mei, kas piešķīra fi nansējumu, lai šo 
ielu sakārtotu,” saka Līksnas pagasta 
pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa. 

B.Ozoliņa būvfi rmas SIA “Krustpils” 
paveikto darbu kvalitāti ir apmieri-
nāta, lai gan ceļa nodošanas termiņš 
nedaudz iekavējās. B.Ozoliņa: “Tika iz-
pildīts mūsu lūgums, lai asfalta klātne 
tiktu lieta vienlaidus, kas ilgtermiņā 
palielina ceļa lietošanas ilgtspēju. No-
asfaltētas tika arī divas nobrauktuves 
uz kokapstrādes uzņēmumu un Smilšu 

ielu. Tāpat brauktuve paplašināta no 4 
uz 6 metriem, lai ceļš būtu piemērots 
lielgabarīta tehnikai. ” 

Veiktie darbi izmaksāja 79 935 eiro 
– 25% piešķīra Autoceļa fonds, pārējās 
izmaksas tika segtas, novada domei 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

“Diemžēl tikpat sliktā stāvoklī Līks-
nā atrodas Liepziedu ielas posms, kas 
ir blīvi apdzīvots un to īpaši intensīvi 
izmanto atpūtnieki vasarā, dodoties 
uz blakus esošajiem ezeriem. Jau tri-
ju četru gadu garumā iedzīvotāji sū-

dzas, ka ceļš ir putekļains un bedrains. 
Liepziedu ielas asfaltētais posms tika 
atjaunots pirms trim gadiem, tagad 
vēlamies izveidot asfaltu grants segu-
ma posmā, lai būtu mazāk putekļu un 
iedzīvotājiem būtu komfortablāk. Šo 
ieceri esam jau iekļāvuši Investīciju 
plānā, tāpēc ceram, ka nākamgad tam 
tiks piešķirts arī fi nansējums,” par 
Līksnas attīstības plāniem pastāstīja 
pagasta saimniece. 

Elza Pučko

Aizvadīts ceturtais Daugavpils novada MTB maratons

15. septembrī Sventē 121 dalībnieks 
startēja ceturtajās riteņbraukšanas 
sacensībās „Daugavpils novada MTB 
maratons”. Daugavpils novada MTB 
maratona laikā notika kausu izcīņa 
Maratona (42 km) un Pusmaratona 
(22 km) distancēs sieviešu un vīriešu 
vecuma grupās, kā arī notika Ģime-
nes brauciens, kas bija domāts mazāk 
pieredzējušajiem riteņbraucējiem, lai 
izjustu kalnu riteņbraukšanas garšu 
aktīvās atpūtās atmosfērā. Kopā fi nišu 
sasniedza 66 maratona un 39 pusma-
ratona dalībnieki. Par maratona kop-
vērtējuma uzvarētājiem vīriešu konku-
rencē kļuva:

1. Rubiks Jānis (Vidzemes Mērnieks/
DAKO, Rīga)

2. Pinaitis Marius (MyBike Amber-
mix, Vilnius)

3. Lejiņš Viesturs (Dobeles Dzirnav-
nieks/FeelFree, Carnikava)

Sievietēm maratona uzvarētājas ir: 
1. Frīda Vija (TK Sniegpulkstenīte, 

Daugavpils)
2. Gevaļa Linda (ReVelo, Rēzekne)
3. Barinova Viktorija (NOVEL, Visa-

ginas)
Visi rezultāti ir apskatāmi sacensību 

mājas lapā: http://maratons.sniegpulk-
stenite.lv/rezultati-2018/

Fotogrāfi jas ir apskatāmas: http://
maratons.sniegpulkstenite.lv/bildes/ 

Sacensību rīkotāji izsaka pateicī-
bu atbalstītājiem: Daugavpils nova-
da domei, Sventes pagasta pārvaldei, 
ZEBRA print, SIA Latgales Alus D, 
SIA Eka Paipalas, Rexona Latvia, SIA 
28Stone Riga, AS Kesko Senukai Lat-
vija, Valsts policijai un brīvprātīgajiem 
no Sventes un Višķu pagasta.

Olga Kuzmina
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I Z S O L E S

Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2018. gada 16. oktobrī plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzī-
vokļa īpašums Nr. 5   29.8 m2 platībā, 
Kalkūnes iela 7, Kalkūni, Kalkūnes pa-
gasts, Daugavpils novads.  Dzīvoklis at-
rodas Kalkūnes pagasta apdzīvotā vietā 
Kalkūne, ~ 3 km attālumā no Daugav-
pils pilsētas centra, dzīvojamās apbūves 
teritorijā.  

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
1500.00.

2018. gada 16. oktobrī plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
4476 005 0354    0.3682 ha platībā, kura 
atrodas Daugavpils novada,  Nīcgales 
pagastā, ~ 200 m attālumā no Nīcgales 
ciemata un ~25 km attālumā no Dau-
gavpils pilsētas administratīvās robe-
žas. Apkārtnē dominē LIZ teritorijas, 
viensētu apbūve.  

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
760.00.

2018. gada 16. oktobrī plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 

(ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 4476 
005 0368    0.5899 ha platībā,  Nīcgales 
pagasta, Nīcgales ciematā un ~27.5 km  
attālumā Daugavpils pilsētas adminis-
tratīvās robežas. Apkārtnē dominē LIZ 
teritorijas, viensētu apbūve.  

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
986.00.

2018. gada 16. oktobrī plkst. 10:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzī-
vokļa īpašums Nr. 87, „11”  61.7 m2 pla-
tībā, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, 
Daugavpils novads. Dzīvoklis atrodas 
Višķu ciemata centrā.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
1650.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2018. 
gada 12. oktobrim 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.

Daugavpils novada seniori iepazina Rokišķus

Pašā augusta izskaņā, Daugavpils 
novada senioru grupa devās ekskur-
sijā uz kaimiņzemi – Lietuvu, uz Ro-
kišķu pilsētu, kas izvirzīta par Lietu-
vas tūrisma galvaspilsētu 2019. gadā.

Rokišķu iepazīšana sākās ar Ne-
atkarības laukumu vecpilsētā, kur 
atrodas arī 1931. gadā uzceltais, 
tēlnieka Roberta Antiņa veidotais 
piemineklis, kas veltīts Lietuvas 
neatkarībai. Zīmīgi, ka piemineklis 
netika nojaukts Padomju laikā. Ne-
atkarības laukumā Daugavpils nova-
da seniorus sagaidīja gids Eugēnijs, 
kurš ar aizraujošiem stāstiem pava-
dīja arī tālāk.

Kā nākamā tika apmeklēta Rokiš-
ķu Sv. apustuļa evaņģēlista Mateja 
baznīca, kas ir skaistākais neogoti-
kas ansamblis Lietuvā, celts laikā no 
1866. līdz 1885. gadam. Baznīcas in-
terjerā, šķiet, ir ticis atvests labākais 
no visas Eiropas – koka detaļas no 
Beļģijas, vitrāžas un bronzas skup-
tūras no Austrijas, bronzas apzeltīts 
altāris – no Francijas, bet ērģeles 
izgatavotas uzņēmumā “Walkers” 
Vācijā. Baznīcas apmeklējuma noslē-
gumā bija iespēja nokāpt kriptā, kur 
ir Krošinsku, Tīzenhauzenu un Pšez-
dziecku apbedījumi.

Pēc tam grupa devās uz Roķišķu 
muižu, kur atrodas Roķišķu novada 
muzejs, kas atklāj vietējo vēsturi no 
akmens laikmeta līdz pat 20. gad-
simta vidum. Kā pirmā tika apska-
tīta lietuviešu slavenākā kokgriezēja 
Ļongina Šepkas (1907–1985) darbi, 
kas izceļas ar oriģinalitāti, neparastu 
tehniku un savdabīgu sižetu traktē-
jumu.

Muižas galvenajā ēkā ierīkota eks-
pozīcija ar autentiskiem eksponātiem 
– mēbeles, plaša tērpu kolekcija, trau-
ki, gleznas un citi, kuri liecina par di-

vām šeit dzīvojušām grāfu dzimtām 
– Tīzenhauzeniem un Pšezdzieckiem. 

Roķišķu muzejs piedāvā arī daudz-
veidīgas izglītojošās programmas, 
kopā ap 30, no kurām Daugavpils no-
vada senioru grupa piedalījās “Siera 
ceļā”. Tās laikā bija iespēja nodegus-
tēt sešu veidu sierus, kas tiek gata-
voti Roķišķos, vietējo maizi, ievārī-
jumu, vīnogu sulu vai vīnu un zāļu 
tēju. Muzeja gide pastāstīja arī par 
Lietuvā lielāko piena pārstrādātā-
ju – rūpnīcu “Roķiškio sūris”, kas ik 
dienu pārstrādā 100 tūkstošu tonnu 
piena, nodarbinot Roķišķos 1000 cil-
vēku, bet fi liālēs citās divās pilsētās 
– vēl pa 500. Īpaši veidotā videofi lmā 
varēja sekot līdzi siera gatavošanai 
rūpnīcā no piena līdz pat gatavam ie-
pakotam produktam.

Braucienu uz Rokišķiem rīkoja pen-
sionāru biedrība “Čaklās skudriņas”, 
tās aktīvākās biedres Lidija Skrinda, 
Valentīna Andiņa un Olga Rogoļeva 
sadarbībā ar Daugavpils novada paš-
valdības aģentūru “TAKA”. Trans-
portu nodrošināja Višķu pagasta 
pārvalde, transporta izmaksas tika 
segtas no biedrībai “Čaklās skudri-
ņas” piešķirtā Daugavpils novada do-
mes fi nansējuma.

No Roķišķu tūrisma informācijas 
centra tika atvesti arī informatīvie 
materiāli par Roķišķiem un to ap-
kārtni. Kartes, bukleti ir brīvi pieeja-
mi ikvienam interesentam Daugav-
pils un Daugavpils novada Tūrisma 
informācijas centrā Rīgas ielā 22A 
(Vienības namā).

Anna Briška, 
P ašvaldības aģentūras “TAKA” 

tūrisma organizatore

 Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagasts

Olga Vasiļjeva (1953.g.)
Demenes pagastā

Valentīna Garkule (1932.g.)

Kalupes pagastā
Ilga Timermane (1953.g.)

Laucesas pagastā 
Leonīds Macuks (1969.g.)

Maļinovas pagastā
Oļegs Fiļipovs (1957.g.)

Naujenes pagastā
Ināra Vansoviča (1943.g.)
Skrudalienas pagastā

Marija Zahareviča (1949.g.)
Vladimirs Potalujevs (1956.g.)

Tabores pagastā
Gaļina Šušerte (1956.g.)

Višķu pagastā
Anatolijs Leonovs (1958.g.)
Pāvels Pimanovs (1933.g.)

Saeimas vēlēšanas
Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, notiks 13. Saeimas vēlēšanas. 
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā 13. Saeimas vē-

lēšanu nodrošināšanai darbosies 23 vēlēšanu iecirkņi ierastajās 
iecirkņu atrašanās vietās.

Vēlēšanu dienā 2018. gada 6. oktobrī vēlēšanu iecirkņi vēlētā-
jiem būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Iepazīties ar priekšvēlēšanu programmām un kandidātu sa-
rakstiem, kā arī iesniegt iesniegumu par balsošanu vēlētāja at-
rašanās vietā, ja vēlētājs nevar ierasties iecirknī veselības stā-
vokļa dēļ, varēs visos vēlēšanu iecirkņos:

- 01.10. (pirmdienā) – no plkst.17.00 līdz 20.00,
- 02.10. (otrdienā) – no plkst.8.00 līdz 11.00,
- 03.10. (trešdienā) – no plkst. 17.00 līdz 20.00,
- 04.10. (ceturtdienā) – no plkst.9.00 līdz 12.00,
- 05.10. (piektdienā) – no plkst.10.00 līdz 16.00.
Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, 

var izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā. Daugavpils novada 
teritorijā to var izdarīt vēlēšanu iecirknī Nr. 421, pēc adreses 
Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, 2018. gada 3., 4. un 5. ok-
tobrī, iepriekšminētajos darba laikos. Nodot balsi glabāšanā at-
ļauts tikai vienu reizi. Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, 
drīkst balsot atkārtoti vēlēšanu dienā, taču tikai tajā iecirknī, 
kur nodevis  balsi glabāšanā.

P ašvaldības aģentūras “TAKA” 
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Noslēdzies tradicionālais skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš” 

14. septembrī jau 18. reizi Raiņa mājā 
Berķenelē notika skatuves runas kon-
kurss “Zelta sietiņš”. Šogad konkursā 
piedalījās 35 skolēni no dažādām Lat-
gales skolām. Dalībnieki runāja Raiņa 
un Aspazijas dzejas vārsmas un dažā-
du autoru darbu fragmentus par Raiņa 
bērnību.

Pirms konkursa uzvarētāju apbalvo-
šanas Raiņa mājā tika atklāta Šveices 

biroja Daugavpilī izstāde-instalāci-
ja BuchBasel (Grāmatu Bāzele). Izstā-
des autore Elīna Hrščanoviča pastāstī-
ja Berķeneles viesiem par iespaidiem 
no  literārā festivāla Bāzelē (Šveice). 
Festivāla Šveicē koncepcija ir līdzīga 
Dzejas dienu svētkiem Latvijā - vēl 
būtiskāks salīdzinājums kļūst zinot, 
ka Rainis Šveicē dzīvoja 15 gadus, kur 
guva iedvesmu daudziem saviem lite-

rārajiem darbiem.
2018. gadā par skatuves runas kon-

kursa “Zelta sietiņš” laureātiem kļuva:
2-4. klašu grupā – Salas vidussko-
las 2. klases skolnieks Dāvis Līcītis;
5.-9. klašu grupā –Ludzas pilsētas 
ģimnāzijas 8. klases skolniece Ksenija 
Meļņikova; 10-12. klašu grupā – Dau-
gavpils Valsts ģimnāzijas 12. klases 
skolniece Marija Meldra Kraukle.

Visi konkursa dalībnieki saņēma 
Kultūras pārvaldes pateicības rakstus 
un grāmatu dāvinājumus, laureāti tika 
apbalvoti ar konkursa speciālo balvu 
“Zelta sietiņš”, kuru no māla izveidoja 
keramiķe Mairita Folkmane.

Lilita Novicka
Raiņa mājas Berķenelē speciāliste 

Dzejas dienās Berķenelē viesojās bērnu grāmatu ilustratore Signe Ērmane

Noteikti mani iedvesmo arī daba, 
ceļojumi, tikšanās ar bērniem. Kad 
es redzu, kā viņus tas interesē”, bilst 
māksliniece. 

Arī klātesamība šajos svētkos, kas 
tika pavadīta ar bērniem, mākslinie-
cē raisīja pozitīvas un sirsnīgas emo-
cijas. Viņu aizrāva meistardarbnīcā 
tapušie bērnu zīmējumi. Pēc Signes 
Ērmanes vārdiem bērni ir nesamāk-
sloti, viņiem nav barjeru, viņi zīmē 
to, ko jūt un pilnīgi ne no kā nebai-
dās. 

Pēc Dzejas dienu norisēm Raiņa 
mājā Berķenelē, svētki turpinājās 
Randenē, kur no 1869. līdz 1872. 
gadam  dzīvoja Pliekšānu ģimene. 
Muižas apbūves komplekss līdz mūs-
dienām nav saglabājies, bijušo māju 

vietā redzama tēlnieka Igora Dobiči-
na veidotā piemiņas zīme.

Atceroties Raiņa devumu Latvijas 
brīvvalsts veidošanā, Dzejas dienu 
viesi tika aicināti iesiet vainagā len-
tīti ar savu vēlējumu Latvijai simtga-
dē. Kopā ar Kalkūnes pagasta vokālo 
ansambli “Zariņi”, dziesmām skanot, 
vainags tika novietots uz plosta un 
palaists Daugavā.

Tradicionāli, Dzejas dienu svinības 
Raiņa mājā Berķenelē nenotiek tikai 
vienu dienu, jo jau 14. septembrī Lat-
gales skolu 2. līdz 12. klašu audzēkņi 
sacentīsies skatuves runas konkursā 
“Zelta sietiņš”. 

Olga Davidova

11. septembrī, Raiņa 153. dzimša-
nas dienā, Berķenelē notika Dzejas 
dienu pasākums, uz kuru šogad pul-
cējās skolēni. Diena bija patiesi sau-
les un smaidu piepildīta, jo Berķene-
lē viesojās bērnu grāmatu ilustratore 
Signe Ērmane  ar savu izstādi un 
meistardarbnīcu. Bērniem bija iespē-
ja ielūkoties vairākās bērnu grāma-
tu lappusēs, klausīties mākslinieces 
stāstos par grāmatu ilustrāciju tap-
šanas procesu un uzzīmēt pašiem 
savu ilustrāciju. Skolēniem talkā 
nāca skolotāji. 

Miķelis Kārkliņš no Vaboles vidus-
skolas stāsta, ka labprāt lasa grāma-
tas, jo īpaši vasarā. Vasaras brīvlaikā 
viņš paspēj izlasīt daudz un apjomī-
gas grāmatas. Tā, piemēram, pēdējā 
no izlasītām grāmatām bija “Izdzī-
vošanas māksla”, kuras iespaidos 
Miķelis vienu nakti pavadīja mežā. 
Labprāt tiek lasīta arī skolas obligā-
tā literatūra. Tās, pēc puiša domām, 
ir daudz interesantākas par rēķinā-
šanu. 

Bērnu grāmatu ilustrācijas stās-
ta vairāk, nekā spējam iedomāties. 
Māksliniece Signe Ērmane klāstīja 
ne tikai par ilustrācijas tapšanas teh-
niskajiem aspektiem, bet arī par to, 
cik ārkārtīgi dažādi var domāt. Grā-
matas ilustrācija ir veids, kā veidot 
ar bērniem radošu domu komunikā-
ciju, savukārt māksliniekam tas ir 
veids, kā izteikt sevi. 

Signe Ērmane beigusi Latvijas 
Mākslas akadēmijas Grafi kas nodaļu, 
kurā specializējusies grāmatu māks-
lā. Piedalās izstādēs kopš 1992. gada. 
Par ilustrācijām Ulda Ausekļa grā-
matai “Uz Klidziņu ar vienu koka zir-

dziņu” saņēmusi 1. vietu grāmatnie-
cības konkursā un Pastariņa prēmiju 
2003. gadā. Kā māksliniece nominēta 
Gada balvai grāmatniecībā un Jāņa 
Baltvilka balvai 2007. gadā par Jura 
Zvirgzdiņa grāmatu Knorke, jeb To-
biass un Fufū meklē Mocartu.

Taujājot māksliniecei par pirmo 
bērnu grāmatu, kas viņu uzrunāju-
si, Signe Ērmane atbild, ka tā bijusi 
Zentas Ērgles “Ieviņa Āfrikā”, kurai 
ilustrācijas veidojusi visiem pazīs-
tamā un iemīļotā latviešu grāmatu 
ilustratore un rakstniece Margarita 
Stāraste. “Visa tā pasaule, ko viņa 
attēloja, man likās īsts brīnums. Tim 
izteiksmīgi zīmējumi, tik krāsaina un 
bagāta iztēle, no uzzīmētajiem tēliem 
pilnīgi staroja dzīvas emocijas. 

Par radošo procesu, kura laikā ro-
das Signes Ērmanes zīmējumi grā-
matu ilustrācijām, māksliniece stās-
tīja ar īpašu aizrautību. “Protams, 
viss sākas ar grāmatas satura iepa-
zīšanu. Visbiežāk tas man ir dzejolis. 
Tieši Ulda Ausekļa dzejoļus visvai-
rāk esmu ilustrējusi. Man ir svarīgi 
izlasīt visu grāmatu vienā dienā un 
tad es to pārlasu vēlreiz, jau pārdo-
mājot par to, kādi būs manis zīmētie 
tēli. Tad es paņemu zīmuli un sāku 
skicēt. Katrs dzejolis un stāsts ir no-
slēpums, kas jāatklāj. Tad, kad pir-
mās skices ir gatavas, es pāreju pie 
nākamās stadijas – zīmēju tēlu un 
telpu. Vispirms zīmējums top zīmulī 
un tālāk – krāsās”, tā Signe. 

Ierosmi un iedvesmu savam dar-
bam māksliniece rod autoru dzejoļos. 
“Īpaši mani uzrunā Ulda Ausekļa 
dzeja, jo tā ir gaiša, sirsnīga un labes-
tīga. Tajos ir tik daudz labu domu. 
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Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 7383 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011.gada 3.marta

Sveicam jaunlaulātos un vecākus ar bērniņu piedzimšanu!

ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus 
lauku teritorijās 

Attīstības fi nanšu institūcija AL-
TUM no šodienas sāk piedāvāt pilnīgi 
jaunu aizdevumu programmu “Mazie 
aizdevumi lauku teritorijās”, kas ir 
izstrādāta sadarbībā ar Zemkopības 
ministriju. Programma, kuras kopē-
jais fi nansējums ir 13,8 miljoni eiro, 
ir līdz šim nebijusi valsts atbalsta 
iespēja, jo paredzēta tikai tiem, kas 
saimnieko ārpus lielajām pilsētām un 
kuriem ir neliels gada apgrozījums 
(līdz 70 tūkstošiem eiro). Plānots, 
ka atbalstu aizdevuma veidā varēs 
saņemt 750 līdz pat 1000 uzņēmumi 
visā Latvijā, kas darbojas vai vēlas 
darboties lauksaimniecības, kādā no 
vispārējās uzņēmējdarbības nozarēm 
vai zivsaimniecības nozarē.

Aizdevumu programmas “Mazie 
aizdevumi lauku teritorijās” ietvaros 
investīcijām un apgrozāmiem līdzek-
ļiem kopumā līdz pat 100 tūkstošiem 
eiro var saņemt gan jauni, gan jau 
pieredzes bagātāki uzņēmēji, kuru 
gada apgrozījums nepārsniedz 70 
tūkstošus eiro un kuri darbojas lauku 
teritorijās visā valstī izņemot lielāka-
jās pilsētās (Rīgā, Ventspilī, Liepājā, 
Jelgavā, Jūrmalā, Valmierā, Rēzek-
nē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Tukumā, 
Salaspilī un Cēsīs). Šīs programmas 
aizdevumi būs īpaši piemēroti mazām 
vai jaunām saimniecībām, mājražo-
tājiem, jaunajiem lauksaimniekiem, 
bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kā 
arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem 
lauku apvidos. Programmas iespējas 
var izmantot arī zivsaimniecības no-
zares uzņēmumi neatkarīgi no apgro-
zījuma un atrašanās vietas.

Pieejamais fi nansējums un tā nosa-
cījumi ir šādi:

- Aizdevums investīcijām un ap-
grozāmajiem līdzekļiem kopumā 
līdz pat 100 tūkstošiem eiro, t.sk. 

apgrozāmo līdzekļu aizdevuma 
maksimālā summa ir līdz 35 tūk-
stošiem eiro;

- Aizdevuma termiņš līdz 10 
gadiem, ar būvniecību un ne-
kustamo īpašumu saistītiem 
projektiem – līdz 15 gadiem. Ap-
grozāmajiem līdzekļiem termiņš 
līdz 3 gadiem;

- Aizdevums līdz 7 tūkstošiem ei-
ro pieejams bez aizņēmēja līdzfi -
nansējuma, virs šīs summas – ar 
10% līdzfi nansējumu;

- Atvieglotas nodrošinājuma pra-
sības: aizdevums līdz 25 tūk-
stošiem eiro iespējams arī bez 
papildu nodrošinājuma, bet ar 
personīgo galvojumu, ja netiek 
iegādāts nekustamais īpašums 
vai cits reģistrējams īpašums;

-  Procentu likme ir no 4 līdz 8%.
Inese Zīle, ALTUM valdes locekle:
“Jau šobrīd ALTUM piedāvāto 

valsts atbalsta programmu klāsts 
uzņēmējiem ir plašs. Vienlaikus se-
kojam tam, kādas ir tautsaimniecī-
bas tendences un kādas ir uzņēmēju 
vajadzības, un attīstām arī jaunus 
produktus. Mūsu jaunā programma 
visnoderīgākā būs tiem lauku re-
ģionu uzņēmējiem, kas ir darbības 
uzsākšanas stadijā vai kuriem ir 
neliels apgrozījums.  Nepietiekamas 
kredītvēstures, darbības nozares un 
darbības risku specifi kas, fi nanšu 
plūsmas un nodrošinājuma trūku-
ma dēļ komercbanku fi nansējums 
viņiem nereti ir ierobežots. Aicinu 
uzņēmējus izmantot šīs jaunās prog-
rammas priekšrocības, lai esošo biz-
nesu paceltu jaunā kvalitātē, vai jau-
nu ideju pārvēst realitātē!”

Turpmāk gan šai, gan citām AL-
TUM īstenotajām programmām 
klienti pieteikumus un tiem nepie-
ciešamos dokumentus var iesniegt 
tikai elektroniski. Plašāka informā-
cija par ALTUM jauno programmu 
“Mazie aizdevumi lauku teritorijās” 
ir pieejama šeit.

Novadā dzimuši no 28.08.2018.-21.09.2018. 
2 meitenes un 4 puikas

Septembrī laulību noslēguši 65 pāri,
 no tiem 20 pāri novada iedzīvotāji 

Līdz 15. oktobrim piesaki kandidātu novada 
domes apbalvojumiem

Tuvojoties 18. novembrim Latvijas simtgades gadā, Dau-
gavpils novada dome vēlas apzināt un īpaši sumināt tos 
cilvēkus, kuri ir pelnījuši atzinību par ieguldījumu novada 
attīstībā, pašvaldības un valsts pārvaldes darbā, veselības 
aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uz-
ņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā. Līdz š.g. 15. 
oktobrim ieskaitot aicinām izvirzīt pretendentus, kuri ir 
cienīgi tikt apbalvoti ar Atzinības rakstu vai balvu „Gada 
cilvēks”. 

Pilna informācija par pretendentu pieteikšanas kārtību 
atrodama nolikumā par Daugavpils novada domes apbalvo-
jumiem. Nolikums pieejams mājas lapā www.daugavpilsno-
vads.lv un pagastu pārvaldēs. Tiesības pieteikt kandidātus 
ir Daugavpils novada domes deputātiem, iedzīvotājiem (ne 
mazāk kā 5 pilngadīgas personas), iestāžu un kapitālsabied-
rību vadītājiem, reģistrētām nevalstiskajām organizācijām 
un profesionālajām asociācijām. 

Pieteikumus adresēt Daugavpils novada domes Apbalvo-
šanas komisijai, iesniedzot papīra veidā Daugavpils nova-
da domes personāla daļā (28. kab., Rīgas iela 2, Daugavpils) 
un elektroniski uz epastu - jolita.zubcova@dnd.lv. Uzziņām 
- t.65476834 

Cienījamie novada seniori!

Paldies par ieguldītajiem darba gadiem, 
dzīves pieredzi un aktīvu dalību novada 

sabiedriskajā dzīvē! Lai jums stipra 
veselība, možs gars un līdzcilvēku atbalsts!

 Sveicam Starptautiskajā senioru dienā!

Daugavpils novada dome


