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Ekspluatācijā pieņemta jauna konteinertipa katlu māja Špoģu ciemā 
Ekspluatācijā pieņemta jaunā modu-

ļa jeb konteinertipa katlu māja Špoģu 
ciemā, Skolas ielā 17, kura nodrošina 
centrālo siltumapgādi četrām ēkām  – 
Špoģu vidusskolai, Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolai, Višķu pagasta pārval-
dei un vienai daudzdzīvokļu dzīvojama-
jai mājai.

Projekts “Daugavpils novada Pašval-
dības aģentūras „Višķi”  Špoģu ciema 
katlu mājas energoefektivitātes uzlabo-
šana“ īstenots par 465 430 eiro, ņemot 
aizņēmumu Valsts kasē uz 25 gadiem. 
Šīs izmaksas sedz projektēšanas, auto-
ruzraudzības un būvniecības izmaksas, 
kā arī vecās katlu mājas demontāžas 
darbus. Kā stāsta pašvaldības aģentū-
ras “Višķi” direktors Valentīns Šnitko, 
vecā katlu māja tika būvēta 1988. gadā 
kā pagaidu būve. Tās sienās jau bija 
parādījušās lielas plaisas, kuras pali-
ka bīstamas, kā arī tecēja jumts. Tāpēc 
Daugavpils novada domē tika pieņemts 
lēmums par jaunas moduļa tipa katlu 
mājas būvniecību, jo tas izmaksā lētāk 
nekā jaunas ēkas būvniecība.

Lai gan jaunās Špoģu katlu mājas 
uzstādīšanu bija plānots pabeigt 2018. 
gada nogalē, tehnisku iemeslu dēļ tās 
nodošana ekspluatācijā nedaudz aiz-
kavējās. Būvdarbus veica SIA “Borg”, 
kuru galvenais uzdevums bija saga-
tavot betona pamatni konteinera tipa 
ēkas uzstādīšanai. Katlu māju nodroši-
nāja SIA “Komforts Group”, kuri 2014. 
gadā īstenoja katlu mājas projektu arī 
Višķu ciemā.

Jaunā katlu māja darbojas automā-
tiskajā režīmā. Automātiskā vadības 
sistēma nodrošina pilnīgu procesu vadī-
bu, piemēram, kurināmā padevi, gaisa 
padevi, kurināmā sadedzināšanu, pel-
nu izvadīšanu u.c. procesus. Valentīns 
Šnitko neslēpj, ka sākotnēji bija neliela 
skepse par katlu mājas spēju darboties 
bez patstāvīgas operatora klātbūtnes, 

tomēr bažas tika kliedētas, kad katlu 
māja veiksmīgi nostrādāja pirmās divas 
nedēļas testa režīmā.

Līdz šim siltuma nodrošināšanai tika 
algoti četri kurinātāji, savukārt jauno 
katlu māju uzraudzīs tikai viens spe-
ciālists – ēku un apsaimniekojamās te-
ritorijas pārzinis Kaspars Putniņš. “Ja 
katlu mājā notiek kāds negadījums, uz-
raugs saņem īsziņu mobilajā telefonā. 
Īsziņā var redzēt, vai tas ir A tipa nega-
dījums, kuru var novērst attālināti, vai 
B tipa negadījums, kad ir nepieciešama 
katlu mājas apmeklēšana,” jauno darba 
specifi ku skaidro aģentūras direktors.

Kurtuve aprīkota ar 800 kw jaudas 
apkures katlu, kas darbojas ar šķeldu, 
kā arī rezerves apkures katlu ar 300kw 
jaudu, kuru nepieciešamības gadījumā 
darbina dīzeļdegviela.

Slēgtā šķeldas novietne ir aprīko-
ta ar kustīgu un apsildāmu grīdu, kas 
nodrošina sagatavotās šķeldas pareizu 
uzglabāšanu un lielāku siltumatdevi. 
Tāpat novietnei ir hidrauliski paceļams 
jumts, kas atvieglo šķeldas iekrauša-
nu. Novietne spēj uzglabāt ne mazāk 
kā 120m3 kurināmā, kas vidēji pietiek 
nedēļai.

“Vai jaunā katlu māja sniegs izdevu-
mu ekonomiju, būs redzams pēc nāka-
mā gada izmaksām. Jārēķinās, ka ļoti 
strauji aug cena šķeldai un elektroener-
ģijai, tāpēc par ietaupījumu un tās ie-
tekmi uz apkures tarifu pāragri spriest. 
Ekonomija noteikti radīsies tad, ja līdzī-
gā veidā izdosies sakārtot arī Višķu teh-
nikuma katlu māju,” spriež V.Šnitko.

Jāatzīmē, ka vecās katlu mājas de-
montāžas, teritorijas labiekārtoša-
nas  un piebraucamā laukuma izbūves 
darbus plānots veikt līdz 1.jūnijam.

Elza Pučko

Skrindu dzimtas muzejā pieminēja masu deportācijas pirms 70 gadiem 
Atceroties 1949. gada 25. marta 

deportācijas un pieminot komunistiskā 
genocīda upurus, jau tradicionāli Skrin-
du dzimtas muzejā notika tematisks 
pasākums “Atcerēties, lai neaizmirstu”, 
kas veltīts skaudrajiem notikumiem 
pirms 70 gadiem – otro masveida Lat-
vijas iedzīvotāju izsūtīšanu uz Sibīriju. 
Šis datums salauza dzīves un likteņus 
tūkstošiem ģimeņu, galvenokārt, zem-
nieku kārtas ļaudīm. Lai stāstītu par 
tā laika pieredzēto, uzklausītu stāstus 
no aculieciniekiem un izglītotu jauno 
paaudzi, Skrindu dzimtas muzejā tikās 

gan represētie, gan Vaboles viduss-
kolas vecāko klašu skolēni. Ar klusu-
ma brīdi klātesošie pieminēja Sibīrijas 
traģēdijas  upurus un kopīgi noskatījās 
dokumentālo fi lmu “Deportācijas. Di-
vas naktis, viens noziegums”. 

Savos atmiņu stāstos dalījās Sibīrijas 
bērni – Valentīna Kundziņa no 
Nīcgales pagasta, Vladislavs Malnačs 
no Līksnas pagasta, Gliķērija Mukāne, 
Zenta Motivāne un Vitolds Motivāns 
no Vaboles pagasta. Sirmgalvji dalījās 
savās atmiņās par nāves ceļu uz 
nometnēm, par smagajiem dzīves un 

darba apstākļiem, bērnības atmiņām, 
dzimtenes mīlestību un spēju saglabāt 
cilvēcību. 

Demonstrējot fotogrāfi jas no ikdi-
enas dzīves Sibīrijā, savu dzīvesstāstu 
atklāja Valentīna Kundziņa, kuras 
liecības iemūžinātas arī Skrindu 
dzimtas muzeja īstenotajā projektā 
“Munys pusis ļaudis”. Valentīnas kun-
dze kopā ar ģimeni tika izsūtīta 13 
gadu vecumā.  Ģimene tika arestēta 
ciemojoties, tāpēc ceļā devās tukšām 
rokām. Sibīrijā visas sievietes, tostarp 
nepilngadīgā Valentīna, strādāja sma-

gos meža darbos gan dienas, gan na-
kts maiņās. Nedaudz vieglāka sadzīve 
kļuva tikai pēc Staļina nāves 1953. 
gadā, kad dzimtenē  pirmajiem atļāva 
atgriezties bērniem. Arī Valentīnas 
kundzes jaunākais brālītis, kurš tikko 
bija pabeidzis 1. klasi, bija to latviešu 
bērnu vidū, kuri atgriezās dzīvot pie 
radiem Latvijā. Pārējie ģimenes locekļi 
dzimtenē atgriezās vien 1957. gadā. 
Tā kā dzimtu mājas bija nojauktas, 
viss bija jāsāk no nulles. Par spīti 
skarbajām atmiņām un sirds rētām, 
Valentīna Kundziņa ir apbrīnojami 
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 Folkloras kopa “Dyrbyni” ciemojās pie latviešiem Baškīrijā

lu priekškalne. Sākot ar 19. gadsimta 
otru pusi turp devās latvieši no Kurze-
mes un Vidzemes, lai savā īpašumā ie-
gūtu zemi. Ufas guberņā 19.gadsimta 
biegās dzīvojuši ap 4000 latviešu, bet 
20. gadsimta 20.-30. gados ap 10 tūk-
stošu. Bet pēc 2002. gada tautas skaitī-
šana datiem - 1508 latvieši.

Pašlaik visvairāk latviešu Baškorto-
stānā dzīvo Arhangeles rajona Maksi-
ma Gorkija ciemā, kur vidusskolā jau 
30 gadu kā izvēles mācību priekšmets 
tiek mācīta latviešu valoda. Jau devī-
to mācību gadu par latviešu valodas 
skolotāju tur strādā valmieriete Ilona 
Saverasa. Viņa ir latviskuma saglabā-
tāja vidē, kur ģimenēs diemžēl latviešu 

valoda vairs praktiski netiek 
lietota ikdienā.

Folkloras kopas “Dyrby-
ni” dalībnieču Anitas Lips-
kas, Vitas Briškas un An-
nas Briškas piedalīšanos  
Latviešu kultūras nedēļā 
M. Gorkija ciema vidusskolā 
fi nansiāli atbalstīja Valsts 
kultūrkapitāla fonds, piešķi-
rot radošo stipendiju.

Folkloras kopa “Dyrbyni” 
ir izveidota 2007. gadā, lai 
izzinātu, saglabātu un tālāk 
nodotu latgaliskās tradīci-
jas, dziesmas, dančus. Kopš 
izveidošanas kolektīvs ir 
piedalījies visos Vispārējos 
latviešu Dziesmu un Deju 
svētkos un starptautiskajos 
folkloras festivālos “Baltica” 
Latvijā, kā arī festivālos “Pa 
Pēteriem” (2010), “Augšdau-

gava” (2010, 2011, 2012, 2013, 2016), 
festivālos un pasākumos ārzemēs 
– Krievijā (2016, 2019), Baltkrievijā 
(2017), Lietuvā (2011, 2014), Francijā 
sadarbībā ar TDA „Dzintariņš” (2008, 
2009), Polijā, Ungārijā un Bulgārijā 
– ar Daugavpils novada deju kolektī-
viem (2009, 2015). Ik gadu folkloras 
kopa sniedz ap 20 koncertu, regulāri 
rīko danču vakarus un sadziedāšanās 
pasākumus.

Anna Briška 
Folkloras kopas “Dyrbyni” vadītāja

Šī gada februāra sākumā Daugavpils 
novada Kultūras centra “Vārpa” folklo-
ras kopas “Dyrbyni” dalībnieces Anita 
Lipska, Vita Briška un vadītāja Anna 
Briška devās uz tālo Baškortostānu, 
lai piedalītos Arhlatviešu vidusskolas 
rīkotajās Latviešu kultūras dienās, kas 
notika jau trešo reizi.

Latviešu kultūras dienu laikā Maksi-
ma Gorkija ciema vidusskolā folkloras 
kopa “Dyrbyni” vadīja latviešu rotaļu 
un danču meistarklases skolēniem, 
piedalījās latviešu valodas stundās, lai 

dažādu klašu skolēniem stās-
tītu par Latviju un iepazīsti-
nātu ar dažādiem mūzikas 
instrumentiem. Sadarbībā 

ar folkloras ansambli “Atbalss” tika 
sagatavota koncertprogramma, kas iz-
skanēja Latviešu kultūras dienu noslē-
gumā. Tāpat arī bija iespēja tikties ar 
Bakaldīnas un Maksima Gorkija ciema 
latviešiem un uzzināt, kā latvieši ag-
rāk ir dzīvojuši šajā tālajā zemē, kādas 
dziesmas dziedājuši un kādi ir bijuši 
viņu likteņi dažādos laikos.

Maksima Gorkija ciemats atrodas 
apmēram 100 kilometru attālumā no 
Baškortostānas galvas pilsētas Ufas, 
vietā, kuras dabasainavu veido Urā-

dzīvespriecīga un pozitīvi noskaņota, 
iespējams, tieši tas palīdzējis izdzīvot 
šos gadus. 

Izsūtīto latviešu ģimenē Sibīrijā 
dzimusi Zenta Motivāne no Vabo-
les pagasta, kuras mamma Jezupata 
Mežraupa nesen nosvinēja 94 gadu ju-
bileju. “Sibīrijā bija bada laiki. Mamma 
stāstīja, ka no apses koka zāģu skaidām 
un piena sūkalām bez  taukvielām cepa 
pankūkas un ņēma līdzi meža darbos, 
lai varētu izdzīvot,” asarām acīs at-
minas Zentas kundze. Viņa aicināja 
jauniešus novērtēt mūsdienu dzīves 
apstākļus, ar cerību, ka nekad vairs 

neatkārtoties tik traģiski brīži Latvijas 
vēsturē. 

Skarbs dzīves sākums bija arī 
Gliķērijai Mukānei, dzimušai Grigor-
jevai, kurai bija vien 10 mēneši, kad 
apcietināja viņas ģimeni. “Agri no rīta 
ar zirga pajūgu atbrauca trīs cilvēki – 
divi bruņojušies ar automātu un viens 
kaimiņu cilvēks, kuram skauda, ka 
tēvam īpašumā piederēja 29 hektāri 
zemes. Pusstundas laikā lika savākt 
mantas un braukt līdzi uz Vārkavu, 
kur jau gaidīja smagā kravas mašīna, 
lai ļaudis tālāk vestu uz Nīcgales staci-
ju. Jāsaka, ka mēs jau tikām brīdināti, 

ka mūsu ģimene varētu būt sarakstos, 
tāpēc lielu daļu vērtīgāko mantu bijām 
atdevuši radiniekiem vai kaimiņiem. 
Vecmāmiņu jau laicīgi aizsūtījām pie 
brāļa uz Nīdermuižu, tēva māsa bija 
noslēpusies pie brālēna, savukārt 
vectēvs tajā rītā bija devies makšķerēt 
zivis. Ar kaimiņa nodevību, apcietināja 
arī tanti un vectēvu,” savu vecāku 
atmiņas atstāsta Gliķērijas kundze. 

Teju visi zīdaiņi tālajā ceļā uz Sibīriju 
gāja bojā, tāpēc Gliķērijas dzīvība ir 
laimīgu apstākļu sakritība: “Mūs at-
veda uz Vārkavu, kur tēvam bija labi 
pazīstams pienotavas saimnieks. Visu 
ceļu mamma centās pierunāt tēti, lai 
mani atstāj šim saimniekam. Tētis ti-
kai atbildējis – ja mirt, tad visiem reizē. 
Visi domāja, ka ved uz nošaušanu, nev-
iens necerēja izdzīvot. Māte tomēr tēti 
nepaklausīja un atstāja mani pienota-
vas saimniekam, norādot vecmāmiņas 
adresi, kura pēc nedēļas atbrauca man 
pakaļ.” 

Lielo uztraukumu sekas negāja se-
cen arī bērnam. “Pirms izvešanas 
es jau staigāju pie rociņas, bet pēc 
šiem notikumiem man kājas vairs 
neklausīja  – nevarēju vairs ne 
nostāvēt, ne pastaigāt. Acīmredzot 
tāpēc, ka pārbijusies mamma pabaroja 
mani ar krūti. Divus gadus es dzīvoju 
pie vecmammas, kura vadāja mani pie 
visādām zāļu tantiņām, lai izārstētu. 
Palīdzēja viena zintniece Lietuvā, kura 
ieteica aiziet uz kapiem un no katra 
koka nolauzt pa zariņam, novārīt un 
no uzlējuma gatavot vannas. Mēnesi 

mani lika vanniņās, līdz es atsāku 
staigāt. Vecmāmiņa aizrakstīja mam-
mai vēstuli, ka beidzot esmu vesela. 
Mamma palūdza, lai vecmāmiņa 
pārdod pirms izvešanas noglabāto zelta 
pulksteni un kažoku, lai par nopelnīto 
naudu varētu atvest mani pie vecākiem 
uz Sibīriju. Tā no 1955. gada es sāku 
dzīvot un mācīties Omskas apgabalā. 
Māte strādāja dārzniecībā, tētis bija 
kalējs, Sibīrijā dzimis arī mans brālītis. 
Dzimtenē mums ļāva atgriezties 1956. 
gada nogalē. Atgriezāmies  mājās, 
kuras vienā pusē jau bija iekārtojušies 
citi cilvēki, savukārt otra puse bija 
pārvērsta par vistu kūti. Tikai ar kol-
hoza valdes sēdes un kopsapulces 
lēmumu mums mājas tomēr atgrieza,” 
savu neticamo dzīves stāstu atklāja 
Gliķērija Mukāne. 

Pēc pasākuma Skrindu dzimtas 
muzejā represētiem ar Daugavpils 
novada Kultūras pārvaldes atbalstu 
tika uzdāvinātas patīkamas emocijas 
ekskursijā uz Ilūkstes novada Dvietes 
pagastu, kur tika apmeklēta Dvietes 
baznīca un Dvietes muiža, noklausoties 
biedrības “Dvietes vīnogas” dalībnieces 
Ritas Stapkevičas atraktīvo stāstījumu 
par muižas atdzimšanas aktivitātēm.

Elza Pučko 
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Informāciju par Lielās talkas norisi šajā gadā varat saņemt www.
talkas.lv vai pie Lielās talkas koordinatores Daugavpils novadā 
Jolantas Bāras - tel. 65422215, e-pasts jolanta.bara@dnd.lv

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins
08.04. Naujenes pagasta pārvalde  15.00-16.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

15.04. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Jānis Belkovskis
01.04. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
15.04. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

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

15.04. Laucesas pagasta pārvalde, c. Mirnijs 15.00-17.00
Jevgeņijs Gridasovs
03.04. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
10.04. Vecsalienas pagasta pārvalde 08.00-10.00
24.04. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
03.04. Skrudalienas pagasta pārvalde 08.00-10.00
17.04. Tabores pagasta pārvalde 10.00-12.00
24.04. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
08.04. Demenes pagasta pārvalde 10.00-13.00
29.04. Tabores pagasta pārvalde 10.00-13.00
Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns
10.04. Daugavpils novada dome, 19. kab. 13.00-14.00
17.04. Daugavpils novada dome, 19. kab. 13.00-14.00
24.04. Daugavpils novada dome, 19. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
04.04. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
11.04. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
25.04. Medumu pagasta pārvalde 13.00-14.00
Aleksejs Mackevičs
01.04. Biķernieku pagasta pārvalde 15.30-17.30
03.04. Maļinovas pagasta pārvalde 15.30-16.30
08.04. Biķernieku pamatskola 15.30-16.30
10.04. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.30-16.30
15.04. Višķu pagasta pārvalde 15.30-16.30
29.04. Biķernieku pagasta pārvalde 15.30-16.30
Guntars Melnis
08.04. Sēlijas 25, 211. kab., Daugavpils 09.00-12.00
15.04. Sēlijas 25, 211. kab., Daugavpils 09.00-12.00 
Vjačeslavs Moskaļenko
08.04. Demenes pagasta pārvalde 13.00-15.00
15.04. Dubnas pagasta pārvalde 13.00-15.00
23.04. Tabores pagasta pārvalde 13.00-15.00
29.04. Sventes pagasta pārvalde 13.00-15.00
Olesja Ņikitina
08.04. Demenes pagasta pārvalde   13.00-15.00
15.04. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
23.04. Tabores pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksandrs Sibircevs
05.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
12.04. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
26.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Ilmārs Skuķis
09.04. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-11.00
23.04. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-11.00
Regīna Tamane
01.04. Demenes pagasta pārvalde 09.00-12.00
08.04. Atbalsta centrs "Paspārne", Kumbuļi 09.00-12.00
15.04. Demenes pagasta pārvalde 13.00-15.00
29.04. Atbalsta centrs "Paspārne", Kumbuļi 09.00-12.00

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

2019. gada 28. februāra sēdē pieņemti 20 lēmu-
mi:
 Nolēma noslēgt līgumu par atkritumu apsaimnie-

košanu Līksnas pagasta teritorijā ar SIA „AADSO”, 
nosakot līguma spēkā stāšanās brīdi – 01.04.2019. 
un darbības termiņu – 3 gadi, un noteica maksu 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, sākot ar 
01.04.2019.  6,67 euro par 1 m3 atkritumu bez PNV,  
ja 1 m3 atkritumu svars sastāda 130 kg.
 Apstiprināja ūdensapgādes un kanalizācijas pa-

kalpojumu tarifus Biķernieku un Nīcgales pagasta 
teritorijā.
 Atļāva izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
smilts un smilts-grants atradnes “Elerne” Tabores 
pagastā izstrādes turpināšanai. 
 Grozīja Daugavpils sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas nolikumu.
 Apstiprināja ar 01.01.2019. pašvaldības izglītības 

iestāžu izmaksas uz vienu skolēnu (audzēkni) gadā 
pamata, vispārējās vidējās izglītības iestādēs un 
pirmsskolas izglītības iestādēs.
 Apstiprināja sociālās aprūpes iestāžu pakalpoju-

mu saņēmēju uzturēšanas izmaksu aprēķinu 2019.
gadam: Višķu sociālās aprūpes centram - 546,59 
(euro/mēnesī), Naujenes bērnu namam - 44,44 (euro/
dienā).
 Noraidīja grozījumus novada domes 13.12.2018. 

lēmumā Nr.1199 “Par Daugavpils novada 2019.gada 
novada nozīmes pasākumu plāna apstiprināšanu”. 
 Nolēma nodrošināt līdzekļu sadalījumu projek-

tam “Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana”.
 Atbalstīja Izglītības pārvaldes koordinētās Kul-

tūras ministrijas programmas “Latvijas skolas soma” 
piešķirtā fi nansējuma sadalījumu 2018./2019.mācī-
bu gada 2.semestrim un apstiprināja ieņēmumu un 
izdevumu tāmi.
 Atļāva iesniegt projektu “Sabiedrības informēša-

nas pasākumu nodrošināšana Vīragnas ezera zivju 
resursu aizsardzībai” Zivju fonda atbalsta saņemša-
nai.
 Piekrita nodot valstij bez atlīdzības pašvaldības 

tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības daļu Me-
dumu pagastā un 2 pašvaldības nekustamos īpašu-
mus Sventes pagastā.
 Anulēja Brīdinājumu par administratīvā akta 

piespiedu izpildi fi ziskai personai un nolēma saga-
tavot jaunu Brīdinājumu par administratīvā akta 
piespiedu izpildi par nekustamā īpašuma nodokļa 
nokavētiem maksājumiem.

 Atļāva atsavināt Sventes pagasta pārvaldes īpa-
šumā esošo kustamo mantu, nosakot atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē.
 Samazināja aprēķināto samaksu fi ziskai perso-

nai, izpērkot lietošanā piešķirto zemi Līksnas pagas-
tā.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam paš-

valdības dzīvoklim Naujenes pagastā.
 Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Naujenes pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

koku ciršanai Naujenes pagastā.
2019. gada 14. marta sēdē pieņemti 16 lēmumi:
 Izsludināja novada projektu konkursus jaunatnei 

„Uzlabosim savu ikdienu!” un „Attīsti sevi!”, apstip-
rināja konkursu nolikumus un vērtēšanas komisiju.
 Atļāva izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakte-

ņu ieguves atļauju SIA “MEŽVIDI” smilts-grants un 
smilts atradnes “Elerne” I iecirkņa laukuma “Mežvi-
di-4” Tabores pagastā izstrādes turpināšanai.
 Atbalstīja Biķernieku pamatskolas ES program-

mas Erasmus+ skolu apmaiņas partnerības projekta 
idejas iesniegšanu atklātajā projektu iesniegumu at-
lases kārtā.
 Nolēma iedalīt līdzekļus no pašvaldības ceļu fon-

da Vaboles un Laucesas pagasta pārvaldei.
 Nolēma piešķirt pašvaldības līdzfi nansējumu 

energoefektivitātes veikšanai dzīvojamās mājas 18. 
novembra iela 420, Vecstropi, Naujenes pagastā dzī-
vokļu īpašniekiem.
 Nolēma nodot pašvaldības nekustamā īpašuma 

Skolas iela 9, Nīcgale, Nīcgales pagastā pārvaldīša-
nas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgu-
mu pilnvarotai personai SIA “NAUJENES PAKAL-
POJUMU SERVISS”. 
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 3 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Višķu pagastā.
 Atzina par nenotikušu izsoli uz pašvaldības ne-

kustamo īpašumu “Meļņicas ezers”, Biķernieku pa-
gastā, izsludināja atkārtoto izsoli un apstiprināja tās 
noteikumus. 
 Piešķīra vienreizējo pabalstu 2 trūcīgām perso-

nām Ambeļu un Tabores pagastā apkures katla iegā-
dei un krāsns remontam.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam paš-

valdības dzīvoklim Višķu pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

koku ciršanai Skrudalienas pagastā.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties paš-
valdības mājas lapas sadaļā „Publiskie dokumenti”.

Pašvaldība aicina izmantot iespēju saņemt zemes nomas 
maksas aprēķinu uz e-pastu

Augsti god. zemes nomas maksas maksātāji!
Daugavpils novada dome, analizējot 2019. taksācijas gadā veiktos nomas maksas aprēķinus,  ir secinājusi, 

ka pastāv gadījumi, kad saskaņā ar nomas līgumu veiktais zemes nomas maksas aprēķins nesedz nomas 
maksas paziņošanas izdevumus. Ar mērķi nākotnē samazināt nomas maksas paziņošanas izdevumus, kas 
pat vairākas reizes var pārsniegt aprēķināto zemes nomas maksas apmēru, lūdzam rast iespēju iesniegt 
Daugavpils novada domei  iesniegumu par zemes nomas maksas aprēķina paziņošanu uz e-pastu. To var iz-
darīt portālā www.e-pakalpojumi.lv un klātienē Daugavpils novada domē (Rīgas ielā 2; Daugavpils, 42.kab.). 

Kūlas dedzināšana stingri aizliegta! 
Līdz ar pavasara atnākšanu, pļavās un rudenī nenokoptajos laukos atkal ir sākuši 

darboties kūlas dedzinātāji. Kūlas un pērnās zāles dedzinātāju skaits ar katru gadu 
pieaug. Par to, cik lielu postu kūlas dedzināšana nodara, ir nācies dzirdēt ne vienu 
vien reizi. Arī Daugavpils novadā šobrīd šī problēma ir ļoti aktuāla. Sen ir zināms, ka 
dedzināšanas laikā sadeg ne tikai kukaiņi un cita dzīvā radība, bet cieš arī cilvēki, viņu 
saimniecības ēkas, mājas un mežs.

Atgādinām, ka katrs zemes īpašnieks vai lietotājs ir atbildīgs par savā īpašumā notie-
košo, arī tad, ja normatīvo aktu pārkāpumu viņa īpašumā ir izdarījis kāds cits.

Izprotiet un saudzējiet dabas vērtības, jo kūlas dedzināšana un tās radītais nosacītais 
efekts neatsver iespējamos riskus un kaitējumu dabai!
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Skolēnu izmaksas svārstās no 68 līdz 190 eiro 
Kārtējā novada domes sēdē tika 

apstiprinātas Daugavpils novada 
pašvaldības izglītības iestāžu izmak-
sas uz vienu skolēnu (audzēkni), kas 
piemērojamas ar 2019. gada 1. jan-
vāri. Šīs izmaksas tiek piemērotas 
savstarpējos norēķinos ar citām paš-
valdībām, kuru audzēkņi izglītojas 
Daugavpils novada skolās. Viena sko-
lēna izmaksas mēnesī svārstās no 68 
līdz 190 eiro. 

Tradicionāli vismazāk viens sko-
lēns izmaksā vidusskolās. Sventes 
vidusskolā tie ir 68,16 eiro mēnesī, 
Špoģu vidusskolā 68,81 eiro, Zemga-
les vidusskolā 72.34 eiro, Salienas 
vidusskolā – 83.96 eiro un Vaboles 
vidusskolā – 127.78 eiro. Pamatsko-
lu vidū ir vērojama līdzīga situācija. 
Viszemākās izmaksas uz vienu sko-
lēnu ir Lāču pamatskolā – 99.28 eiro 
mēnesī, Naujenes pamatskolā – 110.2 
eiro, Laucesas pamatskolā – 114.57 
eiro, Randenes pamatskolā – 121 
eiro, Kalupes pamatskolā – 139.61 
eiro, Biķernieku pamatskolā – 141.44 
eiro, Silenes pamatskolā – 182.13 eiro 
un Medumu pamatskolā – 190.74 eiro 

mēnesī. 
Pirmsskolas izglītības iestādē “Rū-

ķītis” Naujenes pagastā – 149.13 eiro 
mēnesī, bet Nīcgales PII “Sprīdītis” 
– 184.7 eiro mēnesī. Jāatzīmē, ka 
šobrīd visvairāk skolēnu vidusskolu 
grupā mācās Špoģu vidusskolā – 333 
skolēni, pamatskolu vidū – 134 sko-
lēni Lāču pamatskolā, bet pirms-
skolas izglītības iestādē “Rūķītis” ir 
174 audzēkņi. Savukārt vismazākais 
skolēnu skaits katrā skolu grupā ir 
Vaboles vidusskolā (121 skolēns), 
Medumu pamatskolā (54 skolēni) un 
Nīcgales PII (34 audzēkņi). Savstar-
pējos norēķinos Daugavpils novads 
2019. gadā citām pašvaldībām par 
savu bērnu izglītošanu mācību iestā-
dēs plāno samaksāt 800 000 eiro, tur-
pretī paredzams, ka citas pašvaldības 
Daugavpils novada budžetā ieskaitīs 
235 000  eiro. 

Olga Davidova

Vaboles vidusskolas skolēni apmeklēja 
Eiropas Parlamentu Strastbūrā 

Pateicoties “EUROSCOLA” prog-
rammai, 7. martā Vaboles vidussko-
las skolēni, Zane Ozola (12.kl.), Līga 
Meženika (12.kl.), Elīza Skrupska 
(11.kl.), Diāna Brūvere (10.kl.) Dāvis 
Daniels Kursišs (10.kl.), Ināra Pod-
niece (skolotāja), apmeklēja Eiropas 
Parlamentu Strastbūrā. 

Skolēni kopā ar citu Eiropas skolu 
skolēniem Eiropas parlamenta ple-
nārzālē ieņēma Eiropas deputātu vie-
tas, piedalījās aptaujā, kā arī viens 
skolēns (Zane Ozola) no katrs valsts 
prezentēja savu skolu un valsti.

Jaunieši piedalījās spēlē “Eiroga-
me”, kurā kopā ar citu valstu skolē-

niem atbildēja uz dažādiem jautāju-
miem saistībā ar Eiropu un Eiropas 
Parlamentu.

Pasākuma otrajā daļā skolēni dažā-
dās darba grupās pulcējās komisijas 
sēžu telpās, kur diskutēja un izvirzī-
ja savus priekšlikumus par dažādām 
Eiropas prioritātēm.

Dienas noslēgumā skolēni saņēma 
diplomus, uzzināja “Eirogame” rezul-
tātus, kā arī, par godu tam, tika at-
skaņota Eiropas himna.

Ināra Podniece 
Vaboles vidusskolas skolotāja

Vaboles vidusskolā darbu uzsāka 
Sporta skolas volejbola treniņu grupa

Serve, piespēle, sets, bloks, auts, 
uzbrukums, starplaiks, iesildīšanās, 
kapteinis, treneris – šie un daudzi citi 
termini ja ne tagad, tad jau pavisam 
drīz būs pazīstami mazajiem Vaboles 
vidusskolas volejbola treniņu grupas 
dalībniekiem. 

Pateicoties Daugavpils novada de-
putātu atbalstam, tika lemts par labu 
volejbola grupas izveidei Vaboles vi-
dusskolā, kas savu darbību uzsāka jau 
šī gada februārī. Daugavpils novada 
Sporta skola jau kopš tās dibināšanas 
brīža 2011. gadā organizē treniņu gru-
pas pēc iespējas vairākos pagastos un 
skolās, lai visiem novada bērniem būtu 
iespēja sevi realizēt sportā. Ar mērķi 
turpināt iesākto, tika lemts, ka tre-
niņu grupu vajadzētu atvērt kādā no 
komandu sporta veidiem, jo uz šo brīdi 
bērni skolā var nodarboties tikai indi-
viduālajos sporta veidos – vieglatlēti-
kā, brīvajā cīņā un boksā.

Ņemot vērā, ka Daugavpils izsenis 
valsts līmenī ir viena no līderēm vo-
lejbolā, iespēja nokomplektēt treneru 
personālu radās arī novada Sporta sko-
lā. Jāmin, ka izbraukumu izmaksas un 
izmaksas uz inventāru šajā komandu 
sporta veidā ir salīdzinoši zemākas kā 
citos, piemēram, basketbolā, fl orbolā 
un futbolā. 

Novada Sporta skolas direktors Jānis 
Skrinda skaidro, ka, izvērtējot novada 
skolu iespējas, tieši Vaboles vidusskola 
visideālāk atbilda iespējai nokomplek-
tēt tajā volejbola treniņu grupu. 

Pašlaik volejbola treniņu grupu ap-
meklē vairāk kā 20 dalībnieki. Tie ir 
Vaboles vidusskolas skolēni no 2. līdz 
6. klasei. Pagaidām ir nokomplektēta 
jauktā grupa, taču Jānis Skrinda stās-
ta, ka drīzumā dalībnieki tiks sadalīti 
grupās atbilstoši viņu dzimumam. 

Volejbola treniņi skolā notiek divas 
reizes nedēļā, treniņus vada Daugav-
pils Universitātes Sporta un sociālo 
zinību programmas students Lauris 
Keišs, kurš ikdienā spēlē arī Credit24 
meistarlīgā Daugavpils Universitātes 
komandā. Pagaidām palīgos Laurim 
nāk arī Daugavpils pilsētas sporta spē-
ļu skolas treneris Andris Adamovičs.

Lauris stāsta, ka hobija līmenī pats 

volejbolu sācis spēlēt 15 gadu vecumā, 
savukārt tagad, mācoties universitātē 
un spēlējot meistarlīgā, trenera darbs 
ir izaicinājums. “Pirmo nodarbību lai-
kā jutos nedrošs, bet ar laiku pieradu 
un tagad jau viss izdodas. Pats tā no-
pietni, augstākajā līmenī, volejbolu 
sāku spēlēt vien pagājušajā gadā, sa-
vukārt trenera darbs man ir pavisam 
kas jauns”, tā Lauris. 

Ikviens treniņš palīdz attīstīt sko-
lēnu fi zisko sagatavotību un iemācīt 
volejbola pamatelementus. Taču iesā-
kumā, kā atzīst treneris, ir jāsāk ar 
iesildīšanos. 

Treneris stāsta, ka visi bērni ir ļoti 
atraktīvi un ieinteresēti iemācīties 
kaut ko jaunu. Dažreiz disciplīnas no-
lūkos sanāk pateikt arī kādu stingrā-
ku vārdu. Treneris Andris Adamovičs 
stāsta, ka prieks ir par visiem bērniem, 
kas nāk uz treniņiem, taču jo īpašs par 
meitenēm, kurās ir redzams poten-
ciāls. 

Vaboles vidusskolas 2. klases skol-
niece Estere un 4. klases skolniece 
Amanda ar lielu interesi atnākušas 
mācīties spēlēt volejbolu un stāsta, ka 
ir forši apgūt kaut ko jaunu. Visvairāk 
meitenēm patīk darbošanās ar volejbo-
la bumbu, spēles un iesildīšanās sta-
fetes. Estere atbild, ka šad tad sanāk 
apskatīties kādu volejbola spēli televī-
zijas ekrānos. Savukārt Amanda bilst, 
ka ļoti patīk treneris Lauris, jo arī, kad 
kaut kas nesanāk, viņš nerāj, bet pa-
māca, kā pareizāk. 

Ja volejbola treniņu grupa attaisnos 
visas cerības, jau nākamgad tā kopā ar 
jau esošajām Sporta skolas program-
mām varētu tikt akreditēta. 

Sporta skolas direktors Jānis Skrin-
da izteica aicinājumu arī citiem pagas-
tu bērniem pieteikties gan volejbola, 
gan vieglatlētikas, gan boksa un brīvās 
cīņas treniņu grupās, kuras izvieto-
tas novada teritorijā. Informāciju par 
tām var atrast Sporta skolas sadaļā 
Daugavpils novada pašvaldības mājas 
lapā. 

Olga Davidova 
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Skaļās lasīšanas sacensību nacionālajam fi nālam izraudzīta Inna Ivanova no Naujenes 

skolniecei Innai Ivanovai, kura vietējai 
auditorijai lasīja fragmentu no Vizmas 
Belševicas autobiogrāfi skās triloģijas 
“Bille”. 

“Man patīk, kad grāmatās ir daudz 
dialogu, jo tad ir vieglāk lasīt ar iz-
teiksmi. Es izvēlējos šo grāmatu, jo 
man bija interesanti lasīt par meitenei, 
kura spēj priecāties par dzīvi, lai gan 
ģimenē klājas grūti. Bija aizraujoši uz-
zināt, kāds būs šīs meitenes liktenis. 
Man šī grāmata iepatikās, tāpēc nolē-
mu lasīt to arī sacensībās,” grāmatas 
izvēli skaidro Inna.  

Inna stāsta, ka katru mēnesi cenšas 
izlasīt vismaz vienu grāmatu, tāpēc  ir 
biežs viesis gan Naujenes pamatskolas 
bibliotēkā, gan Naujenes tautas biblio-
tēkā Kraujas ciemā. Šogad viņa pirmo 
reizi piedalījās arī lasīšanas veicināša-
nas programmā “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija”.  

Inga Gedžūne atzīst, ka skaļā lasī-
šana ir īpaša uzstāšanās forma, kurā 
bērnam ir jācenšas iejusties arī ska-
tītāju lomā, jo pastāv būtiskas atšķi-
rības starp teksta uztveri ar acīm vai 
ausīm. Inga neskopojās ar padomiem, 
kā uzlabot savu uzstāšanos nākamo 
gadu dalībniekiem: “Katra lasīšanas 
temps, lasot ar acīm, ir ļoti ātrs. Lasot 
skaļi, temps kļūst lēnāks, bet vienalga 

ātrāks nekā to spēj uztvert cilvēks, ku-
ram teksts nav pazīstams un kurš lasī-
to uztver tikai ar dzirdi. Tāpēc iesaku 
īpaši piedomāt pie izvēlētā lasīšanas 
tempa. Tāpat vērts piedomāt par balss 
skaļumu, lai tā piepildītu visu telpu un 
skaļi tiktu izrunāti ne tikai akcentētie 
vārdi un zilbes, bet arī neuzsvērtās zil-
bes un vārdu galotnes. Tās nav jānorij, 
bet jānodod tā, lai tās izskanētu līdz 
pat zāles pēdējai rindai.”  Eksperte uz-
slavēja visus dalībniekus, kuri nenobi-
jās uzstāties publikas priekšā un spēja 
pārvarēt uztraukumu. 

Jāatzīmē, ka nacionālajā fi nālā kat-
ram reģionālajam uzvarētājam būs 
jālasa fragments ne tikai no izvēlētās 
grāmatas, bet arī fragments no citas, 
iepriekš nezināmas grāmatas, kas vi-
ņiem tiks iedota fi nāla norises rītā. 
Valsts Lasīšanas čempions saņems ce-
ļojošo trofeju skolai, kā arī uz gadu tiks 
iecelts par Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas Bērnu direktoru – iedvesmotāju.  
“Es cīnīšos, lai uzvarētu! Manuprāt, 
tas būs diezgan grūti, jo visi bērni ir ļoti 
talantīgi, bet ticēsim, ka spēšu konku-
rēt,” apņēmības pilna ir Inna Ivanova. 

Elza Pučko

Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā 
ar Latvijas Bērnu un jaunatnes litera-
tūras padomi, bibliotēkām un skolām 
visā Latvijā jau otro gadu organizē Vis-
latvijas skaļās lasīšanas sacensības, 
aicinot piedalīties 5. un 6. klašu skolē-
nus, kuriem ļoti patīk lasīt. 

Ideja par kampaņas rīkošanu ir aiz-
gūta no Nīderlandes, kur konkurss 
norisinās jau 26 gadus, iesaistot kat-
ru gadu ap miljonu skolēnu. Savukārt 
Latvijā iniciatīva ir iecerēta, lai mazi-
nātu skolēniem raksturīgo zemo lasī-
šanas prasmju pašnovērtējumu. Ska-
ļās lasīšanas sacensība ir paredzēta 
pašapziņas celšanai, zēnu un meiteņu 
lasīšanas līmeņu izlīdzināšanai un grā-
matu lasīšanas popularizēšanai vien-
audžu vidū. “Tā ir vēl viena ļoti jauka 
iniciatīva, kā veicināt to, lai vairotu la-
sošo bērnu un jauniešu pulku Latvijā. 
Mēs bibliotēkā jūtam, ka šis pulks tā 
jau ir gana liels, bet lasošo bērnu nekad 
nevar būt par daudz,” vērtē Latgales 
Centrālās bibliotēkas sabiedrisko at-
tiecību vadītāja Inga Gedžūne.

Daugavpils novada fi nālā piedalījās 
15 skolēni, kuri sākotnēji tika izvirzīti 
pēc skolās un bibliotēkās rīkotās kon-
kursa pirmās kārtas. Novada fi nālā 
piedalījās bērni no Špoģu, Sventes un 
Salienas vidusskolas, Medumu, Nauje-

nes, Silenes un Biķernieku pamatsko-
las, kā arī novada bērni, kas izglītojas 
pilsētas skolās – Daugavpils 10. vidus-
skolā un Daugavpils poļu ģimnāzijā. 

Daugavpils novada fi nālam bērni 
bija izvēlējušies ļoti dažādas grāmatas 
– klasiku un mūsdienu autoru darbus, 
latviešu rakstnieku oriģināldarbus un 
tulkoto daiļliteratūru. 

Sacensību vērtēja žūrija – Latga-
les Centrālās bibliotēkas sabiedris-
ko attiecību vadītāja Inga Gedžūne, 
Daugavpils novada Kultūras centra 
“Vārpa” direktora un Teātra trupas 
“Trešais variants” režisore Inta Uškā-
ne, kā arī Kultūras centra “Vārpa” kul-
tūras menedžere un latviešu valodas fi -
loloģe Anita Lipska. Žūrijas uzdevums 
bija noteikt Daugavpils novada Skaļās 
lasīšanas čempionu, kurš tiks izvirzīts 
uz nacionālo fi nālu Rīgā.

Dalībnieku 3 minūšu lasījumu žūri-
ja vērtēja pēc noteiktiem kritērijiem – 
prasmi pastāstīt par grāmatas izvēli, 
skaidru dikciju, piemērotu tempu, da-
lībnieku spēju emocionāli aizraut klau-
sītāju un fragmenta izvēle. 

Sacensību noslēgumā visi dalībnieki 
saņēma Diplomus par piedalīšanos, 
savukārt maijā pārstāvēt Daugavpils 
novada godu nacionālajā fi nālā tika uz-
ticēts Naujenes pamatskolas 6. klases 

Jeļena Žukova: “Labam projektu vadītājam jāpiemīt labai intuīcijai un nešaubīgai ticībai 
veiksmīgam rezultātam”

Jeļena Žukova jau labu laiku strādā 
par Daugavpils novada Kultūras pār-
valdes projektu vadītāju. Absolvējusi 
Daugavpils Universitāti un ieguvusi 
maģistra grādu dabas aizsardzības 
specialitātē. Studējusi Tartu univer-
sitātē ERASMUS + doktora studijās. 
Līdz pašreizējam amatam Jeļena dar-
bojusies kā brīvprātīgā, pus gadu ma-
ģistra studijās pavadījusi Tallinas zoo-
dārzā. Pēcāk atgriezusies Daugavpilī, 
kur strādājusi Latgales zoodārzā. Līdz 
ar dēliņa piedzimšanu, Jeļena sākusi 
raudzīties uz dzīvi citām acīm. Jeļena 
stāsta, ka jau skolas gados interesēju-
sies par mākslu, kultūru un reliģiju, 
taču līdz šim nebija iespēja sevi šajos 
lauciņos realizēt. Pēc atgriešanās no 
bērna kopšanas atvaļinājuma, Jeļena 
izlēma, ka vēlas pievērsties projektu 
rakstīšanai. Uz projektu vadītājas va-
kanci Kultūras pārvaldē Jeļena pietei-
cās, daudz nedomājot. Lai arī šī vakan-
ce nebija vienīgā, kurā viņai paveicās 

izturēt darba pārrunas, izvēle rezul-
tātā krita par labu kultūras nozarei. 
Jeļenas Žukovas amata pienākumos 
ietilpst starptautisku un vietējās sa-
darbības projektu izstrāde, vadīšana, 
organizēšana un koordinēšana, pro-
jektu tekošās dokumentācijas sastādī-
šana un noformēšana, kā arī neskaitā-
mu projekta atskaišu sastādīšana un 
daudz, daudz kas cits. 

Jeļena atzīst, ka viņas darbā ir 
daudz izaicinājumu, jo katrs jauns 
projekts ir kā jauns darbs. “Projektu 
nerealizē viens cilvēks, tajā ir daudz 
iesaistīto personu. Divu gadu laikā nav 
bijis divu vienādu projektu. To gaitu 
pavada lērums atskaišu un pierādīju-
mu, cik ekonomiski esi pratis izlietot 
pieejamo fi nansējumu. Arī norādītās 
budžeta pozīcijas projekta realizācijas 
gaitā dažreiz padara traku”, tā Jeļena. 

Labam projektu vadītājam, Jeļena 
atbild, jāpiemīt labai intuīcijai un ne-
šaubīgai ticībai veiksmīgam rezultā-

tam. Vēlāk šīs īpašības papildina sa-
pratne par procesiem un to savstarpējo 
mijiedarbību. “Dažreiz jābūt nedaudz 
stūrgalvīgai, jābūt vēlmei un interesei 
iemācīties kaut ko jaunu, zinātkārei, 
vēlmei komunicēt un mākai klausīties. 
Projekta vadītājs nekad nestāv uz vie-
tas, bet visu laiku pilnveidojas”, bilst 
Jeļena. 

Uz jautājumu, kādas Jeļenai piemī-
tošās īpašības palīdz veiksmīgāk tikt 
galā ar darba pienākumiem, viņa at-
bild: “Zinātkāre. Māka pielāgoties mai-
nīgām situācijām. Ticība, ka visu var 
atrisināt un prasme ieklausīties. Plašs 
un zinošs draugu loks kā vairākās 
nozarēs, tā arī vairākās pasaules val-
stīs, ir zelta vērtē. Man patīk strādāt 
komandā, apmainoties ar viedokļiem. 
Daudzas no īpašībām esmu sākusi 
sevī ieaudzināt: pacietību, atbildību un 
kārtību”. Šogad, braucot kopā ar pro-
jekta dalībniekiem uz Zarasiem, Jeļe-
na apjauta, ka viņai patīk realizēt citu 

cilvēku sapņus un palīdzēt attīstīties. 
Savukārt darba vidē Jeļenai palīdz ko-
lēģes, kas ir speciālistes savā nozarē 
un vienkārši labi cilvēki. 

No aktuālākajiem projektiem, pie 
kuriem pašreiz tiek strādāts, Jeļena 
min “Zarasu rajona un Daugavpils 
novada  mazaktīvo teritoriju iedzīvo-
tāju radošuma un uzņēmējdarbības  
aktivitātes atbalstīšana, izmantojot 
sociālkultūras pasākumus”, kura mēr-
ķis ir uzlabot dzīves apstākļus mazās 
kopienās ar izglītības, kultūras, amat-
niecības  piedāvājumu. Kā arī veicināt 
novada nemateriālā kultūrmantojuma 
tradīciju saglabāšanu, nodrošināt to 
popularizēšanu un pārmantojamību, 
piedāvājot iedzīvotājiem dažādas te-
matiskās darbnīcas un pasākumus.

 Olga Davidova
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IZM pārstāvji diskutē par mācību īstenošanas vietas Višķi likteni

28. februārī Daugavpils novada domi 
un Malnavas koledžas izglītības īsteno-
šanas vietu Višķi apmeklēja Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās 
un pieaugušo izglītības departamenta 
pārstāvji. Eksperti tikās ar pašvaldības 
un izglītības iestādes vadību, kā arī vie-
tējiem uzņēmējiem, lai pārrunātu turp-
māko mācību īstenošanas vietas Višķi 
likteni un attīstību. Problēmas sakne 
slēpjas tajā, ka IZM uzskata, ka valstij ir 
nerentabli fi nansēt mācību programmas 
Višķos nepietiekamā audzēkņu skai-
ta dēļ.  Līdz ar to, ir pieņemts lēmums, 
ka jaunajā mācību gadā arī nenotiks 1. 
kursa audzēkņu uzņemšana, par ko, sa-
skaņā ar likumu, jau ir informēti esošie 
audzēkņi un viņu vecāki. 

Kā vizītes laikā skaidroja IZM Profe-
sionālās un pieaugušo izglītības depar-
tamenta direktora p.i. Baiba Bašķere, 
šāds lēmums pieņemts, pētot situāciju 
no 2015. gada, kopš tika likvidēta Vi-
duslatgales profesionālā vidusskola un 
Višķi nonāca Malnavas koledžas pa-
spārnē. “Pētot trīs gadu statistiku, mēs 

secinājām, ka tajās programmās, kas 
tiek fi nansētas no valsts budžeta, proti, 
“Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecī-
bas tehnika”, katru gadu uzņemto au-
dzēkņu skaits samazinās. Tas signalizē, 
ka programmu fi nansēšana kļūst neren-
tabla un bezmērķīga. Līdz ar to, mēs ar 
2018./2019. mācību gadu vairs jaunus 
1. kursus šajās programmās nefi nan-
sējam.” B.Bašķere norādīja, ka mācību 
vietu vēl ir iespējams saglabāt, bet tad 
ir nepieciešams izstrādāt skaidru redzē-
jumu ar vismaz 3-5 gadu perspektīvu, 
kādā veidā var piesaistīt audzēkņus un 
nodrošināt to vēlāku iesaistīšanos  ap-
gūtajā nozarē. Atbildīgajai ministrijai 
tikušas adresētas divas vēstules no Dau-
gavpils novada pašvaldības ar uzņēmēju 
atbalsta parakstiem, kurās akcentēta 
un skaidrota Višķu bāzes svarīgā loma 
Latgales reģiona attīstībā un ietekmē uz 
tautsaimniecību. Atbalstu mācību vietas 
saglabāšanai klātienē stingri pauda gan 
vietējie lauksaimnieki, gan uzņēmēji 
no Krāslavas un Dagdas novada, kuru 
jauniešiem šī arī ir tuvākā profesionālās 

izglītības iestāde. Uzņēmēji norādīja, ka 
jauni speciālisti viņiem ir ļoti nepiecie-
šami, un Višķi ir laba iespēja apgūt pro-
fesiju tiem jauniešiem, kas nāk no maz-
nodrošinātām ģimenēm un nevar mērot 
simts kilometrus attālāku ceļu uz citām 
mācību iestādēm. 

IZM eksperte Alla Imanta norādīja, 
ka vizīte Daugavpils novadā tika organi-
zēta, reaģējot uz pašvaldības vēstulēm. 
“Mēs saprotam, ka jums rūp lauksaim-
niecības programmas Višķos, bet, diem-
žēl, redzam, ka šīs programmas nekom-
plektējas visā Latvijā, arī citās izglītības 
iestādēs. Šobrīd mācību īstenošanas 
vietā Višķi studē 91 audzēknis, no ku-
riem 46 mācās par valsts fi nansējumu. 
Lai Višķu saglabāšana būtu rentabla, 
audzēkņu skaitam vajadzētu būt vismaz 
150-200, kas šobrīd izskatās neiespēja-
mi. Izpētot reģionu, redzam, ka līdzīgas 
programmas tiek piedāvātas Vārkavā, 
Malnavā, Preiļos, Rēzeknē un Daugavpi-
lī. Mūsuprāt, visreālākais piedāvājums 
varētu būt, ka Višķos tiek saglabātas un 
attīstītas pieaugušo izglītības program-
mas, tomēr aicinām jums piedāvāt savus 
iespējamos risinājumus.” 

Uzklausot viesus un ritot spraigām 
diskusijām, Daugavpils pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika norādīja, 
ka novadā un Latgalē samazinās iedzī-
votāju skaits, līdz ar ko, tas neglābjami 
ietekmē arī audzēkņu skaitu, kas rada 
neiespējamu situāciju šobrīd piesaistīt 
200 audzēkņus. V.Kezika uzskata, ka 
Ministru kabinetam pierobežas zonā 
būtu nepieciešams pārskatīt un veidot 
atvieglotākus grupu veidošanas kritēri-
jus. “2018. gadā mēs mācību vietas Viš-
ķi apsaimniekošanā ieguldījām 108 000 
eiro, savukārt no valsts puses pedagogu 
atalgojumam un mācību materiāliem 
piešķirti tika 60 000 – 70 000 eiro. Kurš 
iegulda vairāk? Kopš mēs vienojāmies 
par mācību vietas Višķi saglabāšanu, 

pašvaldība godīgi pildījusi savstarpējo 
vienošanos, ka tiks segti apsaimnieko-
šanas izdevumi. Kā mēs varam pārmest 
iedzīvotājiem un vecākiem, ka viņi ne-
sūta uz šejieni savus bērnus, ja vietas 
perspektīva nav skaidra kopš pirmās 
dienas? Vai mūsu jaunieši turpinās mā-
cīties 3. un 4. kursā, ja viņiem trūkst 
skaidrības par nākotni? Sanāk, ka triju 
gadu laikā vairāk kā 200 000 eiro iegul-
dījām svešā īpašumā. Kāpēc mēs reno-
vējām jumtu, tualetes, katlu māju un 
visu pārējo? Tā nav godīga sadarbība no 
jūsu puses,” viedokli pauda V.Kezika. 
Daugavpils novada domes vadība pauda 
bažas, ka ar šādu valsts politiku turpinā-
sies lauku iztukšošanās, paužot apņēmī-
bu darīt visu, lai saglabātu šo profesionā-
lās izglītības apguves mācību vietu. 

Jāatzīmē, ka vienošanās paredzēja, ka 
pašvaldība uzņēmās segt mācību korpu-
su un dienesta viesnīcas apsaimniekoša-
nas izmaksas. 2016. gadā no pašvaldības 
budžeta tika ieguldīti 52 000 eiro (bez 
apkures), 2017. gadā – 128 000 eiro (bez 
apkures) un 2018. gadā ar apkuri un 
citiem komunālajiem pakalpojumiem – 
108 000 eiro. 

Atbalstu mācību īstenošanas vietai 
“Višķi” pauda arī Malnavas koledžas di-
rektors Viktors Indričāns, kurš neslēpa, 
ka Višķu liktenis ir drūms, ja ministri-
ja lēmumu nemainīs un nenotiks jaunu 
studentu uzņemšana. Šobrīd visi au-
dzēkņi un vecāki ir brīdināti par iespē-
jamo slēgšanu. Šobrīd Malnavas koledžā 
kopā ar Višķiem studē 710 audzēkņi. 

Izglītības un zinātnes ministrijas pār-
stāvji diskusijas noslēgumā aicināja 
Malnavas koledžas vadību sadarbībā 
ar pašvaldību izstrādāt savu redzējumu 
par mācību īstenošanas vietas Višķi at-
tīstību, solot, ka tuvākajā laikā atbrauks 
atkārtotā vizītē. 

 Elza Pučko

Daugavpils novada skolēnu vides izglītības eksperimentu konkurss “Lūk tā!”
7. martā ZINOO centrā notika tradicio-

nālais Daugavpils novada skolēnu vides 
izglītības eksperimentu konkurss “Lūk 
tā!”. Konkursā piedalījās 7 novada skolu 
komandas. Skolēnu komandas prezen-
tēja interesantus eksperimentus, kuru 
sagatavošanā bija nepieciešamas pielietot 
gan vides, gan ķīmijas, gan fi zikas zinā-
šanas. Konkursā komandas vērtēja ek-
spertu komisija šādā sastāvā: Zinātkāres 

(Maksims Pastejevs, Igors Jaņevičs, Alek-
sandrs Poļakovs, sk. Jadviga Bobkova) 
par eksperimentu “Neodima magnētu 
izmantošana vides tīrības saglabāšanai”. 
Savukārt Laucesas pamatskolas un Sa-
lienas vidusskolas komanda saņēma pa-
teicību par piedalīšanos.

Komandām bija iespēja ne tikai parādīt 
savus eksperimentus un to rezultātus, 
bet arī iegūt papildus zināšanas, vērojot 
citu komandu eksperimentus un apmek-
lējot Zinoo centra ekspozīcijas. 

Inese Zuģicka
Izglītības pārvaldes metodiķe

centra Zinoo Daugavpils vadītāja Kris-
tina Valaine, Daugavpils Universitātes 
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta 
zinātniskā asistente Kristīna Aksjuta, 
dabaszinātņu maģistrs, bioloģijas un ģeo-
grāfi jas skolotājs Oskars Zuģickis. 

Pēc ekspertu lēmuma 1. vietu konkur-
sā ieguva Sventes vidusskolas komanda 
(Valērija Sokolova, Amanta Eisāne, Eve-
līna Kostjukeviča, sk. Natālija Gridaso-

va un Alla Grīnfelde) par eksperimentu 
“Grūti strādāt kabinetā dienas laikā? 
Palīdzi sev!”, 2. vietu ieguva 2 komandas: 
Naujenes pamatskolas komanda (Žanis 
Kozirevs, Nikita Prohovskis, sk. Ingrīda 
Bleidele) par eksperimentu “ Domā, vēro, 
dari!” un Randenes pamatskolas koman-
da (Dāvids Petrovs, Aleksejs Selickis, sk. 
Natālija Gridasova) par eksperimentu “ 
Elektrodzinēju darbības princips”, bet 3. 
vietu sadalīja Kalupes pamatskolas ko-
manda (Elāna Gavrilova, Adrians Kursī-
tis, Rasma Ondzule, sk. Rita Koržeņevs-
ka) par eksperimentu “Dabai draudzīgā 
līme” un Zemgales vidusskolas komanda 
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Aizritējusi konference “Amatniecības darinājumu pārdošana – soli pa solim” 

Daugavpils novada Kultūras pārval-
des un Zarasu rajona Kultūras centra 
kopprojekta “Zarasu rajona un Dau-
gavpils novada mazaktīvo teritoriju 
iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdar-
bības aktivitātes atbalstīšana, izman-
tojot sociālkultūras pasākumus” rīko-
tajai konferencei noteiktu piestāvētu 
sauklis “Mīli to, ko tu dari”. Konference 
pulcēja amatniekus, rokdarbu pratējus 
un mājražotājus no Daugavpils un Jē-
kabpils novada, Viļāniem, Krāslavas, 
kā arī ciemiņus no projekta sadarbības 
pašvaldības - Zarasu rajona. 

Projekta mērķis ir uzlabot dzīves 
apstākļus mazās kopienās ar izglītī-
bas, kultūras un amatniecības piedā-
vājumu, kā arī veicināt novada nema-
teriālā kultūras mantojuma tradīciju 
saglabāšanu, popularizēšanu un pār-
mantojamību. 

Kultūras pārvaldes vadītāja Inā-
ra Mukāne: “Projekts kopumā virzīts 
uz to, lai pamudinātu ļaudis, kas dzī-
vo lauku vidē, aktīvi darboties. Tā ir 
arī trenda pieeja Eiropas Savienībā 
– dzīvesveida bizness, kādu mēs caur 
šo konferenci un daudziem pieredzes 
stāstiem vēlamies ieviest arī Daugav-
pils novadā. Ar projekta palīdzību mēs 
dalāmies pieredzē ar savām amatu 
prasmēm. Veiksmes stāsts ir šī fi lcē-
šanas darbnīca Naujenes novadpēt-
niecības muzejā, ko vadīja meistare no 
Zarasiem un kuras vadībā, manuprāt, 
pat iesācēji ir radījuši īstus šedevrus!”. 

Ar projekta atbalstu Naujenes no-
vadpētniecības muzejam un Naujenes 
kultūras centram tiek iepirkts amat-
niecības aprīkojums un materiāli, no-
tiek nodarbības aušanas un fi lcēšanas 
prasmju apgūšanā. Vaboles pagastā 
Skrindu dzimtas muzeja paspārnē tiek 
iekārtota Kulinārā mantojuma telpa, 
bet Daugavpils novada kultūras centrā 
“Vārpa” ir uzstādīts jauns projektors 
semināru un konferenču organizēša-
nai.

Konferences gaitā  tās dalībniekiem 
tika piedāvāta informācija un viedokļu 
apmaiņa par iespējām radoši attīstīt 
amatniecību lauku teritorijās, iepazīt 
amatniecības biznesa pamatus un uz-
zināt, kādi amatniecības darinājumi ir 
pieprasīti Latvijā un Eiropā. 

Pirms konferences atklāšanas, kā 
arī pēcāk, visas dienas garumā, Kultū-
ras centra kamīnzālē varēja apskatīt 
daudzveidīgu un krāšņu amatnieku 
darbu izstādi. 

Nu jau krietnu laiku Zarasos aktīvi 
darbojas fi lcēšanas meistare Egle Vait-
kevičiene. Tieši viņa projekta ietvaros 
vadīja fi lcēšanas meistarklases mūsu 
novadniekiem. Ja iesākumā bija plā-
nots, ka meistarklasē piedalīsies 10 
dalībnieki, jau pirmajās nodarbībās to 
skaits dubultojās. Izstādē varēja skatīt 
fi lcētas cepures, čības un brošas, somi-
ņas un pat pirkstaiņus. 

Kaņepju fermas īpašnieks Andris 
Višņevskis no Viļāniem dalījās savā 
pieredzē par veiksmīgu menedžmen-
tu un tūristu piesaisti. Abi ar sievu 
un bērniem ir izvēlējušies dzīvi ārpus 

pilsētas mūriem. Viņu veiksmes stāsta 
pamatā ir darbs, attīstība un ļaušanās 
pārvērtībām.  

Diskusijā “Amatniecība šodien un 
pieredzes stāsti” piedalījās ievārījuma 
meistare Valentīna Bārtule no Krāsla-
vas, fi lcēšanas meistare Egle Vaitkevi-
čiene no Zarasiem, amatnieks Valdis 
Grebežs, meistars Varis Vilcāns, Skrin-
du dzimtas muzeja direktore Anna 
Lazdāne, tūrisma aģentūras “TAKA” 
pārstāve Jana Kezika un komercdar-
bības konsultants Jāzeps Krukovskis. 

Jau 15 gadus Indrā pulcējas uz Ie-
vārījuma svētkiem, kura ikgadējā da-
lībniece ir arī ievārījuma meistare Va-
lentīna Bārtule. Saimniece pagatavo 
dažādu veidu un garšu ievārījumus, kā 
arī piedāvā tos nodegustēt Indras Lai-
mes muzejā. Ievārījuma pagatavošanā 
izmanto pat baziliku! 

Novadnieks un amatu meistars ke-
ramikā Valdis Grebežs ar mālu strādā 
jau 28 gadu garumā, gadu gaitā papil-
dinot savu amatu klāstu ar klūgu pī-
šanu, kokapstrādi un skulptūru veido-
šanu no gāzbetona. Valdis uzsver, ka 
veiksmes pamatā ir nestandarta domā-
šana un jaunu, neprātīgu ideju iedzīvi-
nāšana. Bez šaubām, liels ieguvums, 
viņaprāt, ir arī pieredzes pārņemšana 
no citiem amatu meistariem, kā arī iz-
stāžu un gadatirgu apmeklēšana.

Savukārt dīvaino lietu meistars no 
Vaboles Varis Vilcāns uzskata, ka vis-
labākie pircēji ir tūristi. Tie cilvēki, 
kas atbrauc un redz uz vietas meista-
ru veikto darbu. Šādā veidā meistars 
vai amatnieks gūst ieguvumu dubul-
tā – gan tūristu piesaistē, gan savas 
produkcijas pārdošanā. Varis Vilcāns 
piedāvā tūristiem arī uz vietas, savā 
darbnīcā, izgatavot kādu suvenīru. 
Tad šai lietai jau ir pavisam cits stāsts 
un pievienotā vērtība. 

Filcēšanas meistare Egle Vaitkevi-
čiene no Zarasiem pārdod nevis fi lcētas 
čības, bet gan sajūtas, kas rodas, kad 
čības jau ir iegādātas un nonāk pircēja 
īpašumā. Aitas vilna ir īsts brīnumma-
teriāls, izcils dabisks materiāls, kas ir 
elastīgs, ļauj ķermenim elpot un uztur 
to sausā siltumā, piedevām brīnumai-
nā kārtā pamanās ilgu laiku būt tīrs. 
Katrai lietai ir sava vēsture, stāts un 
enerģētika, gluži kā cilvēkam. Tieši tas 
un mīlestība pret savu darbu mudināja 
Egli pārvērst savu darbošanos ar fi lcu 
biznesā. Nu jau vairāk kā 5 gadus Eg-
les fi lcētās čības var iegādāties inter-
netveikalos.

Projektu fi nansē Eiropas Savienība. 
Interreg Latvijas – Lietuvas program-
mas 2014. – 2020. gadam mērķis ir 
sekmēt programmas reģionu ilgtspējī-
gu sociālekonomisko attīstību, palīdzot 
tos padarīt konkurētspējīgākus un pie-
vilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbī-
bai un tūrismam. 

Plānots, ka projekts noslēgsies šī 
gada septembrī. 

Olga Davidova
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Biedrība “Raxtu sēta” – kur sapnis pārtop par realitāti 
Cik labi latvietes pratušas aust, par to 

liecina vēsturiskie, ornamentiem bagā-
tie un tehniski labi izstrādātie audumi 
valsts muzejā un privātkolekcijās. Au-
šanas mākslu latvietes mācījās viena 
no otras, un audumu veidi izplatījās no 
sētas sētā. 

Jaunākā laikā mājas aušana stipri 
gājusi atpakaļ, to izkonkurējuši lētie 
ārzemju fabriku ražojumi. Fabriku 
audumi ir gan lēti, taču estētiskā ziņā 
nav līdzvērtīgi mājas audumiem. Mā-
jas aušanā ikviena audēja var darināt 
audumu pēc savas gaumes un patikas, 
pieskaņojot to apkārtnei. Tāpēc pēdējos 
gados latvietes atkal sāk atzīt mājas au-
dumu priekšrocības un ķeras rosīgi pie 
darba, lai celtu saulītē senos tikumus. 

Biedrība “Raxtu sēta” 2016. gada no-
galē nāca klajā ar aicinājumu atsauk-
ties Daugavpils novada un pilsētas rok-
darbnieces, kas nodarbojas vai agrāk 
ir nodarbojušās ar aušanu. Tāpat tika 
meklēti cilvēki, kuru īpašumā ir stelles 
(iespējams – vecas un sen nedarbinā-
tas) un interesenti, kas nākotnē vēlē-
tos apgūt aušanas prasmi. Arī pirmās 
biedrības stelles tika iedarbinātas 2016. 
gadā, savukārt diegus darbam sarūpēja 
Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils un 
Ilūkstes komiteja. 

Biedrība “Raxtu sēta” dibināta 2016. 
gada pavasarī. Tās pašreizējā mājvieta 
ir Naujenes Kultūras centrs, savukārt 
darbības mērķis - laika gaitā izveidot 
tautas amatniecības un lietišķās māks-
las studiju, kas spētu piesaistīt gan pro-
dukcijas ražotājus – rokdarbnieces un 
amatniekus, gan potenciālos pircējus. 
Biedrībā darbojas trīs cilvēki. 

Biedrības “Raxtu sēta” izpilddirektore 
Inta Uškāne stāsta, ka ideja par bied-
rības dibināšanu dzima pavisam nejau-
ši. “Kopā ar Olgu Kuzminu satikāmies 
“Saules skolas” organizētajos aušanas 
kuros pieaugušajiem. Tā kā mans per-
sonīgais sapnis kopš jaunības ir bijis ie-
mācīties aust, bija brīvs laiks un iespē-
ja, es pieteicos kursiem. Tā mēs abas ar 
Olgu pēc kursu noslēguma sapratām, 
ka ar to viss nevar beigties, ir jāturpina. 
Aušana ir mūsu sirdslieta. Sapratām, 
ka jādibina biedrība. Iesākumā mums 
nebija ne steļļu, ne diegu, ne telpu”, at-
minas Inta. Olga Kuzmina papildina, 
ka viss nāca pamazām, īstajā laikā. 

Biedrības dibināšanas gadā tika rea-
lizēts Daugavpils novada domes atbals-
tīts projekts aušanas prasmju apgūšanā 
un popularizēšanā, ar mērķi organizēt 
latviešu tautas tērpa elementu izgata-
vošanas meistardarbnīcas. Biedrības 
“Raxtu sēta” dibināšanas stāsts ir gau-
žām vienkāršs – te kopā sanāk tie, ku-
riem aušana ir sirdslieta. 

Inta stāsta, ka vēlēšanās iemācīties 
aust viņai radusies jau bērnībā, vērojot, 
kā to dara vecmamma. Tagad, atmino-
ties to laiku, prātā ataust saulainas at-
miņas. Savukārt Olgai pirmās aušanas 
nodarbības noritēja skolas pulciņā. “At-
ceros, kā pati noaudu lielu, rakstainu 
jostu. Pret rokdarbiem vispār ir interese 
un tie padodas”, tā Olga. 

Intas pirmie uzaustie paklājiņi mā-
jās kalpo vēl joprojām. Savukārt pirmie 
lielākie darbi Intai tapa, jau darbojoties 
biedrībā. Audumu gabaliņus, no kuriem 
top grīdas celiņi, Intai sagādā māsa, kas 
ir šuvēja. Ļoti daudz diegi tiek iegādāti 
arī veikalos. 

Inta Uškāne: “Kamēr audu savus pir-
mos celiņus, radās ideja Latvijai simt-
gadē uzaust dāvanu. Izdomāju, ka audī-
šu četrus Latvijas ceļus – zemes, ūdens, 
uguns un gaisa. Šie darbi man pašai ļoti 
patīk, ceru, ka patīk arī citiem”. 

Pērnā gada novembrī Naujenes kul-
tūras centrs kļuva par pagaidu mājām 
brīnišķīgai grīdas celiņu un oriģinālu 
plecu lakatu un šaļļu izstādei. “Raxtu 
sētas” pārstāves stāsta, cik ļoti svarīgi ir 
iesaistīt aušanas procesā arī citus cilvē-
kus, kuru grib iemācīties šo seno amatu 
prasmi. 

Pašlaik Naujenes kultūras centrā 
notiek aušanas nodarbības, kas tiek 
organizētas pārrobežu sadarbības pro-

darbības principu, taču ļauj integrēt 
jaunus mūsdienu materiālus, netradi-
cionālas tehnikas, tādējādi radīt mūs-
dienīgas inovatīvas idejas. Uz biedrības 
stellēm tagad tiek sastiepti dažādi ma-
teriāli un raksti. 

Pirms ķerties klāt aušanai, stelles ir 
jāsagatavo darbam, kas ir ļoti sarežģīts, 
matemātisks un ilgs process. Kā stāsta 
aušanas meistare Rimute Vitaite, steļļu 
sagatavošanas process var ilgt līdz pat 
30 stundām. 

Aušanas meistare Rimute Vitaite, kas 
vada aušanas nodarbības, brauc šurp 
no Zarasiem un stāsta, ka diegi nodar-
bībām tika uztīti Lietuvā. “Mēs atbrau-
cam uz Daugavpils novadu jau kādu 9. 
reizi, mācam un mācāmies arī pašas, jo 
šeit esošās stelles mums nav tik paro-
cīgas un pazīstamas. Tās ir specifi skas, 
jo darinātas vēlākos laikos nekā tās, ar 
kurām strādājam Lietuvā. Pie mums 
ir tradicionālās stelles. Vispirms bija 
jāiepērk materiāls – diegi, nītis, virves, 
lentītes. Pēc tam tika kārtotas stelles. 
Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums. Domā-
jām, ka šodien sāksim aust, bet vienas 
stelles ir vēl līdz galam jāsakārto, tas 
pagaidām nav izdevies”. 

Rimute ir Zarasu rajona folkloras 
ansambļa vadītāja, kas apvieno vairāk 
kā 50 dalībniekus. “Zarasos 2003. gadā 
tika realizēts projekts, kura gaitā mā-
cījām aust. Taču nopietnāk aušanas 
darbam pievērsāmies 2006. gadā, kad 
sākām aust mūsu tautas tērpus un 
priekšautus. Ideja aust radās, jo rajo-
na kolektīviem bija nepieciešami tērpi. 
2016. gadā ieguvām pirmo vietu tautas 
tērpu skatē folkloras ansambļu vidū.”, 
tā Rimute. 

Audēja cer, ka arī pēc aušanas nodar-
bībām, kas noslēgsies aprīlī, darbiņu 
paturpinās “Raxtu sētas” dalībnieces. 

Inta Uškāne bilst, ka daudzi nāk un 
domā, ka aust ir vienkārši, taču tā tas 
nebūt nav: “Šim darbiņam vajadzīga 
ellišķīga pacietība. Jo lielākais darbs 
jau tiek veikts līdz aušanai. Kamēr tu 
stellēs katru detaļu apmīļo, tad jāsa-
velk diegi un velki, un nītis. Tas ir ļoti 
sarežģīti. Daudziem pietrūkst šīs pa-
cietības, un viņi saprot, ka aušana nav 
viņu nodarbe”. 

Inta un Olga stāsta, ka katru gadu 
biedrībā top pa kādam projektam, lai 
piesaistītu nepieciešamo fi nansējumu 
biedrības darbības nodrošināšanai. 
Biedrība ir izveidojusi arī internetvei-
kalu ar savu zīmolu “Etnolux”. Tajā 
pārdotajām precēm ir izveidojies pie-
prasījums, taču darbiņus ir iespējams 
iegādāties arī tāpat. 

Intas un Olgas rokām ir tapusi arī 
pati biedrības telpa, kas ir pārveidota 
un atremontēta. Dažviet vēl pat nav 
izžuvusi krāsa, savukārt plauktus die-
giem un gatavajiem darbiem pagatavo-
jis amatnieks Valdis Grebežs. 

Biedrības nākotnes plānos ir aušanas 
nodarbību turpināšana un vēl ne vienas 
vien izstādes atklāšana. 

Kontaktinformācija interesentiem: 
Olga Kuzmina t. +371 2639773, e.pasts: 
olgakuz@inbox.lv; Inta Uškāne t. +371 
26763573, e.pasts: intau@inbox.lv

Olga Davidova 

jekta ietvaros un nodarbības vada jau 
pieredzes bagātās aušanas meistares 
no Zarasiem – Rimute Vitaite un Birute 
Andrijauskaite. Projektā aušanas no-
darbībās ir iesaistīti 10 cilvēki. 

Visas četras biedrības sagādātās stel-
les tiek nodarbinātas. Uz vienām taps 
autentiskie dvieļi, uz otrām – autentis-
kie priekšauti, kā arī grīdas celiņi uz 
divu un četru pedāļu stellēm. 

Biedrības “Raxtu sēta” valdes priekš-
sēdētāja Olga Kuzmina stāsta, ka pir-
mās stelles uz biedrību atceļojušas no 
Lūznavas tehnikuma. Vēl divas stelles 
palīdzējis sagādāt novada Sociālais die-
nests. 

Stelles vēsturiski ir saglabājušas savu 
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Konkursā “Zibsnis” uzmirdzēja Elizabetes Poddubnovas un deju grupas “Tornado”” talants 
Otro reizi norisinājās talantu kon-

kurss Daugavpils novada jauniešiem 
“Zibsnis”. Konkursā tika aicināti pie-
dalīties jaunieši vecumā no 16 līdz 25 
gadiem, kuri dzīvo, strādā vai mācās 
Daugavpils novadā. Konkursanti tika 
vērtēti divās kategorijās – dziedāšanas 
mākslā un dejās. 

Dalībniekus vērtēja eksperti – gru-
pas “Warm House” vokāliste un mū-
zikas pedagoģe Lidija Breska, grupas 
“Dabasu Durovys” līderis Arnis Slobo-
žaņins, Daugavpils teatrālās laborato-
rijas skatuves kustības pedagoģe, de-
jotāja Vanda Gibovska un Daugavpils 
teātra aktieris Māris Boka. 

Mūziķu konkurencē par uzvaru sa-
centās Višķu pagasta jauniešu centra 
koris, soliste Elizabete Poddubnova 
no Vaboles pagasta un grupa “Greedy 
ForStage”, kuru veido četri puiši, kas 
darbojas novada Kultūras centra “Vār-
pa” amatiermākslas kolektīvā. 

Dejotāju vidū savu talantu demons-
trēja Silenes kultūras nama deju grupa 
“Tornado”, Salienas vidusskolas deju 
grupa “Cunami” un dejotāja Diāna Ne-
dvedje  no Višķu pagasta. 

Katrs dalībnieks uzstājās ar diviem 
priekšnesumiem, pēc kuriem sekoja 
žūrijas komentāri, uzslavas, kritika 
vai dalībniekiem tika uzdoti precizējoši 
jautājumi. Pēc redzētā, ekspertiem bija 
jāvienojas par uzvarētājiem katrā ka-
tegorijā. Kā atzina eksperti, visgrūtāk 
bija vienoties par uzvarētājiem starp 
mūziķiem, tāpēc kompromisam tika 
piešķirtas divas dalītās otrās vietas, 
kuras ieguva grupa “Greedy ForStage” 
un Višķu pagasta jauniešu centra ko-
ris. Grand Prix tika piešķirts Elizabe-
tei Poddubnovai. 

Lai gan Elizabete pati ir konkursa 
“Zibsnis” iniciatore un pērn arī vadīja 
pasākumu, viņa nolēma šogad pārbau-
dīt savas spējas kā dalībniece, jo šis ir 
pēdējais gads, kad viņa vēl atbilst kon-
kursa vecuma kategorijai. Jaunā ska-
tuves māksliniece atzīst, ka priecājas 
par savu lēmumu, jo tas nesis uzvaru. 
“Uzvara bija uz jautājuma zīmes, jo 
konkurenti bija stipri un interesanti. 

dalījusies dažādos vokālajos konkursos 
un mana balss tikai attīstās. Tomēr 
ir otra puse – vecāku attieksme pret 
mūziku un mani mūzikā. Tā kā tā nav 
stipri atbalstoša, tad arī es jūtu šaubas. 
Bet mani skatuve pievelk – es labprāt 
darbojos aizkulisēs kā režisore vai arī 
pati uzstājos uz skatuves. Man gribē-
tos tuvākajā laikā radīt vairāk dzies-
mu apdares un uzrakstīt arī savas 
dziesmas. Es gan nekur nesteigšos – ja 
sanāks, tad sanāks,” tā savus nākotnes 
plānus komentē “Zibsņa” uzvarētāja, 
kura ikdienā strādā par Medumu pa-
gasta Tautas nama vadītāju. 

Dejotāju vidū trešo vietu ieguva Di-
āna Nedvedje no Višķiem, kura nopiet-
ni ar dejošanu aizraujas tikai otro gadu,  
otro vietu ieņēma Salienas vidusskolas 
deju grupa “Cunami”, savukārt par 
laureātiem tika atzīta Silenes kultūras 
nama deju grupa “Tornado”, kurai iz-
devās nosargāt pērnā gada čempionu 
titulu. Deju grupu “Tornado” veido čet-
ras meitenes - Monika, Džūlija, Jeļena 
un Jūlija, Alevtīnas Mihailovas vadībā. 
“Mēs cenšamies piedalīties konkursos 
pēc iespējas biežāk. Mums ļoti patika 
pagājušā gada konkursa balva – biļe-
tes uz “Prāta Vētras” koncertu, ticam, 
ka arī šogad ir sarūpēts kaut kas foršs. 
Piedalāmies atkārtoti arī tāpēc, ka 
konkursā valda lieliska atmosfēra,” tā 
savu atkārtoto dalību pamato Skrud-
alienas pagasta pārstāves. Viņas ne-
slēpj, ka labprāt piedalīsies arī nākam-
gad, jo dalība tādos konkursos ir laba 
prakse un jaunajām dejotājām nav bail 
no zaudējuma. 

Balvās laureāti un dalībnieki ieguva 
vērtīgas balvas – dāvanu kartes sadzī-
ves tehnikas un elektronikas veikalā, 
nošu pulti, lādētājus – akumulatorus, 
bezmaksas laivu braucienus, kā arī ie-
ejas biļetes uz Daugavpils teātra izrā-
dēm un Daugavpils Marka Rotko cen-
tra apmeklējumu. 

Pasākumu vadīja Linda Podniece un 
Ričards Petaško. 

Elza Pučko

Kad es ieraudzīju, ka konkurēju ar an-
sambli un kori, sapratu, ka būs grūti 
vienai cīkstēties pret aptuveni 30 cilvē-
kiem. Noteikti iesaku korim un grupai 
“Greedy ForStage” piedalīties arī nā-
kamgad, jo viņi vēl ir jauni un viņiem 
viss vēl ir priekšā, bet es vairs tādos 

konkursos nevaru piedalīties vecuma 
kategoriju dēļ,” tā savu uzvaru komen-
tē Elizabete. Viņa neslēpj, ka skatuve 
ir viņas magnēts. Nozīmīga pieredze 
viņai savulaik tika gūta arī populāra-
jā TV vokālo talantu šovā “X- faktors”. 
“Man ir muzikālā izglītība, esmu pie-

Teātra trupa “Trešais variants” demonstrēja izrādi “Maija un Paija”
9. martā uz Daugavpils novada Kul-

tūras centra “Vārpa” lielās skatuves 
tika demonstrēta Teātra trupas “Tre-
šais variants” izrāde “Maija un Paija” 
– Annas Brigaderes pasaku luga divos 
cēlienos. Iestudējuma režisore – Inta 
Uškāne. Galveno varoņu tēlos iejutās 
daudzsološās amatierteātra jaunās ak-
trises Elīza Fedotova (Maija) un Linda 
Novika (Paija). Kopumā izrādē pieda-
lījās 35 aktieri, skatuvei apvienojot 
dažādu paaudžu cilvēkus un ģimeņu 
locekļus, kuru ikdienas vaļasprieks ir 
radošā darbība amatierteātra kolektī-
vā. 

Luga pirmizrādi piedzīvoja pirms di-
viem gadiem, tomēr plašākai publikai 
Daugavpils novadā tā līdz šim netika 
rādīta. Inta Uškāne pastāstīja, ka izrā-
dē tiek risināti jautājumi, kuriem nav 
laika noilguma – ticība, ka labais uzva-
rēs, savukārt ļaunais saņems mācību. 
“Izrādē maksimāli saglabājām Annas 
Brigaderes lugas oriģinālvalodu, teks-
tus nepielāgojām mūsdienām. Man lie-

kas, ka tas ir interesanti jauniešiem, 
jo šodien valoda ir pavisam cita.  Tikai 
iepazīstot vai iestudējot klasiķus, mēs 
varam nojaust, kāda bija latviešu valo-
da pirms simts gadiem,” uzskata Inta. 

Izrāde bija saistoša un interesanta 
dažāda vecuma un dzimuma skatītā-
jiem. Noskatīties uzdevumu bija iera-
dušās arī vairāki Silenes pamatskolas 
audzēkņi, jo luga “Maija un Paija” ir 
viens no pamatskolas obligātās litera-
tūras daiļdarbiem. Silenes pamatsko-
las skolotāja Jeļena Safonova stāsta, 
ka viņiem padomā ir pēc izrādes noska-
tīšanās skolā vēlreiz pārrunāt redzēto, 
dalīties atziņās un veidot zīmējumus 
ar spilgtākajiem izrādes mirkļiem, 
kurus vēlāk plāno uzdāvināt teātra 
trupai “Trešais variants” kā pateicību 
un atgriezenisko saiti par mākslinieku 
ieguldīto darbu. 

Elza Pučko
 Raksts tapis sadarbībā ar Re:Tv
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P E R S O N Ī B A

85 gados Romualds Saušs lepojas ar sportisku rūdījumu

Romualds Saušs no Vaboles pagasta 
ir novada vecākais aktīvais sporta ve-
terāns, kurš aizvadītājā gada nogalē 
svinēja 85. gadu jubileju. Viņu visbie-
žāk var redzēt pārvietojamies uz ve-
losipēda vai ziemā slēpojot, pārvarot 
lielus attālumus. Par viņa sportisko 
rūdījumu liecina neskaitāmas medaļas 
vieglatlētikā, riteņbraukšanā, slēpo-
šanā un dambretē, kā arī vairāki ap-
balvojumi par ieguldījumu Daugavpils 
novada veterānu sportā. Martā Ro-
mualds Saušs kā Latvijas komandas 
dalībnieks piedalījās Pasaules čempio-
nātā distanču slēpošanā veterāniem, 
kas vairāk kā nedēļu noritēja Beitosto-
lēnā, Norvēģijā. Iegūtas trīs godpilnās 
5. vietas 5,  10 un 15 km klasiskajā slē-
pojumā. „Sports dod veselību, izturību, 
dzīvesprieku un tu jūties jaunāks par 
saviem gadiem,” smaidot stāsta sporta 
veterāns. 

- Vai visu mūžu dzīvojat Va-
boles pagastā?

- Jā, visu mūžu. Esmu šeit dzi-
mis un audzis, strādājis gan esmu 
Rīgā, Daugavpilī un Preiļos. Vabole 
ir mana dzimtene, esmu arī mācījies 
Vaboles vidusskolā. Ģimenē bijām 
četri bērni, es, brālis un divas māsas. 
Diemžēl, viņi jau ir miruši, esmu vie-
nīgais palicis no četriem. 3. novembrī 
man apritēja 85 gadi, tāpēc no bērnī-
bas es vēl atceros arī Ulmaņlaikus. 
Es vēl biju mazs, kad tētim jau palī-
dzēju darbos. Strādāju dārzā, ar zir-
gu braucu. Mums bija neliela saim-
niecība, tikai 6 hektāri zemes. Lai 
piestrādātu, pie bagāta saimnieka, 
kas dzīvoju otrpus Daugavai, pļāvām 
sienu. Tā kā mums sava siena nepie-
tika, tad nopļauto vedām pāri upei 
arī uz savu saimniecību. Tajā laikā 
vēl darbojās pārceltuve, kas strādā-
ju teju visu diennakti. Mēs saņēmām 
trešo daļu no nopļautā siena, pārējais 
palika saimnieka īpašumā. Tā bija 
ļoti liela saimniecība, atceros, ka pat 
šķūnis bija divos stāvos. 

- Kādas bija skolas gaitas? 
- Sāku mācīties Vaboles vi-

dusskolā vācu laikā, tāpēc 2. klasē 
obligāti jau bija jāmācās vācu valo-
da. Tajā laikā skolas direktors bija 
Trokšs. Skolā valdīja liela disciplīna 

– stundās skolotājam rokās pat bija 
pātaga un gadījās, ka to lika lietā, 
ja kāds skolēns bija nepaklausīgs. 
Vienreiz arī man tika pa muguru. 
Es sēdēju skolas solā un pagriezos 
uz aizmuguri kaut ko pajautāt kla-
sesbiedram. Jutu tikai, kā trāpīja 
pa muguru. Pārāk spēcīgi jau ne-
sita. Man no mācību priekšmetiem 
vislabāk patika ģeogrāfi ja un vēs-
ture, tur bija labas atzīmes. Nodar-
bojāmies arī ar sportu, īpaši man 
patika volejbols. Jau agrā pavasarī 
organizēju, lai volejbola laukums 
tiktu attīrīts no sniega un varētu 
atsākt spēlēt. Toreiz bija grūti da-
būt bumbas. Jau padomju laikos 
bija jāiet strādāt kolhozā, lai mums 
par darbu nopirktu bumbu un tīklu. 
Ja vēlējāmies ar klasi aizbraukt kā-
dā ekskursijā, arī bija nepieciešams 
pastrādāt kolhozā un tad tikai pie-
šķīra autobusu. 
Vaboles skolā es pabeidzu 9.klases 

un tad aizgāju armijā. Pēc armijas, 
1957. gadā absolvēju Daugavpils 1. 
vidusskolu.

- Dzīvojot varas maiņas 
apstākļos, vai puiši pie ieročiem 
arī varēja tikt?

- Varēja, varēja. Pie mājām bi-
ja mežiņš, kur man atradās karabīne. 
Viscaur apkārt bija vācu un mazās 
granātas, kuras mēs ar kaimiņu pui-
kām aiznesām uz purvu un noslēpām 
eglēs. Mēs tur blēņojāmies, patronas 
sviedām ugunīs. Paldies Dievam, viss 
toreiz beidzās laimīgi. Lai gan viena 
lode vienreiz ieskrēja un izsita man 
caurumu cepures nagā. 

Kā es tiku pie ieroča? Mans mātes 
brālis dienēja obligātajā vācu armijā 
un 1944. gadā dezertēja, mežā izlecot 
no vilciena, kas brauca no Rīgas uz 
Daugavpili. Viņš pārnāca pie mums 
dzīvot. Viņam bija pilna karavīra 
forma, šautene, gāzmaska. Toreiz 
es, desmitgadīgs puišelis būdams, vi-
ņam jautāju, kā viņš pie mums tika, 
bet viņš atbildēja, ka viņam iedeva 
atvaļinājumu. Tā viņš novilka kara-
vīra formu un sāka pie mums dzīvot. 
Pēc īsa brīža viņu jau iesauca padom-
ju armijā. Polijā viņu ievainoja un 
viņš atgriezās mājās vēl pirms kara 
beigām. Mājās pārnāca kā invalīds, 
jo guva smagu ievainojumu plecā un 
kreisā roka vairs nedarbojās. Izvese-
ļojies, viņš aizgāja strādāt uz Ķirupes 
kūdras purvu, kur agrāk tika nodar-
bināti ieslodzītie. Viņa pienākums 
bija tos apsargāt. Pēc laika viņš šo 
amatu zaudēja, jo nāca gaismā, ka 
agrāk viņš dienēja vācu armijā. Tad 
viņš aizgāja strādāt uz Rīgu par vil-
ciena konduktoru. 

- Kā liktenis veidojās pēc 
skolas un armijas?

- Tālāk aizgāju mācīties uz 
Rīgu, Latvijas PSRS Iekšlietu minis-
trijas Rīgas vidējo speciālo milicijas 
skolu, pēc tās sāku strādāt autoin-
spekcijā. Strādāju Daugavpils pil-
sētā un rajonā, arī Preiļos, kur biju 
galvenais autoinspektors. Tad kļuvu 
par ugunsdrošības un fi ziskās sa-
gatavotības inspektoru Daugavpils 
garnizonā. Manā pārziņā bija rajona 

un pilsētas milicija, Dzelzceļa milici-
ja, divas kolonijas un ugunsdzēsēji. 
Mans pienākums bija rīkot apmācī-
bas, vadīt nodarbības un gatavot ko-
mandas sacensībām. 

- Kā toreiz milicija pār-
baudīja, vai šoferis nav dzēris? 

- Obligātā kārtā bija jābrauc 
uz ekspertīzi. Ja šoferis bija piedzē-
ries, ārsti uzreiz deva slēdzienu. Ja 
šoferis bija dzēris, to jau pēc piere-
dzes varēja manīt uz aci. Pārāk stin-
grs es nebiju.  Tam, kurš bija tikai 
nedaudz iedzēris, tikai ieteicu ātrāk 
braukt prom. Toreiz jau bija mazā-
ki ātrumi un pat mašīnu īsti nebija. 
60tajos gados, kad sāku strādāt, pat 
žiguļu vēl nebija. Smago mašīnu gan 
bija daudz. 

Savā darba pieredzē esmu pieda-
lījies arī vairākās noziedznieku aiz-
turēšanas operācijās. Biju iesaistīts 
arī lietā par miliča G.Belomestnija 
nošaušanu, vienu no bandītiem man 
izdevās notvert. Atceros, vienam 
noziedzniekam izdevās aizbēgt no 
Preiļu milicijas nodaļas un nedēļu 
bēguļot. Tajā laikā es kopā ar vienu 
seržantu biju nozīmēts dežurēt uz 
Aglonas krustojuma. Kolēģim teicu, 
ka iešu pagulēt, bet naktī lai mani 
pamodina un tad es noķeršu to ban-
dītu. Un tiešām! Skatos, brauc no 
Rēzeknes puses mašīna un lukturu 
gaismā ieraudzīju, ka no krūmiem 
izlien meklētais noziedznieks. Es tū-
līt viņam klāt un saķēru. Ar kolēģi 
noziedznieku sašņorējām, sazvanī-
jāmies ar nodaļu un viņam atbrauca 
pakaļ. 

Esmu piedzīvojis arī vairākus uz-
brukumus, dienesta amata pienāku-
mus pildot. Saņēmām izsaukumu, ka 
kāds piedzēries šoferis pašizgāzējā 
ved kādus sešus cilvēkus. Panācu 
viņus un apturēju mašīnu. Divi no 
vīriem man no aizmugures iesita un 
es iekritu grāvī. Kad attapos, izņēmu 
šauteni un sāku šaut gaisā. Izdzirdot 
šāvienus, atsteidzās kolēģi un palī-
dzēja viņus arestēt. Viņi tika notie-
sāti, vienam piesprieda četrus gadus 
ieslodzījumā.  

No 1980. līdz 1989. gadam dienē-
ju trešajā kolonijā Grīvā. Kolonijā ir 
smags darbs, ar tādu kontingentu ir 
jāprot strādāt. Pēc kolonijas aizgāju 
izdienas pensijā un uzsāku darbu par 
fi zkultūras skolotāju Daugavpils 13. 
vidusskolā. Pēc tam saņēmu uzaici-
nājumu no Anatolija Marcinkeviča 
kļūt par Daugavpils 16. vidusskolas 
sporta kompleksa direktoru. 1992. 
gadā, vēl nesasniedzis 60 gadu ju-
bileju, aizgāju uz Latvijas armijas 
Robežsardzi. Sākumā biju bataljona 
komandiera palīgs, vēlāk kļuvu par 
poligona priekšnieku. 1995. gadā ar 
majora pakāpi aizgāju pensijā. Par 
darbu varas struktūrās esmu saņē-
mis kādas septiņas medaļas.

- Kā uztvērāt Atmodas lai-
ku?

- Toreiz jau strādāju 16. vidus-
skolā, kad piedalījos barikādēs. Lū-
dzu atļauju direktoram un viņš mani 
atbalstīja. Divas dienas ar paziņu no 
Preiļiem dežurējām uz tilta traktorā. 

Toreiz Rīgas pilsētas Sporta komite-
jas priekšnieks Pēteris Sluka aicinā-
ja visus sportistus piedalīties mītiņos 
un arī es vienā piedalījos. 

- Kā dzīve mainījās, aizejot 
pensijā?

- Atnācu dzīvot atpakaļ uz 
laukiem Vabolē, sāku nodarboties ar 
lauksaimniecību. Man ir divas govis 
un zirgs. Agrāk es pats sagatavoju 
lopbarību, tagad man palīdz kaimiņš. 
Uzskatu, ka mūsu laikos dzīvot nav 
slikti. Es varētu arī nestrādāt, jo man 
ir pensija, bet es izvēlos strādāt. 

- Neatņemama Jūsu dzīves 
sastāvdaļa ir sports. Kad jūs sā-
kāt nopietni ar to nodarboties?

- Pirmo reizi sāku slēpot ar tē-
va gatavotajām slēpēm, kuras nesen 
šķūnīti pat atradu. Bērnībā pavei-
cās, ka 1942. gadā viens vācu zaldāts 
atstāja man ļoti labas slēpes, kādu 
nebija nevienam visā rajonā. Vabolē 
toreiz bija ļoti daudz vācu zaldātu. 
Viņi nāca pie mums, māte palīdzēja 
ar pārtiku. Visvairāk viņiem garšoja 
speķis un olas. Par palīdzību man ti-
ka uzdāvinātas slēpes. Es sāku slēpot 
un nodarboties ar skriešanu. Es vēl 
nebiju pionieris, kad mani jau ņēma 
uz Pionieru nometnēm kā sportistu. 
Sacensībās es ieguvu 1. vietu augst-
lēkšanā un tāllēkšanā, diplomi bija 
arī dambretē. 

- Kādos sporta veidos savā 
dzīvē esat startējis?

- Sāku ar vieglatlētiku un slē-
pošanu. Riteņbraukšana nāca vēlāk, 
jau brīvās Latvijas laikā. Jau pir-
majās riteņbraukšanas sacensībās 
ieguvu medaļu! Divdesmit gadus no-
darbojos arī ar sambo. Piedalījos arī 
Vissavienības sacensībās dienesta 
daudzcīņā, kurā bija ietverts kross, 
orientēšanās, peldēšana, šaušana 
un fi gūru braukšana ar motociklu. 
Tāpat startēju dienesta biatlonā un 
slēpošanā. 

- Kādi ir lielākie sasniegu-
mi?

- Vissavienības sacensībās ie-
gūtā 3. vieta Iekšlietu ministrijas 
dienesta biatlonā un 1. vieta Baltijas 
valstu slēpošanas sacensību dienesta 
biatlonā. Tur es konkurēju ar sportis-
tiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas 
un Ļeņingradas pilsētas. Sacensībās 
ir gājis visādi – esmu pat salauzis slē-
pes un tāpēc nevarēju fi nišēt. Patstā-
vīgi piedalos slēpošanas maratonā, 
arī Latvijas veterānu čempionātos 
esmu ieņēmis godalgotas vietas. Ik-
dienā es sistemātiski nodarbojos ar 
velosportu, slēpošanu, skriešanu un 
dambreti, regulāri piedalos sacensī-
bās. 

Intervija tapusi Skrindu dzimtas 
muzeja īstenotā projekta “Munys 

puses ļaudis” ietvaros. Ar Romualdu 
Saušu sarunājās Romualds 

Gadzāns, pierakstīj a Elza Pučko.
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Dubnas pagasta interešu kopa "Mulda" atzīmēja desmitgadi
kai 10 gadi! Bet, ja nopietni, tie tomēr 
ir 10 gadi, kuri veltīti teātrim. 

Dziedošajai folkloras kopai ,,Atzola” 
teātra spēlēšana tika piedāvāta 2009. 
gadā un ar prieku piedāvājums tika 
pieņemts. Pa šiem gadiem tika iestudē-
tas un nospēlētas vairākas lugas: "Kā 
Jānis brauca sievu lūkotie", Danskovī-
tes "Ontons un vampīri", "Sīvysmotes 
senču laiki", "Dorgais pierkus", "Zīmas-
svātku skečs", "Dekretētājs" u.c.

 Liels gods un prieks par to, ka pasā-
kumu apmeklēja "Muldas" skeču auto-
re Ināra Ivanova.

 Kolektīva sastāvs gadu gaitā ne-
daudz mainījies. Ir gājis visādi, bet pār-
svarā jautri. Teātris ir māksla.  Mūsu 
aktieri nāk pie jums, skatītāji, ar prie-
ku, jūs esat viņu uzticamais atbalsts, 
viņi priecājās par jūsu smaidiem un 
aplausiem.

 Paldies draugiem Daugavpils nova-

da Vaboles KN amatierteātrim "Na-
gaidama prīca", Riebiņu novada Ru-
šonas KN amatierteātrim "Iz sitīņa", 
Aglonas novada Aglonas KN amatier-
teātrim par atsaucību un piedalīšanos 
interešu kopas "Mulda" desmitgadē.

Paldies visiem ciemiņiem un skatī-
tājiem, kuri izvēlējās mūs atbalstīt un 
atrada laiciņu atnākt uz šo pasākumu.

Paldies Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldei un Dubnas pagasta pārval-
dei par atsaucību un piedalīšanos pa-
sākumā.

Janīna Bēķe
Dubnas pagasta kultūras nama 

vadītāja

Pirmajos pavasara svētkos Dubnas 
pagasta interešu kopa ,,Mulda” atzī-
mēja savu desmitgadi. Tik bērnišķīgi 

un bezbēdīgi gribējās saukt šo pasāku-
mu, kas veltīts interešu draugu kopas 
"Mulda" jubilejai. Bērni vien esam, ti-

Ar Vecsalienas fl orbolistu uzvaru pret Vaboles komandu noslēdzies novada čempionāts fl orbolā 
Ar spēlēm par medaļām 17. martā 

noslēdzās Daugavpils novada 2019. 
gada čempionāts  fl orbolā. Ar patiešām 
aizraujošām un emocijām bagātām 
spēlēm tika noskaidroti paši labākie 
novada fl orbola meistari. Šogad čem-
pionātā piedalījās 8 komandas no Va-
boles, Ambeļiem, Naujenes, Višķiem, 
Vecsalienas, Skrudalienas, Kalupes un 
Kalkūnes.

Florbola čempionāta spēles norisinā-
jās mēneša garumā. Pirmo reizi kva-
litatīvai spēļu norisei palīdzējuši arī 
jaunie borti, kas pērn tika iegādāti ar 
Daugavpils novada domes fi nansiālu 
atbalstu.

Pēc novada fl orbola čempionāta regu-
lārā turnīra izspēlēm, 1. vietā bija iz-
virzījusies Vabole, 2. vietā – Vecsaliena 
un 3. vietā – Kalupe. Līderiem pa pē-
dām sekoja Naujenes pagasta fl orbola 
komanda.

Play-off spēlēs, kas norisinājās čem-
pionāta noslēdzošajā dienā, Vabolei 
pretiniekos stājās Ambeļi, Vecsaliena 
sacentās pret Skrudalienu, Kalupe pret 
Kalkūni, bet Naujene pret Višķiem.

Sacensības noslēdzās ar azartiskām 
fi nālspēlēm, kurās tika noskaidroti šī 
gada novada fl orbola čempioni un me-

nātā netrūka.
Sportisti atzina, ka fl orbola treni-

ņiem ļoti nepieciešama sporta halle, 
jo esošo sporta zāļu laukumi diemžēl 
nav atbilstoši standartiem. “Trenējā-
mies pa mājām, pa dažādām citādām 
zālēm. Mēģināsim nākamgad atkārtot 
mūsu sasniegto, ja Dievs dos mums ve-
selību”, tā bilst Valdis. Komandas da-
lībnieki atzina, ka smagākā šogad bija 
cīņa pret Kalupes komandu pusfi nālā, 
arī fi nālā Vaboles pagasta komandas 
fl orbolisti bija gana spēcīgi pretinieki. 
Komandas dalībnieki stāsta, ka sanāk 
kopā trenēties ne vien fl orbolā, bet arī 
citos sporta veidos.

Noslēdzoties turnīram, apbalvots tā 
rezultatīvākais spēlētājs Jānis Jonāns, 
par turnīra labākajiem spēlētājiem at-
zīti Nauris Poikāns, Kārlis Grosbārts 
un Renāts Vabiščevičs. Holgers Folk-
manis, Mareks Meženiks un Rolands 
Smirnovs no Vaboles, Lauris Linarts 
un Arnis Rasčevskis no Kalupes, kā 
arī Egils Gavilovskis un Romāns At-
rahimovičs no Naujenes ierindojās top 
desmitniekā.

Olga Davidova

daļu ieguvēji. 
Spēlē par trešo vietu laukumā tikās 

Naujenes un Kalupes pagasta koman-
das, uzvaras laurus un čempionāta 
bronzas medaļas ar 10:4 izcīnot Ka-
lupes pagasta fl orbolistiem. Savukārt 
fi nālspēlē par čempionu titulu cīnījās 
pērnā gada čempionāta trešās vietas 
ieguvēji – Vaboles pagasta komanda 
pret čempionāta jaunpienācējiem – 
komandu “Vecsaliena”. Spēlē pārlieci-
noši, ar rezultātu 4:1 čempiona titulu 

izcīnīja Vecsalienas fl orbolisti.
Florbola čempionāts arī šogad iz-

vērtās interesants un spraigs, kā to 
atzina arī paši spēlētāji. Čempionāta 
uzvarētājkomanda  “Vecsaliena” šogad 
fl orbola čempionātā tieši šādā sastāvā 
ir jauniņie, taču spēlētāji atzīst, ka pa 
šo laiku ir ļoti saliedējušies. Puiši stās-
ta, ka viņu komandas stiprās puses ir 
raksturs, komandas gars, pieredze, fi -
ziskā sagatavotība un, protams, varens 
atbalsts ir līdzjutēji, kuru šajā čempio-

Paaugstinās SPC “Pīlādzis”energoefektivitāti un ierīkos sociālos dzīvokļus 
Novada domes sēdē tika pieņemts lē-

mums par fi nanšu līdzekļu nodrošinā-
jumu projektam „Sociālo pakalpojumu 
centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivi-
tātes paaugstināšana”.

Projekta mērķis ir samazināt pri-
mārās enerģijas patēriņu, sekmējot 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
un pašvaldību izdevumu samazināša-
nos par siltumapgādi un veicot iegul-
dījumus Sociālo pakalpojumu centra 
“Pīlādzi” ēkā atbilstoši Daugavpils 
novada pašvaldību attīstības program-
mā noteiktajām prioritātēm. Papildus 
energoefektivitātes darbiem, plānots 
arī veikt ēkas trešā stāva iekštelpu re-
montu, pārveidojot tos par sociālajiem 
dzīvokļiem, kā arī labiekārtot teritori-
ju. 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 787 
149,56 EUR. Projekta attiecināmās iz-
maksas sastāda 824 652, 66 EUR, t.sk. 
ERAF fi nansējums 466 171,00 EUR, 
kas sastāda 56.53%, valsts budžeta 
dotācija 107 544,50 EUR, kas sastāda 
13.04 % un pašvaldības līdzfi nansē-
jums 250 937,16 EUR, kas sastāda 30, 
43 %. Projekta neattiecināmās izmak-
sas sastāda 962 496, 90 EUR.

Projekta pašvaldības līdzfi nansēju-
ma nodrošināšanai un neattiecināmo 
izmaksu segšanai paredzēts ņemt aiz-
ņēmumu Valsts kasē.

Elza Pučko
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Par asistentiem Ivetas un Artūra Miglānu ģimenē – abi vecāki 

Kopš 2013. gada 1. janvāra cilvēkiem 
ar I un II grupas invaliditāti, kā arī 
bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 ga-
diem, ir pieejami asistenta pakalpoju-
mi pašvaldībā. 

Asistents ir cilvēks, kas palīdz cilvē-
kam ar invaliditāti ārpus mājas aktivi-
tāšu veikšanai. Lai saņemtu asistenta 
pakalpojumu pašvaldībā, jāvēršas paš-
valdības Sociālajā dienestā ar raks-
tisku iesniegumu ar lūgumu piešķirt 
asistenta pakalpojumu. 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā 
ir pieprasītākais no asistenta pakal-
pojuma veidiem. Tas tiek īstenots 17 
no 19 Daugavpils novada pagastiem. 
Kopumā ar Sociālo dienestu ir noslēgti 
67 līgumi par asistenta pakalpojumu 
saņemšanu. Pakalpojums tiek nodroši-
nāts līdz 40 stundām nedēļā, lai perso-
na ar invaliditāti varētu nokļūt vietā, 
kur tā mācās, strādā vai saņem kādus 
citus pakalpojumus. Arvien biežāk par 
asistentiem piesakās paši ģimenes lo-
cekļi. 

Vaboles pagastā dzīvo Miglānu ģi-
mene, kurā aug trīs bērni. Diviem no 
viņiem, 34 gadus jaunajai Ivetai un 
viņas vienu gadu jaunākajam brālim 
Artūram ir iedzimta muskuļu distrofi -
ja, kas ir spinālā muskuļu atrofi ja jeb 
muskuļu vājums. Gan Iveta, gan Ar-
tūrs piedzima, šķietami, veseli. Tikai 
ap gada vecumu kļuva skaidrs, ka kaut 
kas tomēr nav kārtībā. Kājiņām trūka 
spēka, lai sāktu staigāt. Bērni paši ne-
var nedz staigāt, nedz sevi aprūpēt. 
Dienu no dienas viņi pavada vai nu 
sēžot ratiņkrēslā, vai uz dīvāna. Neaiz-
stājami palīgi ikdienā abiem ir vecāki, 
kas rūpējas par bērniem kopš dzimša-

nas. Šīs smagās un retās ģenētiskās 
saslimšanas dēļ, kas progresē, aprūpe 
viņiem nepieciešama augu diennakti. 

Lai arī rūpes par bērniem ir ikdiena, 
abi vecāki jau sen ir pensijā un aprūpi 
pār bērniem ar katru dienu veikt pa-
liek arvien grūtāk. Pirms 10 gadiem 
abiem iegādāti elektriskie ratiņkrēsli, 
savukārt pavisam nesen – arī mobi-
lais pacēlājs, kas saņemts dāvinājumā 
no SIA “Ekolat”, uzzinot par šādu ne-
pieciešamību ar akcijas starpniecību 
sociālajos tīklos, ko bija uzņēmušies 
organizēt paši jaunieši. Pacēlājs ļauj 
ratiņkrēslā sēdošo cilvēku pacelt bez 
fi ziskā spēka pielietošanas. 

Par iespēju abiem vecākiem kļūt 
par asistentiem saviem bērniem Iveta 
uzzināja no drauga Zviedrijā, kur ir 
līdzīga prakse. Pēc tam ģimene inte-
resējusies par asistenta pakalpojuma 
pieejamību Latvijā. Šāda iespēja tika 
atrasta. Iveta pauž, ka pakalpojums 
pats par sevi ir diezgan labs atbalsts, 
lai gan ģimene saskata sistēmā arī zi-
nāmus trūkumus. 

Asistentam, lai pamatotu, ka ir no-
strādājis 40 stundas nedēļā, ar čekiem 
un zīmogiem ir jāpierāda teju katrs so-
lis. Laiks, kurā viņš aizved cilvēku līdz 
ārstam, pasākumam vai nodarbībām 
un atpakaļ mājās, tiek ieskaitīts, taču 
tas, ko aprūpējamais pavada nodarbī-
bās, ne. 

Iveta Miglāne: “Tā būtu ļoti laba 
palīdzība un iespēja, ja vien būtu vai-
rāk pārdomāta un nebūtu tik daudz 
atskaišu rakstīšanas. Iesākumā likās, 
ka viss ir tiktāl sarežģīti, ka mums 
tas nemaz nav vajadzīgs. Bet ar laiku 
pieradām un palīdz arī Sociālajā die-

nestā, ja gadās atskaitē pieļaut kādu 
kļūdu. Tagad jau viss ir labi. Vienīgais, 
kad aizbraucam pie ārstiem, vienmēr 
ir jāprasa uzlikt tos zīmodziņus, ka 
mēs tiešām viņus apmeklējam. Man 
jau šķiet, ka vajadzētu mazāk to raks-
tisko pierādījumu”. 

Iveta Miglāne arī bilst, ka asistents 
ļoti nepieciešams arī pasākumos, uz 
kuriem tiek  nogādāts cilvēks ar invali-
ditāti. Lai arī vecāki abiem jauniešiem 
ir blakus arī pasākumu vai nodarbību 
laikā, diemžēl atalgojums par to laiku 
viņiem netiek skaitīts. 

Daļa cilvēku, kuri aprūpē personas 
ar invaliditāti, atmet ar roku līguma 
slēgšanai un nolemj, ka ņemšanās ar 
šiem papīriem būs pārāk milzīga, salī-
dzinot ar pieticīgo atalgojumu.

Mamma un asistente vienā personā, 
Ināra Miglāne komentē: “Mums ir ne-
daudz savādāk. Mēs esam mamma un 
paps. Esam asistenti visu mūžu. Tas 
ir mūsu pienākums. Bet, domājot par 
citiem cilvēkiem, kuriem nav iespēju 
mammai un tētim būt blakus, un jā-
ņem svešs cilvēks, domāju, ka tas ir 
grūti. Es nezinu, vai kāds pilnīgi svešs 
cilvēks uzņemtos tādu slogu un atbil-
dību. Jo tik smagiem invalīdiem asis-
tents būtībā ir klāt 24 stundu garumā. 
Domāju, ka tādās situācijās nonāk ne 
mazums cilvēku Latvijā. Ir jāpadod 
gan krūze, gan zīmulis, gan dators jā-
pielabo, gan kājas. Mēs pagājušā gada 
augustā iesaistījāmies projektā un 
braukājām uz novada kultūras centru 
piecas reizes nedēļā. Svešam cilvēkam, 
aizvedot invalīdu uz nodarbībām, jā-
iet prom uz to norises laiku, savukārt 
mēs esam klāt un sniedzam viņiem 
nepieciešamo palīdzību. Protams, rati 
viņiem ir elektroniski un ar tiem viņi 
paši var braukt, kur vēlas”. 

Neskatoties uz ikdienas rūpēm un 
grūtībām, Iveta un Artūrs nekad nav 
pakļāvušies melanholijai, kuru bieži 
vien mēs minam kā cēloni mūsu ga-
rastāvokļa svārstībām. Abi jaunieši 
ir īsti pozitīvisma gariņi, kas uzlādē 
ikvienu, kas ar viņiem komunicē. Ive-
ta un Artūrs savu brīvo laiku pavada 
internetā. Interneta vidē notiek ne 
vien komunikācija ar draugiem, kurus 
ikdienā sastapt ir grūti. Pašmācības 
ceļā ir apgūta angļu valoda un darbs 
vairākās interneta programmās. Iveta 
un Artūrs labprāt apgūst ko jaunu un 
iemāca daudz arī viens otram. Ivetai 
labi padodas zīmēt Art Station (Māks-

las stacijā), kas ir spēļu, fi lmu, mediju 
un izklaides platforma internetā, sa-
vukārt Artūrs veido modeļus 3D prog-
rammā. 

Lai arī ziemā izbraukāt uz pilsētu 
ir grūtāk, Iveta un Artūrs piedalās 
teātra studijas “Mode H” darbībā, kur 
iespējams izrauties no ikdienas un sa-
tikties ar citiem. 

Ivetas brālis Artūrs Miglāns stāsta: 
“Katru trešdienu braucam uz “Vārpu”, 
kur piedalāmies teātra pulciņā. Mums 
ir svarīgi tikt no mājām un satikties 
ar citiem cilvēkiem. Ikdienā pārsvarā 
laiku pavadām internetā. Māsa zīmē, 
es nedaudz nodarbojos ar 3D grafi ku, 
sanāk arī kādu naudiņu nopelnīt. Visi 
draugi internetā, tur arī sazināmies”. 
Savukārt Iveta brāli papildina, ka ļoti 
gribētu biežāk aizbraukt uz koncer-
tiem un citiem pasākumiem. “Vasarā 
bijām festivālā “Muzykys Skrituļs” 
tepat Līksnā. Bet mums ir ļoti grūti 
aizbraukt, tā kā nav tam piemērota 
automašīna”, tā Iveta. 

Pašlaik ģimene sapņo par mikro-
autobusu, kurā jaunieši varētu doties 
primāri uz medicīnas iestādēm, kā 
arī uz dažādiem pasākumiem, ko viņi 
labprāt apmeklētu biežāk. Ļoti nepie-
ciešams arī panduss, lai varētu biežāk 
izbraukt ārā un ieelpot svaigu gaisu. 
Pašlaik tas viss ir ļoti grūti izdarāms. 

Vienmēr, kad tiek spriests par per-
sonu ar invaliditāti integrāciju, ir runa 
par to, ka gribam šos bērnus un pie-
augušos iekļaut mūsu vidē, taču tas ir 
abpusējs ceļš. Ir gan jāizglīto sabiedrī-
ba, gan jāgādā par vides pieejamību. 
Neskatoties uz dažbrīd pārāk sarežģī-
to un vietām nevajadzīgo birokrātisko 
slogu, kā arī citām grūtībām, abi jau-
nieši ar savu piemēru lauž sabiedrībā 
pastāvošos stereotipus par cilvēkiem 
ar invaliditāti. 

Miglānu ģimene teic lielu paldies 
tiem, kas jau palīdzējuši un snieguši 
atbalstu viņu tik ļoti neparastajā dzī-
ves situācijā. 

Rekvizīti palīdzībai: 
Swedbank: IVETA MIGLANE

LV73HABA0551031233188
SEB: ARTURS MIGLANS

LV67UNLA0050015988640

Olga Davidova 

Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos novadā iesaistīti 187 bezdarbnieki
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi ir 

aktīvās nodarbinātības pasākums bez-
darbniekiem darba iemaņu iegūšanai 
un uzturēšanai, veicot sociāla labuma 
darbus. Tos īsteno arī Daugavpils no-
vada pašvaldībā. Aktīvās nodarbinātī-
bas pasākums „Algotie pagaidu sabied-
riskie darbi» tika uzsākts 2012. gadā, 
aizstājot krīzes laikā īstenoto pasāku-
mu „Darba praktizēšana ar stipendiju 
pašvaldībās».

Pasākumā var piedalīties bezdarb-
nieki, kas nesaņem bezdarbnieka pa-
balstu, ir vismaz 6 mēnešus reģistrēti 
Nodarbinātības valsts aģentūrā vai ir 
reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk 
par 6 mēnešiem, bet vismaz gadu nav 

strādājuši. 
Nodarbinātības valsts aģentūras 

Daugavpils fi liālē reģistrēti 1396 Dau-
gavpils novadā dzīvojošie bezdarb-
nieki. Ja Latgalē bezdarba līmenis ir 
sasniedzis 14,8 % atzīmi, tad novadā 
tie ir 10,6 %. Skaitliski visvairāk bez-
darbnieku ir reģistrēts Skrudalienas 
un Maļinovas pagastā. Maļinovas pa-
gastā ir reģistrēti 98 bezdarbnieki, no 
kuriem diezgan krietns pulks - 18 - ie-
saistījušies algotos pagaidu sabiedris-
kajos darbos. 

Par algoto pagaidu sabiedrisko dar-
bu veikšanu bezdarbnieks ik mēnesi 
saņem atlīdzību 200 eiro apmērā par 
6 stundu darbu dienā. Pērn atlīdzība 

par 8 stundu darbu dienā bija 150 eiro 
apmērā. Par pasākumā iesaistīto bez-
darbnieku tiek veiktas valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 
pensiju apdrošināšanai. Pasākuma īs-
tenošanas laikā bezdarbniekiem tiek 
veikta iespējamo nelaimes gadījumu 
apdrošināšana.

Kopā novadā ir izveidotas 160 bez-
darbnieku vietas, bet uz doto brīdi ir 
nodarbināti 187 bezdarbnieki. Visbie-
žāk viņi tiek iesaistīti teritorijas lab-
iekārtošanas un sakopšanas darbos. 
Novada pagastu pārvalžu vadītāji pa-
sākumu vērtē pozitīvi. 

Maļinovas pagasta pārvaldes vadī-
tājs Arkādijs Karņickis: “Pateicoties 

Nodarbinātības valsts aģentūrai un 
novada domei, pie mums pagastā viss 
ir kārtībā. Apkārtējā teritorija ir sa-
kopta, visi darbi, kas saistīti ar labie-
kārtošanu, tiek veikti pienācīgā kvali-
tātē. Bez bezdarbnieku iesaistes un šīs 
programmas mēs visus šos darbus ne-
varētu paveikt. Domāju, ka pasākums 
ir liels ieguvums kā viņiem pašiem, tā 
arī pagastam un sabiedrībai kopumā. 
Mēs ļoti priecājamies, ka viņi mums ir 
un arī viņiem tiek nodrošināts darbs. 
Līdz ar to mēs varam paveikt daudz”. 

Pagasta teritorijā atrodas 9 kapsētas 
un katras sakopšanai un labiekārtoša-
nai ir nepieciešamas strādīgas rokas. 

Pagasta Komunālās saimniecības 
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sniedz bezdarbniekiem iespēju iegūt 
vai uzturēt darba iemaņas, kā arī vei-
cināt viņu aktivitāti sabiedrības labā. 
Maļinovas pagasta iedzīvotājai Mārītei 
iesaiste algotajos pagaidu sabiedriska-
jos darbos ir liels atbalsts, jo citu ienā-
kumu avotu nav. Bērni ir aizbraukuši 
uz ārzemēm un Mārīte palikusi viena. 
Sieviete stāsta, ka programmā iesais-
tās kopš 2009. gada. Ceļš uz darbu tiek 
mērots ar velosipēdu un par darba ap-
jomu viņa nesūkstās. 

Bezdarbnieks var tikt nodarbināts 
secīgi vai ar pārtraukumiem ne ilgāk 
kā četrus mēnešus 12 mēnešu perio-
dā, vai ne vairāk kā sešus mēnešus, ja 
pasākumā iesaista bezdarbnieku, kas 
sasniedzis 60 gadu vecumu. Pasākumā 
bezdarbnieks var iesaistīties arī atkār-
toti.

 Pirmskrīzes zemākais bezdarba lī-
menis tika fi ksēts 2008. gada maijā un 
tie bija 4,8%, kad bezdarbnieku skaits 
valstī bija 52 tūkstoši. Savukārt krīzes 
laikā augstākais reģistrētā bezdarba 
līmenis - 2010. gada martā -  sasnie-
dza 17,3%, un bija reģistrēti 194 tūk-
stoši bezdarbnieku. 2018. gada beigās 

Nodarbinātības valsts aģentūrā bija 
reģistrēti 59 tūkstoši bezdarbnieku un 
reģistrētā bezdarba līmenis bija 6,4%.

Pēc Labklājības ministrijas veikta-
jām prognozēm, būtiskāks reģistrētā 
bezdarba samazinājums sagaidāms šī 
gada otrajā un trešajā ceturksnī, ko 
lielā mērā ietekmēs sezonālā darba 
iespēju pieaugums. Savukārt jau šī 
gada beigās reģistrētā bezdarba līme-
nis varētu nokristies līdz 5,7%, rudens 
pusē līdz 50 tūkstošiem samazinoties 
arī reģistrēto bezdarbnieku skaitam. 
Bezdarba mazināšanos ietekmē arī de-
mogrāfi skie faktori, jo samazinās dar-
baspējīgo iedzīvotāju skaits kopumā.

Galvenais programmas ieguvums 
bezdarbniekiem neapšaubāmi ir viņu 
darba prasmju un sociālo iemaņu sa-
glabāšana un attīstīšana, savukārt 
darba devējam, kā secina Sociālā die-
nesta vadītāja Anna Jegorova, lielisks 
atbalsts sociāli nozīmīgu darbu veikša-
nai. 

 Olga Davidova

vadītājs Jānis Mozulis stāsta, ka dar-
ba ir pietiekoši visos gadalaikos. Vasa-
rā bezdarbnieki izpļauj un savāc zāli, 
rudeņos, pavasaros – grābj lapas un 
uzkopj kapsētas. Pašlaik bezdarbnie-
ki iesaistās pagasta kapsētu labiekār-
tošanā, krūmu izciršanā, pašvaldības 

ceļmalu un grāvju tīrīšanā. Jānis at-
zīst, ka lieli palīgi ir programmā iesais-
tītie vīrieši, kuri ir prasmīgi un palīdz 
arī tehnikas remontēšanas, soliņu iz-
gatavošanas un krāsošanas darbos va-
saras periodā. 

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 

Novadā turpina latvāņu izplatības ierobežošanu
Padomju gados latvāņi Latvijā tika 

ievesti kā kultūraugi, kurus tika pa-
redzēts izmantot skābbarībai liellopu 
fermās. Vairāku gadu desmitu laikā 
šis augs izplatījies savvaļā. Šo augu 
sula satur vielas, kas ultravioletā sta-
rojuma iedarbībā var radīt ādas apde-
gumus. Latvānis ir grūti iznīdējams, 
tā sēklas saglabājas augsnē ilgstoši. 
Lauksaimniecībai derīgo zemju, kur ie-
viesies latvānis, izmantošana ir apgrū-
tināta, bet īpaši sarežģīti ir panākt šī 
invazīvā auga iznīdēšanu ūdeņu kras-
tos, ceļmalās, pamestās un degradētās 
teritorijās. Tuvojoties vasaras sezonai, 
Daugavpils novada domes sēdē tika ru-
nāts par īstenojamajiem pasākumiem 
saistībā ar latvāņu apkarošanu pašval-
dības teritorijā.

Dabas resursu nodaļas vadītāja Jo-
lanta Bāra pastāstīja, ka, saskaņā ar 
Augu aizsardzības likumu un Invazī-
vo augu sugu izplatības ierobežošanas 
noteikumiem, valsts līmenī tiek no-
teikti invazīvo augu sugas – Sosnovs-
ka latvāņa - izplatības ierobežošanas 
pasākumi, tā iznīcināšanas kārtība un 
metodes. Tāpat tajos noteikta kārtība, 
kādā zemes īpašnieki sniedz informā-

ciju par latvāņa izplatību zemes lieto-
šanas mērķu grupās, un informācijas 
saturu, kas ir brīvi pieejams sabiedrī-
bai, kā arī darba aizsardzības prasības, 
veicot latvāņa izplatības ierobežošanas 
pasākumus.

Saskaņā ar Noteikumiem, katrai 
pašvaldībai ir jādomā, ko darīt ar lat-
vāņiem aizaugušajām platībām. Lat-
vāņi aug kā uz pašvaldībai piederošām 
zemēm, tā arī uz privātajām, tostarp 
arī gar ūdenstilpēm un neapsaimnie-
kotajās zemes platībās. 

“Mums, kā pašvaldībai, ir jādomā 
par kompleksu pasākumu kopumu, 
ar kura palīdzību varēsim ietekmēt 
un samazināt latvāņu apjomu. Latvā-
ņi nešķiro, vai zeme, uz kuras tie aug, 
pieder pašvaldībai, privātpersonām vai 
nepieder nevienam”, tā J. Bāra.  

Tā kā latvāņi ir invazīvo augu suga, 
ikviena zemes īpašnieka pienākums 
ir rūpēties ne tikai par sev piederošo 
zemes īpašumu, bet arī nepieļaut in-
vazīvo augu sugu izplatību ārpus sava 
īpašuma. 

Ikvienam īpašniekam ir jāziņo 
Valsts augu aizsardzības dienestam, 
kādi pasākumi notiek cīņā ar latvāņu 

aizaugušajām teritorijām, kā arī jā-
sniedz informācija par latvāņu atrad-
ņu paplašināšanos vai samazināšanos. 
Zemes īpašnieki var vērsties arī paš-
valdībā pēc konsultācijas par iespēja-
miem pasākumiem latvāņu izplatības 
ierobežošanā. 

Latvāņu ierobežošanas metodes 
atrodamas arī Ministru kabineta ap-
stiprinātajos noteikumos un publicēti 
vietnē www.vaad.gov.lv. Ir gan biolo-
ģiskas, gan mehāniskas, gan ķīmiskas, 
gan kombinētās latvāņu ierobežošanas 
metodes. 

Jolanta Bāra skaidro, ka visefektī-
vākā ir tieši kombinētās ierobežošanas 
metode, jo tā apvieno visas iepriekšmi-
nētās. Kombinētās metodes ir dažādas 
bioloģisko, mehānisko un ķīmisko me-
tožu un paņēmienu kombinācijas, kas 
ir saistītas, papildina viena otru, nav 
atdalāmas vai lietojamas atsevišķi.

Ja pēc mehāniskās metodes latvāņus 
var izpļaut, izrakt, nogriezt čemurus, 
lai neļautu sēklām izplatīties, pēc ķī-
miskās metodes latvānis tiek iznīci-
nāts ar ķīmiskiem augu aizsardzības 
līdzekļiem. 

Jāsaka, ka latvāņu izplatība ir nozī-

mīga lauksaimniecības problēma visā 
valstī. Vislielākā latvāņu izplatība no 
tuvākajiem novadiem ir Madonas no-
vadā, taču arī Daugavpils novadā šo 
invazīvo augu izplatība ir nopietna 
problēma. 

Pēc Valsts augu aizsardzības dienes-
ta datiem, kopsummā Daugavpils no-
vadā privātpersonām vai juridiskām 
personām piederošajās zemēs latvāņi 
aizņem kopumā ap 195 ha zemes. Paš-
valdībai piederošajos īpašumos ir bijuši 
reģistrēti ap 89 ha ar latvāņiem inva-
dētas zemes, bet pēc pagājušajā gadā 
veiktās pārbaudes, ko veica pašvaldī-
bas zemes lietu speciālisti, vairākās re-
ģistrētajās platībās latvāņi ir iznīdēti 
un tagad tie sedz  35 ha zemes. 

Iesāktais darbs pie latvāņu ierobe-
žošanas pasākumu organizatoriskā 
plāna tiks turpināts, sadarbojoties ar 
Valsts augu aizsardzības dienestu un 
informējot zemes īpašniekus. 

 Olga Davidova

Ar energoefektivitātes programmas atbalstu siltinās daudzdzīvokļu māju Vecstropos 
Daugavpils novada domes sēdē 

pieņemts lēmums par pašvaldības 
līdzfi nansējuma piešķiršanu ener-
goefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Nr. 
420, 18. Novembra ielā, Vecstropi, 
Naujenes pagastā. Jāatzīmē, ka dzī-
vokļu īpašnieku pilnvarotās personas 
DzĪKS “Mežmala” pieteikums tika 
izskatīts jau pērnā gada jūnijā, bet tā 
kā uz to brīdi energoefektivitātes prog-
rammas paredzētais budžets bija jau 
pilnībā apgūts, Vecstropu māja tika re-
ģistrēta ar pirmo kārtas numuru, pre-
tendējot uz fi nanšu līdzekļiem no 2019. 
gada budžeta. Šī gada budžetā uz šo 
brīdi energoefektivitātes programmai 
paredzēti 57 113 eiro. 

Vecstropu dzīvojamai mājai Nr. 420 
piešķiramais līdzfi nansējuma apjoms 

ir 12 541.46 EUR, tai skaitā: ēkas fa-
sādes apliecinājuma kartes izstrādei 
780,00 eiro (100% apmērā), ēkas ener-
goaudita pārskata sagatavošanai un 
termogrāfi jas veikšanai 300,00 eiro 
(100%) un gala sienu siltināšanai 11 
461.46 EUR (50%). Saskaņā ar energo-
audita pārskatu, piegādātās enerģijas 
ietaupījums pēc gala sienu siltināša-
nas būs 8.08 kWh/m2 gadā jeb 6.04%.

Atgādinām, ka 2018. gadā Dau-
gavpils novadā tika atbalstītas se-
šas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Kalkūnes, Skrudalienas un Naujenes 
pagastā, šim mērķim pašvaldībai ie-
guldot 120 000 eiro.

Elza Pučko
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Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Līksnas baznīcas jumta remonts – noslēguma fāzē 
diem, apsekojot ēku, saņemts atzinums, 
ka tās jumts ir kritiskā stāvoklī un tam 
steidzami nepieciešams remonts. 

Ar Valsts kultūras pieminekļu aizsar-
dzības inspekcijas fi nansiālo atbalstu 
tika izstrādāts būvprojekts baznīcas 
jumta konstrukciju stiprināšanai un 
jumta seguma nomaiņai. 

Līksnas draudzes biedrības vadītāja 
Elita Skrupska stāsta, ka, lai iegūtu 
fi nansējumu jumta remontam, kura 
summa kopā ar PVN sastādītu 150 000 
eiro, projekti vairākkārt tika iesniegti 
ELFLA, taču nepieciešamais atbalsts tā 
arī netika gūts līdzfi nansējuma trūku-
ma dēļ. 

Laika gaitā Līksnas draudzes biedrī-
ba organizēja vairākas aktivitātes, lai 
ar labas gribas cilvēku ziedojumiem 
vismaz daļa no nepieciešamās naudas 
baznīcas remontdarbiem tiktu savākta. 
Tā rezultātā ziedojumos savākti vairāk 
kā 20 000 eiro. Dievnamam ir arī Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sta-
tuss, kas pērn sniedza iespēju iesaistī-
ties sakrālā mantojuma fi nansēšanas 
programmā. Līksnas baznīca bija to 28 
Latvijas baznīcu veiksminieču saraks-
tā, kurām tika piešķirts programmas 
fi nansējums 100 000 eiro apmērā. Tā-

pat 20 000 tika piešķirti no Daugavpils 
novada pašvaldības budžeta. Lai arī tā 
nav maza summa, kas ļāvusi projektu 
īstenot un veikt nepieciešamos darbus, 
šobrīd naudas līdzekļi ir nepietiekami. 
Kā skaidro E. Skrupska, vēl būtu nepie-
ciešami ap 30 000 eiro. 

Pašlaik baznīcai ir nomainītas visas 
koka konstrukcijas, kuras bija avārijas 
stāvoklī. Tāpat  ir saremontēts gandrīz 
viss jumts. Vēl sekos darbi pie karnīžu 
nomaiņas.

Būvfi rmas un darbu veicēju SIA “DE-
FASS-D” vadītājs Aleksandrs Cinne 
atklāj, ka jumta stāvoklis bija gaužam 
bēdīgs. Visas velves bija klātas ar plēvi, 
lai ūdens no jumta netecētu caur tām 
un netiku baznīcas iekšienē. Vietām 
šuves bija aizlīmētas ar līmlenti. Stipra 
sniega vai lietus gadījumā, ūdens tecēja 
iekšā. Ja iesākumā likās, ka nekas vairs 
nav glābjams, visas problēmas remonta 
laikā tika atrisinātas un darbi veicās.  

Plānots, ka remontdarbi tiks pabeigti 
līdz lielākajiem svētkiem kristīgajā pa-
saulē – Lieldienām.

Olga Davidova 
Raksts tapis sadarbībā ar Re:Tv

Daugavpils novada iedzīvotāji Līks-
nas Romas katoļu draudzes Vissvētā-
kās Jēzus sirds baznīcu dēvē par nova-
da pērli. Diemžēl laika gaitā tās jumtā 
sāka veidoties caurumi, kas stipri bojā-
ja nesošās konstrukcijas. Lai dievnamu 
saglabātu arī nākamajām paaudzēm, 

tam bija vajadzīga jumta renovācija. 
Par spīti apjomīgā darba fi nansiālajiem 
sarežģījumiem, remontdarbi tuvojas 
noslēgumam. 

Līksnas pagasta iedzīvotāji lepojas ar 
1912. gadā neogotikas stilā celto Līks-
nas baznīcu. Taču pirms vairākiem ga-

Skatuves runas konkursā uzstājās 29 daiļrunātāji no 13 novada izglītības iestādēm
Daugavpils novada Kultūras centrā 

“Vārpa” aizvadīts skatuves runas kon-
kurss, kas kopumā pulcēja 29 audzēk-
ņus no 13 novada izglītības iestādēm. 
Konkursa dalībnieki izpildīja vienu dze-
jas un vienu prozas fragmentu. Vienu 
no konkursam pieteiktajiem darbiem 
varēja runāt arī dzimtajā valodā. Izvēlē-
to darbu autoru vidū – Imants Ziedonis, 
Ojārs Vācietis, Jānis Peters, Māris Čak-
lais, Rainis, Māra Zālīte, Jānis Jaun-
sudrabiņš, Pēteris Brūveris un citi. 

Konkursa mērķis ir attīstīt un pilnvei-
dot bērnu un jauniešu skatuves runas 
un uzvedības kultūru. Tāpat skatuves 
runas konkurss ik gadu sekmē interesi 
par latviešu literatūras mantojumu un 
devumu nacionālās kultūras veidošanā, 
attīsta aktiermeistarību un prasmi no-
turēt auditorijas uzmanību. 

Izmantojot vārda mākslas spēku, 
skolēnos tiek izkopta viņu emocionālā 
un radošā pašizpausme. Savukārt pie-
aicinātās žūrijas uzdevums ir novērtēt 
dalībnieku skatuves runas iemaņas. 
Papildus tam, konkursa vērtēšanas 
kritērijos ietilpst domas atklāsme, kon-
takts ar klausītāju, skaidra dikcija un 
artikulācija, repertuāra atbilstība runā-
tāja vecumam un individualitāte. 

Skolēnus vērtēja Daugavpils novada 
Kultūras centra direktore, Daugavpils 

novada amatierteātra “Trešais vari-
ants” režisore Inta Uškāne, Daugavpils 
teātra aktrise Līga Ivanova un Daugav-
pils Universitātes Latviešu valodas ka-
tedras lektore Inguna Teilāne.

Jelizaveta Purpliša no Lāču pamat-
skolas pēc konkursa pastāstīja, ka re-
pertuāru viņai palīdzējušas izvēlēties 
latviešu valodas un krievu valodas 
skolotājas. Viņa jau otro gadu piedalās 
konkursā un nemaz nebaidās deklamēt 
dzejoļus publikas priekšā. Viņa stāsta, 
ka labprāt mācās dzejoļus no galvas 
un tas nemaz neesot grūti. Savukārt 
Alisijai Avčiņņikovai, kurai šis jau ir 
piektais gads skatuves runas dalībnie-
ku pulkā, ļoti patīk uzstāties publikas 
priekšā. Alisija stāsta, ka viņai katru 
reizi ir īpašs prieks un gods pārstāvēt 
dzimto skolu konkursos. Arī viņa stās-
ta, ka tekstus no galvas var iemācīties 
ļoti veikli. Alisija skolā vada arī dažā-
dus pasākumus. 

Žūrijas pārstāve, aktrise Līga Ivano-
va atzina, ka ir patīkami pārsteigta par 
bērnu sniegumu un ir patiess prieks par 
bērniem, kas lasa. “Mani aizkustināja, 
cik visi bērni ir fantastiski! Domājoši un 
grāmatas mīloši. Manuprāt, viņu izvē-
lētais repertuārs pilnīgi atbilda viņu ve-
cumam. Šos bērnus patiesi vilina runas 
kultūra. Ceru, ka vārda kultūra nepa-

zudīs, bet atdzims ar jaunu spēku”, tā 
Līga. Atbildot uz jautājumu, kā piera-
dināt bērnus lasīt un mācīties dzejoļus, 
viņa atbildēja, ka tas noteikti ir jādara 
pēc sirds aicinājuma. 

“Ja man būtu tāda iespēja veidot 
bērnu teātri, es katru no jums gribētu 
redzēt tajā. Lai runas kultūra jūs virza 
uz priekšu, jo, kas to lai zina, varbūt pēc 
pāris gadiem jūs būsiet tie, kas runās 
dzejoļus un prozu, jo pašlaik šis māks-
las veids ir nedaudz noklusis. Agrāk ak-
tieri kāpa uz skatuves, runāja dzeju un 
viņiem bija daudz skatītāju. Ceru, ka 
pēc pāris gadiem redzēšu kādu dzejas 
izrādi vai prozas uzvedumu jūsu izpildī-
jumā”, cerīgi novēlēja Līga. 

Lielu pateicību pelnījušas skolotājas 
par skolēnu sagatavošanu, kā arī skolē-
nu vecāki, kuri aktīvi līdzdarbojas bēr-
nu atbalstīšanā. 

Uz Skatuves runas 2. kārtu izvirzīti 
Randenes pamatskolas 3. klases skol-
nieks Pavels Kuzmičs, kas ieguva Aug-
stāko pakāpi un Vaboles vidusskolas 1. 
klases skolniece Māra Kārkliņa, kurai 
arīdzan piešķirta Augstākā pakāpe. Tā-
pat 1. kārtā pasniegti 9 pirmās pakāpes 
un 16 otrās pakāpes diplomi. 

 Olga Davidova

 Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagastā

Stāmers Ivars (1962.g.)
Demenes pagastā

Servuts Broņislavs (1942.g.)
Kalkūnes pagastā 

Jevsejevs Jevgeņijs (1946.g.)
Subotina Jūlija (1982.g.)

Jeksts-Bogdanovs Jānis (1933.g.)
Kovaļkovs Fjodors (1960.g.)

Līksnas pagastā
Paukšts Albīns (1948.g.)

Maļinovas pagastā
Arhipovs Timofejs (1936.g.)

Jackevičs Jevgeņijs (1976.g.)
Aleksejevs Viktors (1976.g.)

Medumu pagastā
Rubiķis Jānis (1953.g.)

Masāns Vladislavs (1961.g.)

Naujenes pagastā
Aļhimoviča Jaņina (1960.g.)

Pavļučenko Staņislavs (1945.g.)
Gavrilova Jekaterina (1939.g.)

Afanasjevs Pjotrs (1945.g.)
Zaiceva Leone (1933.g.)

Nīcgales pagastā 
Rodionova Nadežda (1955.g.)

Salienas pagastā
Prudāns Mečislavs (1965.g.)

Skrudalienas pagastā
Solovejs Leonīds (1939.g.)
Vavilova Marija (1943.g.)

Sventes pagastā
Jarmuševičs Zenons (1938.g.)

Tabores pagastā
Ivanovs Sergejs (1974.g.)

2019. gada 30. aprīlī plkst. 09.00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Meļņicas ezers” ar kadastra numuru 4446 005 0186   
3.86 ha platībā, kurš atrodas Biķernieku pagasts, Daugavpils novadā apdzī-
votajā vietā Meļņica, līdz Daugavpils pilsētai ~ 24km.  Objekta sākotnējā 
cena –  EUR 8378.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2019. gada 26. aprīlim plkst. 15.00. 
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„115-tais RĪTS” - Annas Sintijas Ivanovas dzejas krājuma atvēršana Višķos
16. marta pēcpusdienā, Višķu pa-

gasta Jauniešu centrā, siltā un mājīgā 
atmosfērā norisinājās Višķu jaunietes, 
jaunās dzejnieces Annas Sintijas Iva-
novas dzejas krājuma „115-tais RĪTS” 
atvēršanas pasākums. 

Pasākuma laikā klātesošos uzrunāja 
pati autore, stāstot gan par savu ceļu 
pie dzejas, gan pie šīs  grāmatas izdo-
šanas, jo izdot grāmatu nav nemaz tik 
viegli. 

Sākotnēji autore bija iecerējusi vi-
deo dzejoļu krājuma sagatavošanu 
un izdošanu – izdodot grāmatu ar ie-
strādātu kabatiņu, kurā būtu DVD 
disks ar 13 - 15 video dzejoļiem. Šim 
nolūkam studiju procesa ietvaros Dau-
gavpils Universitātē tika izstrādāts 
projekts, tomēr dažādos projektu kon-
kursos netika atbalstīts. Anna Sintija 
pat strādājusi divos darbos, lai iekrātu 
līdzekļus šī sava sapņa realizēšanai. 
Jaunietes neatlaidība un jaunas iepa-
zīšanās palīdzēja nonākt pie lēmuma 
iesniegt projektu Daugavpils novada 
domes atbalsta fondam biedrībām, kur 
tika atbalstīta iecere izdot tikai drukā-
ta formāta dzejas krājumu. Drīz vien 
jaunā dzejniece sagaidīja parādāmies 
grāmatnīcas plauktā savu dzejas krā-
jumu.

Kā atklāja jauniete, tad pirmie dze-
joļi tapuši jau agrā bērnībā, lai arī nav 
saglabājušies, tomēr bijis kā impulss 

Pasākumā pulcējās lielākie jaunietes 
atbalstītāji – ģimene, radi, draugi un 
skolotāji, kurus jaunā autore ieprieci-
nāja ar savu dzejoļu lasījumiem, kā arī 
demonstrēja video dzejoļiem. Jāteic, 
ka sākotnējā autores ideja joprojām 
ir aktuāla un tiek realizēta. Video top 
palēnām, sadarbībā ar jaunieti Valē-
riju Ivanovu, kura fi lmē un veic video 
montāžu, kā arī ar mūziķi Reini Jau-
no, kura mūzika labi papildina dzejoļu 
vēstījumu. Video dzejolim  “Leduspu-
ķes” jau iepriekš bija skatāms jaunie-
tes sociālo tīklu profi los un pasākumā 
pirmizrādi piedzīvoja video dzejolim, 
kurš veltīts jaunās autores tētim.

Pasākuma izskaņā Anna Sintija Iva-
nova pateicās ikvienam, kurš sniedzis 
kaut vai nelielu, tomēr atbalstu sapņa 
realizācijā, kā arī netrūka labu vārdu 
un vēlējumu jaunajai dzejniecei no grā-
matas atklāšanas pasākuma apmeklē-
tājiem. 

Katru vietu dara īpašu tās cilvēki 
ar saviem darbiem, idejām un sasnie-
gumiem - Višķos ļoti lepojas ar jauno 
dzejnieci Sintiju Annu Ivanovu, viņas 
sasniegumu un sapņa piepildījumu. 
Lai izdodas sasniegt jaunas virsotnes!

Vita Vanaga 
Višķu Sabiedriskā centra vadītāja

turpmākai radošajai darbībai. Dzejoļi 
atklāj jaunietes pārdzīvojumus un iz-
jūtas, kā arī atspoguļo dažādas novēro-
tas vai piedzīvotas situācijas. Nenolie-
dzami būtiska loma radošajā izaugsmē 

ir arī jaunietes mammai Valentīnai 
Ivanovai, kura ir latviešu valodas un 
literatūras skolotāja Špoģu vidusskolā 
un ir veicinājusi meitenē interesi par 
dzeju.

Izskanēja starptautiskais pūšaminstrumentu spēles izpildītāju konkurss “Naujene WIND 2019” 

Mūzikas skolas 6. klases audzēknes 
Zanes Gerenbergas īpašumā (ped. 
A.Cepītis). 

Konkursā Daugavpils novada godu 
pārstāvēja Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas 11 audzēkņi. I pakā-
pes diplomu ieguva 3. klases audzēk-
ne saksofona spēlē Nellija Zubova 
(ped. J.Murņikovs), II pakāpes dip-
lomu trombona spēlē ieguva 4. kla-
ses audzēknis Arturs Zubovs (ped. 
R.Maskaļūns) un 5. klases saksofo-
na spēles audzēknis Ričards Kokins 
(ped. J.Murņikovs), 

III pakāpes diplomus piešķīra 2. 

klases audzēknei klarnetes spēlē 
Solvitai Bizņai (ped. J.Murņikovs), 
3.klases audzēknim trompetes spē-
lē Artemijam Smirnovam (ped. 
A.Vanjagins), kā arī eifonijas spēles 
2. klases audzēknei Anastasijai Ņiki-
tinai un 4. klases audzēknei Lidijai 
Dvorjaņikovai (ped. A.Petrovs). Tā-
pat Atzinību ieguva 2. klases audzēk-
ne eifonija spēlē Renata Oboļeviča 
(ped. A.Petrovs). 

Elza Pučko
Olga Davidova

Naujenes Mūzikas un mākslas sko-
la sadarbībā ar Daugavpils novada 
Kultūras pārvaldi un Daugavpils 
Universitāti organizēja 3. Starptau-
tisko pūšaminstrumentu spēles jauno 
izpildītāju konkursu “Naujene WIND 
2019”. Konkursa dalībniekus vērtēja 
starptautiska žūrija. 

Konkursā piedalījās 235 dalībnieki 
no 5 dalībvalstīm (Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Polijas un Baltkrievijas), 
kas pārstāvēja 51 mūzikas izglītības 
iestādi. Konkursa dalībnieki bija mū-
zikas skolu pūšaimnstrumentu spē-
les audzēkņi, kas demonstrēja savas 
prasmes fl autas, klarnetes, saksofo-

na, trompetes, trombona, eifonijas, 
mežraga un tubas spēlē. Dalībnieki 
sacentās trīs vecuma grupās – I gru-
pā mūzikas skolu 1. klašu audzēkņi, 
II grupā – 2.-4.klašu audzēkņi, III 
grupā – 5.-7. klašu audzēkņi. 

I grupā augstāko novērtējumu jeb 
Diplomu “Grand Prix” ieguva fl autis-
te Katrīna Eihentāle no Jaunpiebal-
gas MMS (ped. A.Silakalne), II grupā 
Grand Prix piešķīra fl autas spēles 2. 
klases audzēknei Rozai Nowak (Poli-
ja) no K.Šimanovska Vroclavas mū-
zikas skolas (ped. R. Žoledziewski), 
savukārt III grupā Grand Prix nokļu-
va saksofonistes, J.Norviļa Madonas 
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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
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „No-

teikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada 
domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus 
meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā” Līksnas pagasta pārvalde 
ierosina publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku no-
zāģēšanu:

- 1 apse, 1 kļava, 1 egle, -  Mīšteļu kapsēta, Līksnas pagasts;
- 3 bērzi - Vaikuļānu kapsēta, Līksnas pagasts;
- 4 liepas, 1 bērzs, 1 priede -  Patmaļu kapsēta, Līksnas pagasts;
- 5 sudrabegles – Daugavas iela 5, Līksna, Līksnas pagasts;
- 1 vītols, 2 liepas – Jaunatnes iela 20, Līksna, Līksnas pagasts.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Līksnas pagasta pārvaldē 
(Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugav-
pils novadā) no 2019. gada 28. marta līdz 2019. ga-
da 17. aprīlim.

Publiskā apspriešana notiks 2019. gada 18. aprīlī 
plkst. 10.00 Līksnas pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 
8, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā. 

Daugavpils novadā varēs apgūt amatu prasmes 
akcijā “Satiec savu meistaru!” 

No 5. līdz 7. aprīlim jau 11 reizi dažādu prasmju meistari 155 norises vietās 
Latvijā gaidīs savus apmeklētājus projekta “Satiec savu meistaru!” ietvaros. Arī 
šogad meistari interesentus iepazīstinās ar aušanas, adīšanas, tamborēšanas, 
izšūšanas prasmēm, kokamatniecību, keramiku, dažādiem mūzikas instrumen-
tiem, latviskām dziesmām un dančiem, un vēl daudz citām interesantām lietām. 
Akcija četrās vietās – Naujenē, Ambeļos, Višķos un Salienā – noritēs arī Daugav-
pils novadā.
Tradicionālās amatu prasmes, muzicēšana, slāvu dziedājumi, 
Latgales kulinārais mantojums
Naujenes Kultūras centrs
Muzeja iela 6, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
05.04. No plkst. 15.00 līdz 18.00 Maksimālais dalībnieku skaits – 40
Meistari: VALDIS GREBEŽS, INGA ZEILE, HELĒNA AUKSTARE, kā arī
folkloras kopas „RŪŽEŅA” un slāvu tradīciju ansambļa „RADENIE” 
dalībnieki
Informācija: Olga Kuzmina, tālr.: 65474268; e-pasts: naujene_kc@inbox.lv
Klūgu pīšana, tautas instrumentu spēle
Ambeļu kultūras nams
Parka iela 3, Ambeļi, Daugavpils novads
06.04. No plkst. 11.00 līdz 15.00 Maksimālais dalībnieku skaits – 10
Meistari: MAIJA KIVLENIECE, ILZE MEŽNIECE, FOLKLORAS KOPA 
„SPEIGA”
Informācija: Ingrīda Skutele, tālr.: 29142802; e-pasts: skuteleingrida@inbox.lv
Ārstniecības un savvaļas pārtikas augu izmantošana uzturā
Biedrība „Zaļā krūze”, Lielbornes muiža, Lielborne,
Salienas pagasts, Daugavpils novads
06.04. No plkst. 11.30 līdz 15.00 Maksimālais dalībnieku skaits – 20
Meistares: VINETA ERA, JOLANTA BĀRA
Informācija: Jolanta Bāra, tālr.:26465530; e-pasts: jolanta.bara@inbox.lv.
Grozu pīšana
TLMS „Pūpoli”, Špoģu Mūzikas un mākslas skola
Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads
07.04. No plkst. 10.00 līdz 15.00 Maksimālais dalībnieku skaits – 10
Meistari: VIRGIJA TRUBUČA, MAIJA KIVLENIECE, INGRĪDA MILEIKA, 
IMANTS TUČS
Informācija: Maija Kivleniece, tālr. 29754582; e-pasts: kamenemaija@inbox.lv

No 20. februāra līdz 21. martam novadā dzimuši 13 bērniņi, 
no tiem – 7 meitenes un 6 zēni. 

Martā laulību noslēguši 16 pāri,
 no tiem 5 pāri - novada iedzīvotāji.


