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Dziesma savus svētkus svin – korim “Latgale” 55! 

Daugavpils novada Kultūras centra 
“Vārpa” jauktais koris Latgale šogad 
svin savu 55 gadu jubileju. Koris ap-
vieno gan tā esošos, gan kādreizējos 
dziedātājus, kuri kaut mirklīti ir bijuši 
tā sastāvā kopš kora dibināšanas 1964. 
gada 8. februārī. Kad vairākos Repub-
likas rajonos tika nodibināti skolotāju 
kori, savu dziesmu ceļu sāka arī koris 
“Latgale”, kas tolaik apvienoja rajona 
mūzikas skolotājus. 

Koris savā pastāvēšanas laikā ir 
piedalījies visos Dziesmu svētkos, Lat-
gales novada Dziesmu svētkos, kā arī 
Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu 
svētkos Zviedrijā, Norvēģijā un Lie-
tuvā. Skanīgi pārstāvējis Daugavpils 
novadu Igaunijā, Baltkrievijā, Krievijā, 
Armēnijā, Bulgārijā, Slovākijā, Ukrai-
nā, Polijā un Vācijā. 

Pirmie kora diriģenti bija Marjans 
Margevičs, Gatis Ozoliņš, Skaidrīte 
Ērliha. 22 gadu garumā kora diriģente 
bija Vispārējo latviešu Dziesmu svētku 
goda virsdiriģente Terēze Broka, bet 
2001. gadā par kora diriģenti kļuva 
viņas audzēkne Anita Zarāne, kas kori 
vada vēl joprojām. 

Anita atzīst, ka koris – tie nav tikai 
mēģinājumi un koncerti, tā ir vesela 
dzīve – ar saviem sapņiem, panāku-
miem, kritumiem un jaunām iecerēm. 

Kora “Latgale” mākslinieciskā vadī-
tāja Anita Zarāne: “vieta, kur viszaļā-
kie bērzi, vieta, kur visdzidrākie ezeri, 
vieta, kur dzīvo visgodīgākie, visstrā-
dīgākie, vissirsnīgākie cilvēki. Tāda ir 
mana Latgale, kurā es dzīvoju, tāds ir 
mūsu Daugavpils novads, kur nu jau 
55 gadus mājvietu ir radis koris “Lat-
gale”. Tāda ir mūsu mīļā “Vārpa”, šis 
koris un šī kora dziedātāji – visgodīgā-
kie, vissirsnīgākie, vispatiesākie cilvē-
ki, ar kuriem esmu sastapusies savā 
dzīvē”. 

Aizrautība un dziedāšanas prieks 
pavada katru koristu, savukārt katra 
dziesma skan īpašās sirds notīs. Dzie-
dāt korī ir gandarījums un laime. To 
apliecina arī paši dziedātāji. Dziedot 
korī “Latgale”, top skaidrs, ka vecums 
neuzliek nekādas robežas. Kori veido 
četras dziedošās paaudzes vecuma dia-
pazonā no 15 līdz pat 85 gadiem. Arī 
paši koristi ir tik dažādi! 

Kora “Latgale” dalībnieki Jānis Sni-
ķeris un Vladislavs Okuņevs korī dzied 
jau otro gadu desmitu. Jānis jokojoties 
atzīst, ka, dziedot korī, var ilgāk sa-
glabāt veselo saprātu, kā arī dziesma 
ļauj garīgi atpūsties un distancēties no 
ikdienas problēmām. Vladislavs savu-
laik ir gājis mūzikas skolā, un, lai arī 
mūzika nav kļuvusi par viņa profesiju, 

tieši dziedot, viņš paturpina savu ceļu 
mūzikā. Abi dziedātāji atzīst, ka grūti 
izteikt vārdos tās emocijas, kas viņus 
piepilda, dziedot korī. Jānis saka, ka 
tas ir īpašs dvēseles stāvoklis, savukārt 
Vladislavs papildina, ka dažbrīd tas ir 
dvēseles kliedziens. Šis kliedziens var 
raksturot dažādas sajūtas – gan prie-
ku, gan bēdas. Jānis piemetina, ka 
dziedot, dvēselei paliek vieglāk.  

Koristi ar patīkamām emocijām at-
minas ārzemju braucienus un, pro-
tams, Dziesmu svētkus, kas raisa īpa-
šas sajūtas. 

Koristēm Elgai Kursišai un Ritai 
Maskaļūnei ļoti patīk nākt uz mēģinā-
jumiem. Rita atzīst, ka korī viņa satiek 
cilvēkus, kurus ikdienas dzīvē nemaz 
neiepazītu. “Korī dzied dažādu profesi-
ju pārstāvji, kas nāk no dažādām pil-
sētām, novadiem. Arī mana kora bied-
rene Elga nāk no Daugavpils novada. 
Kur gan citur es viņu būtu iepazinu-
si!”, tā Rita. 

Elga atzīst, ka uz mēģinājumiem 
nākt ir ļoti interesanti. Tā ir īpaša 
atmosfēra, kuras iespaidā aizmirstas 
ikdienas rūpes un rodas prieks. “Tu 
dziedi, atslābinies un vienkārši priecā-
jies. Māksla rada šo īpašo pasauli”, tā 
Elga. Rita Maskaļūne stāsta, ka dzies-
ma pavada viņu arī visos svētkos un 

saviesīgos brīžos. Savukārt Elga min, 
ka skaistu sajūtu un emociju gammu 
rada kopā dziedāšana Dziesmu svēt-
kos. “Tas ir tik patriotiski un pacilājoši! 
Kad tik daudz cilvēku vienojas kopīgā 
dziesmā un esībā”, tā Elga.  

Abas koristes novēl korim vēl ilgus, 
ilgus dzīves gadus un, protams, gaida 
savā pulka vīru balsis, kas korī patiesi 
ir zelta vērtas. 

Kora bijušie dziedātāji akcentē neiz-
skaidrojamas kora maģijas klātbūtni, 
savukārt “Latgali” dēvē par savu sirds 
kori. “Jauktais koris Latgale ir mūsu 
koris, kurā sirsnīgā atmosfēra nemai-
nās jau gadu desmitiem. Mums tā bija 
un būs vieta, kur satikt sen nesatiktos, 
lai kopā sadziedātos un pavadītu laiku 
kopā. Mēs esam un būsim daļiņa no šīs 
fantastiskās dziedošās saimes. Un es 
zinu, ja kādreiz, kādu dienu dzīve mani 
atvedīs atpakaļ uz dzimto pusi, es no-
teikti atkal būšu pirmais soprāns, bet 
varbūt jau alts, pirmajā rindā blakus 
jau sen zināmām un nu jau arī jaunām 
sejām”, tā bijusī koriste Zelma. 

Jubilejas koncerta gaitā kora sniegu-
mā skanēja Dziesmu svētku repertu-
āra dziesmas, mūsdienu komponistu 
dziesmas, tautasdziesmas un garīgās 
dziesmas. 
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Kora jubilejas pasākuma gaitā pa-
sniegtas vairākas Pateicības par ra-
došu ieguldījumu Daugavpils novada 
kultūras dzīvē un Vispārējo latviešu 
Dziesmu un deju svētku tradīciju uz-
turēšanā virknei koristu - Eleonorai 
Smirnovai, Ritai Maskaļūnei, Jānim 
Sniķerim, Aijai Ružai, Albertam Men-
driķim, Marutai Kuzminai, Albertīnei 
Jurčicai, Kristīnei Stepanovai, Lolitai 
Jokstei, Velgai Akmenei, Rutai Sila-
pēterei, Evijai Mikšto, Elzai Pučko, In-
grīdai Poļekoško, Elgai Kursišai, Ritai 
Žilvinskai, Sandim Ulpem. 

Latvijas Nacionālā kultūras centra 
Atzinības par ilggadēju un radošu ie-
guldījumu kolektīva darbībā, Dzies-
mu svētku tradīciju saglabāšanā un 
attīstībā pasniegtas kora dziedātājiem 
- Dainai Paukštei, Vladislavam Okuņe-

vam, Irēnai Ancānei, Lūcijai Vaivodei, 
Zojai Moskaļenko, Lilijai Lozdai, Silvi-
jai Glorijai Kupčikienei, Antonam So-
mam, Līdei Vanagai un Olgai Bančen-
kovai, kurai pasniegts arī Daugavpils 
novada domes Pateicības raksts. 

Latvijas Nacionālā kultūras centra 
Goda raksts par aktīvu līdzdalību kul-
tūras vērtību radīšanā un nozīmīgu 
ieguldījumu Dziesmu un deju svētku 
tradīcijas saglabāšanā un attīstībā 
tika pasniegts kora “Latgale” māksli-
nieciskajai vadītājai Anitai Zarānei. 

Sveicēju pulkam pievienojās Kultū-
ras centra “Vārpa” vokālā  ansambļa 
“Stage On” vadītāja Aiga Krute un bi-
jusī kora dziedātāja Genovefa Barkov-
ska. Klātesoša koncertā bija kādreizē-
jā kora diriģente Skaidrīte Ērliha, kas 
savā svētku uzrunā atmiņās atskatījās 

uz pirmo kora ārzemju braucienu uz 
Armēniju tālajā 1988. gadā. 

Divi īpašie Pateicības raksti par at-
balstu jauktā kora “Latgale” pastāvē-
šanā tika pasniegti nīcgaliešiem Alber-
tam Lozdam un Valentīnam Vanagam. 

Kora ilggadējā vadītāja Terēze Broka 
visu mūžu bijusi kordziesmas māmuļa 
Latgalē, un visos koncertos, kur uzstā-
jies viņas vadīts koris, kā simboliska 
atzīšanās mīlestībā Latgalei izskanē-
jusi latviešu tautas dziesma “Aiz azara 
bolti bārzi” viņas vīra Staņislava Bro-
ka apdarē. Nu aiz tiem baltajiem bēr-
ziem pakāpusies viņa pati. 

Anita Zarāne svētku koncerta noslē-
gumā nolasīja Terēzes Brokas lūgša-
nu, ko viņa vienmēr skaitījusi pirms 
Dziesmu svētkiem un atstājusi mums 
mantojumā: “Mēs savā dziesmā zemes 

smaržu nesam. Caur dziesmu skaid-
rāki un labāki mēs esam. Ar dziesmu 
kopā pāri nedienām mēs tiekam, kā 
lūgšanu pār Māras zemi vienmēr uz 
svētā dziesmu altāra to liekam”. 

Jubilejas koncerta kulminācijā kora 
izpildījumā skanēja dziesma “Manai 
dzimtenei” (J. Petera vārdi, R. Paula 
mūzika). “…Cauri sirdīm mums lauz-
tās priedes augs, jaunā gaitā mūs jauni 
rīti sauks. Tālāk mūžībā, dziedot iesim 
mēs, mūžam gaismas pils kalnā gavi-
lēs”. 

Olga Davidova

Kalupes skolai – 160

Februārī Kalupes skola svinēja savu 
160 gadu jubileju. Pasākuma svinīgā 
daļa iesakās ar Kalupes skolas karoga 
ienešanu, uz kura simboliski attēlots 
gudrības un vieduma simbols – pūce.  

1859. gadā Kalupē priesteris Sil-
vestrs Beinarovičs nodibināja drau-
dzes skolu. Skolu palīdzēja uzturēt 
Arendoles un Kalupes muižas grāfs 
Staņislavs un grāfi ene Marija Plāte-
re – Zīberga. Laikā no 1958. līdz 1959. 
gadam noritēja jaunās skolas būvniecī-
ba. 1962. gadā jaunuzceltās skolas un 
pedagoģiskā kolektīva vadību uzsāka 
direktors Jāzeps Vucāns. 

Kalupes pamatskolas absolvents un 
grāmatas “Skola Kalupē” autors, asoci-
ētais profesors un Latgales pētniecības 
institūta direktors Henrihs Soms stās-
ta, ka tieši pirms 160 gadiem Kalupē 
tika likti organizētās izglītības pama-
ti: “Pirms 160 gadiem Kalupē radās 
tas, ko mēs saucam par organizēto 
izglītību. Šodienas izpratnē tas būtu 
vienkārši projekts. Projektā iesaistītās 
personas bija grāfs Staņislavs, grāfi e-
ne Marija un divas skolotājas, viena 
no tām – Marija Stūriška. Tātad triju 
cilvēku projekts. Mums jāsaprot šīs 
izglītības tālejošās sekas. Ko nozīmē 
gudrs, bagāts cilvēks? Viņš, pirmkārt, 
ir izglītots. Kur izglītība, tur arī turība. 
Mēs redzam, ka Kalupē, sākot šo agro 
mācību pirms 160 gadiem, parādās 
jaunas biedrības. Zemnieki iegūst izglī-
tību, viņi prot labāk saimniekot, zem-
nieku saimniecības kļūst bagātākas, 
zemnieki maksā lielākus nodokļus, un 

Kalupes pagasts kļūst par vienu no ba-
gātākajiem visā apriņķī”. 

Piecdesmito gadu beigas un sešdes-
mito sākums. Skolēni raksta ar tinti, 
saudzē grāmatas un burtnīcas. Ir grūtī-
bas ar apģērbu un apaviem, bet liela ir 
vēlēšanās mācīties. Skolas absolvente, 
novadpētniece un arhitekte Ģertrūde 
Rasnača atceras, ka savā ziņā tie bija 
grūti, bet no otras puses – skaisti lai-
ki. “Jā, bija grūti, ar autobusu uz skolu 
mūs neveda, mēs gājām savām kāji-
ņām, jo autobuss kā tāds nemaz nekur-
sēja. Elektrības mājās nebija, lasījām 
grāmatas ar kabatas bateriju. Bet visi 
bijām cerību pilni, ka ejam pretī kam 
lielam un skaistam. Mūsu baltās krā-
dziņas, aproces un manžetītes spīdēja 
- skaistas, baltas, izmazgātas, piešū-
tas, mūsu zilās kleitiņas, - kurai jau-
na, kurai no māsas, kurai no mammas 
kleitas pāršūta. Pusdienās līdzi mel-
nā maize ar sviestu, viens otrs ņēma 
pankūku ietītu papīriņā. Rakstījām ar 
koka pildspalvu un spalvu. Klekši lido-
ja uz mūsu burtnīcām, kurā iekrita arī 
pa asariņai. Bet tas bija skaists laiks. 
Skolotājs Lazdovskis mūs mācīja spē-
lēt mandolīnas, ģitāras, puikas pūta 
taures. Skolotāja Plotka aicināja mūs 
piedalīties konkursos. Kopā ar skolotā-
ju Šmauksteli bijām pat Rīgā uz tele-
vīziju aizbraukuši. Mūs rādīja pa visu 
Kalupi un mans paps gāja uz pagastu 
skatīties, jo mājās nebija elektrības, 
līdz ar to – arī televizora”, stāsta Ģer-
trūde. 

Sešdesmitie gadi iezvanīja jaunas at-

miņas skolas vēsturē. Valstī tai laikā 
valdīja stabila politiskā situācija, ticība 
sociālajām idejām, attīstījās kolhozi, 
ģimenēs valdīja miers un saticība, bet 
skolā – cieņa un bijība pret skolotāju. 
Septiņdesmitie gadi - grūts, nabadzīgs, 
bet romantiskām stīgām caurvīts laiks: 
skolēni bieži devās pārgājienos, rude-
ņos mirka kolhoza kartupeļu un biešu 
laukos, daudz sportoja un ceļoja ār-
pus Latvijas. Skola bija liela, skolēnu 
daudz. Mācības notika divās plūsmās. 

Skolas absolvente, skolotāja Ilona 
Strode atminas, ka laiks skolā bija rit-
misks, optimistisks, savukārt cilvēki 
tajā laikā – vienkāršāki savstarpējās 
attiecībās: “Šim laikam noteikti piestāv 
vārds disciplīna, jo, kā šodien atceros 
tās stundas, skolotājus, kuru stundās 
bija tāds klusums, ka varēja adatu no-
krītam dzirdēt. Un arī starpbrīži bija 
organizēti. Mēs, rokās sadevušies, stai-
gājām pa skolas garajiem gaiteņiem 
un skolotāji mūs uzraudzīja, stāvot pie 
palodzēm. Tam laikam nebija rakstu-
rīgs vārds “tiesības”, tam laikam bija 
raksturīgs vārds “pienākums”. Un tieši 
šī īpašība vismaz manas paaudzes cil-
vēkiem ir ieaudzināta līdz kaulam”. 

Astoņdesmitie gadi ir nozīmīgs 
posms izglītībā, kas aptver stagnācijas 
gadu ziedu laiku, pārejas perioda ne-
aptveramo virzību pretī brīvībai. Tas ir 
īpašs laiks, kurā visa sabiedrība un arī 
skolas jaunieši formulēja savu attiek-
smi. 

Atmiņās par tālo skolas laiku dalījās 
skolas absolvents, latviešu indologs un 

literatūrzinātnieks Viktors Ivbulis: “Es 
esmu sajūsmā par to, ko redzu! Tāda 
skolas ēka, stadions, tāds uzvedums! 
Es vienkārši jūtos kā no aizvēstures. 
Es mācījos te 1945., 1946., 1947. gadā. 
Gāju uz skolu basām kājām, pa tikko 
nopļautu rudzu lauku, septiņi kilomet-
ri turp un septiņi atpakaļ. Un es biju 
bezgala laimīgs, ka man bija, kur iet. 
Skola bija tāds magnēts, kas tā vilināja 
mani! Esmu pateicīgs skolai, ka turpi-
nāju visu mūžu mācīties un mācos vēl 
šodien”. 

Pasākumu ar muzikālo pavadījumu, 
skaņdarbiem uz dažādiem mūzikas 
instrumentiem, dejām un dziesmām 
skaistināja nākamie absolventi, 9. kla-
ses skolnieki. 

Skolu jubilejā sveica absolventi, eso-
šie un bijušie skolotāji, blakus pagastu 
skolu direktori un Daugavpils novada 
domes vadība. Video sveicienā apsvei-
cēju pulkam pievienojās ilggadējais 
skolas direktors Jāzeps Vucāns. 

Gremdēties atmiņās absolventi va-
rēja, apskatot veco laiku fotogrāfi jas, 
savukārt pēcāk – tikās uz deju grīdas, 
lai kopā iegrieztu ne vienu vien valsi. 

Lai skolas nākamajos dzīves gados 
piepildās absolventu vēlējums -  lai pēc 
iespējas ilgāk Latvijas skolu kartē ir 
ierakstīts Kalupes pamatskolas vārds. 

Olga Davidova
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

04.03. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis
11.03. Kalupes pagasta pārvalde 16.00-18.00

18.03. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Jānis Belkovskis
04.03. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
25.03. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns
04.03. Laucesas pagasta pārvalde 15.00-18.00

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

Jevgeņijs Gridasovs
06.03. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
13.03. Tabores pagasta pārvalde 17.00-19.00
27.03. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Valērijs Hrapāns

Deputāta pieņemšana martā nenotiks.
Viktors Kalāns
11.03. Demenes pagasta pārvalde 10.00-13.00
25.03. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-13.00
Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns
13.03. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
20.03. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
28.03. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
07.03. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
14.03. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
28.03. Medumu pagasta pārvalde 13.00-14.00
Aleksejs Mackevičs
05.03. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
06.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.30-17.30
19.03. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
20.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.30-17.30
Guntars Melnis
04.03. Sēlijas 25, 211. kab., Daugavpils 09.00-12.00
18.03. Sēlijas 25, 211. kab., Daugavpils 09.00-12.00 
Vjačeslavs Moskaļenko
05.03. Ambeļu pagasta pārvalde 09.30-12.00
12.03. Biķernieku pagasta pārvalde 09.30-12.00
19.03. Salienas pagasta pārvalde 09.30-12.00
26.03. Skrudalienas pagasta pārvalde 09.30-12.00
Olesja Ņikitina
04.03. Demenes pagasta pārvalde   16.00-18.00
11.03. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
25.03. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
05.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00
15.03. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
19.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Ilmārs Skuķis
05.03. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-11.00
19.03. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-11.00
Regīna Tamane
12.03. Salienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
19.03. Vecsalienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
26.03. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00

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

2019. gada 31. janvāra sēdē pieņemti 36 lēmu-
mi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Daugavpils nova-

da pašvaldības budžets 2019. gadam” un “Grozījums 
Daugavpils novada domes 2010. gada 25. februāra 
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils 
novadā””.
 Izdeva noteikumus “Grozījumi Daugavpils no-

vada domes 2014. gada 26. jūnija noteikumos Nr.1 
„Daugavpils novada pašvaldības mantas iznomāša-
nas kārtība””.
 Noteica 2019./2020. mācību gadā atbalstāmās 

augstākās izglītības studiju specialitātes un studē-
jošo skaitu, kuriem var tikt piešķirtas novada paš-
valdības stipendijas: bakalaurs inženierzinātnēs un 
lauksaimniecības speciālists ar specializāciju agro-
nomijā - diviem topošajiem speciālistiem katrā spe-
cialitātē, kuri ir vismaz 1.kursa studenti, un uzdeva 
Stipendiju piešķiršanas komisijai izsludināt stipen-
diju konkursu 2019./2020.mācību gadam ar doku-
mentu iesniegšanas termiņu līdz 01.09.2019.
 Nolēma pieņemt SIA “Marine Insurance Servi-

ces” ziedojumu 4000 euro Naujenes bērnu namam, 
kuru jāizmanto bērnu nama bērnu dzīves kvalitātes 
uzlabošanai.
 Atbalstīja Izglītības pārvaldes projekta ideju “Re-

Union” (programmā “Eiropas solidaritātes korpuss”), 
projekta ideju “Bliežam spēcīgāk!” un “Brīvs un prā-
tīgs” (Erasmus+ programmā) iesniegšanu atklātajā 
projektu iesniegumu atlases kārtā.  
 Apstiprināja Salienas pagasta pārvaldes trakto-

ra Belarus 920.3 sniega tīrīšanas pakalpojuma izce-
nojumu 15,01 euro par vienu stundu.  
 Norakstīja Skrudalienas pagasta pārvaldes bez-

cerīgos debitoru parādus, par kuriem atzīta piedzi-
ņas neiespējamība.
 Nodeva atsavināšanai 5 neapbūvētas zemes vie-

nības Kalupes pagastā.
 Atļāva atsavināt 7 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Biķernieku, Naujenes un Sventes pagastā.
 Apstiprināja 2 pašvaldības nekustamajiem īpa-

šumiem Kalupes un Līksnas pagastā nosacīto cenu 
un noteica īpašumu atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu.
 Nolēma pārdot izsolē 4 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Biķernieku un Višķu pagastā un apstipri-
nāja izsoles noteikumus.
 Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo īpašumu 

Dubnas pagastā.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 5 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Demenes, Kalkūnes un 
Sventes pagastā.
2019. gada 14. februāra sēdē pieņemti 15 lē-

mumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2018. gada 29. novembra saistoša-
jos noteikumos Nr.28” “Nolikums licencētai makšķe-
rēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upes 
posmā Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā””.
 Nolēma atļaut Višķu pagasta pārvaldei uzsākt 

darba uzdevuma izstrādi un veikt tirgus cenu izpēti 
vides aizsardzības pasākumu realizācijas uzsākša-
nai naftas produktu piesārņojuma novēršanai Višķu 
tehnikuma ciemā.
 Atļāva Višķu pagasta pārvaldei iesniegt projektu 

„Višķu ezera zivju resursu papildināšana” Zivju fon-
da atbalsta saņemšanai. 
 Atļaut Demenes pagasta pārvaldei iesniegt pro-

jektu „Daugavpils novada Demenes pagasta Briģe-
nes ezera zivju resursu papildināšana” un projektu 
„Daugavpils novada Demenes pagasta Čerņavas un 
Dervanišķu ezera zivju resursu papildināšana” Zivju 
fonda atbalsta saņemšanai.
 Nolēma mainīt novada pašvaldības izglītības ies-

tādes nosaukumu no “Medumu internātpamatskola” 
uz “Medumu speciālā pamatskola” un apstiprināja 
Medumu speciālās pamatskolas nolikumu.
 Grozīja Daugavpils novada interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas un valsts budžeta mērķ-
dotācijas sadales komisijas, Stipendiju piešķiršanas 
komisijas, novada pašvaldības ceļu fonda komisijas, 
Uzņēmēju konsultatīvās padomes, apbalvošanas ko-
misijas un Medību koordinācijas komisijas sastāvu.
 Nolēma pārdot 4 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Naujenes pagastā.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumen-
ti”.

Maina Medumu internātpamatskolas nosaukumu 

Ar 2019. gada 1. augustu stāsies spēkā grozījumi 
Vispārējās izglītības likuma 51. pantā, kas paredz, 
ka no Izglītības iestāžu reģistra tiks izslēgts inter-
nātpamatskolas nosaukums. Sakarā ar šiem grozīju-
miem, Daugavpils novada domes sēdē deputāti nolē-
ma mainīt Daugavpils novada pašvaldības izglītības 
iestādes nosaukumu no “Medumu internātpamat-
skola” uz “Medumu speciālā pamatskola”. Līdz ar 
nosaukuma maiņu, jaunā redakcijā apstiprināts arī 
Medumu speciālās pamatskolas nolikums. Desmit 
dienu laikā pēc nosaukuma apstiprināšanas, Izglītī-
bas iestāžu reģistrā tiks iesniegti nepieciešamie do-
kumenti attiecīgu grozījumu veikšanai reģistrācijai. 

Medumu speciālā pamatskola ir vienīgā iestāde 
Daugavpils novada teritorijā, kas īsteno speciālās 
pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem. Skola nodrošina izglītoja-
majiem internāta pakalpojumus mācību gada laikā. 
Šobrīd Medumu speciālajā pamatskolā mācās 82 
audzēkņi. Uz skolas bāzes darbojas arī struktūrvie-
nība “Kalkūni”, kas atrodas Valsts sociālās aprūpes 
centra “Latgale” fi liālē “Kalkūni”,  kurā izglītība tiek 
nodrošināta 21 audzēknim.

Elza Pučko



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2019. gada 28. februāriswww . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v4

Grozīti Saistošie noteikumi, paredzot palielināt ienākumu līmeni
 maznodrošinātā statusa iegūšanai

Novada domes sēdē izskatīts jautā-
jums un pieņemts lēmums grozīt 2010. 
gada 25. februāra Saistošajos notei-
kumos Nr. 7 “Par maznodrošinātas 
ģimenes personas statusa noteikšanu 
Daugavpils novadā”, balstoties uz Lab-
klājības ministrijas vēstuli. Grozījumi 
paredz palielināt ienākumu līmeni, 
no kura personas un ģimenes varēs 
pretendēt uz maznodrošinātā statusu. 
Turpmāk ģimene vai persona tiks at-
zīta par maznodrošinātu, ja tās ienā-
kumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 
triju mēnešu laikā nepārsniegs 60% no 
minimālās mēneša darba algas normā-
la darba laika ietvaros, kas ir par 10% 
vairāk iepriekšējo noteikumu redakcijā 
noteikto 50 % vietā. 

2018. gadā minimālā mēneša darba 
alga valstī ir noteikta 430 eiro. Ja ie-
priekš maznodrošinātas ģimenes (per-
sonas) statuss bija iegūstams, ja ģime-
nes (personas) vidējie ienākumi (pēc 
ienākuma nodokļa nomaksas) uz katru 
ģimenes locekli nepārsniedz 215 eiro, 
tad tagad tie būs 258 eiro. 

Maznodrošinātā statuss pašvaldībā 
tiek pielietots dzīvokļu palīdzības jau-
tājumu risināšanā, tāpat maznodro-
šinātās personas var saņemt atbalstu 

katru mēnesi pirmās 100 patērētās ki-
lovatstundas, kā arī sadales sistēmas 
pakalpojumus, obligātā iepirkuma un 
jaudas komponentes apmaksāt par 
zemāku cenu, pretendēt uz juridiskās 
palīdzības sniegšanas un risināšanas 
veidiem, ka arī tikt atbrīvotiem no tie-
sas izdevumu samaksas, balstoties uz 
Civillikuma 43. punkta 3. daļu.  

“Vērtējot statistikas rādītājus, salī-
dzinot ar 2017. gadu, maznodrošināto 
personu un ģimeņu loks novadā turpi-
na palielināties. Tā 2018. gadā novadā 
ir 185 ģimenes, kas atzītas par maz-
nodrošinātām un izmanto šī statusa 
iespējas. Palielinot ienākumu līmeni,  
maznodrošinātā statusa noteikšanai 
līdz 258 eiro, ir iespēja palīdzēt vēl 
lielākam šo personu lokam mūsu no-
vadā”, secina Sociālā dienesta vadītāja 
Anna Jegorova. 

Maznodrošinātās personas vai ģime-
nes,  kuru vidējie ienākumi mēnesī ne-
pārsniedz 242 eiro līdzšinējo noteikto 
188 eiro vietā, no 2019. gada 1. janvāra 
var saņemt arī Eiropas Atbalsta fonda 
atbalstu. Pērnā gada decembrī Minis-
tru Kabinets ir apstiprinājis grozīju-
mus MK noteikumos Nr.727 “Darbī-
bas programmas “Pārtikas un pamata 

materiālās palīdzības sniegšana vis-
trūcīgākajām personām 2014.–2020.
gada plānošanas periodā” īstenošanas 
noteikumi”, kas paplašina ES pārtikas 
un materiālās palīdzības atbalsta sa-
ņēmēju loku. 

Fonda vistrūcīgākajām personām 
atbalstu var saņemt visas maznodro-
šinātās personas vai ģimenes (perso-
nas statusu jābūt iedrukātai speciālai 
atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst 
EAFVP atbalsta saņemšanas nosacī-
jumiem.

Tāpat, grozījumi MK noteikumos 
nosaka iespēju turpmāk visām piln-
gadīgajām personām saņemt ne tikai 
Fonda līdzfi nansētās pārtikas, bet arī 
higiēnas un saimniecības preces, ko 
līdz šim varēja saņemt tikai bērni ve-
cumā līdz 18 gadiem. Savukārt ģime-
nes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecu-
mam varēs izvēlēties vienu no Fonda 
higiēnas preču pakām, kurās ir autiņ-
biksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai no 
7 līdz 18 kilogramiem.

Tajā pašā laikā, vienkāršoti Fonda 
atbalsta komplektu izsniegšanas nosa-
cījumi, svītrojot komplektu saņemša-
nas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, 
ka turpmāk persona vai ģimene, attie-

cīgās Sociālā dienesta izsniegtās izzi-
ņas derīguma termiņa laikā varēs sa-
ņemt atsevišķus komplektus vai visu 
pārtikas, higiēnas un saimniecības 
preču komplektu skaitu uzreiz, nevis 
vienu komplektu kalendārā mēneša 
laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.

Kas VAR saņemt komplektus?
Persona vai ģimene, kas saņēmusi 

pašvaldības Sociālā dienesta izdotu iz-
ziņu:

- par atbilstību trūcīgas personas sta-
tusam,

- kas apliecina, ka persona vai ģime-
ne ir nonākusi krīzes situācijā,

- kas apliecina, ka persona vai ģi-
mene atzīta par maznodrošinātu (tās 
vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 
242 EUR) – no 01.01.2019. Sociālā die-
nesta atzīme par atbilstību fonda sa-
ņemšanas nosacījumiem.

Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 
24 mēnešiem, ir iespēja papildus sa-
ņemt pārtikas un higiēnas preču kom-
plektus maziem bērniem.

Olga Davidova 

Pieņemts novada pašvaldības budžets 2019. gadam 

Pašvaldības budžeta ieņēmumi 
2019. gadam tiek plānoti  25,1 milj. 
euro apmērā, tas ir 1080 eiro uz vie-
nu iedzīvotāju (iedzīvotāju skaits uz 
01.01.2018. – 23236). Kopējie izdevumi  
pēc funkcionālajām kategorijām tiek 
plānoti 26,2 milj. euro, kuru fi nansē-
šanai tiks izmantots naudas līdzekļu 
atlikums gada sākumā 2,7 milj. euro 
un aizņēmumi 2,1 milj. euro. Gada 
laikā jāatmaksā iepriekš izmantotie 
aizņēmumi 2,9 milj. euro. Uz šo brī-
di plānots 0,8 milj. euro liels naudas 
līdzekļu atlikums uz gada beigām. 
Pašvaldības budžets ir sagatavots, pa-
matojoties uz bāzes izdevumu apjomu, 
kā arī ņemti vērā un iekļauti budžetā 
projekti un pasākumi, kas tiek fi nan-
sēti no Eiropas Savienības fondiem, no 
Valsts budžeta programmām un citiem 
ar novada domes lēmumu atbalstītiem 
īpašiem mērķiem. Bāzes uzturēšanas 
izdevumu, kuri tiks segti no pašvaldī-
bas līdzekļiem, pieaugums pret 2018.
gadu sastāda 200,8 tūkst. eiro, jo tiek 
paredzēta dažu izmaksu sadārdzinā-
šanās, piemēram skolēnu ēdināšanas, 

medmāsu un pedagogu atlīdzības,  
degvielas, kurināmā cenas pieaugums, 
maksa citām pašvaldībām par novadā 
deklarētajiem bērniem, kuri saņem iz-
glītības pakalpojumu citā pašvaldībā.

Pašvaldības budžeta galvenais ieņē-
mumu avots ir iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis (IIN), tie ir 30% no plānota-
jiem ieņēmumiem un sastāda 7,7 milj. 
euro.

Pašvaldības ieņēmumu daļa ir arī ne-
kustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi. 
Par nekustamo īpašumu nodokļiem, 
parādu un soda naudu maksājumiem 
ieplānoti 1,2 milj.eiro, un tie sastāda 5 
% no pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Dabas resursu nodoklis plānots 675 
tūkst. eiro apmērā, un tie ir 3 % no pa-
matbudžeta ieņēmumiem. Nenodokļu 
ieņēmumi 224 tūkst. eiro apmērā, un 
tas ir 1 % no pamatbudžeta ieņēmu-
miem. Ieņēmumi no pašvaldības īpašu-
ma pārdošanas tiek plānoti 182 tūkst. 
eiro apmērā. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ie-
ņēmumi plānoti 1,7 milj. eiro un sastā-
da 7 % no pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Lielāko daļu no šiem ieņēmumiem 
sastāda ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegtajiem komunālajiem pakalpoju-
miem (0,7 miljoni eiro) un ieņēmumi 
par nomu un īri (0,4 miljoni eiro). 

Ārvalstu fi nanšu palīdzība plānota 
84,5 tūkst. eiro apmērā Eiropas Savie-
nības fondu projektiem. Maksājumi no 
citām pašvaldībām plānoti 337,8 tūkst. 
eiro, ko Daugavpils novads paredz 
saņemt galvenokārt par sniegtajiem 
izglītības pakalpojumiem skolēniem, 
kuri veic apmācību mūsu novada iz-
glītības iestādēs, bet deklarētā dzīves 
vieta ir citā novadā. 

Maksājumi no valsts budžeta sa-
stāda 54 % no pamatbudžeta ieņēmu-
miem un 2019. gadam plānoti 13,5 mil-
joni eiro apmērā. Lielāko daļu no tiem 
sastāda dotācija no pašvaldību fi nan-
šu izlīdzināšanas fonda 6,5 milj. eiro, 
kuru kopš 2016. gada nosaka pēc vēr-
tēto ieņēmumu apjoma un izlīdzināmo 
vienību skaita pašvaldībā. 

Daugavpils novada pašvaldības bu-
džeta izdevumi 2019. gadam ieplānoti 
26,2 milj. eiro apmērā, kuri novirzīti 
pašvaldības funkciju izpildes nodroši-
nāšanai, no tiem: 

-Sociālajai aizsardzībai plānoti lī-
dzekļi 4,7 milj. eiro apmērā, veselībai 
– 0,3 miljoni eiro, kas kopā sastāda 19 
% no pašvaldības izdevumiem. 

-Izglītības nozarei plānoti 6,6 miljoni 
eiro, kas sastāda 25 % no kopējiem paš-
valdības izdevumiem. 

-Kultūras un sporta nozarē ieplāno-
ti līdzekļi 2,5 miljoni eiro apmērā, kas 
sastāda 10 % no kopējiem pašvaldības 
izdevumiem. 

-Teritorijas un mājokļu apsaimnie-
košanai plānotais fi nansējums ir 2,5 
miljoni eiro un sastāda 9 % no kopē-
jiem pašvaldības izdevumiem. 

-Vides aizsardzībā plānoti 0,7 milj. 

eiro, kas sastāda mazāk kā 1 % no ko-
pējiem pašvaldības izdevumiem. 

-Ekonomiskajai darbībai ieplānots 
3,1 miljons eiro, kas sastāda 17 % no 
kopējiem pašvaldības budžeta izdevu-
miem. Lielāko daļu no tiem sastāda 
izdevumi ielu un ceļu uzturēšanai – 
1,0 miljoni eiro. Kopš 2017. gada paš-
valdības autoceļu fonda līdzekļi tiek 
atspoguļoti pamatbudžetā un tie 2019.
gadam kā valsts mērķdotācija piešķirti 
2018.gada līmenī, 1 miljona eiro apmē-
rā. 

-Vispārējiem valdības dienestiem – 
izpildvaras uzturēšanai kopumā plā-
noti 4,9 miljoni eiro, kas sastāda 19 % 
no visiem pašvaldības budžeta izdevu-
miem. Izdevumi neparedzētiem gadīju-
miem – 100 000 eiro. 

Daugavpils novada budžeta ilgtermi-
ņa saistības kopā ar bankas noteikta-
jiem procentiem sastāda 19,6 miljonus 
eiro, no kuriem 2019. gadā jāatmaksā 
1,5 miljoni eiro. Saistību apjoms pro-
centos no pamatbudžeta ieņēmumiem 
bez mērķdotācijām sastāda 7,25 %. 

Uz šo brīdi apstiprinātais novada 
2019. gada budžets vērtējams kā paš-
valdības funkciju pildīšanai nepiecie-
šamo uzturēšanas izdevumu un dažā-
du uzsākto ES atbalsta fondu projektu 
īstenošanai nodrošinošs, kas tālāk ne-
pieciešams novada ekonomiskajai at-
tīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabojumiem. 

Ziņojumu par 2019. gada novada 
pašvaldības budžetu domes sēdē snie-
dza Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna 
Timšāne.
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Daugavpils novada VPVKAC pērn sniegti 1010 pakalpojumi un konsultācijas 
Valsts un pašvaldību vienotais klien-

tu apkalpošanas centrs (VPVKAC) 
Daugavpils novadā darbojas no 2015. 
gada, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju 
saņemt pakalpojumus vienkopus tuvāk 
savai dzīvesvietai. Lai saņemtu valsts 
iestāžu pakalpojumus, Daugavpils 
novada iedzīvotājiem vairs nevajag 
doties uz katru valsts iestādi atsevišķi, 
daļu pakalpojumu var saņemt Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Skolas ielā 17, 
Špoģi, Višķu pagastā (Višķu pagasta 
pārvaldes ēkā).

VPVKAC sniedz pakalpojumus 
un konsultācijas VID, LAD, LDC, 
VSAA, UR, VZD, NVA, PMLP un 

VDI jautājumos. 2018. gadā klien-
tu apkalpošanas centrā sniegti 
1010 pakalpojumi un konsultācijas. 
Pieprasītākie pakalpojumi ir saistīti 
ar Valsts ieņēmumu dienestu – 
EDS sistēmā iesniegtas 159 gada 
ienākumu deklarācijas, iesnieg-
tas 34 elektroniskās algas nodokļu 
grāmatiņas, 50 personām sagat-
avoti pieteikumi Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmas (EDS) 
lietošanai. Tāpat aktīvi tikuši izman-
toti Lauku atbalsta dienesta pak-
alpojumi (316), Lauksaimniecības 
datu centra pakalpojumi (50), Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras 
pakalpojumi (elektroniski iesniegtas 

124 slimības lapas), kā arī portālā lat-
vija.lv sniegtas 129 konsultācijas.

Tuvākajā laikā VPVKAC klientiem 
būs iespēja izmantot jaunus pakal-
pojumus - pieteikties Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras (e-asis-
tents) pilnvarotajam e-pakalpojumam. 
Tas būs e-pakalpojums, kuru fi zis-
kas personas vārdā varēs pieteikt 
vienotā klientu apkalpošanas centra 
darbinieks uz pilnvarojuma pamata, 
ja fi ziskai personai nav pieejami per-
sonas elektroniskās identifi kācijas 
līdzekļi.  Tāpat VPVKAC nodrošina 
konsultācijas un praktisku palīdzību e-
adreses izveidošanā un lietošanā.

Informācija uzziņām un dar-

binieks, kurš palīdzēs saņemt visus 
iepriekšminētos pakalpojumus ir 
VPVKAC speciāliste Ruta Grustāne. 
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, 
līdzi jāņem personu apliecinošs do-
kuments – pase vai identifi kācijas 
karte. Lai saņemtu e - pakalpojumu, 
nepieciešams autentifi cēties ar savu in-
ternetbanku, eID karti vai elektroniskā 
paraksta viedkarti.

Vairāk informācijas - www.viski.lv/kac/

Elza Pučko

Noteica atbalstāmās studiju specialitātes stipendiju konkursam
Arī nākamajā, 2019./2020. mācību 

gadā tiks turpināta jau līdz šim sevi 
pozitīvā gaismā pierādījusī Daugav-
pils novada jauno speciālistu piesais-
tes programma ar pašvaldības stipen-
diju fondu. Tā tika ieviesta 2016. gadā, 
un paredz, ka ik gadu tiek aptaujāti 
novada uzņēmēji, lai noteiktu prioritā-
rās profesijas, savukārt stipendijai var 
pieteikties jebkurš novadā deklarētais 
studējošais, kurš uzsāk vai turpina 
studēt kādā no pašvaldības atbalstā-
majām specialitātēm. Kopš program-
mas sākuma, stipendijām tādās spe-
cialitātēs kā veterinārārsts, pārtikas 
un dzērienu tehnoloģiju inženieris, 
agronoms ar specializāciju laukkopī-
bā, ciltslietu zootehniķis, inženieris 
būvniecībā un ārsts pieteikušies 9, no 
kuriem viens savu dalību pārtrauca, 
viens tika noraidīts, jo pieteicās specia-
litātei, kas nebija noteikta kā prioritā-
rā. Programmas īstenošanas gaitā šo 
gadu laikā apgūts fi nansējums 17 500 
eiro apmērā.  

Programma pa šo laiku ir novadam 
nodrošinājusi divus jaunos specialis-
tus. Viens no tiem strādā Višķu pagas-
ta AS “Latgales Bekons” par pārtikas 
tehnologu, savukārt otrs – Demenes 
pagasta zemnieku saimniecībā “Meža 
ceļš” par vetārstu. 

Izvēloties specialitātes, tika ņemts 
vērā arī jauno speciālistu piesaistes 
programmas fi nansiālais nodrošinā-
jums, kas šoreiz nedrīkst pārsniegt 16 
500 eiro, no kuriem 8500 eiro ir esošo 
saistību nodrošināšanai un 8000 eiro 4 
jauniem stipendiātiem. Šobrīd pašval-
dības stipendijas saņem 4 stipendiāti, 
ko ceram šogad palielināt līdz 8. 2019. 
gadā neviens no esošajiem stipendiā-
tiem neabsolvēs programmu.  

Lai noteiktu atbalstāmās studiju 
specialitātes, tika aptaujāti 223 no-
vada uzņēmēji. No šiem uzņēmējiem 
atsaucās septiņi, kuriem vajadzīgi spe-
ciālisti. Jaunos specialistus nākamajā 
mācību gadā savā paspārnē būtu gata-
vi ņemt 7 uzņēmumi, tomēr jāatzīmē, 
ka stipendiāts var brīvi izvēlēties uzņē-
mumu, ar kuru slēgt vienošanos.

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmu-
mu un noteica sekojošas 2019./2020. 
mācību gadā atbalstāmās augstākās 
izglītības studiju specialitātes un stu-
dējošo skaitu, kuriem var tikt piešķir-
tas Daugavpils novada pašvaldības 
stipendijas.

Kā pirmā augstākās izglītības studi-
ju specialitāte tika atbalstīta Inženier-
zinātne. Šajā specialitātē stipendijai 
var pieteikties divi topošie speciālisti, 
kuri ir vismaz 1. kursa studenti. 

Otrā atbalstāmā specialitāte ir Lauk-
saimniecības speciālists ar specializā-
ciju agronomijā. Atbilstošā specialitātē 
stipendijai varēs pieteikties divi topo-
šie speciālisti, kuri identiski pirmajai 
atbalstāmajai specialitātei ir vismaz 1. 
kursa studenti. 

Tāpat kā citus gadus, stipendiju va-
rēs saņemt jebkura kursa studējošie 
bakalaura un maģistra profesionālajās 
vai akadēmiskajās studijās. Ikmēne-
ša stipendijai konkursa kārtībā varēs 
saņemt studējošais, kura deklarētā 
dzīvesvieta ir Daugavpils novadā vai 
kurš absolvējis Daugavpils novada vi-
dusskolu neatkarīgi no deklarētās dzī-
vesvietas, un kurš studē attiecīgo spe-
cialitāti un sekmju vidējā atzīme nav 
zemāka par 6 ballēm, kā arī pēc augst-
skolas absolvēšanas apņemas trīs ga-
dus nostrādāt pie Daugavpils novada 
uzņēmēja. Ja pretendentiem uz stipen-
diju būs vienādi sekmju izraksti, prio-
ritāri tiks atbalstīti bez vecāku gādības 
palikušie bērni, jaunieši no trūcīgām 
vai daudzbērnu ģimenēm. Pirms sti-
pendijas saņemšanas studējošais varēs 
slēgt divpusējo vienošanos ar uzņēmē-
ju, kurš garantēs, ka tas speciālistu 
gaidīs un pēc absolvēšanas nodrošinās 
ar darba vietu. Uzņēmēji drīkstēs sav-
starpēji kooperēties, gadījumos, ja šāds 

speciālists ir vajadzīgs vairākiem uzņē-
mējiem.

Stipendijas apmērs būs atkarīgs no 
studiju gada – 1. kursā studējošam tiks 
maksāts 150 eiro mēnesī, 2. un 3. kursa 
studentam – 200 eiro mēnesī; 4. kursa 
un augstāko kursu studējošiem, kā arī 
maģistra studiju programmā  studējo-
šajam  – 250.00 eiro mēnesī. Studējo-
šais, ievērojot Saistošajos noteikumos 
ietvertās prasības, stipendiju varēs sa-
ņemt visu studiju laiku bez pārtrauku-
ma. Pastāvēs arī tā saucamā “Vienrei-
zējā stipendija” 2000 eiro apmērā, kas 
tiks izmaksāta pēdējo kursu studen-
tiem. Atšķirībā no ikmēneša stipendi-
jas, šai stipendijai pieteikties var arī 
topošais speciālists no citiem novadiem 
un izglītības iestādēm.

Saskaņā ar pieņemto lēmumu tika 
noteikts uzdot Stipendiju piešķiršanas 
komisijai izsludināt Daugavpils nova-
da pašvaldības stipendiju konkursu 
2019./2020. mācību gadam ar doku-
mentu iesniegšanas termiņu līdz šī 
gada 1. septembrim.

 Olga Davidova

Tiks turpināta skolēnu vasaras nodarbinātības programma 
Daugavpils novads Skolēnu vasa-

ras nodarbinātības programmu īste-
no jau kopš 2013. gada. Šogad tā tiks 
organizēta jau 7. gadu pēc kārtas. 
Programma šo gadu gaitā ir pierādī-
jusi savu dzīvotspēju un savu popu-
laritāti spējusi nosargāt visus gadus 
vienlīdz augstā līmenī. Lai arī gribē-
tāju pulks, kas vēlas iesaistīties prog-
rammā, ir krietni lielāks par piedā-
vāto darba vietu skaitu, pērn iespēja 
strādāt vasaras periodā tika sniegta 
131 skolēnam. Īpaši programmā tika 
atbalstīta lauksaimniecība, jo tā no-
vadā ir dominējošā nozare, kuru pār-
stāv vairākas spēcīgas saimniecības. 

Primārais programmas mērķis ir 
nodarbinātības veicināšana. Vēl jop-
rojām apmēram 24 procenti jauniešu 
nespēj atrast darbu, jo viņiem trūkst 
pirmās darba pieredzes, savukārt bez 
tās uzņēmējiem darbinieki nav īpaši 

vajadzīgi. Uzņēmējam pat ir riskan-
ti ņemt darbā tādu jaunieti, kuram 
nav nekādas pieredzes, kurš pilnī-
bā nepārzina darba kultūru. Līdz ar 
to, īstenojot vasaras nodarbinātības 
programmu, jauniešiem tiek dota ie-
spēja strādāt dažādās nozarēs. Prog-
ramma gan nosaka, ka skolēnus ne-
drīkst nodarbināt darbos, kas saistīti 
ar paaugstinātu risku viņu drošībai, 
veselībai, tikumībai un attīstībai. 

2018. gadā tika novērots, ka jau-
nieši mērķtiecīgi izzin dažādas pro-
fesijas, papildinot savu pieredzi un, 
meklējot sev piemērotāko, piemēram, 
vienu gadu strādā tūrisma nozarē 
viesu namā, citu gadu – mazumtirdz-
niecībā. Vasaras darbs skolēniem ir 
skola, tā ir viņu pirmā darba piere-
dze. Arī novada zemniekiem un uz-
ņēmējiem, kas nodrošina skolēniem 
darbu vasaras periodā, ir zināma 

priekšrocība. Darbu vadītājs ir kā 
skolotājs – māca darba kultūru un 
disciplīnu, un ļoti iespējams kāds no 
šiem jauniešiem ir viņu potenciālais 
darbinieks. 

Iepriecina tas, ka programmas ie-
tvaros ir izdevies izveidot ilgstošu 
sadarbību ar uzņēmējiem, nodrošinot 
skolēniem arvien jaunas darba vie-
tas. 2018. gadā uzņēmēji radīja 152 
vakances jauniešiem. Vēl 28 vakan-
ces tika piedāvātas pašvaldības ies-
tādēs.  

Neapšaubāmi, skolēniem svarīgs 
faktors ir iespēja nopelnīt kabatas 
naudu. Daudzi no skolēniem atzinu-
ši, ka nopelnīto naudu izlieto kādam 
sen iecerētam pirkumam, daudziem 
no jauniešiem vasaras darbos nopel-
nītā nauda lieti noder, gādājot preces 
jaunajam mācību gadam. 

2018. gadā programmas īstenoša-

nai no novada pašvaldības budžeta 
tika atvēlēti 30 tūkstoši eiro, kuri 
izlietoti algām valstī noteiktās mini-
mālās algas apmērā, kā arī kompen-
sācijām par neizmantoto atvaļināju-
mu un piemaksām. Savukārt darba 
devējs sedz sociālās apdrošināšanas 
iemaksas. Bez tam nosacījumi pa-
redz, ka darba devējs var vēl skolē-
nam piemaksāt.

No 25. februāra līdz 5. aprīlim dar-
ba devēji var pieteikt vakances šīs 
vasaras nodarbinātības programmai, 
savukārt no 10. aprīļa līdz 9. maijam 
skolēni varēs pieteikties uz izsludi-
nātajām vakancēm. Darbs skolēniem 
tiks piedāvāts laika posmā no 3. jūni-
ja līdz 30. augustam. 

Jāzeps Krukovskis
Attīstības pārvaldes

 Komercdarbības konsultants
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Par Būvniecības valsts kontroles biroja konstatētajiem trūkumiem pašvaldības ēkās
Daugavpils novada domes Komunā-

lās nodaļas vadītāja Olga Sokolovska 
domes deputātus informēja par Būv-
niecības valsts kontroles biroja konsta-
tētajiem trūkumiem pašvaldības ēkās.

2017. un 2018. gadā Būvniecības 
valsts kontroles birojs (BVK), atbilsto-
ši savām funkcijām un pienākumiem, 
Daugavpils novadā veica publisko ēku 
pārbaudi. Tika pārbaudīta ēku mehā-
niskā stiprība un stabilitāte, lietošanas 
drošība un vides pieejamība, uguns-
drošība, higiēnas, veselības un vides 
aizsardzības prasības, ēkas iepriekšējā 
apsekošanu, ēkas ekspluatācijas doku-
menti, ēkas būvdarbu dokumentācija/
patvaļīga būvniecība. Par konstatē-
tajiem trūkumiem pašvaldībai tika 
sniegti atzinumi.

Tika pārbaudīta Ambeļu skola (brīvā 
laika pavadīšanas centrs), Demenes 
administratīvā ēka Kumbuļos, Dau-
gavpils novada domes ēka, Naujenes 
kultūras centrs, kā arī virkne izglītības 
iestāžu ēku – Naujenes pirmsskolas iz-
glītības iestāde, Naujenes pamatskola, 
Salienas vidusskola, Medumu pamat-
skola, Nīcgales pirmsskolas izglītības 
iestāde, Nīcgales pamatskolas ēka, 
Zemgales vidusskola, Silenes pamat-
skola, Višķu tehnikuma mācību kor-
puss Nr. 2, Medumu internātpamat-
skola, Vaboles vidusskola (abas skolas 

ēkas) un Kalupes pamatskola.
Atzinumos konstatēti dažādi trū-

kumi vai nepilnības. Naujenes pirms-
skolas izglītības iestādē “Rūķītis” 
konstatēti koka konstrukciju mezglu 
savienojumu trūkumi un bojājumi, kas 
radušies no mitruma un ventilācijas 
trūkuma skolas jumtā. Jumta bojāti 
koka statņu posmi daļēji ir nomainīti 
2018. gadā. Naujenes PII veikta papil-
dus tehniskā apsekošana un pasūtīta 
tehniskā dokumentācija jumta atse-
višķu statņu nomaiņai un nostiprinā-
šanai. Šo darbu veikšanai 2019. gada 
budžetā ir paredzēti 39 500 eiro.

2019. gada budžetā pieprasīti arī 
fi nanšu līdzekļi 16 949 eiro apmērā 
Zemgales vidusskolā konstatēto seku 
novēršanai.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar MK notei-
kumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, 
ekspluatācijā nodotas publiskās ēkas 
īpašniekiem ir pienākums veikt ēkas 
tehnisko apsekošanu ne retāk kā rei-
zi 10 gados. Pērn pašvaldība uzsākuši 
izglītības iestāžu ēku tehnisko apseko-
šanu. Apsekotas tika divas Medumu 
pamatskolas ēkas, trīs Zemgales vi-
dusskolas ēkas, Nīcgales PII, Salienas 
vidusskola un Mācību korpuss Nr.2 
Višķu tehnikumā ciemā. Konstatē-
ti trūkumi, galvenokārt, saistībā ar 
ugunsdrošības prasībām, zibensaiz-

sardzību un iekšējiem elektroapgādes 
tīkliem. Šogad pašvaldības budžetā 
iezīmēti vēl 20 000 eiro nākamo sešu 
skolu tehniskajai apsekošanai un būv-
niecības ieceres dokumentu izstrādei 
konstatēto trūkumu novēršanai.

Savukārt Būvniecības valsts kon-
troles birojs 2019. gadā plāno turpināt 
veikt publisko ēku pārbaudi Daugav-
pils novada teritorijā, apsekojot Lau-
cesas un Randenes pamatskolu, vairā-
kas pagastu pārvaldes ēkas – Demenē, 
Kalkūnē, Kalupē, Laucesā, Nīcgalē, 

Skrudalienā, Vecsalienā, Medumos, 
Vabolē un Taborē, pašvaldības izklai-
des pasākumu publiskās ēkas – Kul-
tūras centru “Vārpa”, kultūras namus 
Biķerniekos, Demenē, Dubnā, Salie-
nā, Naujenes kultūras centru, Sven-
tes Tautas namu, Skrudalienas brīvā 
laika centru, kā arī Naujenes Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
centru Vecstropos. 

Elza Pučko

A/S “Latgales Bekons” iegūst tiesības izmantot 
preču zīmi “Zaļā karotīte” 

A/S Latgales Bekons ieguvis tiesības 
izmantot nacionālo preču zīmi “Kva-
litatīvs produkts”, ikdienā dēvētu par 
“Zaļo karotīti”, kas Latvijā zināma jau 
vairāk kā 10 gadus. Par “Zaļās karo-
tītes” produktiem atzīti A/S Latgales 
Bekons atdzesēti cūku pusliemeņi un 
atdzesēta sadalīta cūkgaļa. 

Zaļā karotīte tiek piešķirta produk-
tiem, kuri tiek ražoti Latvijā no vietē-
jām izejvielām un atbilst paaugstinā-
tām kvalitātes prasībām. Šī  kvalitātes 
zīme atrodama uz aptuveni 650 dažā-
diem Latvijā ražotiem produktiem. Tā 
apliecina, ka produkti atbilst visām 
NPKS prasībām, kuras ir augstākas 
nekā Eiropas Savienības un Latvijas 
Republikās normatīvajos aktos noteik-
tās. Produkti nesatur ĢMO un sintē-
tiskās krāsvielas, kā arī regulāri tiek 
pārbaudīti.

A/S “Latgales Bekons” ir izveidota uz 
cūkkopības kompleksa “Lukna” bāzes, 
kas tika nodota ekspluatācijā 1976.
gadā. Eiropas Savienības sertifi cēta 
kautuve un gaļas pārstrādes cehs no-
drošina akciju sabiedrības «Latgales 
Bekons» tirdzniecības vietas un citus 
Latvijas tirdzniecības tīklus ar augstas 
kvalitātes cūkgaļu un tās izstrādāju-
miem.

Par spīti tam, ka 2017. gada jūlijā 
uzņēmumu smagi skāra Āfrikas cūku 
mēris, kā rezultātā nācās likvidēt vai-
rāk nekā 6000 cūku, uzņēmuma valdes 
priekšsēdētāja Anna Tenisa nepadevās 
un turpināja aktīvi darboties, atklājot 
jaunu gaļas pārstrādes cehu un pama-
zām atjaunojot gaļas lopu audzēšanu.

Vaboles vidusskolā darbu uzsāka sporta skolas 
volejbola treniņu grupa 

Uz pirmo treniņu bija atnākuši 14 
jaunāko klašu skolēni, bet gribētāju 
nodarboties ar volejbolu ir daudz vai-
rāk. Bērni pēc treniņa jutās noguruši, 
bet apņēmīgi turpināt nodarbības. 

Ļoti ceram, ka volejbols iedzīvosies 
Daugavpils novada Sporta skolā un 
Daugavpils novadā! 

Sporta skolas direktors Jānis 
Skrinda aicina arī citu pagastu bēr-
nus pieteikties gan volejbola, gan 
vieglatlētikas, boksa un brīvās cīņas 
treniņu grupās, kuras darbojas nova-
da teritorijā. Informāciju par tām var 
atrast Sporta skolas sadaļā Daugav-
pils novada mājas lapā www.daugav-
pilsnovads.lv

Jānis Skrinda
Sporta skolas direktors

Februārī savu darbību sākusi Vabo-
les vidusskolas jaunizveidotā volejbo-
la grupa. Volejbola grupa tika izvei-
dota pēc Daugavpils novada Sporta 
nodaļas un Sporta skolas iniciatīvas. 
Pagājušā gada beigās novada domes 
deputāti atbalstīja priekšlikumu līdz 
programmas akreditācijai piešķirt 
līdzekļus treneru apmaksai un sāku-
ma inventāra iegādei.

Par nodaļas treneri tika uzaicināts 
Daugavpils Universitātes Sporta un 
sociālo zinību programmas students 
Lauris Keišs, kurš ikdienā spēlē arī 
Credit24 meistarlīgā Daugavpils 
Universitātes komandā, bet, tā kā 
Laurim vēl nav pieredzes trenera 
darbā, tad pirmajā laikā viņam pa-
līgā brauc arī pieredzējis Daugavpils 
pilsētas sporta spēļu skolas treneris 
Andris Adamovičs. 
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 Anita Zarāne: „Visi man labi bija, ja es pati laba biju”
Anita Zarāne Daugavpils novada Kultūras 

centra “Vārpa” jaukto kori “Latgale” vada 
kopš 2001. gada. Iespēju vadīt kori viņa sa-
vulaik saņēmusi kā dāvanu no savas mīļās 
skolotājas Terēzes Brokas. Anita dzimusi 
Preiļu rajona Vanagos (tagadējais Vārkavas 
novads), muzikālo izglītību ieguvusi sākot-
nēji Līvānu Bērnu mūzikas skolā, tad Dau-
gavpils mūzikas vidusskolā un Daugavpils 
Universitātē. 

-Vai muzikalitāte ir jau ielikta šūpulī? 
Vai dzimtā daudzi saistīti ar mūziku?

A.Z.: Profesionāli, neviens. Manai mam-
mai ir ļoti skaista balss, viņa agrāk ir dzie-
dājusi ansamblī, korī.  Tētis, mācoties Maltas 
sovhoztehnikumā, ir dziedājis un spēlējis 
pūtēju orķestrī, lai gan viņam nav muzikā-
lās izglītības. Pēc nostāstiem zinu, ka manas 
vecmammas brālis, kurš ir kritis pie Lubā-
nas ezera, savulaik ir spēlējis ermoņikas. Arī 
otrs vecmammas brālis, kurš kopā ar savu 
mammu tika izsūtīts uz Sibīriju (viņa arī at-
dusās Sibīrijā), prata spēlēt šo instrumentu. 
Tas viss gan bija pašdarbības līmenī, ģimenē 
neviens nav profesionāls mūziķis. Es mācījos 
3. klasē, kad tētis aizveda mani uz mūzikas 
skolu, kurā stājoties izpildīju latviešu tautas 
dziesmu „ Maza, maza meitenīte”. Solfedžo 
skolotāja vēlējās, lai es spēlēju vijoli, bet tētis 
esot atteicis, ka labāk, lai lauku bērns spē-
lē klavieres, nevis čīgā vijoli.  Tā es Līvānos 
apguvu klavierspēli. Jāteic, ka šeit tika likti 
labi pamati manai turpmākajai mūzikas iz-
glītībai.

Tētim tuvs bija arī akordeons, kura spēli 
viņš apguva pēc dzirdes. Kopā ar viņu četrro-
cīgi spēlējām klavieres. Vēlāk notika nelaime, 
tētim līdz pusei tika nogriezti divi pirksti, un 
muzicēšanai tika pielikts punkts. Atceros, ka 
kādu dienu tētis pavēstīja, ka man ir jāspēlē 
arī akordeons. Laukos taču jāprot uzspēlēt šo 
instrumentu! Kādās kāzās Rīgā viņš bija aiz-
runājis lietotu Weltmeister akordeonu. Toreiz 
vēl gāju pamatskolā, kad mēs braucām uz Rī-
gu un tētis par bargu naudu to iegādājās. At-
braucām mājās un viņš man sāka skaidrot, 
kā jāspēlē – ar labo roku bija vienkārši, bet ar 
kreiso, vienīgais , ko viņš mācēja pateikt, ka 
tur , kur ir „bedrīte”, ir nots do,. Īsti nesapro-
tu, kādā veidā, pirksti paši spēlēja! Krietni 
vēlāk radās nojausma, kā tie basi izkārtoti. 
Arī tad, kad iestājos mūzikas skolā, biju ti-
kai nedēļu gājusi sagatavošanas nodarbībās 
un lāga nepazinu vēl notis, bet, kad istabā 
ienesa jaunās klavieres „Rīga”, piegāju un ar 
abām rokām nospēlēju “Sanāciet, sadziediet, 
sasadancojiet!”. Patiesībā, līdzīgi man bija ar 
lasīšanu. Četru gadu vecumā paņēmu Preiļu 
rajona avīzi “Ļeņina karogs” un sāku teko-
ši lasīt, lai gan burti vēl netika mācīti. Kad 
mamma pārnāca no darba, bija nesapratnē, 
kas notiek, jo kaimiņu tante pavēstījusi, ka es 
lasu. Mamma iedomājusies, ka esmu samācī-
ta izlasīt kādus teikumus, bet, kad rokās pa-
deva citu avīzi, saprata, ka nekas nav mācīts 
- bērns vienkārši lasa. Tāpēc laikam, ir dažas 
lietas, ko nespēju izskaidrot, kā es to darīju.

Mūsu ģimenē dziedāšana ir lielā godā. Kad 
80.gadu beigās tika organizēta Latvijas dzie-
došo ģimeņu kustība “Spiets”, piedalījāmies 
tajā no pirmās reizes. Uzstājāmies “Spieta” 
koncertos Preiļos, Daugavpilī, Ludzā, Liel-
vārdē, fi lmējāmies televīzijā Zaķusalā. Dau-
dzus no „Spieta” ģimenēm mūsdienās var 
sastapt, darbojoties mūzikas sfērā - Reiniku 
ģimene, mani novadnieki Vaivodu-Kārklu ģi-
mene un citi. Tā bija skaista pieredze.   

-Tad jau tas bija loģisks solis kļūt par 
kordiriģenti?

A.Z.: Tā varētu likties. To, ka būšu skolo-
tāja, zināju kopš 4. klases.  Cits jautājums – 
kāda. Dilemma bija starp latviešu valodu un 
matemātiku, jo biju teicamniece daudzos mā-
cību priekšmetos. Mūzika pat prātā nenāca. 
Lai mūzika nepaliktu novārtā, vecākā māsa 
ierosināja, ka es varētu mācīties par sākum-
skolas skolotāju, jo toreiz Daugavpils Univer-

sitātē sākumskolas skolotāji varēja apgūt arī 
mūzikas priekšmetu. 

Lai es varētu pabeigt mūzikas skolu, pēc 
pamatskolas man bija vēl viens gads jātur-
pina mācīties Līvānu 1. vidusskolā. Tas bija 
pašsaprotami, ka ir jāabsolvē vidusskola un 
tālāk ceļš uz augstskolu. Pienāca mūzikas 
skolas izlaidums, un mana klasesbiedrene, 
kura mērķtiecīgi gatavojās iestāties Daugav-
pils mūzikas vidusskolā vijolniekos, ierosinā-
ja: “Anita, brauc ar mani!”. Es piekritu. Toreiz 
gan tik vienkārši nebija izņemt dokumentus 
no vidusskolas, ar tēti pat braucām uz bēr-
nu komisiju Preiļos, lai skaidrotu, kāpēc tiks 
pārtrauktas mācības. Vecāki bija pret manu 
ieceri. 15 gadu vecs bērns no laukiem dosies 
kaut kur projām! Mamma bija lielā izmisu-
mā, viņa cerēja, ka es neizturēšu konkursu. 
Pēc eksāmeniem viņa sagaidīja mani no au-
tobusa un cerīgi jautāja, ka varbūt tomēr ne-
esmu tikusi. Tiku. Tā sākās mans ceļš uz pro-
fesionālo mūziku. Iestājos kora diriģēšanas 
specialitātē. Todien, kad atbraucu uz konsul-
tāciju, Terēze Broka bija Rīgā, nokļuvu pie 
Vandas Drobis - Drobiševskas, pie viņas arī 
četrus gadus apguvu kordiriģēšanu. Paralē-
li dziedāju pie Terēzes korī “Rūta”. Mūzikas 
skolā man teica, ka nevar būt pianists ar tik 
īsiem pirkstiem, mūzikas vidusskolā – ka 
man rokas par īsu diriģēšanai. Tādi kā mājie-
ni, ka neesmu īsts mūziķis. (Smejas). 

Sākums Daugavpilī bija ļoti grūts. Lauku 
bērns tālu prom no mājām. Pirmo mēnesi 
katru rītu cēlos ar domu, ka ņemšu doku-
mentus laukā, jo gribu atgriezties pie ve-
cākiem. Patiesībā, es joprojām esmu tāds 
“mājas bērns” – man ir vajadzīgs kontakts ar 
vecākiem, nepieciešams viņus apciemot, kat-
ru rītu uzzvanīt vecākiem - tas ir sava veida 
rituāls. Lūzumu pārvarēju, laiku aizpildot ar 
mācībām. Uzskatu, ka Daugavpils mūzikas 
vidusskola ir tā izglītības iestāde, kurā es vis-
vairāk ieguvu mūzikas ziņā. Mums bija ga-
ri vakari muzicējot un diriģējot, vēlu nācām 
mājās. Piepildīju sevi tādā veidā un nebija 
laika skumt par mājām. Pēc četriem gadiem 
iestājos Daugavpils Universitātē mūzikas 
skolotājos, to pabeidzu, iegūstot mūzikas 
skolotāja un kora priekšmetu skolotāja kva-
lifi kāciju. Domāju, ka mani var apskaust, jo 
katru gadu es diriģēšanu apguvu pie cita pa-
sniedzēja, katrs sniedzis savu pienesumu. To 
triju pasniedzēju vidū bija arī Terēze Broka. 
Darīju visu, lai tiktu tieši pie viņas. 

-Ar ko viņa izcēlās citu pasniedzēju 
vidū?

A.Z.: Grūti izskaidrot. Biju sev iegalvojusi, 
ka man vajag tikt tieši pie viņas. Es viņu bi-
ju daudz vērojusi un mani pie viņas burtiski 
vilka. Viņai piemita mātišķums, viņa bija kā 
Latgales mātes simbols. Acīs mīļums un sir-
snība. Kopš 1994. gada es turpināju dziedāt 
pie viņas korī “Latgale”. Es pie Terēzes “pieli-
pu”, mums bija ļoti sirsnīgas attiecības. Kad 
korim bija 40 gadu jubileja, es teicu, ka man 
ir trīs mammas – mana īstā mamma, Terē-
ze kā Daugavpils mamma un, no ļoti seniem 
kora laikiem, kora mamma ir Līde Vanaga, 
pie kuras es arī bieži ciemojos. Mēs ar viņu 
sen kontaktējamies, arī tāpēc, ka vienu brīdi 
Nīcgalē vadīju folkloras kopu. 

-Pirms 18 gadiem Terēze Broka kori 
“Latgale” nodeva Tavās rokās. Kas bija 
grūtākais, uzsākot šo darbu?

A.Z.: Ļoti labi atceros pirmo mēģinājumu 
korī, kad kļuvu par vadītāju. Cilvēku nebija 
daudz, mēs gatavojām dziesmu repertuāru 
Dziesmu un deju svētkiem “Rīga 800”. Man 
bija lielas bailes. Lai gan koristi māja ar gal-
vu, ka viss ir kārtībā, cīnījos tikai ar vienu 
domu – pēc tāda lielcilvēka kā Terēze, atnā-
kusi kaut kāda knisle. Uztraukums bija arī 
pirmajās kora skatēs. Atceros, ka sajutu lielu 
atvieglojumu, kad pēc viena pasākuma manā 
pirmajā darba gadā, diriģente Aira Birziņa 
izteicās, ka viņai simpatizē kora “Latgale” 
meitene (domājot mani).  Man vienmēr ir ap-

ziņa, ka tas ir Terēzes koris un mani salīdzi-
na, kas ir saprotams. Visu laiku domāju, ka 
nedrīkstu viņu pievilt.  

Pirmos septiņus gadus “Latgalē” es biju 
vienkārši koriste. Spilgtā atmiņā kora kolek-
tīva pirmais lidojums uz Linčepingu Zvied-
rijā. Katrs dzīvojām savā istabiņā, nesapra-
tām, kā ūdens krānus atgriezt. (Smejas). 
Mūs iesēdināja divstāvu autobusā, aizveda 
pusdienās, kur pasniedza lielu sautētu lasi. 
Tas bija 90. gadu vidus un mums mutes bija 
vaļā. Pilnīgs kultūršoks. Tad jau bija pirmās 
krāsainās fotogrāfi jas un gribējās bildēties 
pie katra krūma un koka. Tagad šķiet smiek-
līgi, bet toreiz tas bija ekskluzīvi.

-Ar ko ir vieglāk strādāt – bērniem, 
jauniešiem vai pieaugušajiem? Vai pie-
ejas atšķiras?

A.Z.: Katram ir sava specifi ka. Mazākie 
bērni manā pamata darba vietā mācās 5. kla-
sē. Viņi ir atvērtāki, mīl pieskriet, apčamdīt, 
iedot konfekti. Tāpēc kora “Latgale” jubilejas 
koncertā uzstājās arī manas skolnieces, jo 
esmu viņām pieķērusies. Vēlākās klasēs ir 
pusaudžu posms, tur jau ir sava specifi ka. Es 
ļoti labi jūtos ar saviem vidusskolēniem, īpaši 
ar saviem ģimnāzijas jauktā kora “Dveiņuva” 
dalībniekiem. Arī absolventi, iespēju robežās, 
piezvana, uzraksta un apciemo. 

Pieaugušie ir visnopietnākā lieta. Viņi ir ar 
savu harizmu, gudrību, patiesībā, man pašai 
ir daudz no viņiem jāmācās. Arī korī man ir 
draudzenes, par spīti gadu atšķirībām. Tikai 
tāpēc, ka esmu vadītāja, nevēlos, lai no manis 
baidītos. Mani fascinē vairāk pazemība, nevis 
lepnība. 

-Tava “labā roka” korī ir kormeistere 
Olga Bančenkova. 

A.Z.: Jā. Olga uzsāka dziedātājas gaitas 
korī toreiz, kad vēl bija skolotāja Lāču pa-
matskolā. Tad bija mirklis, kad mūsu virsdi-
riģents uzrunāja vadību, ka koriem būtu vē-
lams kormeistars, jo līdz šim visu darīja viens 
cilvēks. Ņemt cilvēku no malas nebija loģiski, 
tāpēc meklēju starp savējiem. Tā kā mūsu 
korī ir maz profesionālu mūziķu, bija tikai di-
vas nopietnas kandidatūras – Lūcija Vaivode 
un Olga Bančenkova. Lūcija atteicās, jo viņa 
labāk jūtas folkloras žanrā. Olga piekrita un 
es par to ļoti priecājos. Viņa ir kora labais ga-
riņš un palīgs. Brīžiem viņa uzņemas pat pā-
rāk daudz! Viņa ir darbaholiķis - spēj izdarīt 
ļoti daudz, turklāt, ļoti kvalitatīvi. Olga man 
ir liels atspaids. 

- Tomēr arī Tavā dzīvē ir pazīstama 
folklora, aktīvi darbojoties Daugav-
pils Latviešu kultūras centra folkloras 
dziesmu un deju kopā “Svātra”? 

A.Z.: Folklorā es iesaistījos pakāpeniski. 
Pirmā saskare ar folkloru bija Terēzes laikā, 
kad gatavojāmies braucienam uz Zviedriju 
un viņa bija izdomājusi, ka ir jāuzdzied arī 
latviešu tautasdziesmas. No dažām koristēm 
viņa izveidoja sava veida folkloras grupiņu. 
Tad bija arī posms, kad Nīcgalē vadīju fol-
kloras kopu. Paralēli no 1996. gada uzsāku 
darboties arī “Svātrā”. Sākumā bijām folklo-
ras kopa, bet nu esam apvienojušies folkloras 
dziesmu un deju kopā. Koris “Latgale” ir ma-
na profesionālā ģimene, savukārt “Svātra” ir 
draugu kopa. Reizēm uz “Svātru” atnāk cil-
vēks no malas, bet viņš “nepielīp” pie mums, 
jo esam jau ļoti cieši saradojušies – mums ir 
kopīgas svinēšanas, kopīgi prieki, bēdas, iz-
braucieni. “Svātra” ir apvienojusi vairākas 
ģimenes, tostarp, tajā jau 14 gadus piedalās 
arī mans vīrs Raimonds. 

-Vai gadu gaitā latviešu vēlme dziedāt 
korī ir samazinājusies vai varbūt palie-
linājusies? Jūt kaut kādas izmaiņas?

A.Z.: Ar zilu skaudību var atcerēties tos no-
stāstus, ka agrāk koris brauca uz ārzemēm 
pat ar diviem autobusiem. Dzīve ir dzīve. 
Saprotam, ka daudzi cilvēki aiziet mūžībā, 
dzimstība ir zema. Ar cilvēku trūkumu sa-
skaras daudzviet. Gribētos cerēt, ka dziedā-
šana tomēr netiks atstāta novārtā. Es teiktu, 

ka tie cilvēki, kas ikdienā atrod laiku, lai 
nāktu uz mēģinājumiem, ir varoņi, īpaši to 
gribētos attiecināt uz amatieru koru dziedā-
tājiem. Vienkāršāk ir apsēsties mājās dīvānā 
un neko nedarīt. Ja cilvēks to nevēlas, viņu 
nav iespējams piespiest. 

Vīru balsu jautājums ir sāpīgs, to es redzu 
arī skolā. Ne visi puiši pēc balss lūzuma atsāk 
dziedāt. Man kā sievietei ir grūti likt saprast, 
kā viņiem tas būtu jādara, viņi vienkārši 
cenšas mani atdarināt. Iespējams, ar vīrieti 
pedagogu, zēniem būtu savādāk. Neticu, ka 
Daugavpils novadā vairs nav dziedošu pui-
šu. Gribētos, lai korī ir arī kuplāk pārstāvēti 
mūsu novadnieki, jo lielākā daļa „Latgales” 
dziedātāju šobrīd ir pilsētas iedzīvotāji. Tie, 
kas brauc no Daugavpils vai Ilūkstes nova-
da, nekad nav sūkstījušies, ka jāmēro ceļš. 
Pirmkārt, ir vēlme dziedāt un būt lepniem 
par savu dziesmu, Daugavpils novadu un 
Latgali. Tāpēc es mīļi aicinu dziedošos vīrus 
mūsu saimē. 

- Ar novadu Tevi tagad saista ne tikai 
profesionālā darbība, bet nu jau tās vari 
saukt par savām mājām?

A.Z.:  Jā. Neskatoties uz to, ka mums ir ve-
cāku mājas, doma par nelielu savas ģimenes 
mājiņu, kur “pieskarties zemei”, ilga daudzus 
gadus. Nevēlējāmies iegādāties vasarnīcu, 
kur kaimiņš pie kaimiņa. Tā kā mūsu vecāki 
dzīvo aiz Līvāniem, meklējām māju tajā pu-
sē. Pavisam nejauši atradām māju Līksnas 
pagasta Mīšteļu sādžā. Katru gadu vasarai 
izvirzām mērķi, ko jaunu gribētos redzēt sa-
vās “Kalnamājās”. Šo sešu gadu laikā esam 
uzbūvējuši lapeni, tikuši pie nelielas pirtiņas, 
ierīkojuši kanalizāciju un ūdeni mājā. Ar 
Vaboles dīvaino lietu meistara Vara Vilcāna 
gādību uzstādīta mājas norādes zīme un kru-
cifi kss. Protams,  mums ir mazdārziņš, sil-
tumnīcas, puķu dobes. Ļoti daudz darba šeit 
iegulda mans Raimonds, jo, citējot „Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā”- „mans Raimonds visu 
prot, viņam zelta rokas!” (Smejas) Šī māja  ir 
vieta, kur viņš var izpausties, piemēram, vie-
nā no mājas bēniņu istabām viņam ierīkots 
sava veida muzejs. Kā jebkurā mājā – darbs 
un ieceres nebeidzas. 

Mums apkārt dzīvo ļoti jauki cilvēki, arī 
mani bijušie skolēni. Pavisam netālu atrodas  
ilggadējās Daugavpils novada domes priekš-
sēdētājas Janīnas Jalinskas, vēsturnieka 
Henriha Soma mājas. Īpaši mīļa mums ir 
Kapaču ģimene, kura atsteigsies palīgā pat 
nakts melnumā. Un tādi cenšamies būt arī 
mēs paši, kā tai tautasdziesmā- „Visi man 
labi bija, ja es pati laba biju.”

Ar Anitu Zarāni sarunājās Elza Pučko

Pilnu interviju lasiet 
daugavpilsnovads.lv 
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Latgales un Vidzemes reģionu mākslas skolu 
Modes skate – konkurss “Priekšmets. Manta. Lieta.” 

Špoģu Mūzikas un mākslas skola 
jau piekto gadu organizēja Latgales 
un Vidzemes reģionu mākslas skolu 
Modes skati – konkursu. Šogad kon-
kursa tēma bija “Priekšmets. Manta.
Lieta”. Konkursa ideja ir pievērst uz-
manību netradicionālajai mākslai, ro-
sināt bērnu iztēli un spējas izmantot 
netradicionālus izejmateriālus, kā arī 
praktiski pielietot savas zināšanas 
mākslas darbu veidošanā. Jāpiebilst, 
ka gadu no gada konkursa dalībnieku 
mākslinieciskā kvalitāte, sniegums un 
radošā izdoma pieaug, kas krietni ap-
grūtina žūrijas darbu, nosakot labākos 
no labākajiem. 

Šogad jauno mākslinieku darbus 
vērtēja kompetenta žūrijas, kuras sa-
stāvā bija māksliniece Sandra Poplavs-
ka – Rimicāne, apģērbu modelētāja un 
māksliniece Baiba Priedīte, apģērbu 
dizainere Margarita Stoļarova, starp-
tautisko projektu koordinatore Gaļina 
Paniča (Baltkrievija) un Višķu pagasta 
pārvaldes vadītājs Jānis Proms.  Žūrija 
vērtēja tērpu izpildījuma tehniku, sa-
režģītības pakāpi un darba kvalitāti, 
materiālu izvēli un pielietojumu, idejas 
oriģinalitāti, māksliniecisko sniegumu 
un prezentāciju. 

Modes skatē tika pārstāvēta Špoģu 
Mūzikas un mākslas skola, Krāslavas 
Mākslas skola, Jura Soikāna Ludzas 
mākslas skola, Ropažu Mūzikas un 
mākslas skola “Redenpois”, Naujenes 
Mūzikas un mākslas skola, Preiļu Mū-
zikas un mākslas skola, Aglonas bērnu 
un jauniešu brīva laika pavadīšanas 
centrs “Strops”, Ilūkstes Mūzikas un 
mākslas skola, Daugavpils Dizaina un 
mākslas skola “Saules skola”, Ķekavas 
Mākslas skola, kā arī viesi no Baltkrie-
vijas – Šarkavščinas bērnu mākslas 
skola un Vitebskas rajona Janovičas 
vidusskola. 

Modes skates vērtēšana notika divās 
vecuma grupās – jaunākā grupa līdz 12 
gadiem un vecākā grupa no 12 gadiem 
un vecāki. Katrai vecuma grupai tika 
piešķirtas pirmās trīs vietas. Savu fa-
vorītu varēja noteikt arī skatītāji, pie-
šķirot Skatītāju simpātiju balvu. 

Audzēkņi demonstrēja tērpus, kuri 
tika veidoti, izmantojot kartonu, fl o-
māsterus, vienreizējās lietošanas trau-

nebaidīties no publikas un spēju sevi 
parādīt,” pārliecināta S.Poplavska –Ri-
micāne. 

Pasākuma noslēgumā tika sadalīti 
amatniecības meistara Valda Grebeža 
veidoto balvu komplekti. 

Jaunākā grupa (līdz 12 gadiem):
I vieta Špoģu Mūzikas un mākslas 

skola, kolekcija “T-ēra”
   II vieta Krāslavas Mākslas skola, ko-
lekcija “Stop time” 
   III vieta Preiļu Mūzikas un mākslas 
skola, kolekcija “Tādas lietas” 
Vecākā grupa (no 12 gadiem): 
  I vieta Daugavpils Dizaina un māks-
las skola “Saules skola”, kolekcija 
“Gaismas simfonija” 
  II vieta Vitebskas rajona Janovičas 
vidusskola (Baltkrievija), kolekcija 
“Рапсодия васильковых тонов”
  III vieta Špoģu Mūzikas un mākslas 
skola, kolekcija “Laika spogulis”

Skatītāju simpātijas balva – Špo-
ģu Mūzikas un mākslas skolas kolek-
cija “T-ēra”.

Balva “Pedagogs – mentors” – 
Jura Soikāna Ludzas Mākslas skolas 
skolotāja Iveta Ladusāne. 

Daugavpils Dizaina un mākslas sko-
la “Saules skola” kolekcijas “Gaismas 
simfonija” autores Jana, Anastasija, 
Teona un Evelīna stāsta, ka ideja pie-
lietot lampas pieder skolotājai Jeļenai 
Seļivanovai. Kolekcija tapa piecus mē-
nešus, tāpēc meitenēm ir īpašs prieks, 
ka ilgais darbs un pūles atmaksājās ar 
uzvaru. 

Gandarījumu par 1. vietu pauda arī 
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas jau-
nākās dalībnieces. Arī viņu kolekcijas 
“T-ēra” idejas ģenerators bija skolotā-
ja Anita Karpenko. Kolekcija tapa 3-4 
nedēļu laikā. ”Mums nebija uztrau-
kums uzstāties, bet bija uztraukums, 
kad sāka pasniegt balvas. Baidījāmies, 
ka paliksim bez apbalvojuma,” atzīst 
Maija, kura neslēpa patiesu prieku par 
augsto novērtējumu.

Elza Pučko

kus, elektroiekārtas, spuldzītes u.t.t. 
Pēc modes skates, kuru pavadīja ne-

viltoti skatītāju aplausi, žūrija devās 
ilgā apspriedē. Žūrijas priekšsēdētāja 
Sandra Poplavska – Rimicāne atzina, 
ka vērtēt un vienoties par uzvarētājiem 
nebija viegli. “Man ir patiess prieks, ka 
Višķos notiek tik vērienīgs pasākums 
ar lielu dalībnieku skaitu. Goda vārds, 
vērtēt bija ļoti grūti. Katrs ir centies, 

arī mērojis ceļu no tālām pilsētām un 
pat valstīm. Dažām kolekcijām bija vā-
jāks tehniskais izpildījums, bet toties 
ļoti oriģināla ideja. Skolotāji ir mala-
či, ka pierunā audzēkņus piedalīties 
skatē, īpašs prieks, ka iesaistās arī 
zēni. Piedalīšanās šādās modes skatēs 
sniedz jauniešiem māku un drošsirdī-
bu uzstāties publikas priekšā. Viņi ie-
mācās uz skatuves būt pārliecinošiem, 

Konkursā “No baroka līdz rokam” noteica skolu labākos vokāli instrumentālos ansambļus, 
instrumentālos kolektīvus un popgrupas

Daugavpils novada Kultūras centrā 
“Vārpa” norisinājās Latvijas izglītības 
iestāžu konkurss “No baroka līdz ro-
kam”. Konkursā piedalījās 16 kolektīvi 
no 12 novada izglītības iestādēm. Lai 
noskaidrotu, kuri būs labākie un nova-
du pārstāvēs Latgales reģiona kārtā, 
visus ansambļus vērtēja kompeten-
ta žūrija: Daugavpils novada Kultū-
ras centra “Vārpa” vokālā ansambļa 
“Stage On” vadītāja Tatjana Vucāne, 
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 
direktors Ruslans Margevičs, kā arī 
Daugavpils Latviešu kultūras centrs 
folkloras un deju kopas “Svātra” dzie-
dāšanas pasniedzēja Vita Viļevko. 

Jauniešu repertuārs konkursā bija 
dažāds un katrs izpildīja divus skaņ-
darbus. 

Rezultātā 1. pakāpe tika piešķir-

ta Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 
vokāli instrumentālajam ansamblim 
“Bulta” (sk. Viktors Ļeonovičs), Medu-
mu pamatskolas instrumentālajam an-
samblim “Con brio” (sk. Nataļja Ogur-
cova), Silenes pamatskolas popgrupai 
“Liesmiņa” (sk. Rozālija Almakajeva) 
un Naujenes pamatskolas popgrupai 
“Spurgaliņas” (sk. Līvija Koroļkova). 
Savukārt Augstākā pakāpe un arīdzan 
ceļazīme uz Latgales reģiona kārtu Rē-
zeknē piešķirta Vaboles vidusskolas 
folkloras kopai “Kanči”  (sk. Elga Kur-
siša). 

Jāsaka, ka pārsvarā skolās aktīvāk 
darbojas popgrupas, taču īpašu popula-
ritāti konkursā iegūst tieši vokāli ins-
trumentālie ansambļi un instrumentā-
lie kolektīvi. 

Vaboles vidusskolas folkloras kopa 
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“Kanči” tieši šādā sastāvā darbojas trīs 
gadus, taču kopa savu darbību iesāku-
si jau daudz agrāk. Dalībnieces teic, ka 
viņu panākumu atslēga viennozīmīgi 
ir prieks un emocijas, ko viņas saņem 
pašas un sniedz citiem. Visvairāk mei-
tenēm patīk dziedāt un izpildīt jautros 
gabalus, piemēram, polkas, kuras lab-
prātāk uzņem arī skatītāji. Folkloras 
kopas dalībniece Veronika atzīst, ka 
vērtīga, kopā muzicējot, ir arī pieredze. 

“Kanči” dalībnieces Žanete, Linda 
un Viktorija pavisam nesen ir izvei-
dojušas arī pašas savu popgrupu “Ko-
mēta”. Jāatzīst, ka meiteņu skanīgās 
balsis un snieguma maniere neatstāja 
vienaldzīgus daudzus skatītājus un 
vērtētājus. Meitenes mācās Vaboles 
vidusskolas 8. klasē, kopā dzied jau 
kopš pirmajām klasēm un ir vienkārši 
labas draudzenes. Ideja organizēt gru-
pu radās jau labu laiku atpakaļ, kopā 
tieši “Komētā” meitenes dzied kopš šī 
mācību gada. Popgrupas repertuārā ir 
dziesmas, kas, pirmkārt patīk un uz-
runā viņas pašas. Protams, noteicoša 
ir arī pasākuma tematika un skatītā-
ji. Meitenes jau iesniegušas savu pie-
teikumu Daugavpils novada talantu 
konkursam “Zibsnis”, kā arī plānos ir 

skolēni droši un ar raksturu spēlēja 
dažādus mūzikas instrumentus. “Tas 
ir apsveicami! Spēlēt instrumentu un 
dziedāt, tas ir arī cits sarežģītības lī-
menis”, uzver V. Viļevko. 

Konkursa 2. pakāpes aizceļoja pie 
Medumu pamatskolas popgrupas “Po-
dziņas”  (sk. Nataļja Ogurcova), Ran-
denes pamatskolas popgrupas (sk. 
Larisa Sauleviča), Lāču pamatskolas 
popgrupas (sk. Zita Nitiša), Vaboles 
vidusskolas popgrupas “Komētas”, 
Zemgales vidusskolas jaunākās pop-
grupas (sk. Jeļena Andrejeva), Kalupes 
pamatskolas 5.-9. klašu ansambļa (sk. 
Viktorija Vanaga), Medumu pamat-
skolas popgrupas “Pozitīvs” (sk. Nata-
ļja Ogurcova) un Sventes vidusskolas 
popgrupas “Presto” (sk. Rozālija Alma-
kajeva). Savukārt 4. pakāpe pasniegta 
Biķernieku pamatskolas popgrupai 
(sk. Oksana Klimanska), Kalupes pa-
matskolas 1.-4.klašu ansamblim (sk. 
Viktorija Vanaga) un Salienas vidus-
skolas popgrupai “Sunlight” (sk. Oksa-
na Klimanska). 

 Olga Davidova

dalība jauniešu festivālā “Artišoks”. 
Žūrijas uzdevums patiesi nebija no 

vieglajiem, to atzina arī dziedāšanas 
pasniedzēja Vita Viļevko: “Jāatzīstas, 
ka man personīgi tas bija pirmais tāda 
veida konkurss, kurā ir vienlīdzīgi jāiz-
vērtē gan folklora, gan popmūzika, gan 
vokāli instrumentālie ansambļi. Manā 
skatījumā tas ir ļoti sarežģīti, jo katram 
ir sava specifi ka, snieguma maniere. 

Man personīgi tas bija diezgan sarežģī-
ti. Kolektīvi puslīdz ir līdzvērtīgi, savu 
laiku un emocijas šim darbiņam bija 
jāvelta”. Vita Viļevko tāpat akcentēja, 
ka interesanti bija klausīties uz vērot 
instrumentālos ansambļus. Piemēram, 
patīkams pārsteigums žūrijas pārstāv-
jiem bija Medumu pamatskolas instru-
mentālais ansamblis “Con brio”, kurā 
pavisam jauni Medumu pamatskolas 

Izglītības iestāžu folkloras kopas tikās Berķenelē

kloras kopa “Mazā Rūžeņa” Naujenes 
pamatskolā darbojas četrus gadus, un 
skolotāja Zinaīda Pauliņa dalījās sa-
vos novērojumos: “Viņiem patīk sanākt 
kopā, dziedāt dziesmas latgaliski un 
muzicēt. Latviski un latgaliski labprāt 
dzied arī bērni, kas nāk no krievvalo-

dīgajām ģimenēm. Viņiem ir liela vēlē-
šanās celt saulītē latgaliešu tradīcijas, 
tērpties latgaliešu tautas tērpos”. Ja 
iesākumā folkloras kopā darbojās vien 
seši skolēni, tagad to pulks ir izaudzis 
līdz apaļam divdesmitniekam. Kopa 
labprāt brauc koncertēt uz citām pil-
sētām. Skolotāja stāsta, ka pirms kāda 
laika folkloras kopa piedalījās folkloras 
kopu sadziedāšanās pasākumā, kas 
notika Krāslavā, bet pirms tam ciemo-
jās arī Rīgā. “Mazā Rūžeņa” dalībnieki 
spēlē akordeonu, cītaru, stabules, si-
tamos instrumentus un vijoli. Vairāki 
skolēni spēli uz šiem instrumentiem 
apguvuši pašmācības ceļā. 

Špoģu vidusskolas folkloras kopai ir 
senākas tradīcijas, tā pastāv jau 11 ga-
dus. Skolotāja un kopas vadītāja Ma-
rija Umbraško stāsta, ka tajā dzied un 
muzicē 10 skolēni, taču vēlēšanās dar-
boties kopā ir daudz vairāk bērniem. 
“Folklora ir diezgan jautra lieta, mēs 
ļaujam bērniem izpausties. Lai darbo-
tos tajā, nav obligāti akadēmiski apgūt 
dziedāšanas mākslu. Talantīgi bērni 
visu paspēj un visur grib piedalīties”. 
Skolotāja uzskata, ka dziedāšana fol-
kloras kopā mudina skolēnus mācīties 
spēlēt dažādus mūzikas instrumentus. 
Meitenes mācās spēlēt stabules, kā arī 
apgūst vijoļspēli pie vijolnieces Ingas 
Zeiles. 

Folkloras kopu dalībnieki ir dzīves-
priecīgi, atraktīvi un radoši. Viņi tie-
kas, lai kopā dziedātu tautasdziesmas, 
spēlētu mūzikas instrumentus, danco-
tu dančus, ietu rotaļās vai vienkārši 
svinētu tautas tradicionālos svētkus. 
Ikvienas folkloras kopas dzīvi bagātina 
dalība kā pašmāju koncertos, tā arī vie-
sošanās citos novados un pilsētās. 

Izglītības pārvaldes interešu izglītī-
bas metodiķe Inese Zuģicka pauž cerī-
bu, ka izglītības iestāžu folkloras kopu 
vakarēšana novadā kļūs par jauku un 
ilggadēju tradīciju. 

 Olga Davidova

Novada izglītības iestāžu folkloras 
kopas pulcējās Raiņa mājā Berķenelē 
uz vakarēšanu. Folkloras kopu vakarē-
šanas mērķis ir dziedāšanas prasmju 
pilnveidošana un dziedātvēlmes veici-
nāšana bērnu un jauniešu vidē, rosi-
not daudzveidīgu un vietējās tradīcijās 
sakņotu tautasdziesmu repertuāra 
apgūšanu un pielietošanu mūsdienās. 
Vakarēšanas galvenais uzdevums ir 
pilnveidot folkloras kopas dalībnieku 
individualitāti un muzikalitāti.

Folkloras kopas darbojas trijās nova-
da izglītības iestādēs, un tās ir – Nauje-
nes pamatskolas folkloras kopa “Mazā 
Rūžeņa” (vad. Inga Zeile), Vaboles vi-
dusskolas folkloras kopa “Kanči” (vad. 
Elga Kursiša) un Špoģu vidusskolas 
folkloras kopa (vad. Marija Umbraško).

Folkloras kopu darbības pamatā ir 
tautas tradīciju izzināšana, apgūšana 
un tālāka popularizēšana. Kopu dalīb-
nieki ģērbjas latviešu tautas tērpos un 
spēlē kokles, stabules, cītaru, kas labi 
iederas pavadījuma mūzikai, kā arī 
jaunākas cilmes instrumentus – akor-
deonus, vijoles un bungas. 

Vakarēšana iesākās ar folkloras 
kopu sasveicināšanos, kuras laikā 
katra kopa nodziedāja vienu dziesmu. 
Pēcāk tika organizēta meistarklase, 
kuras laikā bērni dziedāja un gāja ro-
taļās. Meistarklasi vadīja Daugavpils 
novada Kultūras centra folkloras ko-
pas “Dyrbyni” vadītāja Anna Briška. 

Pagājušā gadsimta pirmajā pusē 
rotaļas bija organiska ballīšu jeb tā 
saucamo “večerinku” sastāvdaļa, kad 
muzikantu atpūtas brīži tika aizpildīti, 
ejot rotaļās. Šodien bez tām neizpaliek 
arī neviena tradicionālā folkloras kopu 
tikšanās. 

Ikviena rotaļa tika pavadīta ar prie-
ku un azartu, tās laikā izjusta sadarbī-
bas burvība un improvizācijas iespējas. 
Rotaļnieki vienlaikus dziedāja, kustē-
jās, sarunājās un iejutās kādā lomā. 

Naujenes pamatskolas folkloras 
kopu šogad uz vakarēšanu pavadīja 

skolotāja Zinaīda Pauliņa, kas atzīst, 
ka folkloras kopa savā darbībā izmanto 
galvenokārt Latgales novada folkloras 
materiālus. Dziesma palīdz izzināt un 
izkopt senču tradīcijas, savukārt kopas 
dalībnieki ne tikai dzied, dejo un iet 
rotaļās, bet arī aizrautīgi muzicē. Fol-
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Karjeras izglītības programmā “Ēnu diena” novada domē piedalījās 14 skolēni
Jau septīto gadu pēc kārtas Daugav-

pils novada dome atbalsta karjeras 
izglītības akciju „Ēnu diena”, kas no-
risinās visā Latvijā. Ēnu diena skolu 
jauniešiem dod iespēju pavadīt vai-
rākas stundas kopā ar interesējošas 
profesijas pārstāvi un praksē iepazīt 
savas nākotnes nodarbes visdažādākos 
aspektus. Darbiniekiem Ēnu diena ir 
lieliska iespēja iedvesmot savus nāka-
mos kolēģus mērķtiecīgai karjerai, kā 
arī iespēja paskatīties uz savu profesi-
ju un tās ikdienu no malas.

Šogad novada domes darbiniekus 
“ēnoja” 14 skolēni. Tie vēroja domes 
speciālistu darbu Finanšu un Attīstī-
bas pārvaldē, Informācijas un sabied-
risko attiecību un Audita daļā, Dzimt-
sarakstu, Juridiskajā, Budžeta, Sporta 
un Īpašuma nodaļā, pašvaldības aģen-
tūrā “TAKA”, kā arī Būvvaldē un So-
ciālajā dienestā. Trīs skolēni kopā ar 
izvēlēto profesiju pārstāvjiem devās 
izbraukumos.

Kopumā Daugavpils novada domes 
profi ls vortalā www.enudiena.lv saņē-
ma 35 pieteikumus. Dalībai akcijā tika 
apstiprināti tikai atbilstošākie kandi-
dāti. Pērn Daugavpils novada domē 
“ēnoja” 13 skolēni vecumā no 14 līdz 18 
gadiem.

Viskuplāk pārstāvētas arī šogad bija 
pilsētas skolas, kas liek secināt, ka 
novada skolēni izvēlas “ēnot” citu paš-
valdību un iestāžu speciālistus, nereti 
aizbraucot uz attālākajām pilsētām un 
novadiem.

Savās anketās skolēni augsti no-

vērtēja novada darbinieku veikumu 
un novada pašvaldības tēlu. Vairāki 
skolēni jau tagad skaidri zina, par ko 
vēlēsies kļūt nākotnē, savu izvēli “Ēnu 
dienā” vien apstiprinot. Daudziem 
skolēniem patika vērot novada domes 
darbinieku profesijas nianses ārpus 
novada domes telpām, kas viņos izrai-
sīja lielu interesi.

“Domāju, ka auditora pienākumos 
ietilpst tikai pārbaudes, bet Ēnu dienā 
uzzināju, ka jāprot strādāt arī ar liku-
miem, jāprot komunicēt ar cilvēkiem, 
kā arī jārīko konsultācijas,” savos no-
vērojumos dalījās Ilūkstes Raiņa vi-
dusskolas skolniece Eva Evelīna Rep-
kova, kura ēnoja Audita daļas vadītāju 

Viju Jegorovu.
“Bija ļoti interesanti, uzzināju daudz 

jauna par sociālā darbinieka profesiju. 
Sazinājos ar ļoti draudzīgu kolektīvu 
un šie cilvēki motivēja mani. Paldies 
viņiem!”, tā anketā raksta Daugavpils 
3. vidusskolas 12. klases skolniece Di-
āna Ahmedova, kura ēnoja Sociālā die-
nesta vadītāju Annu Jegorovu.

“Nolēmu ēnot Finanšu pārvaldes 
vadītāju, jo šobrīd apgūstu izglītības 
programmu Banku zinībās un fi nan-
sēs, tāpēc vēlējos iepazīt vairāk šo pro-
fesiju. Bija interesanti pavērot, kā tiek 
risinātas dažādas ar darbu saistītas 
problēmas. Vēlētos, lai Daugavpils no-
vada dome būtu mana pirmā prakses 

vieta,” apņēmības pilna ir Malnavas 
koledžas 3. kursa studente Santa Mu-
kāne, kura ēnoja Irēnu Timšāni.

Savukārt Karīnai Maļinovskai (Dau-
gavpils Vienības pamatskola) un Ja-
nai Fedotovai (J.Raiņa Daugavpils 6. 
vidusskola) interesantākais bija brau-
ciens uz objekta apskati Vaboles pagas-
tā kopā ar Būvvaldes vadītāju un nova-
da galveno arhitekti Nansiju Tamani.

Savukārt Daugavpils Valsts ģimnāzi-
jas 10. klases skolēns Mārtiņš Konošo-
noks ēnoja Sporta nodaļas vadītāju Gu-
nāru Kucinu. Mārtiņu interesē sports, 
jo pats atzīstamā līmenī nodarbojas ar 
vieglatlētiku. Viņaprāt, Ēnu diena ir 
laba iespēja, lai iepazītu profesiju un 
saprastu, vai tā ir joma, kas ir tuva un 
varētu nākotnē interesēt.

Tikmēr Sventes vidusskolas 12. 
klases skolniece Jevgeņija Kalinčuka 
“ēnoja” pašvaldības aģentūras “TAKA” 
direktora p.i. Janu Keziku, kopā ap-
meklējot semināru Preiļu novadā par 
konkurences kropļošanu tūrismā.

Par piedalīšanos Ēnu dienā katram 
skolēnam Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Ras-
čevskis pasniedza Apliecinājuma zīmi, 
kas kalpos gan kā attaisnojums stundu 
kavēšanai, gan kā novērtējums par da-
lību šajā akcijā, ko vēlāk varēs pievie-
not savam CV.

 Elza Pučko
Olga Davidova

Darbnīcā tapa vecticībnieku lūgšanu rituāla priekšmeti
Naujenes Novadpētniecības muzejā 

norisinājās pirmā radošā darbnīca, kas 
tika organizēta biedrības “Sadarbības 
platforma” un Britu padomes Latvijā 
atbalstītā projekta “Latvijas kultūras 
vēstnieku akadēmija 1” gaitā. Darb-
nīcā piedalījās Maļinovas, Naujenes, 
Kalkūnes un Biķernieku pagasta ie-
dzīvotāji.

Darbnīcu vadīja pieredzējusi rok-
darbniece, vecticībniece, Grebenšči-
kova garīgās skolas pasniedzēja no 
Viļāniem Jeļena Delikatnaja. Jeļena 
ir rokdarbniece ar lielu stāžu. 10 gadu 
garumā tiek vadītas vasaras nometnes 
Svētdienas skolas bērniem, nododot 
savas prasmes jaunajai paaudzei.

Tā ir projekta pirmā radošā darbnī-
ca, kuras laikā varēja apgūt podrušni-
ka, ļestovkas un vītās jostas izgatavo-
šanas iemaņas. Darbnīcas laikā tika 
pastāstīts un parādīts, kā izgatavot 
vecticībniekam tik ļoti nepieciešamos 
lūgšanu rituāla priekšmetus, kā arī ap-
gūt krievu sarafāna un vīriešu krekla 
jostu vīšanas pamatus.

Latvijas vecticības pētniece, bied-
rības “Moskvinas vecticībnieki” pār-
stāve, kā arī viena no projekta idejas 
autorēm Tatjana Kolosova no Preiļiem 
stāsta, ka iecere sadarboties ar Nau-
jenes novadpētniecības muzeju radās 
jau sen, taču ierosme, kā to darīt, nāca 
apmācību cikla “Latvijas kultūras 
vēstnieku nometne” gaitā, kas notika 
pagājušā gada septembrī. Tika uzraks-
tīts projekts, kas tagad veiksmīgi tiek 
arī īstenots. Pirmās nodarbības notika 
Preiļos, kuru laikā tika vāktas vecās 
fotogrāfi jas un rokdarbi, no kuriem 
veidota izstāde. Izstāde būs ceļojoša un 
sāks savu gaitu jau martā. Aprīļa mē-
nesī tā būs skatāma Višķos un maijā 
– Naujenē. Savukārt augustā atgriezī-
sies uz Moskvinas vecticībnieku drau-
dzi.

un Baltkrievijā, piemēram, ļestovkas 
vienmēr ir līdzi lūgšanu namos un arī 
mājās. Latvijā tādas izmanto vien ga-
rīdznieki un baznīcas kalpotāji.

Darbnīcas vadītāja Jeļena Delikat-
naja atminas stāstīt, ka agrāk vecti-
cībnieku ģimenēs šūšana un izšūšana 
bija ierasta lieta. Sievietes audzēja li-
nus, vērpa vilnu, no lina šuva kreklus, 
palagus un segas, savukārt no vilnas – 
darināja vīriešu kostīmus un mēteļus.

Ļestovka (no senkrievu valodas 
– лествица), kas nozīmē kāpnes, ir 
lūgšanu kreļļu veids senajā Krievijā, 
pēc šķelšanās ar vecticībniekiem tika 
aizvietota ar “vervicu”. Pārsvarā to iz-
manto vecticībnieki, taču mūsdienās tā 
ir populāra arī valdošajā pareizticīgajā 
baznīcā. Atšķirībā no pārējām lūgšanu 
krellēm, ārēji atgādina kāpnes.

Jeļena uzsver, ka ļestovkas šūšana 
aizņem diezgan ilgu laiku un ir darbie-
tilpīgs process. Divi trijstūri simbolizē 
divas liecības plāksnes, ko Dievs deva 
Mozum Sinaja kalnā. Četras trijstūru 
puses simbolizē četrus evaņģēlistus – 
Mateju, Marku, Lūku un Jāni. Trijstū-
ra forma simbolizē Svēto Trīsvienību. 
Trijstūru iekšpusē atrodas 7 bīdekļi, 
kas simbolizē 7 baznīcas sakramentus.

Šobrīd Belajakriņicas vecticībnikiem 
ir izplatīta tradīcija, kad katrā “pakā-
pienā” tiek ielikts papīra rullītis ar tanī 
uzrakstītu lūgšanu. Šāda tradīcija nav 
sastopama pomoru vecticībniekiem. 
Pats par sevi ļestovkas aplis simbolizē 
Dieva vladīšanas bezgalību un nepār-
trauktu lūgšanu. Trīs iesākuma “pakā-
pieni”, 3 nobeiguma pakāpieni un 3 lie-
lie pakāpieni kopā simbolizē 9 eņģeļu 
kārtas.

Divas tukšās vietas simbolizē zemi 
un debesis, tāpēc visa lūgšanās pēc les-
tovkas simbolizē uzkāpšanu no zemes 
uz debesīm. 12 pakāpieni simbolizē 12 
apustuļus. 38 pakāpieni, kas simboli-

Jeļena atzīst, ka diemžēl Latvijas 
vecticībnieki pazaudēja tradīciju iz-

šūt un darināt šos senos lūgšanu ri-
tuāla priekšmetus, savukārt Krievijā 
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zē 38 nedēļas, kurās Jaunava Marija 
miesā nēsāja Kristu. 33 pakāpieni, kas 
simbolizē Kristus vecumu. 17 pakāpie-
ni simbolizē 17 praviešus, kuri vēstīja 
par Kristus atnākšanu.

Ir sastopami dažādi ļestovku veidi. 
Vīrieši, pēc tradīcijas, izvēlas tos šūt no 
mierīgu krāsu toņiem, sievietes visbie-
žāk izvēlas košu krāsu ļestovkas ar ba-
gātu izšuvumu. Visbagātāk izrotātas 
ir laulības ļestovkas, baltā vai sudraba 
krāsā. Uz tām dažreiz attēlo vīnogulā-
ja ornamentu, kas simbolizē auglību.

Meistardarbnīcas dalībnieki, kuru 
pulkā bija arī vīriešu kārtas pārstāv-
ji, atzina, ka iemācīties kaut ko jaunu 
vienmēr ir interesanti. Jeļena no Ma-
ļinovas pagasta stāsta, ka viņu pusē 
vecticībnieku ir diezgan daudz, darbo-
jas arī lūgšanu nams. Jeļena iesaka arī 
citiem nesēdēt mājās, bet atbraukt uz 
darbnīcām. Savukārt Svetlana, kuras 
senči ir dzīvojuši Vasargelišķos, par 

darbnīcu uzzinājusi no interneta. Viņai 
šķiet jauki, ka Naujenē šādas darbnī-
cas tiek organizētas, kā arī atzīst, ka 
iemācīties un uzzināt kaut ko jaunu 
par vecticībnieku tradīcijām ir ļoti pa-
mācoši.

Latvija ir viens no nozīmīgākajiem 
vecticības centriem pasaulē. Daugav-
pils novadā atrodas 12 vecticībnieku 
lūgšanu nami. Šeit atrodas arī senākās 
vecticībnieku draudzes Latvijas teri-
torijā, piemēram, Bondarišķos (Maļi-
novas pagasts) un Voitišķos (Skrud-
alienas pagasts). Neskatoties uz to, 
mūsdienās vecticībnieku vēsture un 
arhitektūras mantojums nav pietieko-
šā mērā apzināts kā vērtīga Latvijas 
un Latgales vēstures un kultūras man-
tojuma sastāvdaļa. Naujenes pagastā 
atrodas Slutišķu vecticībnieku lauku 
sēta. Tas ir vienīgais šāda veida muze-
ja objekts Latvijā, kas atrodas auten-
tiskā apdzīvotā sādžā, kur apmeklētāji 

var iepazīties ar unikāliem Latgales 
vecticībnieku garīgās un sadzīves kul-
tūras materiāliem.

Pērnā gada augustā Daugavpils 
novada dome pieņēma lēmumu par 
aizņēmumu Valsts kasē projekta “Rī-
teiropas vērtības” īstenošanai, kas pa-
redz Naujenes pagasta Slutišķu sādžā 
renovēt lauku sētu “Slutišķi 2” un tur 
izveidot vecticībnieku kultūras manto-
juma centru un radošās darbnīcas, sa-
glabājot novadam tipisko arhitektūras 
pieminekli – vecticībnieku sētas celša-
nas tradīcijas, kam raksturīgi akmens 
pamati un kaķētu apaļbaļķu guļbūves 
baļķu apstrāde.

20. februārī interesenti tika aicinā-
ti piedalīties projekta otrajā Latgales 
vecticībnieku tradicionālā apģērba un 
vecticībnieku mīksto rotaļlietu izgata-
vošanas radošajā darbnīcā. 

Pirmā nodarbības daļa tika veltīta 
vecticībnieku ikdienas, svētku un lūg-

šanu apģērba vēsturei 18.- 20. gadsim-
tā. Nodarbības gaitā varēja uzzināt, kā 
pareizi ģērbties, ejot uz lūgšanu namu, 
kāds apbedīšanas tērps tika izmantots 
Latgalē. Dalībnieki varēja iepazīties ar 
fotoarhīvu materiāliem. Nodarbības 
otrajā daļā tika apgūtas lupatu leļļu 
un stilizētu leļļu tērpu izgatavošanas 
prasmes.

Projekta sadarbības partneri: bied-
rība “Sadarbības platforma”, biedrība 
“Moskvinas vecticībnieki”, Naujenes 
Novadpētniecības muzejs, Višķu pa-
gasta sabiedriskais centrs

Projektu atbalsta: British Council 
Latvija. 

 Olga Davidova

Profesionālai pirtniecei un brīvdienu mājas “Meža skuķi” saimniecei 
Aijai Skuķei pirts ir sirdslieta

Pirts ir sena cilvēku higiēnas sa-
stāvdaļa. Par vienu no senākajiem tās 
veidiem pieņemts uzskatīt pirti, kas 
ierīkota ar ādām, audeklu vai voiloku 
apvilktā konusveida slietnī, kura vidū 
vai nu uz ugunskura novietots katls ar 
vārošu ūdeni, vai arī zemē izraktā bedrē 
tiek nokaitēti akmeņi, kam virsū rasina 
ūdeni. Pirtī iešanai Latvijā ir senas tra-
dīcijas - jau 19. gadsimtā vidū pirts bija 
katrā lauku sētā. Lai gan mūsdienās 
pirts vairāk nav vienīgā vieta, kur maz-
gāties, jo katram mājās ir siltais ūdens, 
pirtī iešanas tradīcijas ir saglabājušās. 
Arī mūsdienās pirts ir kas vairāk nekā 
tikai miesas attīrīšana. Pirts rituālā, 
sekojot senču dzīves gudrībām, var aiz-
mirst ikdienas rūpes, atbrīvoties no sa-
springuma un atjaunot gara spēku.

Šī gada janvāra nogalē Rīgas pilī 
Latvijas Valsts prezidents un „Zaļā 
Sertifi kāta” patrons Raimonds Vējonis 
pasniedza vides kvalitātes zīmi “Zaļais 
sertifi kāts” 21 lauku tūrisma saimniecī-
bai, tostarp arī Daugavpils novada brīv-
dienu mājai “ Meža skuķi”.

Šobrīd Latvijā saimnieko 81 lauku 
tūrisma uzņēmums, kas saņēmis “Zaļo 
sertifi kātu”. 

Brīvdienu māja “Meža skuķi” atrodas 
Daugavpils novada Vaboles pagastā pie 
ainaviskā Iknešu ezera. Saimniece kopj 
bišu dravu un lauku, kurā aug latviešu 
sētai raksturīgie dārzeņi. Aizgājušajos 
trīs gados ir izveidota jauna atpūtas vie-
ta, atjaunots ceļa segums, kā arī mazā-
kajiem apmeklētājiem nomainīts videi 
un bērniem draudzīgs inventārs. “Meža 
skuķu” saimniece Aija Skuķe ir profe-
sionāla pirtniece, kas šo profesiju iegu-

va 2012. gadā, absolvējot Pirts skolu.    
Aija vairāk kā 30 gadus ir dzīvojusi 

Rīgā un strādājusi ofi sa darbos, taču 
pēcāk pārcēlusies uz laukiem. Aija at-
zīst, ka te var sajusties kā paradīzē, 
jo dabas tuvums stiprina. 2014. gadā 
“Meža skuķos” notika akcija “Satiec 
savu meistaru”, kuras laikā vairākas 
stundas interesenti varēja pavadīt pro-
fesionālas pirtnieces pavadībā. 2017. 
gadā tika izcīnīta galvenā balva kon-
kursā “Labākā pirts Daugavpils nova-
dā”. Lai arī par galveno balvu Aija bija 
patīkami pārsteigta, atzīst, ka populari-
tāti un arī savu klientūru “Meža skuķi” 
ieguva tieši pēc dalības akcijā “Satiec 
savu meistaru”. Aija atminas, ka pirts 
rallijā visas konkursam pieteiktās pirtis 
vērtēja nevis žūrija, bet gan komandas, 
kurām bija vismaz trīs minūtes jāatro-
das katras piekurinātās pirts karstajā 
telpā. Konkursam tika iekurināta kā 
jaunā, tā arī melnā pirtiņa. Saimniece 
uzsver, ka uzvarēt konkursā palīdzē-
jis pirtī valdošais piparmētru aromāts. 
Aija stāsta, ka zālīšu lietojumam pirtī 
ir sezonāls raksturs. Katrā no gada-
laikiem var izvēlēties piemērotāko slo-
tiņu. Ja ir ievziedu ziedēšanas laiks, 
tad noteikti pirtī būs ievziedu slotiņas, 
ja dārzā zied ceriņi – var baudīt ceriņu 
pirti. Aija bilst, ka semināros ir stāstīts, 
ka ievziedi reibina un ar tiem ir jābūt 
uzmanīgiem. Ir viedoklis, ka apse – ir 
koks, kas uzsūc sevī enerģiju. Kamēr 
cilvēks ir pērtuvē, apse uzsūc visas sli-
mības un vainas. Liepa tieši pretēji tiek 
uzskatīta par enerģijas donoru. Savu-
kārt praktisko apsvērumu dēļ, aprīkojot 
lāvas, jāizvairās no materiāliem, kas iz-

dala sveķus. Pirts slotām Aija visbiežāk 
izvēlas ozolu, kas ļoti labi novada kar-
stumu. Arī no praktiskā viedokļa ozols 
ir visizturīgākais. Bērza slotas pavada 
īpašs aromāts, taču tās ir nedaudz par 
mīkstu. Pirts slotām tiek izmantota arī 
liepa, apse un alksnis. Ja vasarā slota 
no alkšņa ir laba un tāda patīkami ska-
nīga peroties, tad ziemai no tā slotas 
labāk nesarūpēt, jo tās brūnē. Citreiz 
slotai klāt tiek pielikts arī kāds pīlādža 
zariņš. 

Pērnā gada vasarā Aija Skuķe tika 
intervēta projekta “Munys pusis ļaudis” 
gaitā. Intervijas laikā Aija uzsvēra, ka 
pirts viņai ir sava veida atklātība un 
atkarība. “Tas noteikti nav tikai fi zisks 
kailums, bet gan garīgs. Cik es atdodu, 
tikpat saņemu pretī. Tas noteikti nav 
ieguvums naudas izteiksmē, jo manā 
vecumā nauda noteikti nav motivators”, 
tā Aija. 

Aija stāsta, ka katrā lauku sētā sa-
vulaik ir bijusi dūmu jeb melnā pirts. 
Pirtiņas ierasti atrodas dabisko ūdens-
tilpņu tuvumā, jo pelde vēsā dīķa vai 
ezera ūdenī dod pilnīgāku pēršanās 
baudas sajūtu. Aija uzskata, ka iešana 
lauku pirtī sevišķi lielpilsētu cilvēkiem 
ir kaut kas ekskluzīvs. Skaistā neskar-
tās dabas ainava sniedz emocionālu 
baudu, kas mūsdienās būtiski nepiecie-
šama visiem lielpilsētas iedzīvotājiem. 
Vismaz uz vienu dienu izslēgt telefonu, 
ieiet pirtī, iesmaržot pirts slotas, iesmē-
rēties ar māliem. 

“Pirts skolu es nosauktu par tādu mo-
derno kustību, jo, kad es to pabeidzu, 
bijām tikai otrais šīs skolas kurss. Uz 
pirtnieka profesiju skatos diezgan skep-
tiski, jo personīgi pati nepazīstu nevie-
nu pirtnieku, kas ar šo profesiju pelnītu 
savu dienišķo maizi. Man tā ir sirdslie-
ta. Ja tu spēj savienot pirtnieka profesi-
ju, piemēram, ar psihologa, dziednieka 
vai profesionāla masiera profesiju – tas 
ir ideāli”, stāsta Aija. 

Pirtī iešanas laiks ir atšķirīgs. Ja zī-
dainim tās noteikti būs tikai pāris mi-
nūtes, tad pieaugušajam cilvēkam pirtī 
jāpavada kā minimums stunda. “Bet arī 
pa šo laiku jūs saņemsiet pārāk maz. 
Kad pārcēlos uz dzīvi laukos, man pirts 
rituāls ilga līdz sešām stundām. Man 
vajadzēja pilnīgi atslēgties. Ar skurbī-
šiem, slotiņām, mālu… Tagad gan vairs 
neprasās tik ilgas pirtošanās”, atbild 
pirtniece. 

Dažādu kultūru un izcelsmes pirtis 
galvenokārt atšķir gaisa temperatū-
ra un relatīvais mitrums tajās. Gaisa 
mitrums var mainīties no 0 līdz 100%, 
gaisa temperatūra — no 30 līdz 150 °C. 

Aija Skuķe stāsta, ka viņas pirtī gaisa 
temperatūra sasniedz 60 līdz 70 grādus. 
“Tā ir pati pirts būtība. Sakarsēties un 
tad - atdzesēties. Pirts – tas noteikti ir 
sajūtu mikslis”, uzsver Aija.    

Runājoties ar pirtnieci par dažādiem 
skrubjiem, viņa atzīst, ka pieredze tieši 
ar pirktajiem ir diezgan bēdīga. Priekš-
roka noteikti ir pašas pagatavotajiem 
skrubīšiem. “Skrubīšus taisu pati. Lieti 
noder jebkura tēja, kaut vai tā pati pi-
parmētru. Mētras tiek izkaltētas, sa-
berztas, klāt tām tiek pievienota sāls. 
Bērniņus skrubinot, nekad nelieku sāli 
klāt. Sodu arī nelieku, kaut arī vecajās 
grāmatās ir rakstīts, ka jāliek klāt gan 
sāls, gan soda. No medus skurbjus ne-
taisu, tas vien dažreiz noder pirts noslē-
gumā kādai masāžai”, secina Aija.  

Jāatzīst, ka lauku cilvēkam tik ilgas 
pirtī iešanas kā pilsētniekam nav vaja-
dzīgas. Pēc iešanas pirtī vai arī starp-
brīžos starp pēršanos, noteikti ir jādzer. 
Protams, ir vairāki dzērieni, ko var lie-
tot - gan ūdeni, gan sulas, gan tējas. Ļoti 
laba izvēle ir dzert siltas tējiņas, jo īpaši 
dažādu zāļu tējas. Savukārt alkoholis-
kos dzērienus pirtī lietot tomēr neiesa-
ka. 

Lauku tūrisma uzņēmumos, kuriem 
piešķirts „Zaļais sertifi kāts”, viss ir rū-
pīgi pārdomāts, lai saimniekošana būtu 
draudzīga videi, un vienlaicīgi – atpūta 
ērta un patīkama cilvēkam, tie atrodas 
tīrā, sakoptā lauku vidē, saimnieki rū-
pīgi veido apkārtējo ainavu. Bieži tās ir 
tradicionālas lauku sētas, būvētas un 
iekārtotas, izmantojot dabīgus, cilvēka 
veselībai nekaitīgus materiālus – koks, 
akmeņu mūris, niedru jumti, linu pa-
lagi un dvieļi, un arī mūsdienīgi mate-
riāli, kas mazina alerģijas iespējamību. 
Varbūt uzreiz to nepamanīsiet, taču 
pārsvarā šajās mājās telpu apdarei iz-
mantotas videi draudzīgas krāsas un 
apdares līdzekļi, arī telpu kopšanai un 
gultas veļas mazgāšanai lieto līdzekļus 
ar ekomarķējumu. Šajās mājās nesmē-
ķē telpās. Daudzviet viesiem piedāvā 
saimnieku pašu audzētu ekoloģiski 
tīru pārtiku, dažādas aktivitātes dabā: 
braucienus ar velosipēdiem, pārgājie-
nus, dzīvnieku vērošanu. Saimnieki 
domājuši arī par bērniem – ir rotaļlau-
kumi, mājdzīvnieki apskatei, ērtības 
ģimenēm ar pavisam maziem bērniem. 

Pamatoti varam lepoties ar “Meža 
skuķiem” un pirtnieci Aiju, kas labprāt 
piedāvā baudīt pirts rituālu. 

 Olga Davidova
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Zirgu stallī “Pelaģeja” ir iespēja apgūt jāšanas prasmes 
Pēdējos gados Latvijā arvien popu-

lārāks kļūst jāšanas sports, piesaistot 
šim iecienītajam sporta veidam dažāda 
vecuma interesentus. Zirgu audzēšana 
Latvijā šobrīd ir dārga, savukārt  zirgs 
arvien retāk tiek izmantots tradicio-
nālo lauku darbu veikšanai. Pārsvarā 
zirgi tiek audzēti sportam vai reitte-
rapijai. Latgalē zirgu mīlētāju pulks 
ir gana liels. Zirgu stallī “Pelaģeja”, 
kas izveidots Daugavpils novada Ma-
ļinovas pagastā pirms četriem gadiem, 
saimniece Jūlija Ustinova izveidojusi 
jāšanas skolu un tuvākajā nākotnē cer 
uzbūvēt pirmo slēgto jāšanas manēžu 
Latgalē.

Vairākus gadus Jūlija pati trenējās 
jāšanas sportā, taču vēlāk devusies uz 
Vāciju, kur pašlaik dzīvo arī viņas mei-
ta un mazdēls. Sākotnēji viņai radās 
iecere īstenot savu bērnības sapni un 
kļūt par Frīzijas zirgu šķirnes saimnie-
ci. Pēcāk nāca vēlēšanās atvērt jāšanas 
klubu un sniegt iespēju bērniem nodar-
boties ar jāšanas sportu. No savas pie-
redzes Jūlija stāsta, ka jāšanas sports 
un kontaktēšanās ar šiem majestātis-
kajiem dzīvniekiem kaldina raksturu 
un lieti noder veselības un ārstniecības 
nolūkos. 

Pašlaik saimniecībā dzīvo 10 zirgi, 
un tieši Frīzijas šķirnes zirgi ir atvesti 
šurp no Holandes. Savukārt Īru šķir-
nes ķēves atvestas no Vācijas. Zirgs 
Bentlijs, kas ir no Īru tinkeru sķirnes, 
ka arī Kondors un Vasara pārvesti no 
Liepājas. Robiks, Kastans un Voltiks 
nopirkti Daugavpilī. 

Katram no zirgiem ir savs raksturs. 
Daudzi no tiem šeit atraduši savu 
glābiņu, glābiņu no cietsirdīgas at-
tieksmes un citu cilvēku paviršības. 
Saimniece stāsta, ka ir nācies labi pa-
strādāt, lai ļautu dzīvniekiem atkal 
uzticēties, paļauties un nebaidīties. 
“Ar dzīvniekiem, kas ir redzējuši un ju-
tuši rupju attieksmi, strādāt ir grūtāk. 
Laiks tādu dzīvnieku garīgai un arī fi -
ziskai rehabilitācijai ir aptuveni 2 gadi. 
Lai arī psihisko līdzsvaru sasniegt grū-
ti, tomēr uzticību atgūt var. Ar jau-
niem zirgiem un ponijiem to izdarīt ir 
vienkāršāk. Galvenais – nesteigties”, 
tā Jūlija. 

tagad ir labi. Abas viena pie otras esam 
pieradušas, un jāt ar citiem zirgiem ir 
kaut kā pat neierasti”, komentē Anna. 

Anna atzīst, ka kopā ar zirgu var re-
laksēties un nav nozīmes, kādi ir laik-
apstākļi, treniņi notiek jebkurā gada-
laikā. 

Savukārt Gunta, kas nodarbojas ar 
ķēvi Janu, ir aktīva rikšotāja jau pie-
cus gadus. Zirgu stallī “Pelaģeja” Gun-
ta nodarbojas vien divus gadus, taču 
pirms tam ir rikšots vecāku saimniecī-
bas zirgu mugurā. “Man zirgi ir patiku-
ši jau kopš bērnības, un, par cik mājās 
visu bērnību bija zirgi, kaut kā saistīja 
šis sporta veids”, tā Gunta. 

Par svarīgāko īpašību, kurai jāpie-
mīt, nodarbojoties ar jāšanas sportu, 
Gunta nosauc mērķtiecību, jo šajā 
sporta veidā nedrīkst padoties. “Bie-
ži vien pēc dažādiem negadījumiem, 
jātnieki padodas un atmet šim sporta 
veidam ar roku. Noteikti ir jābūt stin-
gram raksturam, jo jāparāda, ka šajā 
tandēmā tu esi galvenais. Neatņema-
ma īpašība ir arī drosme, jo zirgi tomēr 
ir lieli dzīvnieki, kas domā un uztver 
visu savādāk”, papildina Gunta. 

Jāšanas sports Guntai iemācījis būt 
patstāvīgākai un atklātākai. Pateico-
ties šim sporta veidam, viņa ir ieguvusi 
lielāku pārliecību par sevi un drosmi, 
kas iepriekš noteikti nav bijis viņas “jā-
jamzirdziņš”. 

Meitenēm visām kā vienai ir pavei-
cies, jo, kā zināms, nemaz nav jāpērk 
savs zirgs, lai iemācītos jāt. Meitenēm 
jau ir zināmas prasmes ne tikai jāša-
nā un zirgu dresūrā, bet arīdzan zinā-
šanas par inventāru, zirgu veselību, 
raksturu un barošanu. Visas četras ar 
jāšanu nodarbojas saimnieces Jūlijas 
uzraudzībā un atzīst, ka iespējas pie-
dalīties īstās sacensībās, ir, jo pavisam 
netālu ir staļļi, kas tās organizē.

Blakus izjādēm ar zirgiem, saimnie-
cībā “Pelaģeja” tiek piedāvāta lauku 
atpūta. Tiem, kas vēlas distancēties no 
ikdienas steigas un pilsētas, piedāvāju-
mā ir atsevišķa māja. Ir iespēja saru-
nāt arī fotosesijas. 

Olga Davidova

Kur slēpjas šī sporta veida burvība 
un kāpēc izjādes ar zirgiem kļūst ar-
vien populārākas, jautājām Tatjanai, 
Poļinai, Annai un Guntai, kas aktīvi 
apgūst jāšanas prasmes. Izrādās izjā-
des ne tikai attīsta stāju, nostiprina 
muskuļu grupas, bet arī iemāca atbil-
dību, rūpes un sadarbību. 

Tatjana kopā ar Jicki, jeb saīsināti 
vienkārši Iti, ar jāšanu nodarbojas jau 
vairāk kā trīs gadus. Lai arī Tatjana 
atzīst, ka nākotnē ļoti vēlētos piedalī-
ties sacensībās, pagaidām zirga mugu-
rā tiek veikti tikai paraugdemonstrē-
jumi. Lai varētu startēt sacensībās, ir 
jāiegulda daudz lielāks darbs. Jābūt ne 
tikai labam jātniekam vai labam zir-
gam, tandēma starpā svarīgākais ir sa-
skaņa un savstarpēja saprašanās. “Ar 
jāšanas sportu sanāca iesākt nodar-
boties pavisam spontāni. Zirgu stallis 
pieder manam tantei, un es vienkārši 
vēlējos palīdzēt saimniecības darbos. 
Atbraucām šurp ar manu klasesbied-
reni, uzsēdāmies zirgiem mugurās un 
man tas tik ļoti iepatikās. Nolēmu, kā-
pēc gan nesākt regulāri to darīt. Tas 
ir ļoti interesanti. Jājot, sajūtas ir brī-
nišķīgas, īpaši galopā, kad rodas sajū-
ta, ka rikšo kā pa kalniem un tai pat 
laikā tā kā dvēsele palecas. Sajūta, ka 
esi kaut kur virs zemes. Visburvīgākās 
sajūtas mani pavada, kad sanāk zirgu 
savaldīt un vadīt. Tu jūti sevī tādu kā 

spēku un pārliecību par sevi. Viennozī-
mīgi, ir bail, bet, kad šīs bailes sanāk 
pārvarēt, tad ir forši, jo uzreiz kļūsti 
drošāks. Arī dzīvē šīs īpašības palīdz”, 
stāsta Tatjana. 

Poļina un Tinkerbella, jeb saīsinā-
ti vienkārši Tina, ir kopā tandēmā 
apmēram divus gadus. Poļina atzīst, 
ka Tina ir diezgan sarežgīta ķēve, jo 
pirms nonāca šeit, dzīvoja ne ļoti lab-
vēlīgos apstākļos: “Viņa ir ļoti bailīga. 
Iesākumā es ļoti ilgi ar viņu strādāju, 
līdz iemantoju viņas uzticību. Mēs sa-
draudzējāmies. Pirmo gadu es viņu ap-
kopu, glaudīju, pēc tam soļoju, veidojās 
saskarsme. Tagad es jau varu jāt”.  Kā 
stāsta jaunā jātniece, zirgiem ļoti garšo 
burkāni, āboli, bet vēl vairāk – cukurs, 
kuru gan nedrīkst dot pārāk bieži. 

Jebkurš treniņš sākas ar pastaigu. 
Tas ir jādara, lai zirgs pierod un no-
stiprinās segla siksna. Pēc tam sākas 
soļošana, sēžot zirga mugurā. Pēcāk – 
lēna rikšošana, kas mijas ar soļošanu. 
Un tikai tad var veikt vingrojumus un 
izpildīt elementus.

Anna kopš bērnības ir sapņojusi no-
darboties ar jāšanas sportu, un nu jau 
gadu trenējas ķēves Lopkes mugurā. 
“Esot zirgā, jūtu tādu brīvību. Nedaudz 
ir arī bailes, bet tās tiek pārvarētas. 
Iesākumā bija nedaudz grūti, jo viņa 
negribēja rikšot. Pēc tam mēs sastrā-
dājāmies, pieradām viena pie otras, un 

Novada telpu futbola čempionātā triumfēja Demenes komanda 
10. februārī Sventes vidusskolas 

sporta zālē noslēdzās Daugavpils no-
vada čempionāts telpu futbolā. Šogad 
turnīrā piedalījās sešas pagastu ko-
mandas – pērnā gada čempioni Am-
beļi, Svente, Naujene, Kalupe, Deme-
ne un Skrudaliena. 

Čempionātā tika izspēlēts viena 
apļa pamatturnīrs, katrai komandai 
tiekoties ar visiem pretinieku pār-
stāvjiem. Labākās četras komandas 
tika noskaidrotas uzvarētāju izslēg-
šanas spēlēs. Pusfi nālā tikās Demene 
ar Ambeļiem (spēli noslēdzot ar re-
zultātu 5:2) un Kalupe pret Skruda-
lienu (8:4). 

Aizraujošās fi nālspēlēs par bron-
zu cīnījās Ambeļi pret Skrudalienu, 
kur ar rezultātu 13:8 uzvaru svinēja 
Skrudaliena. Savukārt par čempiona 

titulu sacentās Kalupe pret Demeni, 
stiprākai izrādoties Demenei ar re-
zultātu 6:2. 

Turnīrā tika noteikti un sveikti 
arī čempionāta trīs labākie spēlētāji 
un rezultatīvākais spēlētājs. Par la-
bākajiem tika atzīti Jevgeņijs Sima-
novs (Demene), Sergejs Lazdovskis 
(Skrudaliena) un Vladislavs Siņicins 
(Kalupe). Turnīra rezultatīvākais 
spēlētājs – Dmitrijs Kozlovs no De-
menes komandas. 

Uzvarētājkomandu spēlētājus sa-
censībām gatavoja treneri Antons 
Barkovskis (Demene), Aleksandrs 
Vabiščevičs (Kalupe) un Ināra Lap-
kovska (Skrudaliena). 

Sacensību galvenais tiesnesis – Ivars 
Caune.
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Izcils starts Daugavpils novada sporta skolas vieglatlētiem 
pārsvaru uzvarēja visus savus konku-
rentus tāllēkšanā (6.85m) un trīssoļ-
lēkšanā (14.77m). Edvīnam izskatās 
būs sarežģīta sezona, jo iepriekš viņš 
izpildīja normatīvu startam Latvijas 
izlases sastāvā Eiropas jaunatnes fes-
tivālam, kurš notiks Baku un tagad 
izcīnītās vietas nodrošināja arī viņa 
dalību Baltijas valstu čempionātā, bet 
vēl ir tikai pats sezonas sākums.

Uzvaru izcīnīja arī Olga Iganatjeva, 
trīssolī (11.84m), kura arī bija pārlieci-
noši labākā savā disciplīnā, Olgas dvī-
ņu māsa Jūlija trešajā vietā (11.29m). 

Divas medaļas izcīnīja Diāna Ned-
vedje, parādot raksturu un cīņas gribu 
Diāna izcīnīja medaļas sacensību prog-
rammas garākajās disciplīnās – 2.vieta 
3000m (12:29.84min) un 3.vieta 2000m 
skrējienā ar kavēkļiem (7:56.94min). 
Divas medaļas arī Daņilam Proščin-
ko 3.vieta 1500m (4:16.54) un 3.vieta 
3000m (9:35.92). 

Pārsteigumu saviem treneriem sa-
gādāja Vladislavs Čemis, kurš lielā 
konkurencē bija otrais 60m sprintā 

(7.11sek.).  Mazliet nepaveicās meite-
ņu stafetes komandai, kuras pieļāva 
kļūdu stafetes maiņas laikā un līdz ar 
to paliekot ceturtās,  tikai nedaudz vai-
rāk, kā pussekundi zaudējot trešajai 
vietai. 

Ļoti priecē, ka gandrīz visi sportisti 
šajās visatbildīgākajās sacensībās uz-
rādīja personiskos rekordus, tas no-
teikti ir treneru Janas un Dmitrija Ha-
dakovu nopelns, ir nepieciešama liela 
meistarība un trenera talants, lai tā 
sagatavotu audzēkņus un noskaņotu 
tieši atbildīgākajiem startiem.

U-20 vecuma grupā 2.vietu kavēk-
ļu skrējienā izcīnīja trenera Sergeja 
Petrakova audzēknis Vladislavs Suvo-
rovs (6:20.44).

Nākošie starti Latvijas čempionā būs 
U-16 vecuma grupai, kurš notiks 23.-
24. februārī Rīgā.

Jānis Skrinda
Ar 10 medaļām no Latvijas čempio-

nāta vieglatlētikā Kuldīgā atgriezās 
sporta skolas U-18 un U20 vecuma 

grupas vieglatlēti.
U-18 vecuma grupā 2 pirmās vietas 

izcīnīja Edvīns Hadakovs, kurš ar lielu 

Sporta spēlēs komandas sacentās bobslejā, kērlingā un šorttrekā
Lai arī pa lielam gaisā bija jūtams 

pavasara virmojums, taču vēl jau 
ziemas mēnesī, 9. februārī, Kalupes 
pagastā norisinājās Ziemas sporta 
spēles, kas šoziem pulcēja 16 novada 
pagastu komandas. Komandas sacen-
tās 9 disciplīnās. Svētku organizatoru 
- Kalupes pagasta priekšrocība noteik-
ti ir Daugavpils novadā vienīgais eso-
šais ledus laukums, uz kura veiksmīgi 
tika organizētas šorttreka un kērlinga 
disciplīnas, kā arī ripu metieni vārtos. 

Bobsleja disciplīnā 1. vietā izvirzī-
jās Ambeļu pagasta komanda, 2. vietā 
atstājot Naujenes, bet 3. – Laucesas 
pagasta komandu. Nākamā disciplīna 
pierādīja, ka šo gana populāro vasaras 
komandu sporta veidu var uzspēlēt 
arī ziemā. Tā volejbolā ātrākie un spē-
cīgākie bija Sventes, Vecsalienas un 
Kalupes komandas pārstāvji. Kērlin-
gā uzvaru izcīnīja Laucesas pagasta 
komanda, otrajā vietā ierindojās Līks-
nas pagasta komanda, savukārt 3. 
vietā uz goda pjedestāla -  Skrudalie-
nas pagasta komanda. Slēpošanā uz-
varas laurus plūca Laucesas pagasta 
komanda, savukārt 2. vietas ieguvēji 
šajā disciplīnā – Maļinovas pagasta 
komanda, kā trešie - Kalupes pagas-
ta komanda. Tā saucamajā “zīmulī”, 
kuru gan grūti nosaukt par sporta dis-
ciplīnu, pirmās trīs vietas savā starpā 
sadalīja Vaboles, Ambeļu un Demenes 
pagasta komandas. Šorttrekā nepār-
spējami un ātri bija Kalupes ledus 
laukuma saimnieki, 2. vietā atstājot 
praktiski visās disciplīnās pirmās 
vietas ieguvējus – Laucesas pagas-
ta komandu un 3. – Vaboles pagasta 
komandas dalībniekus. Hokeja ripas 
metienos vārtos trāpīgākie izrādījās 
Kalupes, Ambeļu un Vaboles pagasta 
komandas dalībnieki. Ragaviņu brau-
cēju konkurencē uzvarēja laucesieši, 
savukārt 2. vietā – Demenes pagasta 
komanda un 3. – Medumu pagasta 
komanda. Biatlonā spraigā cīņā pir-

mo vietu izcīnīja draudzīgā Naujenes 
pagasta komanda, 2. vietā – maļino-
vieši, savukārt 3. vietā – novada domi 
pārstāvošā komanda. 

Kopvērtējumā pēc visu rezultātu 
apkopošanas 1. vietu un uzvaras me-
daļas savā starpā sadalīja Laucesas 
pagasta komandas pārstāvji, 2. vietu 
godam izpelnījās mājinieki – Kalupes 
pagasta komanda, savukārt par 3. 
vietu un bronzas godalgām pārliecino-
ši un gana azartiski pacīnījās Ambeļu 
pagasta komanda. Komandas pārstāv-
ji, kuru vidū ļoti daudz jauniešu, atzi-
nās, ka galvenā tomēr ir dalība, nevis 
uzvara. “Mums šodien disciplīnās vei-
cās dažādi, taču prieks, ka pašiem pa-
tīk. Galvenais ir piedalīties. Lai ir labs 
garastāvoklis un laiks priecē. Svarīgi 
ir atbalstīt savējos un parādīt koman-
das saliedētību. Domājam, ka tajā arī 
ir mūsu spēks”, tā bilst komandas da-
lībnieces Dace un Juta. 

Naujenes pagasts šogad ir ticis pie 
jauna sporta darba organizatora, un 
pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne 
stāsta, ka arī komandas sastāvā šogad 
ir jaunas sejas. “Šodien startos veicas 
labi. Ir mums jauni dalībnieki, tas 
priecē. Tie, kas iespējams pirms tam 
nav tik aktīvi sportojuši. Kuras no 
disciplīnām patika visvairāk? Laikam 
jau slidošana, jo tā notika pirmoreiz. 
Tik forši bija skatīties, kā viņi slido. 
Neticēju, ka viņi prot! Arī volejbols, 
kurā gan mums neveicās īpaši labi, jo 
nebijām trenējušies. Mūsu komandas 
dalībniece Ērika ir malacis, jo viņa 
startēja praktiski visās disciplīnās”, 
tā I. Miglāne. 

Daugavpils novada Sporta nodaļas 
vadītājs Gunārs Kucins uzsvēra, ko 
tagad gan vasaras, gan ziemas sporta 
spēles novadā norisināsies reizi divos 
gados, pulcējot tajās arī jauniešus. 

Olga  Davidova
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

I Z S O L E S

Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2019. gada 31. janvārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.35 (protokols Nr.51., 2.&), “Grozījums Daugavpils novada 

domes 2010. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils 

novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pan-
ta sesto daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010. gada 25. februāra saistošajos notei-
kumos Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Dau-
gavpils novadā” grozījumu un izteikt 1.3.punktu šādā redakcijā:

“1.3. Ģimene vai  persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz 
katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 60% no minimālās 
mēneša darba algas normāla darba laika ietvaros un ja:”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā 
daļā noteiktajā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.35 „Grozījums Daugavpils novada domes 2010. gada 25. februāra 
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusa noteikšanu Daugavpils novadā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils novada domes 2010. gada        

25. februāra saistošie noteikumi Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Daugavpils novadā”.

2. Īss projekta satura izklāsts
 Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 14.panta sesto daļu.
Saistošie noteikumi paredz grozīt saistošo noteikumu 1.3.punktu nosakot, ka 

ģimene/persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes 
locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 60% no minimālās mēneša darba 
algas normāla darba laika ietvaros. Tas nodrošinātu lielāku maznodrošināto 
personu loku atvieglojumu saņemšanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžeta izdevumu daļu. 

Nenozīmīgi ietekmēs pašvaldības budžeta ienākumu daļu – nekustamā īpašuma 
ienākuma nodokli.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli  
pašvaldības teritorijā

Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, uz kurām attiecināms 
saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums, tiks nodrošināts plašāks 
sociālo pakalpojumu  klāsts, kurš pieejams klienta dzīvesvietā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav.
6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

2019. gada 11. martā plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdots ne-
kustamais īpašums „Meļņicas ezers” ar 
kadastra numuru 4446 005 0186   3.86 
ha platībā, kurš atrodas Biķernieku pa-
gasts, Daugavpils novadā apdzīvotajā 
vietā  Meļņica, līdz Daugavpils pilsē-
tai ~ 24km.  Objekta sākotnējā cena –  
EUR 8378.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2019. 
gada 8. martam plkst. 15.00. 

2019. gada 11. martā plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes 
vienība (starpgabals) „Vārpas”, kura at-
rodas apdzīvotā vietā Catlakši, ~3 km 
attālumā no ciemata Špogi, Višķu pa-
gasts, Daugavpils novads ar kadastra 
apzīmējumu 4498 004 0016     4.29 ha 
platībā. Objekta sākotnējā cena –  EUR 
6030.00.

2019. gada 11. martā plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes 
vienība (starpgabals) „Melderi”, kura 
atrodas apdzīvotā vietā Catlakši, ~3 km 
attālumā no ciemata Špogi, Višķu pa-
gasts, Daugavpils novads ar kadastra 
apzīmējumu 4498 004 0017     5.06 ha 

platībā. Objekta sākotnējā cena –  EUR 
6750.00.

2019. gada 11. martā plkst. 10:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes 
vienība (starpgabals) „Vasarāji”, kura 
atrodas apdzīvotā vietā Catlakši, ~3 km 
attālumā no ciemata Špogi, Višķu pa-
gasts, Daugavpils novads ar kadastra 
apzīmējumu 4498 004 0233     3.35 ha 
platībā. Objekta sākotnējā cena –  EUR 
4130.00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, ku-
ras minētas Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likuma 4. panta cetur-
tās daļas pirmajā punktā var iepazīties 
ar izsoles noteikumiem un reģistrēties 
izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma 
publicēšanas Latvijas Republikas ofi -
ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, 
Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī 12., 19. kabinetā (darbdie-
nās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), ie-
priekš samaksājot reģistrācijas maksu 
EUR 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi) 
un nodrošinājumu 10% apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

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

 Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagastā

Ļapere Broņislava (1934.g.)
Škapare Silvija (1965.g.)
Biķernieku  pagastā
Petrova Afi ja (1945.g.)

Demenes pagastā
Karčevskis Viktors (1964.g.)
Lozgačovs Valērijs (1959.g.)

Kalkūnes pagastā 
Lebedjoka Antoņina (1962.g.)

Laucesas pagastā 
Veličko Ēriks (1972.g.)

Līksnas pagastā
Dreiska Emīlija (1929.g.)

Gotovskis Anatolijs (1955.g.)
Medumu pagastā

Cimotiša Anna (1934.g.)

Naujenes pagastā
Augustāne Broņislava (1916.g.)

Jakovļevs Leonīds (1950.g.)
Nitiša Leontīna (1927.g.)

Judajevs Genādijs (1947.g.)
Nīcgales pagastā 

Vanaga Marija (1929.g.)
Skrudalienas pagastā
Dubins Fjodors (1950.g.)

Sventes pagastā
Mazaļevskis Viktors (1952.g.)

2019. gada 14. februārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.36 (protokols Nr.54., 1.&), “Grozījums Daugavpils novada 

domes 2018. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr.28 “Noli-
kums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas 

upes posmā Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā””
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu un Ministru ka-

bineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2018. gada 29. novembra saistošajos notei-
kumos Nr.28 “Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un 
Dubnas upes posmā Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā” grozījumu un 
izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

“30. Licencētās makšķerēšanas organizētājs izveido sarakstu ar makšķernie-
ku vārdu, uzvārdu, licences veidu un reģistrē personas kuras ir pārkāpušas lomu 
uzskaites kārtību. Personām, kuras ir pārkāpušas lomu uzskaites kārtību tiek 
liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licences makšķerēšanai Luknas ezerā, 
Višķu ezerā un Dubnas upē Višķu pagasta teritorijas robežās divu gadu laikā 
pēc pārkāpumu konstatēšanas.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā 
daļā noteiktajā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2019. gada 14. februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.36
“Grozījums Daugavpils novada domes 2018. gada 29. novembra saistošajos 

noteikumos Nr.28  “Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas 
ezerā un Dubnas upes posmā Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā””
  1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta 
piekto daļu un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu 
Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 
3.punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīts Daugavpils novada domes 

2018. gada 29. novembra saistošo  noteikumu Nr.28  “Nolikums licencētai 
makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upes posmā Daugavpils 
novada Višķu pagasta teritorijā” 30.punkts.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
pašvaldības  teritorijā

Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav.
6. Informācija par konsultācijām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.
daugavpilsnovads.lv sadaļā Daugavpils novada dome/Publiskie dokumenti/
Saistošo noteikumu projekti. 
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Teātra studija “Mode H” piedzīvo pirmizrādi un ļaujas fantāzijas lidojumam
19. februārī Daugavpils novada Kul-

tūras centrā “Vārpa” notika teātra stu-
dijas “Mode H” jaunā uzveduma “… ja 
vien man būtu…” pirmizrāde. Uzve-
dums ir veidots pēc Gabriela Garsijas 
Markesa Atvadu vēstules motīviem, 
režisors Viktors Jansons. 

Teātra studijā “Mode H” darbojas 12 
cilvēki, no tiem 7 ir ar īpašām vajadzī-
bām. Studijas darbu atbalsta Daugav-
pils novada dome. Katram no dalībnie-
kiem darbošanās studijā ir aizrautīgs 
piedzīvojums teātra un kustību pasau-
lē. 

Daugavpils novada pašvaldība ilg-
termiņā ir organizējusi projektus un 
pasākumus cilvēku ar īpašām vajadzī-
bām integrēšanai sabiedrībā ar māks-
las un radošuma instrumentiem. Zinā-
šanas un ierosmi šim darbam sniedza 
sadarbība ar Eiropas adaptētās modes 
asociāciju Francijā.

Sākot ar 2010. gadu, Daugavpils no-
vada radošā komanda speciāli veidoja 
teatralizētus uzvedumus dalībai adap-
tētās modes forumos, kuru laikā cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām sniegta 
iespēja būt radošiem, mobiliem un līdz-
vērtīgi izteikt sevi radošo spēju līmenī. 

Tam, ko viņi dara uz skatuves, ir lie-
la pievienotā vērtība. Ja iesākumā vei-
doto uzvedumu ilgums nepārsniedza 
vien 10 minūtes, tagad tās ir nepilnas 
20. Uzveduma laikā studijas dalībnieki 
pauž dziļi simboliskus pārdzīvojumus, 
paspilgtinot tos ar mūziku un kustī-
bām. 

“Tā kā visa izrāde būs komponista 
Baha mūzikas pavadījumā, tā būs par 
visu, jo ierasti šī mūzika raisa cilvē-
ku uz dzīvi skatīties nedaudz tā kā no 
augšas. Izrādei nav izteiktas sižeta lī-

nijas, tās ir pārdomas par to, kāda ir 
cilvēka dzīve, kādas ir cilvēku savstar-
pējās attiecības, tāda tēlaini abstrakta 
domāšana. Mēs paņēmām tekstu, kas 
atrodams internetā. Tā ir autora Gab-
riela Garsijas Merkesa Atvadu vēstule. 
Teksts ļoti labi iederas tieši šīs mūzikas 
pavadījumā. Kaut arī patiesībā tā nav 
Markesa vēstule, bet gan kāda Ameri-
kas leļļu teātra aktiera vēstījums”, tā 
par uzveduma ideju bilst režisors Vik-
tors Jansons. 

Baha mūzika palīdz sakārtot prātu, 
rosina domas un nomierina. Tā atdzī-
vina aktieros īpašu jūtu gammu, kas, 
savienojumā ar kustību vieglumu, dod 
ierosmi gan režisora, gan aktieru fan-
tāzijas lidojumam.  

Viktors Jansons uzsver, ka šo gadu 
gaitā izveidojusies saliedēta komanda, 

kura labprāt satiekas mēģinājumos. 
Režisors pauž prieku, ka ir iespēja sa-
darboties arī ārpus asociācijas rīkota-
jiem adaptētās modes festivāliem. 

“Kāpēc man tik ļoti patīk strādāt ar 
šo grupu? Esam kopā jau ilgi, pateico-
ties pirmajiem adaptētās modes festi-
vāliem “Mode H”. Viņi iemācījās radoši 
sadarboties. Es neesmu vairs kā reži-
sors un tas ir ārkārtīgi interesanti. Ir 
patīkami, ka cilvēki nebaidās fantazēt, 
un, šajā gadījumā, manuprāt, diezgan 
sarežģītā klasiskā teātra estētikā. Tas 
ir kaut kas starp deju un teātri”, ko-
mentē režisors. 

Pēdējo reizi Daugavpils novads 
Starptautiskajā adaptētās modes foru-
mā Francijā tika pārstāvēts 2017. gadā 
ar teatralizētu uzvedumu “Cilvēks 
meklē sevi”. 

Kamēr aizkulisēs grupas dalībnieki 
gatavojās savam uznācienam, uzrunā-
jām jauno dalībnieku Mārtiņu, kurš uz 
lielās skatuves kāpj pirmoreiz. Mār-
tiņš atzīst, ka tika ātri un draudzīgi 
uzņemts kolektīvā. “Kad atnācu uz 
studiju piecus mēnešus atpakaļ, grupa 
nupat sāka veidot jaunu izrādi, tādā 
veidā es neko nenokavēju. Man patīk, 
ka brīvajā laikā varu brīvi izpausties, 
nevis sēdēt mājās pie datora. Mēģinā-
jumi notiek reizi nedēļā un ilgst stun-
du, taču katru reizi, tam beidzoties, tu 
ātrāk vēlies, lai pienāk nākamais mē-
ģinājums. Laiks mēģinot paskrien ļoti 
ātri. Vispār tā ir forša sajūta. Man pa-
tīk. Te es iepazinos ar cilvēkiem, kurus 
ikdienā nesatiktu”, par savām izjūtām 
bilst Mārtiņš. 

Visi teātra studijas mēģinājumi no-
tiek ārkārtīgi radošā atmosfērā. Kopā 
būšana un darbošanās studijas bied-
rus ne tikai saliedē un iedrošina, bet 
arī padara patiesi laimīgus. Pirms 
izrādes visus pavada zināms uztrau-
kums. Taču visam pāri stāv cerība un 
ticība, ka viss izdosies. Protams, neat-
ņemama sastāvdaļa kā pirmizrādēs, tā 
kārtējās teātra studijas izrādēs, ir ska-
tītāju emocijas, kas piepilda ne tikai uz 
skatuves esošos aktierus, bet arī pašus 
skatītājus.   

Pēc pirmizrādes skatītājiem tika 
piedāvāts noskatīties video no Eiropas 
adaptētās modes festivāla “Mode H” 
2017. 

Olga Davidova 

Vokālo ansambļu koncertskatē 
Augstāko pakāpi ieguva Višķu VA “Anima Corde” 

Daugavpils novada vokālo ansam-
bļu koncertskate “Pavasara dziesma” 
pulcēja vokālos ansambļus, kas dar-
bojas pašvaldības kultūras iestādēs. 
Koncertskate katru gadu tiek rīko-
ta ar mērķi nodrošināt muzicēšanas 
tradīciju saglabāšanu un attīstību, 
veicināt vokālo ansambļu profesio-
nālo meistarību, sekmēt repertuāra 
paplašināšanos. 

Ansambļu sniegumu vērtēja žūrija, 

kuras sastāvā bija kordiriģente Iveta 
Ustinskova, mūzikas pedagoģes Olga 
Arhipova un Edīte Rucina. 

Skates nolikums paredzēja, ka kat-
ram ansamblim bija jāizpilda trīs 
dziesmas: vienu latviešu tautasdzies-
mas apdari, vienu latviešu komponis-
ta oriģināldziesmu un vienu brīvas 
izvēles dziesmu. Turklāt visiem ko-
lektīviem, izņemot bērnu, vismaz di-
vas dziesmas bija jāizpilda a capella.

Žūrijas stingrajā vērtējumā, visiem 
vokālajiem ansambļiem tika piešķir-
ti dažādas pakāpes diplomi. Žūrijas 
priekšsēdētāja Iveta Ustinskova pēc 
skates norādīja, ka dažiem vokāla-
jiem ansambļiem punkti tika paze-
mināti tādu faktoru dēļ, no kuriem 
viegli varēja izvairīties, rūpīgāk iepa-
zīstoties ar nolikumu.  

Augstāko pakāpi izdevās iegūt vie-
nīgi Višķu pagasta Sabiedriskā cen-
tra sieviešu vokālajam ansamblim 
“Anima Corde” Agates Jermaļono-
kas vadībā. I pakāpi saņēma Aigas 
Krutes vadītais Daugavpils novada 
Kultūras centra „Vārpa” sieviešu vo-
kālais ansamblis „Stage On”. Šie divi 
kolektīvi izvirzīti pārstāvēt Daugav-
pils novadu Latvijas sieviešu vokālo 
ansambļu konkursa otrajā kārtā, kas 
notiks 30.martā Sīļukalna kultūras 
namā. 

Augsto I pakāpi ieguva arī Dubnas 
kultūras nama bērnu vokālajam an-
samblim “Uguntiņa”.

II pakāpi saņēma Nīcgales pa-
gasta Tautas nama sieviešu vokā-
lais ansamblis „Dzirkstelītes” (vad. 
Ž.Gasjaņeca), Kalkūnes pagasta sie-
viešu vokālais ansamblis „Pērles” 
(vad. B.Madelāne), Maļinovas pagas-
ta Saieta nama bērnu vokālais an-
samblis „Avenes” (vad. A. Ozoliņa), 
Naujenes kultūras centra bērnu vo-

kālais ansamblis „Odziņas” (vad. T. 
Zviceviča), Višķu pagasta jauktais vo-
kālais ansamblis „Koransa” (vad. M. 
Bicāne), Višķu pagasta vīru vokālais 
ansamblis „Mōls” (vad. M.Bicāne). 

III pakāpi ieguva Kalkūnes pa-
gasta bērnu vokālais ansamblis „Za-
riņi” (vad. L. Sauleviča), Naujenes 
kultūras centra senioru vokālais an-
samblis „Dzeipurs” (vad. Z.Nitiša), 
Sabiedriskā centra „Laucesa” senio-
ru vokālais ansamblis „Prieks” (vad. 
S.Almakajevs), Kalupes pagasta vīru 
vokālais ansamblis „Čvartaks” (vad. 
S.Almakajevs), Demenes kultūras 
nama jauktais vokālais ansamblis 
„Aizturi elpu” (vad. Z.Pļiska). 

Jāatzīst, ka dziedāšanas tradīcijas 
novadā ir stipras, par to liecina arī 
pērn izveidotais Naujenes kultūras 
centra slāvu tradīciju ansamblis “Ra-
denie”, kurš koncertskatē, lai arī ār-
pus konkursa, pirmo reizi prezentēja 
sevi plašākai publikai. Ansamblis iz-
veidots ar mērķi pētīt slāvu tradīci-
jas, ieražas, kā arī mutvārdu folkloru.

Elza Pučko
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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 – 6994 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011. gada 3. marta

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

J A U T Ā J U M S  P A Š V A L D Ī B A I

Kur ir iespējams nodot apģērbu un citas mantas novada trūcīgajām 
un maznodrošinātajām ģimenēm? 

Atbild Sociālā dienesta sociālā darbiniece Laura Konovaļčika: 
Apģērbu, kā arī gultasveļu, kancelejas preces, higiēnas preces jebkurai mēr-

ķa grupai un vecumam var nodot Sociālajā dienestā, griežoties 4., 5., 6. vai 7. 
kabinetā Sociālā dienesta darba laikā. Liels lūgumu nodot jaunas vai lietotas 
mantas, kas ir labā stāvoklī, nav bojātas vai saplēstas. 

Daugavpils novada Sociālā dienesta darba laiks:
Pirmdiena: 8.30 – 18.00
Otrdiena: 8.00 – 16.30
Trešdiena: 8.00 – 16.30
Ceturtdiena: 8.00 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 15.30
Pārtraukums: 12.00 – 12.30
Adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401

 Dubnas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvē-
rušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un kapu 
kopiņas pagasta kapsētās, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Klobānu kapos 2019. gada 15. martā plkst. 10.00
Nozāģēšanai paredzētas 11 priedes un 6 bērzi.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Petrānu kapos 2019. gada 15. martā plkst. 10.30
Nozāģēšanai paredzēti 5 bērzi.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Zarānu kapos 2019. gada 15. martā plkst. 11.00
Nozāģēšanai paredzētas 5 priedes.

Atbildīgais par kapu apsaimniekošanu Edgars Skreivers. Tālr. 29764639
Sabiedriskās apspriešanas laiks Nākotnes ielā 5, Dubna, 2019. gada 15. martā 

plkst. 11.30
Nozāģēšanai paredzēta 1 papele.

Sabiedriskās apspriešanas laiks  Nākotnes ielā 1A, Dubna, 2019. gada 15. martā 
plkst. 12.00
Nozāģēšanai paredzēta 1 egle.

Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotajiem noteiktajā sa-
biedriskās apspriešanas laikā līdz 2019. gada 22. mar-
tam sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, 
rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pār-
valdē.  Tālrunis 65475217.

LIAA biznesa inkubatori uzņem jaunus biznesa 
ideju autorus un uzņēmējus

Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori 
izziņo 2019. gada uzņemšanu un aici-
na jaunos uzņēmējus un biznesa ideju 
autorus pieteikties inkubācijas prog-
rammai.

No 2019. gada 1. līdz 20. martam 
tiks atvērta pieteikumu pieņemšana 
dalībai inkubācijas programmā LIAA 
Daugavpils biznesa inkubatorā. Inku-
bācijas programmā aicināti pieteikties 

uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk 
par trim gadiem. 

Inkubācijas programmā dalībnieks 
saņem 50% līdzfi nansējumu biznesa 
attīstībai nepieciešamo pakalpojumu 
iegādei, tāpat iespējams pretendēt 50% 
līdzfi nansējumam līdz EUR 5 000 ap-
rīkojuma un izejmateriālu iegādes iz-
maksu segšanai.

No 21. janvāra līdz 20. februārim novadā dzimuši 
12 bērniņi, no tiem -  3 meitenes un 9 zēni.  

Februārī  laulību noslēguši 11 pāri,
 no tiem 6 pāri - novada iedzīvotāji. 

Vakance jaunatnes lietu speciālista amatam 
Naujenes pagasta pārvaldē

Naujenes pagasta pārvalde aicina pieteikties aktīvu, aizrautīgu un radošu 
pretendentu Jaunatnes lietu speciālista amatam darbam Naujenes pagasta 
pārvaldē

Amata pienākumi:
Plānot, veikt un koordinēt darbu ar Naujenes pagasta jaunatni;
Organizēt informatīvus, izglītojošus un saliedējošus pasākumus u.c. aktivi-

tātes;
Atbalstīt jauniešu iniciatīvas, motivēt iesaistīties pagasta un novada sa-

biedriskās dzīves aktivitātēs, veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu;
Koordinēt un īstenot ar jaunatnes lietām saistītus projektus;
Koordinēt pagasta jauniešu nevalstisko organizāciju darbību.
Prasības pretendentiem:
līmeņa profesionālā augstākā izglītība (var būt pēdējā kursa students/te);
Vēlama iepriekšēja darba pieredze darbā ar jaunatni, projektu izstrādāšanā 

un vadīšanā;
Vēlams sertifi kāts jaunatnes lietu speciālista pamatprogrammā;
Labas komunikācijas prasmes, spēja organizēt darbu ar jaunatni;
Latviešu valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpe, krievu un angļu valodas 

zināšanas (projektu veiksmīgai īstenošanai un sadarbības nodrošināšanai);
Izcilas datora lietošanas prasmes;
Augsta atbildības sajūta, mērķtiecība, precizitāte, spēja uzņemties iniciatī-

vu un strādāt komandā.
Darba vieta:
Naujenes pagasta pārvalde, Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads.
Darba laiks:
Darba līgums uz nenoteiktu laiku ar pilnu darba laiku 40 stundas nedēļā.
Darba specifi ka saistīta ar darbu vakaros un brīvdienās. 
Motivācijas vēstuli un CV sūtīt līdz 2019. gada 11. martam Naujenes 

pagasta pārvaldei, Skolas iela 15, Naujene, Daugavpils novads, LV – 5462, 
fakss 65476857 vai uz e – pastu parvalde@naujene.lv.

Tālrunis uzziņām 65476850
Vairāk informācijas – www.daugavpilsnovads.lv 

Paziņojums Līksnas pagasta iedzīvotājiem
Pamatojoties uz Daugavpils nova-

da domes pieņemto lēmumu un 2018. 
gada 20. decembrī noslēgto līgumu par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Daugavpils novada administratīvajā 
teritorijā - 2019. gada 01. aprīlī SIA 
“AADSO” (Atkritumu apsaimnieko-
šanas Dienvidlatgales starppašval-
dību organizācija, faktiskā adrese 
Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404, 
tālr.29636728, 65449032, 65449033, 
e-pasts aadso.ligumi@inbox.lv) uzsāks 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Līksnas pagasta administratīvajā te-
ritorijā. 

Atkritumi tiks savākti katra mē-
neša 2. un 4. ceturdienā, sākot ar 
plkst. 7.00, jautājumu rašanās ga-
dījumā lūdzam zvanīt uz norādī-
tajiem tālruņa numuriem.

Atbilstoši spēkā esošā Atkritumu ap-
saimniekošanas likuma (18.11.2010.) 
V nodaļas 16. (2.), (4.) pantam, kā arī 
Daugavpils novada pašvaldības 2011. 
gada 12. maija saistošo noteikumu 
Nr.12 prasībām ikviens nekusta-
mā īpašuma (tajā skaitā vasarnīcu 
vai vasaras mītņu (tajā skaitā dārz-
kopības biedrības teritorijā par laika 
periodu, kurā uzturas) īpašnieks vai 
lietotājs (valdītājs, nomnieks, īrnieks, 
turētājs) ir atbildīgs par savlaicīgu 
atkritumu savākšanu un izveša-
nu no sava nekustamā īpašuma 
teritorijas, neatkarīgi no tā, vai 
īpašums ir vai nav reģistrēts Ne-
kustamā īpašuma reģistrā vai Ze-
mesgrāmatu nodaļā.

Līksnas pagasta iedzīvotājiem 
līdz 2019.  gada aprīļa sākumam ir 
pienākums noslēgt līgumus ar SIA 
“AADSO” par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu un ap-
glabāšanu.

SIA “AADSO” darbinieki līgu-
mu noslēgšanai ieradīsies 13. un 
14. martā no plkst. 9.00 līdz 16. 00 
Līksnas pagasta pārvaldē..

Citkārt līgumus varēs noslēgt, aiz-
pildot pieteikumu un nosūtot uz e-pas-
tu aadao.ligumi@inbox.lv vai personīgi 
ierodoties birojā Slāvu ielā 6, Daugav-
pilī.

Papildus darām zināmu, ka SIA 
“AADSO” abonentu nodaļa pieņem ie-
dzīvotājus šādos pieņemšanas laikos:
Pirmdien: 8.00 - 18.00
Otrdien: 8.00 - 17.00
Trešdien: 8.00 - 17.00
Ceturtdien: 8.00 - 17.00
Piektdien: 8.00 - 16.00
Pusdienas pārtraukums 12.00 -13.00
 Lūgums iedzīvotājiem  ieras-
ties līgumu noslēgšanai pagasta 
pārvaldē 13. vai 14. martā. Pietei-
kumu veidlapas ir pieejamas pa-
gasta pārvaldē. Ja radušies jautā-
jumi, lūgums piezvanīt pārvaldes 
vadītājai Birutai Ozoliņai pa tālr. 
65475564 vai mob. 26590341


