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Izglītības programmu īstenošanas vietā “Višķi” turpinās uzņemšana mācībām

Daugavpils Būvniecības tehnikuma 
Izglītības programmu īstenošanas vie-
tā ”Višķi” izsludināta uzņemšana divās 
apmācību pamatprogrammās.

Nākamā mācību gada studējošie 
var pieteikties Augkopības tehniķa un 
Lauksaimniecības mehanizācijas tehni-
ķa specialitātēm. Mācību ilgums ir 1,5 
gads.

”Lauksaimniecība vienmēr ir bijusi 
nozīmīga nozare Latvijā. Gan reģiona 
attīstībā, gan arī darba tirgū. Nozare 
ļoti strauji attīstās, pieaug darba ra-
žīgums tajā, līdz ar to pieaug prasības 
arī jaunajiem speciālistiem un jaunām 
darba rokām, kas būtu prasmīgas un 
zinošas savā nozarē,” skaidro struktūr-
vienības vadītāja izglītības jomā Anita 
Lāčauniece.

Augkopības tehniķa profesija ir tas, 
ko tautā sauc par agronomu, skaidro 
mācību iestādes pasniedzējs Modris 
Blūmentāls. Tas ir cilvēks, kuram ir 
zināšanas par augkopību un lopkopību, 
kā piemēram, zālāja, graudaugu un stā-
du audzēšanu, jāprot dabūt maksimālo 
piena izslaukumu un jāveic arī citas 
lietas. Savukārt mehanizācijas speciā-
lists vairāk tiek apmācīts tehniskajām 
lietām, kā traktora un citu agregātu sa-
labošana un apkalpošana. Speciālistam 
jāprot rīkoties ar elektroniku un hidro-
sistēmām, kā arī jāpārzina mehānika. 

”Tehnoloģiju attīstības intensitāte ir 
ļoti strauja, tādēļ mācību iestāde nevar 
iegādāties pilnīgi visu aprīkojumu, lai 
maksimāli nodrošinātu mācības. Mēs 
sadarbojamies ar uzņēmumiem, kuri 
Latvijā ir spēcīgi tieši spēkratu meha-
nizācijas un remonta nozarēs, lai va-
rētu tajos iesaistīt mūsu audzēkņus un 
izmantot uzņēmumu vienības, lai ar 
tām varētu mācīties jaunie profesionā-
ļi,” atzīst Modris Blūmentāls, izglītības 
programmu īstenošanas vietas ”Višķi” 
pasniedzējs. 

Tāpat pašā Višķu izglītības iestādē 
ir salīdzinoši spēcīga lauksaimniecības 
tehnikas bāze, kur ir dažāda veida agre-
gāti, kas tiek izmantoti mācību prakses 

laikā. Tas palīdz audzēkņiem iegūt ne-
pieciešamās iemaņas darbam reālajos 
apstākļos. Ar skolas tehniku studējošie 
apgūst rulonu veidošanu, ražas novāk-
šanu ar kombainu un citas prasmes. 

Mācības var apgūt abu dzimumu pār-
stāvji. Tam par piemēru ir Asnāte Pu-
jiņa, kura ar skolas tehniku demonstrē 
savas spējas. Viņa traktorvadīšanas 
eksāmenu nolika no pirmās reizes, un, 
kā atzīst pasniedzēji, prot salabot arī 
tehniku. Ar mācībām un pasniedzējiem 
Višķos meitene ir apmierināta. 

”Pasniedzēji ir forši. Tādi vēl ir jāat-
rod, kuri ar savu sirdi un dvēseli grib 
iemācīt audzēkņiem visas savas zināša-
nas.”  

Modris Blūmentāls skaidro, ka pie-
prasījums pēc darba rokām attiecīgajās 
specialitātēs saglabājas liels, ir jābūt 
tikai vēlmei strādāt: ”Mūsdienās darba 
devēji meklē cilvēku, kas vēlētos darīt 
lietas, vai tas būtu remonts, stādu au-
dzēšana, graudkopība, lopkopība, tādu, 
kurš ”deg” šajā nozarē. Tādēļ, pirms uz-
sākt šādas mācības, ir vērts sev pajau-
tāt: ”Vai tiešām es to vēlos?”, bet mēs ne-
kad nezinām, kamēr neizmēģinām. Ļoti 
svarīgi ir pamēģināt savas spējas, jo tad 
tu arī saproti, vai tas ir domāts tev.”  

Studējošajiem Višķos ir iespēja darbo-
ties arī ārpusklases nodarbībās Višķu 
pagasta jauniešu centrā, kā arī izman-
tot Daugavpils Būvniecības tehnikuma 
piedāvātās iespējas. Jauniešiem, kas 
izvēlēsies mācīties Višķos, tiek piedā-
vāta arī dienesta viesnīca, kur istabiņās 
varēs dzīvot pa diviem un četriem cilvē-
kiem. 

Audzēkņi studē valsts budžeta gru-
pās, un stipendija sasniedz 150 eiro mē-
nesī. Jāatzīmē, ka mācīties ir iespēja vi-
siem, jo vecuma ierobežojumi nepastāv. 

Minētajās izglītības programmās var 
iestāties interesenti ar vismaz vidējo 
izglītību. Dokumenti jāiesniedz līdz 15. 
augustam.

Dainis Bitiņš
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 Špoģu Mūzikas un mākslas skolai panākumi Valsts konkursā!
Ik gadu Latvijas Nacionālais kultūras 

centrs rīko Valsts konkursu Latvijas profe-
sionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītī-
bas programmu audzēkņiem.

2019./2020. mācību gadā konkursa tēma 
bija „Tēls. Telpa. Scenogrāfi ja.”

Atbilstoši vecuma posmam audzēkņi strā-
dāja pie atšķirīgiem konkursa uzdevumiem. 
I grupas bērni vecumā no 7 – 10 gadiem ie-
jutās tēmā “Iekšiņa un āriņa”. II grupas da-
lībnieki vecumā no 11 – 13 gadiem strādāja 
pie scenogrāfi jas uzdevuma “Emocijas un 
sajūtas”, bet  III grupas jaunieši vecumā no 
14 – 16 gadiem – pie tēmas “Mūzika”.

Konkursa I un II kārtas dalībnieku darbi 
tika iesniegti scenogrāfi jas maketu izstādei 
“Melnā kaste”, kurā skatāmi 350 maketi. 
Darbus var apskatīt līdz 14. augustam Lat-
vijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa 
teātra muzejā (E. Smiļģa ielā 37, Rīgā). 

Radošie uzdevumi tika īstenoti telpā – tā 
dēvētajā “melnajā kastē”, ko scenogrāfi  tra-
dicionāli izmanto maketu veidošanā. Dalīb-
nieki vecumā no 11 līdz 13 gadiem ar sceno-
grāfi jai raksturīgiem izteiksmes līdzekļiem 
attēloja emocijas un sajūtas kastē ar nelielu 
skatīšanās lodziņu. Savukārt audzēkņi ve-
cumā no 14 līdz 16 gadiem kastē ar vienu 
atvērtu plakni maketā asociatīvi attēloja 

pašu izvēlētu skaņdarbu. Katra izraudzīto 
mūziku izstādē var noklausīties, ar viedtāl-
runi nolasot QR kodu.  

Izstādes darbus – II valsts konkursa kār-
tai izvirzītos darbus - izvērtēja scenogrāfi jas 
profesionāļi Krista Dzudzilo un Reinis Dzu-
dzilo, kā arī jaunākās paaudzes scenogrāfs 
un mākslinieks Krišjānis Elviks.   

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkne Jekaterina Laskina konkursam 
iesniedza darbu “Antigravitācija”. Žūrijas 
komentāri par Jekaterinas Laskinas darbu 
“Antigravitācija”:

“Atmosfērisks darbs, kurš pretnostatī cil-
vēces intelekta un spēju sasniegumus ar sa-
jūtām un radošumu, tā vienlīdzīgojot abus 
cilvēka lidojumus.”  

Šogad vidējai grupai bija piešķirtas trīs 
pirmās vietas, piecas otrās vietas un septi-
ņas trešās vietas. Jekaterina ieguva 2.vietu, 
līdz pirmajai vietai pietrūka viena punkta. 
Audzēkni sagatavoja skolotājs Valdis Gre-
bežs. 

Apsveicam Jekaterinu Laskinu un peda-
gogu Valdi Grebežu ar iegūto 2.vietu šajā 
konkursā un vēlam radošus un spilgtus dar-
bus arī turpmāk!

 Tūrisma jomā tiek īstenotas jaunas idejas 
Šogad pandēmija ir ietekmējusi da-

žādas nozares, tostarp tūrismu. Dau-
gavpils novada tūrisma uzņēmēji lē-
suši, ka apgrozījums šogad bieži vien 
ir vien 20% no pagājušā gada apgro-
zījuma šajā periodā, bet daudzos uz-
ņēmumos darbs pavasarī bija pilnībā 
apstājies, taču to sekmējusi ne vien 
pandēmija, bet arī aukstais pavasaris, 
skaidro Daugavpils novada tūrisma 
aģentūras “TAKA” direktors Rolands 
Gradkovskis. Kopumā tūrisma joma 
novadā atsākusi aktīvi darboties un 
pat krietni enerģiskāk nekā iepriekš, 
situācija pamazām sāk stabilizēties, 
bet vēl nav sasniegusi iepriekšējo gadu 
līmeni.

Savu darbību pandēmijas laikā ne-
daudz mainījusi arī aģentūra “TAKA”, 
sākot īstenot dažādas ieceres. Uzsākta 
projekta “Tūrisma infrastruktūras sa-
kārtošana un pieejamība Daugavpils 
novadā” īstenošana, kura ietvaros no-
tiek dažādas aktivitātes. Dažas ir jau 
īstenotas, piemēram, novada teritorijā 
uzstādīta virkne brūno norāžu uz da-
žādiem objektiem. Pašlaik norit darbs 
pie Slutišķu gravas takas, kas savienos 
Slutišķu sādžu ar krauju. Tas būs jauns 

un tūristiem interesants maršruts, vai-
rāk piemērots cilvēkiem ar fi ziski aktī-
vu dzīvesveidu, atzīst R. Gradkovskis. 
Mērojot šo taku, varēs iepazīt vairākus 
biotopus, aplūkot skaisto dabu, unikā-
lo dabas pieminekli “Daugavas vārti” 
un gravas. Taku papildina dažādi tilti-
ņi un kāpnes. Jaunais objekts tiks pa-
beigts uz vasaras beigām. 

Šogad tiks atjaunots Ostrovas putnu 
vērošanas tornis Višķu pagastā, paš-
laik notiek projektēšanas darbi. Pa-
gaidām tornis vēl tiek izmantots, taču 
savu laiku tas jau nokalpojis, tāpēc šo-
gad tiks nomainīts.

Izveidots arī kopīgs klasteris ar 
Daugavpils pilsētu, kas paredz rekla-
mēt zoodārzus un minizoodārzus abās 
pašvaldībās. Piemēram, Latgales zoo-
dārzā, Daugavpils Novadpētniecības 
muzejā un citviet pilsētā tiks izvietoti 
informatīvi stendi, kuros varēs atrast 
informāciju par Daugavpils novada 
minizoodārziem, savukārt Daugavpils 
novada tūrisma objektos būs pieejama 
informācija par pilsētas objektiem.  

Lai popularizētu novada tēlu un 
veicinātu tūrisma attīstību, kā arī 
veicinātu iedzīvotāju iesaisti Daugav-

pils novada tēla veidošanā, aģentūra 
„TAKA” rīko foto konkursu “Skaistākie 
un neparastākie mirkļi tūrismā Dau-
gavpils novadā”, aicinot ikvienu līdz 
3. augustam iesūtīt fotogrāfi jas, kas 
atspoguļo Daugavpils novada tūrismu, 

t.sk. aktīvo atpūtu, tūrisma objektus, 
naktsmītnes, ēdināšanas iestādes, tū-
risma pakalpojumus, kultūras piemi-
nekļus utt.

Inese Minova

Novada vieglatlētu rezultāti Latvijas U18 un U20 čempionātā 
22. un 23. jūlijā Ventspilī notika mūsu vieglatlē-

tikas jaunās maiņas skate – Latvijas čempionāti 
junioriem (U20) un jauniešiem (U18). Divu dienu 
laikā 2020. gada Latvijas čempioni šajās vecuma 
grupās tika noskaidroti 81 disciplīnā. Gandrīz 
puse jauno čempionu (38) sasniedza sezonas labā-
kos rezultātus (Lat SB).

Astoņās disciplīnās tika sasniegti arī absolūti 
labākie rezultāti šogad. Pat divkārt par sezonas 
līderi kļuva Edvīns Hadakovs (Daugavpils novada 
sporta skola) – tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā.

Daugavpils novada sporta skolas audzēkņu la-
bākie rezultāti Latvijas U18 un U20 čempionātā 
vieglatlētikā:

U18: trīssoļlēkšana – 1. vieta Edvīns Hadakovs 

(14,98 m); tāllēkšana – 1. vieta Edvīns Hadakovs 
(7,24 m); 200m distance – 3. vieta Edvīns Hadakovs 
(22,88 sek.)

U20: trīssoļlēkšana – 1. vieta Ēriks Gusevs (14,71 
m); 400m barjeras – 3. vieta Viktorija Jevdokimo-
va (1:06,79 sek.); augstlēkšana – 3. vieta Darija 
Stepanova (1,63 m); 4×100m stafete – 2. vieta Dau-
gavpils nov. SS (Jūlija Ignatjeva, Darja Stepanova, 
Olga Ignatjeva, Viktorija Jevdokimova) (52,10 sek.); 
100m+200m+300m+400m – 3. vieta Daugavpils 
nov. SS (Jūlija Ignatjeva, Olga Ignatjeva, Darja Ste-
panova, Viktorija Jevdokimova) (2:28,25 sek.).

Avots: sports.daugavpilsnovads.lv

Novada pludmales volejbola 
čempionātā noskaidroti 

uzvarētāji
1. vietu ieguva komanda Līksnas pagasts II (Armands 

Rokjāns, Aldis Rokjāns, Edgars Ignatāns). 2. vietā ierin-
dojās komanda Sventes pagasts II (Jevģenijs Gridasovs, 
Jevģenijs Goloveckis, Dmitrijs Meinerts). 3. vietā ierin-
dojās Salienas pagasta komanda (Iveta Alehina, Ruslans 
Jefi movs).

Čempionāta labākie spēlētāji: Armands Rokjāns (Līks-
nas pagasts II); Jevģenijs Gridasovs (Sventes pagasts II); 
Iveta Alehina (Salienas pagasts). Čempionāta labākais 
tiesnesis - Māris Vancevičs.

Pagastu kopvērtējumā 1. vietā  ierindojās Līksnas pa-
gasts, 2. vietā Sventes, savukārt 3. vietā - Salienas pagasts. 

Avots: sports.daugavpilsnovads.lv
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D E P U T Ā T U  P I E Ņ E M Š A N A S  L A I K I D a u g a v p i l s  n o v a d a  d o m e s  l ē m u m i
Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins
04.08. Sventes pagasta pārvalde 13.00-14.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

17.08. Daugavpils novada dome 10.00-12.00

14.00-18.00

Jānis Belkovskis

03.08. 
Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības 
programmu īstenošanas vieta Višķos 10.00-13.00

24.08. Maļinovas pagasta pārvalde 10.00-12.00

Andrejs Bruns

04.08.
Laucesas pagasta sabiedriskais centrs,
c. Laucesa 09.00-12.00

10.08. Laucesas pagasta pārvalde 13.00-15.00

Jevgeņijs Gridasovs
19.08. Sventes pagasta pārvalde 17.30-19.00

26.08. Tabores pagasta pārvalde 08.00-10.00

Viktors Kalāns
10.08. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-13.00

24.08. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-13.00

Jānis Kudiņš

03.08.
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 14.00-15.00

17.08.
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 14.00-15.00

Juris Livčāns

12.08.
“Paspārne”, Upes iela 4, Kumbuļi, 
Demenes pag. 10.00-12.00

17.08. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00-12.00

Visvaldis Ločs
06.08. Medumu pagasta jauniešu centrs 17.00-19.00

20.08. Medumu pagasta jauniešu centrs 17.00-19.00

27.08. Medumu pagasta jauniešu centrs 17.00-18.00

Aleksejs Mackevičs
03.08. Biķernieku pamatskola 10.00-12.00

05.08. Kalkūnes pagasta pārvalde 13.00-15.00

10.08. Biķernieku pamatskola 10.00-12.00

13.08. Kalkūnes pagasta pārvalde 13.00-15.00

Guntars Melnis
03.08. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00

10.08. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00 

Vjačeslavs Moskaļenko
Augustā pieņemšanas nenotiks

Olesja Ņikitina
04.08. Naujenes pagasta pārvalde  15.00-17.00

11.08. Salienas pagasta pārvalde 15.00-17.00

25.08. Naujenes pagasta pārvalde 15.00-17.00

Aleksandrs Sibircevs
14.08. Sventes vidusskola 16.00-18.00

25.08. Sventes vidusskola 16.00-18.00

Ilmārs Skuķis
Augustā pieņemšanas nenotiks 

Regīna Tamane
03.08. Demenes pagasta pārvalde 14.00-16.00

11.08. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-16.00

17.08.
“Paspārne”, Upes iela 4, Kumbuļi, 
Demenes pag. 09.00-12.00

25.08. Skrudalienas pagasta pārvalde 14.00-16.00

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

 Nolēma iesniegt projekta ideju “Zivju resursu 
aizsardzības pasākumi Daugavpils novadā. Pro-
jekta mērķis ir iegādāties mazgabarīta motorlai-
vu, laivas dzinēju, laivas piekabi Daugavpils no-
vada ezeru uzraudzībai, maluzvejas kontrolei un 
apsaimniekošanai.
 Apstiprināja projekta „Birķineļu baznīcas tor-

ņa arhitektoniskā izpēte un restaurācijas projekta 
izstrāde” ieņēmumu un izdevumu tāmi un nolēma 
uzsākt Kultūras pārvaldes dalību  partnera statu-
sā projektā “Daugavpils novada un Zarasu  rajona 
lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītī-
bas, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes 
(akronīms “Mūžam jauns”).
 Nolēma ņemt aizņēmumus pašvaldības in-

vestīciju projektu īstenošanai: “ERAF projek-
tam  (Nr.5.5.1.0/17/I/007) “Rīteiropas vērtības” 
- 100976,36 euro, “Daugavpils novada pašvaldī-
bas ceļu “Mežciems-Ļūbaste” un “Ļūbaste-Ļūbas-
te” seguma atjaunošanas darbi Līksnas pagastā” 
- 99818,30 euro, “Baznīcas ielas pārbūve c. Sile-
ne, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā” 
- 155587,77 euro,  piešķirot šiem projektiem paš-
valdības fi nansējumu no budžeta programmas “Lī-
dzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
 Nolēma piešķirt fi nansējumu Daugavpils no-

vada grantu konkursa topošo un jauno uzņēmēju 
projektiem 2020. gadā uzvarētājiem.
 Atcēla sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības īrē-

tajam dzīvoklim Višķu pagastā.
 Piešķīra vienreizējus pabalstus apkures krāsns 

un dzīvokļa remontam 2 fi ziskām personām Nau-
jenes   pagastā.
 Nolēma atsavināt 6 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalupes, Līksnas un Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos īpašu-

mus 8 fi ziskām personām Kalkūnes, Kalupes, Ma-
ļinovas, Naujenes un Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 2 pašvaldības nekusta-

mos īpašumus Kalupes un Tabores pagastā un ap-
stiprināja izsoles noteikumus.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma Tabores pa-

gastā izsoles rezultātus.
 Nolēma atzīt par nenotikušām izsoles uz paš-

valdības nekustamajiem īpašumiem Kalkūnes, 
Naujenes un Tabores pagastā. 
 Atļāva norakstīt Skrudalienas pagasta pārval-

des bezcerīgos debitoru parādus, par kuriem atzīta 
piedziņas neiespējamība.
 Nolēma apstiprināt maksas pakalpojumu cen-

rādi Skrudalienas, Naujenes, Sventes, Kalkūnes, 
Višķu, Ambeļu, Demenes, Dubnas, Kalupes, Līks-
nas, Medumu, Salienas, Tabores, Biķernieku pa-
gasta teritorijā, Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūras “Višķi” sniegto maksas pakalpojumu 
cenrādi  un  Sociālā dienesta psihologa sniegto 
maksas pakalpojumu cenrādi.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultā-

tus koku ciršanai Kalupes pagastā.
 Pieņēma 1 lēmumu zemes jautājumos.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie 
dokumenti”.

2020. gada 6. jūlija ārkārtas sēdē pieņemti 4 
lēmumi:
 Izdeva Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pār-

valdības noteikumus.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2017. gada 

20. jūlija lēmumu Nr.136 “„Par Daugavpils novada 
pašvaldības administratīvās komisijas izveidoša-
nu un nolikuma apstiprināšanu”;
 Atļāva Špoģu vidusskolā  iz veidot pirmsskolas 

izglītības  grupu  bērniem vecumā no  1,5 līdz 2 ga-
diem un noteica darba laiku pirmsskolas izglītības  
bērnu grupās  no plkst. 7.15 līdz plkst.  17.45. 
 Nolēma atbalstīt Izglītības pārvaldes projekta 

idejas “Aktīvā dzīvesveida veicināšanas aktivitā-
tes” iesniegšanu Latvijas valsts budžeta fi nansē-
tās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 
atklāta projektu pieteikumu konkursā NVO un 
pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidoša-
na” . Projekta provizoriskais īstenošanas termiņš – 
2020. gada 1. septembris – 2020. gada 31. oktobris, 
projekta kopējās izmaksas sastāda 11833,00 euro.
2020. gada 23. jūlija sēdē pieņemti 66 lēmumi:
 Nolēma izbeigt Daugavpils novada domes de-

putāta Jāņa Vagaļa  pilnvaras sakarā ar Jāņa Va-
gaļa  personisku rakstveida iesniegumu par piln-
varu nolikšanu.
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Dau-

gavpils novada domes 2011. gada 12. maija sais-
tošajos noteikumos Nr.12 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Daugavpils novada administra-
tīvajā teritorijā”” un “Grozījumi Daugavpils no-
vada domes 2018. gada 31. maija saistošajos no-
teikumos Nr.21 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Daugavpils novada pašvaldībā””.
 Precizēja saistošos noteikumus “Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2019. gada 8. augusta 
saistošajos noteikumos Nr.39 “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskai-
tes kārtību Daugavpils novadā””.
 Grozīja Daugavpils novada pašvaldības admi-

nistratīvās komisijas nolikumu un  Īpašuma pār-
valdīšanas komisijas nolikumu.  
 Nolēma palielināt Sabiedrības ar ierobežotu at-

bildību „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” 
pamatkapitālu. 
 Nolēma izsniegt mednieku biedrībai „Kalupe” 

atļauju otrās kategorijas šautuves (šaušanas sten-
da) darbībai nekustamajā īpašumā „Stores” ar ter-
miņu uz vienu gadu.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2015. gada 

24. septembra lēmumu Nr.794  “Par maksas pa-
kalpojumu noteikšanu par parakstu apliecināša-
nu”, 2020. gada 15. aprīļa lēmumu Nr.2074 “Par 
fi nansēšanas plānu grozījumiem” un 2018. gada 
31. maija lēmumu Nr.830 “Par  5.5.1. specifi skā 
atbalsta mērķa projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rī-
teiropas vērtības” ieņēmumu un izdevumu tāmes 
apstiprināšanu”.  
 Nolēma pārņemt  valdījumā projektā Nr. 

5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidlatgales pašvaldību de-
gradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 
attīstībai” iesaistīto nekustamo īpašumu. 

Iedzīvotāju ievērībai! 
No 1.  līdz 31. augustam ieskaitot, Daugav-

pils novada Vaboles pagasta mācību poligona 
“Meža Mackeviči” apkārtnē iespējami pārvie-
tošanās ierobežojumi un būs izvietots drošības 
apķēdējums.

Mācību laikā pārvietosies militārā tehnika, 
bruņoti karavīri un zemessargi, tiks izmanto-
ta mācību un kaujas munīcija, kā arī kaujas 
imitācijas līdzekļi. 

Mācību poligona “Meža Mackeviči” teritori-
jā ir aizliegts fi ziski aiztikt jebkādu munīciju, 
tās sastāvdaļas, vai citus aizdomīgus priekš-

metus. Atrodot tos, apzīmējiet priekšmetu at-
rašanās vietu un nekavējoties ziņojiet poligo-
na administrācijai, zvanot uz tālruņa numuru 
27883109.

Nacionālo bruņoto spēku personāla augstāk-
minētās plānotās apmācības ir saskaņotas un 
notiek mācību ietvaros. 

Bruņotie spēki aicina ar izpratni izturēties 
pret iespējamiem pārvietošanās īslaicīgiem 
apgrūtinājumiem, kas var rasties apmācību 
laikā.

Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, re-

dzot arī karavīru un zemessargu pārvietoša-
nos ārpus militārajiem poligoniem un vienību 
izvietojumiem, tehnikas un cita veida aprīko-
juma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu dažā-
dās Latvijas vietās.

Informāciju sagatavoja:
Zemessardzes 3. Latgales brigādes 

Informācijas daļa
Tālrunis: 26192444

E-pasts: ruta.bernane@mil.lv 
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PAZIŅOJUMS

 Par paredzētās darbības - derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves darbu turpināšana 
un pabeigšana atradnes „Elerne” iecirkņa „Griguliņi - Kaupišķi-5” II blokā Daugavpils novadā, 

Tabores pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. 
Pamatojoties uz VVD Daugavpils 

RVP sākotnējā ietekmes uz vidi izvēr-
tējuma Nr. DA20SI0013 ietvaros pie-
ņemto Lēmumu par Ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemēroša-
nu, tiek uzsākta Paredzētās darbības 
sākotnējā sabiedriskā apspriešana:

Darbības ierosinātājs : SIA 
„Inerto Materiālu serviss”, Reģ.
Nr.42103025829, juridiskā adrese 
Dzintaru iela 19, Liepāja, LV-3401

Paredzētā darbība: Derīgo izrakte-
ņu (smilts un smilts-grants) ieguves 
darbu turpināšana un pabeigšana 
atradnes „Elerne” iecirknī “Griguliņi 
- Kaupišķi-5” 

Paredzētās darbības vieta ietvers 
zemes īpašumus:

• „Kaupišķi - 5” (kadastra Nr. 
4492 001 0052), zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu Nr. 4492 001 
0052;

• “Griguliņi” (kadastra Nr. 4492 
001 0062), zemes vienībā ar kadas-
tra apzīmējumu Nr. 4492 001 0062. 
Sākotnējās sabiedriskās apsprieša-

nas sanāksme, saskaņā ar “Covid-19 
infekcijas izplatības pārvaldības liku-
mā” noteikto notiks attālināti.

• Laika posmā no 2020. gada 
10. augusta 08:00 līdz 2020. gada 
14. augustam 17:00 Interneta vietnē  
https://www.l4.lv/ sadaļā “Jaunumi” 
tiks publicēta prezentācija par pare-
dzēto darbību un interesentiem būs 
iespēja uzdot jautājumus un saņemt 

atbildes,  rakstot uz  e-pasta adresi 
inga.gavena@gmail.com. 

• 2020. gada 12. augustā laika 
posmā no 16:00 līdz 17:00 tiks nodro-
šināta tiešsaistes videokonference, 
saite uz videokonferenci tiks publi-
cēta  Interneta vietnē https://www.
l4.lv/, iepriekš rakstot uz e-pasta 
adresi inga.gavena@gmail.com saiti 
varēs saņemt arī E-pastā.
Ar informatīvo materiālu par pare-

dzēto darbību var iepazīties 30 dienu 
laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas: 

• Daugavpils  novada domes 
telpās, 10. kabinetā, Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī, darba dienās, darba lai-
kā, iepriekš piesakot apmeklējumu 
pa tālruni (+371) 654 22215;

• Interneta vietnē https://www.
l4.lv/ sadaļā “Jaunumi”

• priekšlikumus par paredzēto 
darbību var iesniegt 30 dienu laikā 
pēc šī paziņojuma publicēšanas:

• Vides pārraudzības valsts 
birojam (Rūpniecības iela 23, LV-
1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: 
vpvb@vpvb.gov.lv, interneta mājas 
lapa: www.vpvb.gov.lv)
 Ņemot vērā saistībā ar  COVID-19 

vīrusa pandēmiju noteiktos drošības 
pasākumus, lūdzam izvēlēties iespēju 
ar informatīvo materiālu  iepazīties 
attālināti

Tiks piešķirts fi nansējums diviem grantu projektiem
23. jūlija Daugavpils novada domes 

sēdē tika atbalstīti priekšlikumi par 
fi nansējuma piešķiršanu Daugav-
pils novada grantu konkursa topošo 
un jauno uzņēmēju projektiem 2020. 
gadā. Šogad tiek atbalstīti divi preten-
denti – Natālija Lebedjoka un Viktors 
Petaško.

Natālija Lebedjoka iesniedza projek-
tu “KATO – Kaķu mēbeļu ražošana no 
kartona”, kura ietvaros plānots ražot 
kaķu nagu asināmo – zvilni no karto-
na. Šim nolūkam iegādāsies klišejas 
logotipa drukai un nepieciešamos izej-
materiālus, kā arī izstrādās mājaslapu 
ar interneta veikalu. Ražošana notiks 
Kalkūnes pagastā. Projekta īstenoša-
nai ir nepieciešami 3880,80 eiro. Pie-
prasītais grants sasniedz 3492,72 eiro 
apjomu, kas sastāda 90% no projekta 
kopējām izmaksām.

Viktors Petaško savukārt iesniedza 
projektu “Fasādes dekoratīvie elemen-
ti – estētiskam baudījumam un ilg-
laicīgam ieguldījumam celtniecībā un 
renovācijā”. Projekta rezultātā Sventes 
pagastā plānots ražot dekoratīvos fa-
sādes paneļus un glitētus dekorus, kā 
arī rotājumus no ekstrudēta putuplas-

ta. Projekta īstenošanai nepieciešamā 
summa sastāda 4450 eiro. Pieprasītais 
grants sasniedz 3960,50 eiro apjomu, 
kas sastāda 89%  no projekta kopējām 
izmaksām.

Kopumā 2020. gadā Daugavpils no-
vada grantu konkursā uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanai un attīstībai tika sa-
ņemti 11 pieteikumi. Grantu konkursa 

budžets sastāda 8000 eiro, kur viens 
grants var saņemt ne vairāk kā 4000 
eiro.

Pieteikumus vērtēja kompetenta vēr-
tēšanas komisija, kuras sastāvā bija 
pārstāvji no pašvaldības Attīstības un 
Finanšu pārvaldēm, LIAA Daugavpils 
biznesa inkubatora, valsts attīstības 
fi nanšu institūcijas ALTUM, Daugav-

pils novada uzņēmēju padomes, kā arī 
Latgales plānošanas reģiona Latgales 
uzņēmējdarbības centra.

Pieteikumi tika vērtēti divās kārtās. 
Pirmajā kārtā tika vērtēta pieteikumu 
atbilstība administratīvajiem kritē-
rijiem. No iesniegtajiem 11 pieteiku-
miem seši neizturēja konkursa pirmo 
vērtēšanas kārtu un nekvalifi cējās 
otrai kārtai. Otrajā kārtā tika vērtēti 
pieteikumi pēc kvalitatīvajiem kritēri-
jiem.

Pērn grantu konkursā tika iesniegti 
11 pieteikumi, uzvarēja četri biznesa 
projekti: mazās vīna darītavas projekts 
“Kazanova moonshine”, ekstrudēta 
putuplasta dekoru un dizaina elemen-
tu ražošanas projekts “Caur ikdienu 
skaistajā”, “mobilās vistu kūts projekts 
“Laimīgās vistas “Smilgās”' un pro-
jekts “Skaidu ražošanas intensifi cēša-
na Daugavpils novada Ambeļu pagas-
ta “Ganeņos”. Jāpiebilst, ka Ambeļos 
projekts netika realizēts, bet piešķirtie 
līdzekļi tika atgriezti pašvaldības bu-
džetā.

Dainis Bitiņš
Inese Minova

Silenes ciemā un Līksnas pagastā īstenos ceļa remontdarbu projektus
Daugavpils novada domes 23. jūli-

ja sēdē tika atbalstīti vairāki lēmuma 
projekti, kas skar pašvaldības teritori-
jā esošo ceļu uzlabošanu.

Tiks atjaunots segums Daugav-
pils novada pašvaldības ceļiem 
“Mežciems – Ļūbaste” (visā ceļa 
posmā 3,49 km garumā) un “Ļū-
baste – Ļūbaste” divos posmos 
(0,00 līdz 0,560 km; 0,600 līdz 0,800 
km) Līksnas pagastā. Projekta ko-
pējās izmaksas ir 139 625,40 eiro, no 
kuriem 39 807,19 eiro ir pašvaldības 
līdzfi nansējums. Lai segtu pārējās 
projekta izmaksas, Valsts kasē ņems 
aizņēmumu 99 818,30 eiro apmērā. 
Projektu uzsāks šogad un īstenos līdz 
2021. gada vasarai. Realizējot projek-
tu, tiks atjaunots ceļa grants segums 
un izveidota atbilstoša ceļa infrastruk-
tūra novada attīstības centru konku-
rētspējas celšanai un funkcionālo saišu 
veidošanai starp attīstības centriem un 

to piegulošajām teritorijām.
Skrudalienas pagasta Silenes 

ciemā pārbūvēs Baznīcas ielu 817 
m garumā. Projekta kopējās izmak-
sas ir 220 357,43 eiro. No tiem aizņē-
mums valsts kasē ir 155 587,77 eiro, 
savukārt pašvaldības līdzfi nansējums 
būs 64 769,66 eiro apmērā. Projekta 
mērķis ir uzlabot Daugavpils novada 
ielu un ceļu infrastruktūru saimnie-
ciskās darbības attīstības, publisko 
pakalpojumu pieejamības un iedzīvo-
tāju mobilitātes sekmēšanai. Darbus 
plānots uzsākt šogad un pabeigt 2021. 
gada vasarā. Jāatzīmē, ka patlaban 
Baznīcas ielai nav cietā seguma, taču 
pēc projekta realizācijas ielas garumā 
tiks izveidots asfalta segums, turklāt 
tā tiks paplašināta. Ielai tiks sakārtota 
virsūdeņu novadīšanas sistēma, kā arī 
izveidots apgaismojums.

 Dainis Bitiņš
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Projektā “Mūžam jauns” attīstīs Daugavpils novada lauku kopienas

“Eiropas teritoriālā sadarbība” Inter-
reg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmā 2014.–2020. 
gada plānošanas periodā taps projekts 

“Mūžam jauns,” kura īstenošanas 
laikā notiks Daugavpils novada un Za-
rasu rajona lauku kopienu attīstīšana, 
izmantojot mūžizglītības, kultūras un 
veselīga dzīvesveida aktivitātes.

Projekta mērķis ir attālināto teri-
toriju tīkla veidošana Daugavpils un 
Zarasu reģionos, organizējot mūžizglī-
tības, kultūras un veselīga dzīvesveida  
aktivitātes.

Kas tiks īstenots?
„Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais” 

un „svarīgs nav vecums, bet attiek-
sme” – šie divi apgalvojumi ir projek-
ta idejas pamatā. Projekts „Mūžam 
jauns” piedāvās vecāka gadagājuma 
cilvēkiem mūžizglītības pasākumus, 
balstītus   tautas  tradicionālajās zi-
nāšanās (veselības rituāli, dziedino-
ša mūzika,veselīga pārtika un dabas 
velšu pielietošana u.c.). Sadarbosies 
septiņas  lauku teritorijas Daugav-
pils  novadā un Zarasu rajonā – Višķu, 
Biķernieku, Kalkūnu, Kalupes pagasti,  
Salakas, Smalvos un Degučiai ciemi.

Aptuveni 20% Zarasu un Daugavpils 
reģionu iedzīvotāji ir vecāka gadagā-
juma cilvēki, bet tas  nav iemesls, lai 
norobežotos no jaunas pieredzes, teh-

noloģijām un komunikācijas.  Projekta 
laikā tiks organizētas šādas aktivitā-
tes vecāka gadagājuma cilvēkiem un 
jauniešiem, kuri var  mācīties viens no 
otra:

• kultūras  nodarbības un jau-
nības dienu fi lmu kinoseansi senio-
riem;

• vēstures un atmiņu stāstu 
pierakstīšanas nodarbības jaunie-
šiem sadarbībā ar senioriem  Vēs-
tures radošajās nodarbībās (CHC - 
creative history classes);

• veselīga dzīvesveida nometne 
senioriem Smalvos ciemā (Zarasu 
rajons);

• mākslas aktivitātes (mūzika, 
fi lcēšana, dārzniecība) sociālajos 

centros un bibliotēkās;
• teātra nometne un Kopienu 

teātra nodarbības;
• festivāli  „Dziednieciskais 

ūdens”  un  „Alternatīvie lauku stās-
ti” ar dzīves stāstiem un to mūsdie-
nīgu  interpretāciju.
Projekta īstenošanas laiks no 2020. 

gada augusta līdz 2022. gada febru-
ārim (18 mēneši).

Ināra Mukāne,
Kultūras pārvaldes vadītāja

 

Arī šovasar aktīvi norit vasaras nodarbinātības programma
Jau astoto gadu pēc kārtas 

Daugavpils novada pašvaldība 
īsteno skolēnu vasaras nodarbi-
nātības programmu, taču šogad 
nācies saskarties ar zināmām 
grūtībām. Covid-19 pandēmijas 
dēļ tika atceltas daudzas va-
kances, pieteikumus atsaukuši 
tūrisma uzņēmumi un vairums 
mazumtirdzniecības uzņēmu-
mu. Arī pēc pieteikumu apstip-
rināšanas ir nācies saskarties ar 
neplānotām izmaiņām, taču pēc 
iespējas visi skolēni, kas pietei-
kušies, tika nodrošināti ar dar-
bu.

Kopumā šogad saņemts 141 
pieteikums, no kuriem trīs ir 
noraidīti, bet 137 skolēni tiek 
nodarbināti Daugavpils novada 
uzņēmumos. Galvenokārt tie ir palīg-
strādnieki teritorijas labiekārtošanā 
un lauksaimniecībā.

Viena no vietām, kas piedāvā darba-
vietas jauniešiem vasarā, ir Z/S ”Zie-
diņi”. Šajā stādu un ogu saimniecībā 
jūnijā strādāja trīs skolēni, savukārt 
jūlijā septiņi vietējie jaunieši.

”Mani ļoti priecē, ka ar katru gadu 
Špoģu vidusskolā bērni paliek arvien 
labāki un labāki. Varbūt vecāki kopā 
ar bērniem ir novērtējuši, ka bez reāla 
darba nekas arī nenotiek. Un strādā 
viņi gan pie sevis mājās, gan arī pie 
manis saimniecībā,” skaidro Z/S ”Zie-
diņi” īpašniece Janīna Kursīte.

Liāna Gribuste, 17 gadi, piedalās 
vasaras nodarbinātībā: ”Šobrīd mēs la-
sām ogas, pagājušonedēļ es ravēju ave-
nes citā laukā, kā arī tūjas. Katrā dar-
bā ir kaut kas smags un arī kaut kas 
viegls. Ogu lasīšana ir vieglākais darbs 
šeit, bet aveņu ravēšana bija diezgan 
grūta.”

Lasot ogas, pastāv arī norma, kas jā-
izpilda, jo liels pieprasījums saglabājas 

Daugavpils novada zemnieku tirdziņā, 
kur saimniece dodas tirgot. Par vienu 
no lielākajām aktualitātēm saimniecī-
bas īpašniece nosauc darbaspēka trū-
kumu.

”Šī nodarbinātība ļoti atslogo darbu 
lauksaimniecībā. Tas ir liels atbalsts 
mums tāpēc, ka algu samaksā viņiem 
Daugavpils novads, es maksāju tikai 
nodokļus. Šis ir tas posms, kad mēs 
varam izdarīt darbu, bet darbinieku 
(ārpus jauniešu nodarbinātības prog-
rammas) praktiski nav vispār.”

Daugavpils novada pašvaldība no-
drošina dotāciju darba devējam sko-
lēna darba algai 2020. gadā valstī 
noteiktās minimālās stundas likmes 
apmērā, kā arī paaugstināto dotāciju, 
piemērojot koefi cientu 1,1, skolēnu no-
darbināšanai lauksaimniecības palīg-
strādnieka profesijā.

Daugavpils novads iesaistās arī No-
darbinātības Valsts aģentūras projek-
tā “Nodarbinātības pasākums vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst iz-
glītību vispārējās, speciālās vai pro-

fesionālās izglītības iestādēs”. 
Esošās Nodarbinātības Valsts 
aģentūras Daugavpils reģionā-
lās fi liāles kvotas ietvaros tika 
atbalstītas 11 vakances. Izslu-
dinot ārkārtējo stāvokli, šī projekta īs-
tenošana tika apturēta, bet atsākts tas 
tika 1. jūlijā, kā rezultātā darbu šajā 
projektā varēja sākt tikai astoņi skolē-
ni. Šī projekta ietvaros Līksnā notiek 
parka uzkopšanas darbi, kur vienko-
pus strādā gan algotie pagaidu sabied-
riskie darbinieki, gan skolēni.  

”Pieteikumu bija daudz. Līksnā 
strādāt vēlējās astoņi bērni, bet mums 
tika nodrošinātas divas vietas. Žēl, ka 
valsts nodarbinātības programma no-
rit tikai vienu mēnesi, būtu labāk di-
vus mēnešus. Bērnus izvēlējāmies no 
tādām ģimenēm, kam tiešām vairāk 
vajadzīga nauda. Ar nopelnīto viņi var 
pilnīgi sagatavoties skolai,” atzīst Līks-
nas pagasta sociālā darbiniece Elvīra 
Vorošena.

Deniss Ivanovs, 17 gadi, piedalās 
NVA programmā: ”Pārsvarā strādā-

jam te, bet bijām arī uzkopuši kapus. 
Šodien ravējam celiņus, griežam krū-
mus, kokus, laistām ziedus. Nodarbi-
nātībā iesaistos, jo vēlos nopelnīt sa-
vām vajadzībām – apģērbam un citām 
lietām.” 

Skolēnu nodarbināšanai 2020. gada 
vasarā pašvaldības budžetā ieplānoti 
32 000 eiro, no kuriem 27 000 eiro ir 
paredzēti Daugavpils novada skolēnu 
vasaras nodarbinātības programmas 
fi nansēšanai, bet 5000 eiro ir iedalīti 
līdzfi nansējumam dalībai NVA pasā-
kumā “Nodarbinātības pasākums va-
saras brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profe-
sionālās izglītības iestādēs”. 

Dainis Bitiņš

Uzņēmējdarbības apmācības jauniešiem
16.–17. jūlijā DU mācību bāzē ”Ilgas” 

norisinājās uzņēmējdarbības apmācī-
bas, kurās piedalījās jaunieši vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem. Mācību laikā jau-
niešiem bija iespēja piedalīties uzņē-
mējdarbības simulācijas spēlē, dzirdēt 
jauno uzņēmēju pieredzes stāstus un 
saņemt informāciju par jauno uzņēmē-
ju atbalsta mehānismiem.

”Projekta mērķis ir veicināt jaunie-
šu uzņēmējdarbību un nodarbinātību 
Daugavpils novadā, kā arī veicināt uz-
ņēmēju ieinteresētību jauniešu vasaras 
nodarbinātības programmu īstenošanā 
savos uzņēmumos,” skaidro Daugav-
pils novada pašvaldības jaunatnes pro-
jektu koordinatore Milāna Loča.

Projekta otrajā dienā piedalījās 17 

jaunieši, kuri ar atbildīgajām perso-
nām mācījās ģenerēt jaunas idejas, vir-
zīt tās, kā arī veidot komandu.

Kristaps Noviks (projekta dalībnieks 
no Rēzeknes): ”Nekad nebūs viegli, 
būs grūti uzsākt. Visiem tā ir sākumā. 
Katrs kritiens ir solis uz priekšu. Tā ro-
das progress, un to arī mums mēģināja 
paskaidrot. Dažreiz dzīvē jāiziet arī no 

komforta zonas, lai kaut ko sasniegtu.”
Ar savu pieredzi uzņēmējdarbības 

uzsākšanā un attīstīšanā jauniešiem 
dalījās blogere no Rīgas, kā arī  video-
operators no Daugavpils pilsētas. Lek-
tora lomā uzstājās arī uzņēmējs Vik-
tors Gallers:
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”Mēs izpētījām principus, pēc kuriem 
sadarbojas darba devēji un darba ņē-
mēji. Jauniešiem ļoti svarīgi saprast, 
ka tas viss veidojas, savstarpēji sadar-
bojoties. Kā uzņēmēji, mēs negaidām 
jauniešus, kuri ir tikai ”algas ņēmēji”, 
mēs gribam, lai viņi ienes papildus 
vērtību jebkuram uzņēmumam. Ja 
mēs šodien iemācām viņiem pareizas 
vērtības, tad viņi arī attīstās pēc pa-
reiziem principiem un var ienest kādu 
papildus vērtību gan savā personīgajā 
dzīvē, gan noteiktajā uzņēmumā.”

Pats Viktors ir izveidojis nelielu kok-
apstrādes uzņēmumu, kurš ražo bērnu 
mēbeles un attīstošās spēles, neizman-
tojot skrūves, metāla vai plastmasas 
detaļas. Pirmās idejas par inovatīvo 
produktu radās, studējot ainavu arhi-
tektūru Vācijā. Zīmējot savas idejas uz 
burtnīcas malām, pamazām viņš nonā-
cis līdz pirmajam eksemplāram, kurš 
tapis kā dāvana krustmeitai. Daloties 
savā pieredzē, jauniešiem Viktors iesa-
ka neapstāties tikai uz apmācībām.

”Ja ir kāda ideja, tad noteikti jāturpi-
na pie tās strādāt. Apmācības beidzas, 
cilvēki dzīvo tālāk. Jāstrādā pie savas 
idejas attīstības, jo citādi diez ko liela 
rezultāta nebūs. Otrkārt, jātic savai 
idejai, bet tajā pašā laikā jāskatās kri-

tiski, jo nav obligāti, ka cilvēki uzreiz 
tavu produktu pirks. Jābūt plānam B, 
plānam C. Labāk, lai ir vēl kādi četri, 
pieci rezerves plāni,” skaidro Viktors.

Dalībnieku vidū bija arī uzņēmīgs 17 
gadus vecs skolēns Egils Gavilovskis 

no Naujenes pagasta, kurš nodarbojas 
ar kokapstrādi. Pats ar savām rokām 
viņš veido rasējumus, pēc kuriem vē-
lāk top dažāda veida dārza mēbeles:

“Arī mans vectēvs bija galdnieks. 
Man bija prieks skatīties, kā viņš no 
parasta koka gabala veido neparastus, 
sarežģītus darbus. Arī man gribējās 
veidot kaut ko ar savām rokām, tā arī 
sāku veidot.”

Projekts norisinās Daugavpils nova-
da pašvaldībā un tiek īstenots jau gan-
drīz gadu. Katrs jaunietis, kurš pieda-
lās projektā, saņem Apliecinājumu par 
piedalīšanos 14 stundu garās dažāda 
veida nodarbībās – prototipēšana, pre-
zentācijas prasmes, laika plānošana, 
komandu veidošana u.c.

Projekts tika īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes politi-
kas valsts programmas 2019. gadam 
valsts budžeta fi nansējuma ietvaros.

 Dainis Bitiņš

Uzņēmēji aicināti piedalīties Iespēju festivālā “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020” 
25.- 26. septembrī jaunuzceltajā 

Olimpiskajā centrā “Rēzekne” nori-
sināsies Iespēju festivāls “Uzņēmēju 
dienas Latgalē 2020”, ko rīko  Latvi-
jas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kamera 
(LTRK) sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas 
domi un Latgales plānošanas reģionu. 

Izstādē kā dalībniekus vienkopus 
plānots pulcēt uzņēmējus un izglītības 
iestādes no Latgales un visas Latvijas, 
lai apmeklētājiem interaktīvā veidā 
būtu iespēja uzzināt par reģiona uzņē-
mumiem, to vakancēm, pieprasītajām 
profesijām un apguves iespējām. 

Šogad, pielāgojoties apstākļiem, pa-
sākuma formāts ir kombinēts, dodot ie-
spēju izstādes dalībniekiem izvēlēties 
piedalīties klātienes vai  neklātienes 
formātā ar virtuāliem stendiem,  tādē-

jādi piedāvājot  apmeklētājiem savas 
preces un pakalpojumus arī  virtuāla-
jā vidē. Šāda veida attālinātai dalībai 
aicināsim arī starptautiskās tīklošanās 
interesentus.

Izmantojot digitālā formāta priekš-
rocības, pasākuma abu dienu garu-
mā izstādes dalībniekiem būs iespēja 
veidot vebinārus, prezentējot savu 
uzņēmumu piedāvātos produktus un 
pakalpojumus. Vebināri būs pieejami 
tiešraidē pasākuma mājas lapā, dalīb-
niekiem un apmeklētājiem piedāvājot 
inovatīvu un ērtu formātu savstarpējai 
interaktīvai komunikācijai. 

“Uzņēmēju dienas Latgalē 2020” 
pirmā diena būs veltīta uzņēmumu 
savstarpējās sadarbības veicināšanai. 
Pasākuma laikā plānots rīkot dažādas 
aktivitātes, tostarp biznesa forumu ar 

paneļdiskusijām, kur piedalīsies kā 
uzņēmēji, tā arī pašvaldību pārstāvji. 
Forumu un visu pārējo festivāla prog-
rammu varēs vērot arī  tiešraidē , kura 
būs pieejama gan “Uzņēmēju dienas” 
mājas lapā, gan sociālajos tīklos. 

Pasākuma  otrās dienas program-
ma būs vairāk izklaidējoša, piedāvājot 
virtuāli iepazīt Latgales tūrisma un 
atpūtas  iespējas, piedalīties reģiona 
kulinārā mantojuma meistarklasēs. 
Būs arī intervijas ar pasākuma dalīb-
niekiem un apmeklētājiem. Plānotas ir  
arī dažādas loterijas ar vērtīgām bal-
vām un pārsteigumiem.

Papildu informācija par dalības no-
teikumiem un izmaksām ir pieejama 
mājas lapā  www.uznemejudienas.lv.  
Reģistrējot dalību pasākumam līdz 
2020. gada 31. jūlijam, ir iespējams 

saņemt īpašo piedāvājumu klātienes 
ekspozīcijas dalības maksai.  

Aicinām uzņēmējus laikus pieteik-
ties dalībai pasākumā, jo tā daļēji vir-
tuālais formāts dod iespēju aktīvi ie-
saistīties un reklamēt savu uzņēmumu 
jau pirms pasākuma norises.

“Uzņēmēju dienas Latgalē 2020” būs 
jau sestais šāds ikgadējs pasākums 
Latgales reģionā. Pagājušajā gadā 
“Uzņēmēju dienas Latgalē” notika 
Daugavpils Olimpiskajā centrā, pul-
cējot 180 dažādu nozaru dalībniekus. 
Pasākumu apmeklēja vairāki tūkstoši 
cilvēku.

Par Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu 
Dabas aizsardzības pārvalde pēdē-

jo gadu laikā saņem regulārus dažādu 
Latvijas pašvaldību iedzīvotāju ziņoju-
mus un sūdzības par dabiskos biotopus, 
kultūraugus un mājdzīvnieku veselību 
apdraudošo Spānijas kailgliemezi Arion 
vulgaris. Gliemeži nereti tiek konsta-
tēti lielā skaitā un nodara ievērojamus 
postījumus  dārzu īpašniekiem. Līdz ar 
siltāka laika iestāšanos, iedzīvotāju sū-
dzības pēdējās šī gada nedēļās ir būtiski 
pieaugušas, nereti izsakot lūgumu pēc 
koordinētas cīņas ar šīs sugas īpatņiem.

Spānijas kailgliemezis ir ierindots 
Eiropas simts visinvazīvāko dzīvnie-
ku sarakstā. Lai gan no zinātniskā 
viedokļa arī Latvijā tā ir klasifi cējama 
kā invazīva suga, nepilnīgā normatī-
vā regulējuma invazīvo sugu jomā dēļ 
šobrīd Spānijas kailgliemezis nav ofi -
ciāli iekļauts invazīvo sugu sarakstā. 
Latvijas teritorijā šī suga ir sastopama 
kopš 2009. gada. 2019. gada rudenī bija 
konstatētas un apstiprinātas 59 sugas 
atradnes, kuras lokalizējas galvenokārt 
Latvijas centrālajā daļā. 2020. gadā 
sugas izplatība, visticamāk, ir paplaši-
nājusies (skat. karte vēstules pieliku-
mā- aktuālie dati uz 05.06.2020.). Ārēji 
Spānijas kailgliemezis Arion vulgaris ir 
ļoti līdzīgs vietējam sarkanajam kailg-
liemezim Arion rufus, kas ir sastopams 

Latvijas dienvidrietumos: Embūtē  un 
pie Liepājas ezera. Minētā iemesla dēļ 
sākumā eksperti precīzi nosaka kailg-
liemeža sugu un tikai tad tiek apstipri-
nāta jauna atradne.

Latvijas teritorijā kaitēklis galveno-
kārt tiek ievazāts ar stādiem, pie kuru 
saknēm atrodas gliemeža oliņas. Līdz 
ar stāda iestādīšanu gliemezis veiksmī-
gi iedzīvojas dārzos un caur ceļmalām, 
grāvmalām un ūdenstilpju piekrastēm 
izplatās gan kaimiņu dārzos, gan arī 
dabiskās teritorijās. Tāpēc ir svarīgi 
saprast, ka Spānijas kailgliemeža iz-
platības ierobežošanā būtu jāiesaistās 
visu invadēto teritoriju īpašniekiem. Tā 
kā Spānijas kailgliemezis visintensīvāk 
olas dēj no augusta līdz septembrim, ir 
jācenšas panākt, lai pēc iespējas ma-
zāks gliemežu skaits sasniegtu olu dē-
šanas vecumu un izdētu olas. Viena dē-
juma olas ir vienkopus un vienā dējumā 
var būt pat vairāk nekā 250 olu.

Sugas ietekme var izpausties dažādi, 
piemēram, kailgliemeži var apdraudēt 
kultūraugus un vietējās augu sugas 
gan apēdot tās, gan pārnēsājot dažā-
dus augu patogēnus. Tāpat Spānijas 
kailgliemezis izkonkurē un barojas 
ar citām bezmugurkaulnieku sugām, 
piemēram, gliemežiem un sliekām. Ir 
novērota krustošanās ar tuvāk radnie-

cīgajām Arion ģints 
kailgliemežu sugām, 
kā rezultātā tās asi-
milējas un izzūd. 
Suga var izplatīt 
jaunas parazītu un 
patogēnu sugas, kas 
ar gliemežiem tiek 
ievestas no citiem re-
ģioniem. 

Par Spānijas kail-
gliemeža izplatību 
Daugavpils novadā 
var ziņot Daugavpils 
novada domes Dabas 
resursu nodaļas va-
dītājai Jolantai Bā-
rai, tālr. 65422215, 
kā arī ziņot par jau-
niem atradņu gadī-
jumiem, rakstot uz 
e-pastu invazivs@
daba.gov.lv, norādot 
iespējami precīzu 
atradnes vietu, savu 
kontaktinformāciju 
un pievienojot atras-
tā Spānijas kailglie-
meža foto.
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P E R S O N Ī B A

Marijas Umbraško dzīvi piepilda folklora un humors 

Kad Dubnas pagastā notiek kādi 
svētki, tajos nekad neiztiek bez vietējo 
kolektīvu - folkloras kopas “Atzola” un 
amatierteātra “Mulda”- piedalīšanās. 
Tad skan jestras latviešu tautas dzies-
mas, teiksmas un anekdotes, savukārt 
skatītāju rindas pāršalc smiekli, ko 
raisa teātra jautrie iestudējumi. Abus 
kolektīvus vada skolotāja Marija Um-
braško, kurai skatuve kļuvusi par ot-
rām mājām. Pērn Marija saņēma Dau-
gavpils novada pašvaldības Atzinības 
rakstu par ieguldīto darbu kultūras 
dzīvē. 

Ceļā uz latviskāko vietu Latgalē
Marijas dzimtā vieta ir Rudzātu 

pagasts Preiļu novadā, pat uzvārds 
kādreiz bija Rudzāte. Šeit pagāja Ma-
rijas pirmie skolas gadi. Viņa atceras, 
kā ziemā bridusi kājām ceļu uz skolu, 
bieži vien kupenas sniegušās līdz kak-
lam. “Labi, ka bija brālis, kurš gāja pa 
priekšu, un es varēju iet viņa pēdās,” 
teic Marija. Atmiņā palikušas tērcītes, 
kas veidojās pavasarī, sniegam kūstot. 
Lai arī kājas bija izbristas slapjas, taču 
toreiz mazajai meitenei par to bijis liels 
prieks. 

Vecāku mājas atradās netālu no 
centra, skaistā vietā, ko ieskāva vīto-
li un kur vasarā sanēja bites. Šo laiku 
viņa atceras ar prieku. Taču, apstākļu 
spiesti, vecāki mainīja dzīvesvietu un 
pārcēlās uz Špoģiem. Blakus jaunajai 
dzīvesvietai atradās Špoģu vidusskola, 
ko Marija 1979. gadā absolvēja. Pēc vi-
dusskolas bija jautājums, ko darīt tā-
lāk, jo interešu bijis daudz. “Man patīk 
viss, man visu laiku ir, ko darīt, un ir 
vēlme to darīt. Pat nezinu, kā nolēmu 
kļūt par skolotāju,” prāto Marija. Ap-
svērusi dažādus variantus. Viens no 
tiem bija mācīties par bibliotekāri, jo 
patīk lasīt grāmatas. Interesējusi arī 
daiļdārzniecība, tāpēc lūkojusies Bul-
duru sovhoztehnikuma virzienā. Taču 
rezultātā iestājusies Rīgas Pedagoģis-
kajā skolā mācīties par sākumskolas 
skolotāju. Marija atceras, ka tur lab-
prāt ņēma pretī jauniešus, kam patika 
sportot un dziedāt. 

Pēc trim gadiem skolu absolvēja un 

pēc sadales nonāca strādāt Latgalē. 
Bija iespēja izvēlēties nākamo darba 
vietu pēc iespējas tuvāk mājām – Rē-
zekne vai Krāslavas rajona Auleja. 
Izdevīgāka šķita iespēja strādāt Rē-
zeknē, jo turp varēja nokļūt pa taisno 
ar vienu autobusu. Diemžēl kāds cits 
pretendents uz vakanto vietu Mariju 
apsteidza, tāpēc neatlika nekas cits, kā 
doties uz Aulejas pamatskolu. Ceļš uz 
darbu gan nebija vienkāršs, līdz Aule-
jai varēja tikt ar trim autobusiem.  

“Dzīve mani iesvieda vislatviskākajā 
vietā Krāslavas rajonā, kas ir pierobe-
žas rajons. Aulejā 98% bija īsti vietējie 
latvieši, kurus sauca par vorčikiem. 
Vēlāk uzzināju, kāpēc. Stāsta, ka Aule-
jā savulaik bijis ļoti daudz puišu. Kad 
uz ballēm sabrauca kaimiņu pagastu 
puiši, notikuši kautiņi. Reiz kautiņa 
laikā vietējais puisis izmantojis zirga 
iejūga piederumu vorčiku – metāla 
stieni. Kopš tā laika aulejieši ieguvuši 
iesauku vorčiki,” stāsta Marija. 

Pirmā darba pieredze viņai vienmēr 
paliks mīļā atmiņā – skola pie ezera, 
māja pie ezera, īsta romantika. Jau 
tolaik bija apvienotās klases, Marijas 
klasē bija ap 20 bērniem, taču viņa dro-
ši stājās klases priekšā. 

Dzīvē ienāca folklora
Tieši Aulejā Marija pirmo reizi sa-

skārās ar folkloru un šī saikne izveido-
jusies uz visu dzīvi. Sākotnēji Marija 
iesaistījās vietējā pagasta ansamblī, 
kas spēlēja balles. Tur Marija iemācījās 
spēlēt bungas un basģitāru. Ar ansam-
bli piedalījās jauno dziedātāju konkur-
sā Krāslavā, kur Marija ieguvu pirmo 
vietu. Jaunās skolotājas dziedošā balss 
nepalika nepamanīta. Vietējā etnogrā-
fi skā ansambļa “Aulejas sievas” vadī-
tāja Genovefa Konošonoka uzaicināja 
Mariju dziedāt folkloru, jo trūcis jaunu 
dziedātāju, bijušas vien vecās sievas. 
“Tur es iemācījos dziedāt altus. Vecās 
tantiņas dziedāja īpašā manierē, Aule-
jas izloksnē. Tādas velkošas dziesmas. 
Viņas sāk dziedāt, pašas sevi noskaņo, 
alti pieskaņojas soprāniem. Sāku mācī-
ties pēc dzirdes. Izbraukājām kopā pir-
mos starptautiskos folkloras festivālus 

“Baltica”. Tantes bija ar raksturu, īstas 
aulejietes. Kādreiz, ja par kaut ko pa-
sūdzējos, viena tantiņa teica – “kādā 
purvā iebriedi, tādas ogas lasi”,” atce-
ras Marija Umbraško. 

Vēlāk dzīvē notika pārmaiņas - šķir-
šanās un pārcelšanās. 1999. gadā Ma-
rija atgriezās Špoģos, kur sāka strādāt 
vidusskolā. Viņa to savā ziņā uzskata 
par Dieva pirkstu, jo drīz vien Aulejas 
skola tika likvidēta, darba tāpat nebū-
tu bijis. 

Arī Špoģu vidusskolā uzņēmusies va-
dīt folkloras pulciņu, bērni guva labus 
rezultātus dažādos konkursos. Pati 
sāka dziedāt Višķu folkloras kopā, taču 
saņēmusi piedāvājumu veidot folkloras 
kopu Dubnā. Tā 2008. gadā tika izvei-
dota “Atzola”, kas uztur pagastā senās 
tautas tradīcijas, popularizē latviešu 
dziesmas, rotaļas un dejas. Kolektīvs 
pārstāv Daugavpils novadu Starp-
tautiskajos festivālos „Baltica “ un 
Vispārējos Latviešu dziesmu un deju 
svētkos, daudzos Daugavpils novada, 
kaimiņu novadu, citu pagastu un sava 
pagasta pasākumos. 

Ilgu gadu garumā draudzības saite 
vieno ar Lietuvas Antazaves pašvaldī-
bu un tās pašdarbības kolektīviem. 

Šogad pandēmija nedaudz izsitusi no 
sliedēm, mēģinājumi nenotika, katrs 
centās dziedāt savās mājās. Tagad 
mēģinājumi atjaunoti un uzsākta  ga-
tavošanās lielajai skatei, kuras tēma 
šoreiz būs “Spēle”. “Skates vienmēr 
liek sakoncentrēties, jo septiņu minūšu 
laikā ir jāparāda tēma un jāizdomā, kā 
to visu dabūt gatavu. Pa vidu dziedā-
šanai vēl jāievij kāds stāstījums,” saka 
kolektīva vadītāja. 

Pateicoties Marijas neatlaidībai un 
aktīvajiem kolektīva dalībniekiem, ir 
izveidojusies amatierteātra interešu 
kopa ,,Mulda”. Marija atzīst, ka pašai 
ļoti patīk teātris, humors, joki, tāpēc 
arī radusies doma veidot amatierteāt-
ri. Iestudējumiem izvēlas jautrus ske-
čus, lai skatītājiem ir interesanti. Pir-
mā izrāde bijusi pašu izdomāta par to, 
kā lauku puisis devās meklēt savu mī-
lestību visā plašajā pasaulē, bet beigu 
beigās to atradis tepat Latvijā.

Reizi nedēļā kopas un teātra dalīb-
nieki sanāk kopā padziedāt vai paspē-
lēt teātri. Lai arī vairums dalībnieku 
ikdienā strādā valsts darbā, skolā vai 
savā zemnieku saimniecībā, laiku paš-
darbībai tomēr atrod, jo tā ir sava veida 
atpūta. Iestudējot jaunu jautru gabalu 
teātrī, sākumā paši no sirds izsmejas, 
tas tikai vairo enerģiju darboties tālāk. 

Teātris “Mulda” ir pieprasīts viesis 
dažādos pasākumos arī kaimiņu pa-
gastos. ”Darām to savam priekam, arī 
vietējiem ļaudīm un kaimiņiem par 
prieku,” teic Marija. Abos kolektīvos 
piedalās arī vietējie jaunieši, tos Ma-
rija uzrunā Špoģu vidusskolā. Vieni 
pabeidz skolu un aiziet, citi nāk vietā, 
interese ir. “Mans vienīgais mīnuss ir 
tas, ka neprotu spēlēt instrumentus. 
Protams, ar vienu roku uz akordeona 

varu nospēlēt meldiņu. Ko tik neesmu 
spēlējusi jaunībā – bungas, basģitāru, 
taču viss aizmirsies. Manos gados ir 
aizgājis vilciens, viss jādara jaunībā, 
kad pirksti kustas,” nopūšas Marija. 
Uzspēlēt kādu mūzikas instrumentu 
“Atzolā” talkā nāk Špoģu mūzikas un 
mākslas skolas absolventi, piemēram, 
Elīna Klodāne. Marija uzskata, ka 
folklorā muzikālā izglītība nav būtis-
ka, jābūt muzikantam, kas var paķert 
meldiņu un nospēlēt pēc dzirdes, bet 
tādu muzikantu tagad trūkst. 

Smaga pedagoģiskā pieredze
Ilgus gadus nostrādājusi par sākum-

skolas skolotāju, Marija Umbraško at-
zīst, ka šis gads bijis īsts pārbaudījums 
gan pedagogiem, gan arī bērniem un 
viņu vecākiem. “Kad pateica, ka bēr-
ni būs jāmāca no mājām, nopriecājos, 
ka beidzot izlasīšu visas grāmatas un 
žurnālus. Kāds naivums manā vecu-
mā! Tas bija ārprāts gan bērniem, gan 
vecākiem un pedagogiem. Protams, pie 
visa piešāvāmies, apguvām modernās 
informācijas tehnoloģijas. Taču tas ne-
atsver kopā būšanu,” saka skolotāja. 
Daudziem bērniem attālināta mācīša-
nās nebija pa spēkam, sekmes noslīdē-
ja, jo nespēja patstāvīgi apgūt priekš-
metus. Protams, aktīvi iesaistījušies 
arī bērnu vecāki, taču visi kopā seci-
nājuši, ka būt skolā ir labāk. Diemžēl 
pandēmija izjauca plānus arī attiecībā 
uz Marijas audzināmās ceturtās klases 
izlaidumu, jo tas nenotika. “Izlaidums 
jau ir tas, uz ko tiecas skolotāji, kulmi-
nācija. Bijām ieplānojuši ar bērniem 
iestudēt izlaidumam uzvedumu par 
Sprīdīti. Taču šis pēdējais posms iz-
palika, atvadu ballītes nebija, vienīgi 
vecāki noorganizēja nelielu pasākumu 
dabā. Kad šī klase uzsāka mācības, 
iestādījām bērzu, atvadoties apraudzī-
jām, kā tas aug,” stāsta skolotāja. Viņa 
ievērojusi, ka arī paši bērni pa šo laiku 
cits no cita atraduši, viņiem pietrūkst 
komunikācijas. “Maijā parasti skolā 
logi ir vaļā, smaržo ceriņi, putni čivina 
un bērni čalo, tas viss izpalika un ļoti 
pietrūkst.” 

Jaunajā mācību gadā Marija atkal 
uzņemsies audzināt pirmo klasi un 
domā, ka ar to arī noslēgsies viņas pe-
dagoģiskā darbība.  

Savā piemājas dārzā Marija īsteno 
jaunības sapni par daiļdārzniecību, 
audzē puķes un citas vajadzīgas kultū-
ras. Ieraugot vagās nezāles, pirksti jau 
sākot kņudēt. Abi dēli Jānis un Māris 
jau pieauguši un atraduši savu vietu 
dzīvē, vecākais dēls sarūpējis viņai 
mazmeitiņu Keitiju, par ko Marijai ir 
liels prieks. 

Inese Minova
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Zemeņu ielejas darbīgā saime
Daugavpils novada Līksnas pagas-

ta ”Zemeņu ielejās” saimnieko dar-
bīgā Kudiņu ģimene. Jau 20 gadus 
viņi nodarbojas ar zemeņu audzē-
šanu piemājas platībās. Skaidrīte ir 
zemeņu lauka saimniece, sieva un 
piecu bērnu māte. Īpašniece atzīst, 
ka bērnu atbalsts ir ļoti svarīgs viņas 
darbā, jo īpaši zemeņu lietās līdzdar-
bojas Skaidrītes meitas Zane un Evi-
ta. Viņa atzīst, ka abas esot kļuvušas 
par ”labajām rokām”. Taču kopumā 
dažādos darbos tiek iesaistīta visa 
ģimene.

”Man pašai ļoti garšo zemenes. Pa-
tīk arī, kā tās aug, zied. Tas ir mans 
vaļasprieks. Ar katru gadu man patīk 
arvien vairāk un vairāk. Divdesmit 
gadu laikā daudz kas mainījās. Pa-
šos pirmsākumos ravējām ar rokām, 
un cenas nebija no tām augstākajām 
– uzpircējiem nācās pārdot par 30 
santīmiem kilogramā, bet jau pēdējos 
10 gadus tirgojam paši.”

Salasītā produkcija tiek tirgota 
Daugavpilī, gan vietējā tirgū, gan 
Daugavpils novada Zemnieku vakara 
tirdziņā. Šajā darbā talkā nāk meita 
Evita, kura uzņemas pārdevējas lo-
mu. Saimniece skaidro, ka Daugav-
pils novadā kopumā zemeņu audzētā-
ju ir samērā maz, tomēr konkurence 
pastāv. Šis aspekts ietekmē arī cenu. 
Par pircēju trūkumu zemeņu audzē-
tāja nesūdzas – ja ogas tiek atvestas 
no rīta, tad jau līdz pusdienām vai 
nedaudz vēlāk atvestās zemenes tiek 
izpārdotas.  

”Tirgū mēdz būt arī tā, ka kāds no-
dod poļu zemenes par vietējām. Pār-
pircēji tās pārdod lētāk nekā mēs. 
Bet ir jāsaprot, ka mūsu zemenes, 
pirmkārt, ir audzētas šeit, Latvijā. 
Otrkārt, mēs praktiski neizmantojam 
ķimikālijas. Gala rezultātā mēs no-
vācam apmēram trīsreiz mazāk ogu 
no hektāra nekā poļi, taču mūsu pro-
dukts ir ekoloģisks. Latvijas ogām ir 
cita, ”vasaras” garša” . 

jakas un zābakus. Skaidrīte atzīst, ka 
kopumā zemeņu audzēšanas darbs ir 
diezgan sarežģīts, ne katrs spēs to iz-
turēt. 

Saimniece atrod laiku arī darboties 
piemājas dārzā. Tajā ir sastādītas 
rozes, narcises, margrietiņas un ci-
tas puķes. Ir izveidotas arī nelielas 
vagas, kur aug gurķi un trīs arbūzi, 
kā arī zaļumi. Divās siltumnīcās tiek 
audzēti tomāti un steidzināti zeme-
ņu stādi. Vīrs Ivars ar savām rokām 
remontē māju, jo kādreiz tā tika no-
pirkta veca un pamazām tika atjau-
nota. Visos darbos ģimene paļaujas 
uz pašu spēkiem. 

Skaidrīte lepojas ar savu kup-
lo ģimeni - meitu Zani, kas strādā 
par sabiedrisko attiecību speciālis-
ti, Evitu, kura studē Rīgas Stradi-
ņa universitātē un ir topošā ārste, 
jaunāko meitu Baibu, kas vēl mā-
cās vidusskolā, dēliem Miķeli-Jā-
zepu un jaunāko dēliņu Markusu. 
”Dzīvē gadījās tā, ka kādreiz bija pa-
šai jānostājas uz kājām un jāveido 
sava dzīve no jauna. Bija vienai jā-
audzina bērni. Neredzēju nekādu citu 
izeju, kā tikai aizbraukt uz ārzemēm, 
lai varētu uzturēt trīs meitas. Šeit 
viņas dzīvoja ar auklīti, bet es vācu 
zemenes siltumnīcās vasaras sezonā. 
Lielbritānijā biju strādājusi zemenēs, 
izdevās sapelnīt arī kādu naudiņu. 
Tas ļāva iestādīt pašai savus laukus.” 
Saimniece skaidro, ka Latvijā mūs-
dienās ar zemenēm var nopelnīt tik-
pat un vairāk, nekā ārzemēs, ja vien 
rokas aug no pareizās vietas. 

Patlaban zemeņu vākšanas laiks ir 
beidzies. Zemeņu stādu rindas tiks 
izravētas un nopļautas, tādejādi sa-
gatavojot stādījumu nākošajam ga-
dam. 

 Dainis Bitiņš

Saimniecei zvana arī pastāvīgie 
klienti, daudzi no viņiem interesējas 
par pašlasīšanu. Iepriekš šāda prak-
se ”Zemeņu ielejās” nepastāvēja, taču 
Skaidrīte saka, ka nākamgad šādu 
iespēju plāno realizēt.

”Zemeņu ielejās” tiek audzētas 30 
dažāda veida šķirnes ar skanīgiem 
nosaukumiem – Sonāte, Pegass, Du-
kāts, Hanoja, Lambada, Florence, 
Rumba un daudzas citas. Šogad tiek 
izmēģinātas divas jaunas šķirnes - 
Elsanta, Markats. Tiek audzēti un 
pārdoti arī zemeņu stādi.

Laikapstākļi zemenēm šogad ir sa-
mērā labvēlīgi. Intensīvās saules dēļ 
ogas kļūst sarkanas pārāk ātri, taču 
saules daudzums ogām nav tik pos-
tošs kā lielās lietusgāzes, kas mēdz 
apmest zemenes ar zemi. Turklāt 
mitrajā zemē mēdz veidoties puve, 
kas sliktākajā gadījumā var ”apēst” 
līdz 70% ražas. Jaunajām šķirnēm 
stādi ir retāki, kas ļauj samazināt 
puves veidošanos.   

”Pircējiem patīk vizuāli skaistas 
ogas. Viņi gatavi maksāt dārgāk, pat 
līdz pieciem-sešiem eiro kilogramā,  
ja oga ir skaista. Zemenes augs glītā-
kas, ja izmanto plēvi. To mēs darām 
jau trešo gadu pēc kārtas, bet iepriekš 
ravējām nezāles ar rokām. Pamazām 
attīstāmies, un vēlamies aiziet arvien 
augstāk un augstāk. Mūsu ģimenes 
sievietes ir "saslimušas" ar zemenēm,” 
skaidro saimniece.  

Aktīvajā ogu lasīšanas laikā ogas 
tiek vāktas katru dienu, sākot no 
plkst. 4.00, un tiek vestas uz tirgu. 
Gulēt sanāk iet ap pusnakti, līdz ar 
ko zemeņu vākšanas laiks visai ģime-
nei ir pārbaudījums. 

Katru gadu aktīvā zemeņu sezona 
atšķiras. Ja pagājušogad jau jūni-
ja sākumā produkcija tika pārdota 
vairumā, tad šogad tirgot sāka tikai 
dažas dienas pirms Jāņiem. Tas ir 
saistīts ar aukstumu, kas šopavasar 
bija pēkšņi pārņēmis Latviju. Stādot 
zemenes, nācās ģērbt siltu apģērbu – 

Skrindu dzimtas izpēte turpinās
Kopš 1996. gadā Vabolē izveidots 

Skrindu dzimtas muzejs, notiek nemi-
tīgs darbs pie dzimtas vēstures izpētes. 
Muzeja speciāliste Ilze Ozoliņa atzīst, 
ka tas ir bezgalīgs process, jo ik dienu 
viņa uziet arvien jaunus faktus.  

Dzimtas izpēti savulaik uzsākusi 
skolotāja Felicija Sardiko, muzejā ap-
kopots liels daudzums dažādu ekspo-
nātu, fotogrāfi ju un vēstures faktu. 

Šogad pandēmijas laiks, kad apmek-
lētāju nebija, muzeja darbiniekiem iz-
devies ļoti radošs, bija iespēja sakārtot 
muzeja krājumu un papildināt infor-
māciju par Skrindu dzimtu. Drīzumā 
ar visiem jaunatklājumiem varēs iepa-
zīties arī sabiedrība.

Vērtīgi atradumi
Ilze izmantojusi iespēju bez maksas 

iegūt vērtīgu informāciju no portāla pe-
riodika.lv, kur vēstures pētnieki varēja 
smelties daudz interesantu faktu, kā 
arī meklējusi visu iespējamo informā-
ciju par dzimtu periodikā.

Neaizvietojams palīgs un avots pēt-
niecībā ir brāļu Skrindu izdotais laik-
raksts “Drywa”, caur kuru viņi uzrunā-
ja Latgales latviešus, aicinot mācīties 

”Jumpravai Marijai kolpošanai māja 
mēnesī” iznākusi 1906. gadā, to saraks-
tījis baznīckungs  Kazimirs Skrinda. 
Otra datēta ar 1936. gadu, tā ir viena 
no četrām Tomasa un Kempis grāma-
tām “Par Kungam Jezum pakaļdarei-
šonu”, ko tulkojis baznīckungs Bene-
dikts Skrinda. Šobrīd Skrindu dzimtas 
muzeja īpašumā ir trīs izdevumi. 

Par īpaši vērtīgu ieguvumu Ilze uz-
skata Antona Skrindas uzrakstītās lu-
gas “Pēdējie divi rubļi” oriģinālo izde-
vumu. Ilgu laiku to meklējusi dažādās 
bibliotēkās, bet bez rezultātiem. Taču 
pirms pāris gadiem šo lugas izdevumu 
muzejam uzdāvināja profesore Lidija 
Leikuma. “Zīmīgi, ka 1910. gadā, kad 
Antons pirmo reizi precējās, šī luga 
piedzīvoja pirmizrādi tieši viņa kāzās 
Liepu Mukānos. Periodikā atradu at-
sauksmes, ka klātesošajiem šī luga ļoti 
patikusi. Daudzi teātri Latvijā centu-
šies atrast šo lugu, nu tā ir Skrindu 
dzimtas muzejā,” saka Ilze.  

Viens no vērtīgākajiem vēstures avo-
tiem ir laikabiedru atmiņas. Skolotā-
jas Felicijas Sardiko arhīvā uzieta ar 
roku rakstīta vēstule, adresēta Antona 

un mainīt kaut ko sava dzīvē. 
Sadarbībā ar Ludzas Novadpētniecī-

bas muzeju, Balvu novada muzeju un 
Latgales Kultūrvēstures muzeju iegū-
tas fotogrāfi jas, par kuru eksistenci ie-

priekš pat nebija jausmas. 
Skrindu dzimtas muzejs saņēmis arī 

vērtīgus dāvinājumus no privātperso-
nām. Priesteris Česlavs Mikšto dāvā-
jis divas lūgšanu grāmatiņas. Viena 
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Skrindas meitai Leokādijai Staudžai. 
Tās autore ir kāda U. Lavrinoviča, 
kura vēstulē interesanti apraksta 
savu tikšanos ar Antonu Pēterpilī. 

Vācot dažādus materiālus, Ilze uz-
gājusi arī dažus amizantus faktus. 
”Kad Nikodems Rancāns Rēzeknē di-
bināja skolu, pietrūcis skolotāju. Viņš 
uzdevis Antonam Skrindam aizsūtīt 
turīgākajiem Latgales latviešiem ai-
cinājumu savus bērnus sūtīt skolo-
tāju sagatavošanas kursos. Vēstules 
Skrinda parakstījis, kā jau pieņemts 
– “Ar cīņu, A.Skrinda”. Taču kāds 
krievu tautības cilvēks parakstu pār-
pratis un atbildes vēstulē uzrunājis 
vēstules autoru - Arciņu Askrinda. 
Kādā periodika atradu rakstu par to, 
kā Antons Skrinda pārdēvēts par Ar-
ciņu Askrindu,” stāsta Ilze Ozoliņa.   

Negaidīta draudzība ar dzimtas 
atvasi 

Pateicoties tam, ka Skrindu dzim-

nav bijusi apkopota informācija par 
Skrindu dzimtu, taču ir svarīgi, lai 
arī citi iepazīst šīs dzimtas devumu 
Latgales kultūrā. “Pa šiem gadiem 
par Skrindu dzimtu nācis klāt daudz 
jaunu faktu, kas nav izklāstīti pa-
mata ekspozīcijā. Nolēmām no jaun-
iegūtajiem faktiem un fotogrāfi jām 
veidot ceļojošu izstādi, iepazīstinot 
ar to ļaudis visā novadā un Latgalē,” 
saka Ilze. Iespējams, jau uz rudens 
pusi izstāde varētu uzsākt savu ceļu 
pie skatītājiem. Tā būs veltījums Ka-
zimiram Skrindam viņa 145 gadu ju-
bilejā.

 Inese Minova

tas muzejam ir sava lapa sociālajā 
vietnē Facebook, to uzmeklējis un 
uzrunājis kāds ārzemēs dzīvojošs 
Skrindu dzimtas pārstāvis. “Dona-
tam un Apolonijai bija septiņi bērni, 
viens no dēliem bija Dominiks, kura 
mazmazdēls Mihails Mittlers pašlaik 
dzīvo Vācijā. Viņš ir uzgājis unikālu 
savas dzimtas fotogrāfi ju un vēlējās 
atpazīt tajā redzamos cilvēkus. Vec-
tēvs viņam stāstījis, ka fotogrāfi ja 
uzņemta Līksnas muižā 1918. gadā, 
taču neko vairāk par to pastāstīt 
nevarēja. Mihails vēlējās zināt, vai 
šajā fotogrāfi ja redzams arī viņa vec-
vectēvs Dominiks,” stāsta Ilze Ozoli-
ņa. Kopā ar muzeja direktori Annu 
Lazdāni salīdzinājušas šo fotogrāfi ju 
ar citām dzimtas fotogrāfi jām un at-
pazina visus tajā redzamos cilvēkus. 
Mihaila Mittlera īpašumā esot arī 
citas šīs dzimtas fotogrāfi jas, kuras 
viņš apsolījis digitalizēt un atsū-

tīt muzejam. Ilze atzīst, kas tas būs 
vēl viens jauns ieguvums dzimtas 
izpētē. “Esam gluži negaidot ieguvu-
ši draugu no Skrindu dzimtas, kurš 
labprāt dalās ar viņa rīcībā esošo  in-
formāciju un materiāliem. Viņš jutās 
priecīgs un aizkustināts, ka izdevies 
atpazīt fotogrāfi jā redzamos dzimtas 
pārstāvjus. Viņa vectēvs Kazimirs 
nekad neesot stāstījis par dzīvi Lat-
vijā. Mihails pats centies pētīt dzim-
tu un uzgājis informāciju, ka vectēva 
tēvabrāļi Benedikts, Kazimirs un 
Antons bija ļoti izglītoti. Viņa vectēvs 
par Latviju nekad neko nav stāstījis, 
iespējams, baidījās, arī pats Latvijā 
tā arī nekad nav atgriezies. Vectēvs 
nomira deviņdesmitajos gados, tad 
Mihailam radusies interese izpētīt 
dzimtu,” stāsta Ilze. 

 Veltījums Kazimiram Skrin-
dam jubilejā

Ilze atzīst, ka līdz šim vienkopus 

Fotogrāfi  palīdzēs atraktīvi iepazīt Jāņa Raiņa dzīvi un daiļradi
Daugavpils Tautas fotostudija “Ezer-

zeme-F” sadarbībā ar Raiņa māju 
Berķenelē īsteno projektu „Rainis un 
fotogrāfi ja”, kas ļaus sabiedrībai inte-
resantā veidā iepazīt Jāņa Raiņa dzīvi 
un daiļradi. Projekta vadītāja Ilze On-
zule stāsta, ka fotostudija sadarbībā ar 
muzeju vēlas izveidot kreatīvu muzej-
pedagoģijas materiālu par Raiņa daiļ-
radi gan bērniem, gan pieaugušajiem: 
“Bieži vien muzeja apmeklētāji nav ga-
tavi klausīties klasiskās ekskursijas, 
viņiem gribas mazliet atraktīvāk iepa-
zīt Raiņa dzīvi.”

Projekta gaitā tiks īstenotas divas 
lielas ieceres, proti, tiks izveidotas ne-
liela izmēra planšetes “Orientēšanās 
Berķenelē” individuālām ekskursijām 
un vizualizēta Raiņa dzeja. Iesaistīties 
šajā projektā aicināti fotogrāfi  no visas 
Latvijas.

Ko nozīmē “Orientēšanās Berķene-
lē”? Fotogrāfi  tiek aicināti apmeklēt 
Raiņa māju Berķenelē, meklēt un no-
fotografēt interesantas detaļas telpu 
iekšpusē vai ārpusē. Rezultātā taps 
vairāku sarežģītības pakāpju planše-
tes, kopumā 100 gabali. Uz katras A4 
formāta planšetes būs 4 - 5 fotogrāfi -
jas, kurās redzamās detaļas muzeja 
apmeklētājiem vajadzēs atrast un at-
pazīt. Padomāts arī par mazākajiem 
muzeja viesiem, kuru vajadzībām tiks 

fotografēti lielāki objekti, piemēram, 
vērpjamais ratiņš, pulkstenis u.tml., 
lai bērni var viegli noorientēties un sa-
prast, kur šis priekšmets meklējams, 
stāsta Ilze. Savukārt tiem, kas vēlas 
lielāku grūtības pakāpi, tiks piedāvāts 
atpazīt pavisam smalkas detaļas, pie-
mēram, mēbeļu vai ēku fragmentus 
utt. Viss materiāls tiks sagatavots uz 
oktobra vidu, kad Raiņa mājā Berķe-
nelē būs sezonas noslēgums un varēs 
izmēģināt jaunās planšetes dzīvē. Šīs 
fotogrāfi jas jāiesūta līdz 1. augustam. 

Savukārt otra iecere ir vēl rado-

šāka, jo aicina fotogrāfus vizualizēt 
fotogrāfi jā kādu no Jāņa Raiņa dzejo-
ļiem. “Tā kā Rainis Berķenelē pava-
dījis savu bērnību, tad šim projektam 
izvelēti tieši tie dzejoļi, ko viņš veltījis 
bērniem. Pašlaik atlasīti 24 dzejoļu ci-
tāti, kuriem fotogrāfi  aicināti iepriekš 
pieteikties, lai veidotu tiem fotovizu-
alizāciju,” stāsta projekta autore. Fo-
togrāfi jas jāiesūta līdz 15. augustam. 
Tās tiks drukātas liela izmēra (50x70), 
tāpēc fotogrāfi jām jābūt labai izšķirt-
spējai un vēlams horizontālam formā-
tam. Fotogrāfi jas var būt krāsainas 

un melnbaltas. Ilze Onzule pieļauj, ka 
fotogrāfi em var būt īpaši mīļi arī kādi 
citi Raiņa dzejoļu fragmenti, kurus vi-
ņi vēlas vizualizēt, šajā gadījumā sava 
izvēle jāsaskaņo ar projekta vadītāju. 
Rezultātā taps 20 planšetes, uz katras 
būs fotogrāfi ja ar autora vārdu un tai 
atbilstošais Raiņa dzejolis. 

Planšetes varēs izvietot gan telpās, 
gan ārā, izmantot kā uzskates mate-
riālu muzejpedagoģijas stundās skolē-
niem. Tas plānots izstādīt Raiņa mājā 
Berķenelē, kā arī citos muzejos. 

Svētdien, 5. jūlijā, Raiņa mājā Berķe-
nelē notika Ogres fotokluba un „Ezer-
zemes – F” fotogrāfu tikšanās, kurā 
piedalījās arī fotogrāfi  no Krāslavas, 
Rīgas un Naujenes. Šīs tikšanās laikā 
tapa pirmās fotogrāfi jas orientēšanās 
planšetēm.

Fotogrāfi jas var sūtīt uz e-pastu: rai-
nis2020@inbox.lv, vairāk informāci-
jas par projektu: Ilze Onzule, tālrunis 
29252443.

Projektu fi nansiāli atbalsta Latga-
les reģiona attīstības aģentūra, Valsts 
kultūrkapitāla fonds un A/S Latvijas 
valsts meži. 

Fotogrāfi jas var sūtīt uz e-pastu: tāl-
runis uzziņām 29252443.

Ēriks Rācenis 
Inese Minova

Fotogrāfi jas tapšanas stāsts Naujenē
Viens klikšķis un foto gatavs! Tā ar 

mūsdienu digitālajām tehnoloģijām ik-
viens var ātri tikt pie fotoattēla, taču 
agrāk bija jāiziet daudz garāks un sa-
režģītāks ceļš. Par to stāsta jaunā iz-
stāde “Melns. Balts. Krāsains”, kas at-
klāta Naujenes kultūras centrā.

Naujenes pagasta foto entuziasti ir 
sarūpējuši izstādei foto tehniku, kas 
agrāk tika izmantota fotogrāfi ju izga-
tavošanā, dažādus fotoaparātus un arī 
interesantas fotogrāfi jas.

Stāstot par izstādes tapšanas ideju, 
Naujenes KC vadītāja Olga Kuzmi-
na atzīst, ka Naujenes pagastā ir ļoti 
daudz cilvēku, kam patīk fotografēt, 
turklāt daudzi savu aizraušanos ar fo-
tografēšanu uzsākuši pirms daudziem 
gadiem, kad vēl nebija pieejamas mūs-
dienu tehnoloģijas, kas atvieglo darbu, 

bet bija pašiem jāprot attīstīt fi lmiņas 
un izgatavot fotogrāfi jas.  

Olga Kuzmina izstādei sarūpējusi 
savu pirmo fotoaparātu, ko saņēmusi 
dāvanā 17 gadu vecumā. Ar šo “ziepju 
trauku” sākusies viņas lielā aizrauša-
nās ar fotografēšanu. Vēlāk sekojusi 
jau daudz nopietnāka fototehnika, ar 
kuru viņa strādā joprojām.

Daļu eksponātu izstādei piedāvājis 
vietējais iedzīvotājs Aleksejs Golubevs, 
kurš kopā ar dzīvesbiedri Natāliju ag-
rāk aizrāvies ar fotografēšanu. Alek-
sejs atzīst, ka ar fotoaparātu vairāk 
darbojusies tieši viņa sieva, bet pašam 
paticis attīstīt fotofi lmiņas un izgata-
vot fotogrāfi jas savā mini fotolabora-
torijā. No tiem laikiem darba kārtībā 
saglabājusies visdažādākā tehnika, 
kas tika izmantota fotogrāfi ju izgata-
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vošanā.  
Pašam sava fotolaboratorija mājās 

savulaik bijusi arī fotostudijas «Ezerze-
me-F» vadītājam Linardam Onzulam. 
Viņš pajoko, ka fotogrāfi ju tapšanas 
procesā neiztika bez sarkanā luktura, 
kas radīja romantisku noskaņu. Taču 
tieši sarkanā gaisma ir vienīgā, kurā 
var darboties ar fotomateriāliem, neko 
nesagaismojot. Linards Onzuls izstā-
dei sarūpējis fotoaparātus, ar kuriem 
pats uzsācis savas fotogrāfa gaitas.  

Viņš stāsta, ka izstādē var aplūkot 
daudz dažādu fotoaparātu no pagājušā 
gadsimta, no kuriem vecākie ir “Sme-
na” sērijas fotoaparāti. Kad krita t.s. 
“dzelzs priekškars” un bija iespēja ap-
meklēt ārzemes, Latvijā parādījās arī 
pirmie ārvalstīs ražotie fotoaparāti. 
Visi izstādes eksponāti atspoguļo kādu 
noteiktu vēstures posmu fotogrāfi jas 
attīstībā un fotogrāfi jas vēsturē kā 
tādā.  

Linards Onzuls savas fotogrāfa gai-
tas uzsācis ar fotoaparātu “Smena 
8”. Vēlāk viņam kaimiņš uzdāvinājis 
fotoaparātu “Smena 2”, tiesa tas bi-
jis izjaukts. “Nebiju slinks, toreiz, vēl 
skolnieks būdams, aizbraucu uz Rīgu, 

atradu darbnīcu, kur to sataisīja. Man 
ar to sanāca krietni labākas bildes, 
nekā ar modernāku aparātu. Un tikai 
krietni vēlāk es literatūrā atradu infor-
māciju, ka vecajai “Smenai 2” objektīvs 
bija no stikla lēcām, bet “Smenai 8” jau 
no plastmasas lēcām. Tas palētināja 
ražošanu, bet arī atsaucās uz kvalitāti,” 
stāsta Linards Onzuls. Pirmo pieredzi 

viņš guvis tieši ar fi lmiņu fotoaparā-
tiem, viens no tādiem viņam joprojām 
ir darba gatavībā ar fotofi lmiņu iekšā, 
jo ar to eksperimentēt patīk Linarda 
dēlam Mārtiņam. Taču mūsdienās Li-
nards strādā ar digitālo tehniku. Izmē-
ģinājis dažādus fotoaparātus, Linards 
Onzuls var droši apgalvot, ka lai arī cik 
laba būtu fototehnika, rezultāts ir at-

karīgs no fotogrāfa prasmes to lietot un 
spējas saskatīt caur objektīvu īsto kad-
ru. Savukārt fotoaparāts ir tikai rīks 
mērķa sasniegšanai. 

Naujenes kultūras centra apmek-
lētāji var aplūkot arī fotogrāfa Ģirta 
Dreimaņa personālizstādi “Viss par… 
Roņiem”, kas veltīta Valsts robežsar-
dzes 100. gadadienai. Ģirts Dreimanis 
ir robežsargs, kas brīvajā laikā aizrau-
jas ar fotografēšanu. Gadu gaitā viņam 
ir iekrājušās fotogrāfi jas no starptau-
tiskajām taktiskajām mācībām “Ro-
nis”, kas 11 gadus pēc kārtas tika rīko-
tas Ventspilī un Liepājā.

Pateicoties fotostudijas «Ezerzeme-
F» vadītāja Linarda Onzula draudzībai 
ar fotogrāfi ju autoru, izstāde atceļojusi 
uz Latgali, kur sākotnēji atradās Valsts 
Robežsardzes koledžā Rēzeknē, bet nu 
ir nonākusi Naujenes Kultūras centrā. 
Linards Onzuls uzsvēra, ka izstādes 
apmeklētājiem ir iespēja redzēt ne ti-
kai jūru, kas atrodas tālu no mums, bet 
arī visai retus kadrus, kas ikdienā ne-
vienam nav pieejami. Šo izstādi varēs 
aplūkot līdz 3. augustam.

Inese Minova 

Ģimene atjaunoja krucifi ksu sava dzimtā ciema piemiņai 
Buļu ciemā Naujenes pagastā nu-

pat iesvētīts jauns granīta krucifi kss, 
ko Dieva godam un sava dzimtā Buļu 
ciema piemiņai izveidojuši vietējie ie-
dzīvotāji Jānis Buls kopā ar savām 
māsām Ritu Kecu un Regīnu Smukšu. 
Galvenokārt ģimene darbu paveikusi 
par saviem līdzekļiem, krucifi ksa izvei-
dei ziedojuši arī vietējie pagasta ļaudis. 

Krucifi kss šajā vietā atradies arī ie-
priekš, bet bija veidots no koka. Pēc no-
stāstiem, to pēc Pirmā pasaules kara 
te uzstādījuši poļi, kuriem tuvumā at-
radušies kapi. Krucifi kss gan atradies 
vietā, kur tagad kuplo ceriņu krūmi, 
taču Buļu ciema iemītnieks Antons 
Buls ar māsu Teklu pirms daudziem 
gadiem krucifi ksu pārcēlis dažus met-
rus tālāk, kur tas atrodas pašlaik, uz 
vietējā iedzīvotāja Vladimira Osecka 
zemes. Jānis atzīst, ka kaimiņš nav ie-
bildis, ka krucifi kss tiks atjaunots un 
arī turpmāk greznos viņa īpašumu.

Turpat netālu atrodas Jāņa Bula 
dzimtās mājas, tāpēc krucifi ksa klāt-
būtni viņš atceras no bērna kājas. 
Doma, ka vajadzētu atjaunot koka 
krustu, urdījusi jau labu laiku. Pārlie-
cību guvis, izbraucot no Višķiem līdz 
Aglonai, kur ceļu rotā vairāki krucifi k-
si. Aprunājies ar māsām un guvis iece-
rei atbalstu.  

Buļu ģimenē allaž tikušas piekoptas 
kristīgas tradīcijas, kuras ģimene vē-
las saglabāt un nodot tās jaunajai pa-
audzei. Jānis domā, ka tagad pie krus-

ta varēs notikt arī tradicionālie Maija 
dziedājumi, kad ticīgie skaita lūgšanas 
un dzied dziesmas par godu Svētajai 
Marijai. Turklāt krusts izdevies ļoti va-
rens un līdzīgs altārim, pie kura varētu 
arī notikt īsti dievkalpojumi. 

Sākumā bijusi doma veidot koka 
krustu, taču padomājis, ka trīsdesmit 
gadu laikā tas sapūs, un nav zināms, 
vai to kāds nākotnē atjaunos. Tāpēc no-
lēmuši veidot fundamentālu krucifi k-
su, kas paliks nākamajām paaudzēm. 
Talkā nāca kapu pieminekļu meistars 
Juris Sorokins Maļinovā, kurš pats ir 

katolis un bērnību pavadījis Naujenes 
pagastā blakus baznīcai. Meistars uz-
gājis īpašas nokrāsas akmeni ar sarka-
niem lāsumiem, kas viņaprāt simboli-
zē Jēzus asinis uz krusta.  

Darbi sākās maijā un ritējuši ļoti rai-
ti, atzīst Jānis. Lai arī krucifi kss jau 
iesvētīts, tā apkārtnes labiekārtošana 
turpinās. Jānis noskaņots jau šogad 
pats izgatavot pāris solus, kur cilvē-
kiem apsēsties, kā arī plāno iestādīt 
aiz krucifi ksa dažas tūjas. Savukārt 
uz krucifi ksa pamatnes tiks iegravēts 
tā uzstādīšanas datums un uzraksts 

“Buļu ciemam”.
Par paveikto darbu Jānim esot liels 

gandarījums: “Brauc garām un prie-
cājies.” Jānis Buļu ciemā dzīvo visu 
mūžu, izpētījis vecos dokumentos, ka 
Buļu ciems tika izveidots 19. gadsim-
tā. Senos laikos ciemā atradies ebreju 
krogs un pat skola. Pirmā pasaules 
kara laikā te atradušies poļu kapi, bet 
netālu no viņa mājām bijis karjers, 
no kura ņemta smilts Lociku lidlauka 
būvniecībai. Izpētot vecās kartes, uzzi-
nājis, ka Buļu ciemā atradās 20 mājas, 
tagad palikušas vairs tikai 13 mājas. 
Pēc 2018. gada tautas skaitīšanas da-
tiem ciemā deklarēti 20 iedzīvotāji.

Pats Jānis ir devies pelnītā atpūtā, 
iepriekš strādājis gan Daugavpils au-
tokombinātā, gan par ugunsdzēsēju 
pagastā un apdrošināšanas kompāni-
jā. Pašlaik viņš turpina atjaunot savu 
tēva māju cerībā, ka šeit dzīvos viņa 
bērni. Abiem ar sievu Ināru ir divi dēli, 
vecākais Jānis mācas Daugavpils teh-
nikumā, bet jaunākais Edgars uzsāks 
mācības 10. klasē 12. vidusskolā. Abi 
dēli spēlē futbolu, pārstāv novadu da-
žādās sacensībās. 

Uz Buļu ciemu atgriezies dzīvot viņa 
māsas dēls, dzīve turpinās. Jānis ir 
pārliecināts, ka Buļu ciems neizmirs, 
bet pamazām atdzims. 

Inese Minova 

 Māja grāmatā un grāmata mājā
Cik daudziem no mums mājās ir 

grāmatas un cik bieži mēs tās lasām? 
Par šiem jautājumiem liek aizdomāties 
ceļojošā izstāde-instalācija “Māja grā-
matā - grāmata mājā”, ko Raiņa mājā 
Berķenelē atklājis Šveices birojs Dau-
gavpilī. Izstāde izveidota sadarbībā ar 
Šveices vēstniecību Latvijā. 

Šveices birojs Daugavpilī darbojas 
jau divdesmit gadus un īsteno dažā-
dus kultūras projektus, bet beidzama-

jos gados veido pārvietojamas izstādes 
instalācijas, lai uzrunātu pēc iespējas 
plašāku cilvēku loku. 

Pati instalācija ir improvizēts divstā-
vu koka namiņš, kam blakus atrodas 
simbolisks koks. Mājas otrajā stāvā 
gultā guļ meitene ar grāmatu rokā, vi-
ņas istabā vienīgie interjera priekšme-
ti ir lampa un sienas pulkstenis. 

Mājas pirmajā stāvā savirknētas 
dažādas grāmatas, kuru autori galve-

nokārt ir Šveices klasiķi. Goda vietā 
ir Jāņa Raiņa grāmata “Kastaņola”, 
kurā Rainis raksta savas atmiņas par 
emigrācijas gadiem Šveicē. Izstādes 
apmeklētāji var aplūkot arī bilžu albu-
mus ar skaistajām Šveices ainavām un 
dizaina izdevumus, kas iepazīstina ar 
šveiciešu mājokļu iekārtojumu.  

Instalācijas idejas autore, Šveices 
biroja Daugavpilī pārstāve Elīna Hrš-
čanoviča, stāstot par izstādes koncep-

ciju, aicina aizdomāties par grāmatas 
nozīmi savas mājas interjerā. Viņa ir 
piemeklējusi arī atbilstošu literatūru, 
kurā daudz uzmanības veltīts mājokļu 
aprakstam. Arī Jānis Rainis savā grā-
matā “Kastaņola” esot smalki aprakstī-
jis vidi un māju, kurā dzīvoja svešumā. 

Elīna Hrščanoviča atzīst, ka pašlaik 
internetā kļuvis moderni rādīt savus 
mājokļus pēc remonta, aicināt ciemos 
fi lmēšanas grupas. Viņa dažkārt mēdz 
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Elīna atzīst, ka pandēmijas laikā, 
kad sabiedrībai kļuva aktuāls jautā-
jums, ko iesākt, sēžot mājās, viņa jutu-
sies ļoti komfortabli savās mājās, jo tur 
viņai ir daudz grāmatu, kas ir vislabā-
kais laika kavēklis.   

Viņa ir izlasījusi daudz Šveices auto-
ru darbu, kurus var ieteikt arī citiem 
grāmatu mīļiem. Mazākajiem grāma-
tu lasītājiem noteikti patiks Johannas 
Spiri grāmata “Heidi”, kas stāsta par 
sirsnīgo un zinātkāro meiteni Heidi un 
viņas vectēvu, viņu pieticīgo dzīvesvei-
du un bagāto garīgo pasauli.  

Viena no populārākajām mūsdienu 
autorēm Šveicē ir Milēna Mozere, ku-
ras grāmata “Apkopēju sala” ir iztul-
kota arī latviešu valodā. Tā stāsta par 
kādu sievieti, kura ir ieguvusi vairākas 
augstākās izglītības, bet strādā par 
mājkalpotāju turīgo šveiciešu mājās. 

Ikvienā grāmatā Elīna ir uzgājusi 
Šveicei raksturīgo mājokļu interjera 
aprakstu un atzīmējusi ar sarkanu 
grāmatzīmi, lai izstādes apmeklētā-
jiem būtu vieglāk uziet šos fragmentus 
un izlasīt. 

Elīna uzsver, ka Šveices birojs jau 
iepriekš ir pievērsies mājokļa kultūras 
tēmai, kopā ar Šveices interjera speciā-
listiem ir rīkotas izstādes, lai parādītu, 

kā dzīvo dažādu valstu iedzīvotāji. 
Ar šo instalāciju Elīna vēlas parādīt, 

kā dzīvo cilvēki Šveicē, cik liela ir grā-
matu nozīme viņu dzīvē un kā dažādos 
literatūras avotos ir aprakstītas švei-
ciešu mājas un to interjers.  

Muzeja speciāliste Lilita Slesare 
atzīst, ka sadarbībā ar Šveices biroju 
Daugavpilī Raiņa mājā Berķenelē arī 
iepriekš ir rīkotas līdzīgas izstādes, šī 
ir jau piektā izstāde. Lilita šo sadarbī-
bu uzskata par simbolisku, jo Rainis 
15 gadus pavadīja trimdā Šveicē, tāpēc 
šai valstij esot liela saistība ar latviešu 
literatūras dižgaru Raini. Lilita uzsver, 
ka Elīnas veidotajām instalācijām esot 
daudz zemteksta līdzīgi kā Raiņa dar-
bos, kuros viss nav tik viennozīmīgs. 

Muzeja speciāliste atzīst, ka šī izstā-
de viņu vedinājusi uz jaunām idejām, 
kā instalācija var noderēt atraktīvu 
ekskursiju novadīšanā Raiņa mājas 
apmeklētājiem. Pateicībā par izstādes 
ierīkošanu Raiņa mājā viņa dāvāja tās 
autorei simbolisku Raiņa dzejoļu krā-
juma galveno varoni Lellīti Lolīti.

Inese Minova 

skatīties šīs pārraides un ar interesi 
vēro, vai pēc remonta mājoklī ir pali-
kušas grāmatas. Diemžēl bieži vien 
grāmatas interjerā vairs neatrod, kas 
viņu šokē. Jo īpaši viņu pārsteigusi 
kāda pārraide, kurā dzīvokļa īpašniece 
grāmatas bija paturējusi, taču salikusi 
tās plauktā ar muguriņām uz iekšu, lai 

aprakstītās krāsainās grāmatu mugu-
riņas neradītu dzīvoklī vizuālo troksni 
un nenervozētu saimnieci. “Mani tas 
šokēja un palika atmiņā. Tāpēc gribēju 
redzētajā dalīties ar citiem un novēlēt, 
lai mums visiem šis vizuālais troksnis 
mājās tomēr būtu,”  teica izstādes ide-
jas autore.

Mūsdienu deju kolektīvi ceļ profesionalitātes latiņu
Vairāku mēnešu garumā Daugavpils 

novada mūsdienu deju kolektīvu vadī-
tāji un arī paši dejotāji apmeklēja pro-
fesionālās pilnveides kursus, apgūstot 
laikmetīgās dejas pamatus un kompo-
zīciju, laikmetīgo džeza deju un šova 
deju, ka arī skatuves gaismas. Nodar-
bības vadīja horeogrāfi  Sintija Siliņa, 
Renata Grigianeciene, Liene Bēniņa 
un gaismas mākslinieks Ēriks Krišs 
Vilerts.  

Daugavpils novada kultūras centra 
(DNKC) “Vārpa” Mācību un informā-
cijas centra vadītāja Terēzija Ūbele 
atzīst, ka mācību mērķis bija piesaistīt 
profesionālus pasniedzējus un horeo-
grāfus, lai kolektīvu vadītāji varētu 
pilnveidot profesionālās iemaņas mūs-
dienu deju jomā, kā arī dalīties pie-
redzē ar citiem kolektīviem.  

Lai arī sākotnēji mācības bija pare-
dzētas tikai Daugavpils novada kolek-
tīviem, interesi par tām izrādījuši arī 
citu pašvaldību kolektīvi, tāpēc rezul-
tātā mācībās piedalījās 26 kolektīvu 
vadītāji un dejotāji no Daugavpils no-
vada, Daugavpils pilsētas, Krāslavas, 
Rēzeknes, Vārkavas un Salas novada. 
“Interese bija ļoti liela, piedalījās va-
dītāji, kas jau ilgu laiku profesionāli 
vada kolektīvus, kā arī iesācēji. Kursos 
bija gan teorija, gan prakse,” atzīst T. 
Ūbele.

Mācības tika uzsāktas 18. janvārī, 
bet Covid-19 dēļ ieilga līdz pat jūlijam, 
turklāt daudzas lietas kursu dalīb-
niekiem bija jāapgūst attālināti, taču 
sasniegtais rezultāts patīkami pār-
steidza. Pēdējā nodarbībā 4. jūlijā tika 
apgūta skatuves gaismu izmantošana 
deju uzvedumā, kas kolektīvu vadītā-
jiem ir jauna, bet ļoti svarīga joma. 

Šādas mācības mūsdienu deju kolek-
tīvu vadītājiem ir ļoti nepieciešamas, 

atzīst DNKC «Vārpa» deju ansambļa 
«Līksme» vadītāja Aija Daugele. Reizi 
divos gados novadā notiek mūsdienu 
deju festivāls “Hipeastrs”, kura nori-
se šogad tika atcelta pandēmijas dēļ. 
Šajā  festivālā parasti piedalās arī ko-
lektīvi no citām pašvaldībām un pat 
no kaimiņvalsts Lietuvas, tāpēc ir 
iespēja salīdzinājumā izvērtēt sava 
novada kolektīvu prasmes un sniegu-
mu. “Praktiski mūsu deju kolektīvu 
vadītāji visu apgūst pašmācības ceļā, 
nevienam nav specializētas izglītības 
un šo deju pamatu, tāpēc šādas mācī-
bas ir ļoti nepieciešamas un arī viņiem 
pašiem ir vēlme mācīties. Mums bija 
doma aptvert dažādus mūsdienu deju 
žanrus, lai viņi saprastu, kādā vir-
zienā doties tālāk ar savu kolektīvu. 
Mūsdienu dejas jēdziens ir ļoti plašs, 
tās ir gan ielu dejas, tostarp hip-hop, 
breiks, arī klubu dejas, šova dejas, dže-
za deja. Laikmetīgā deja ir no klasikas  

pamatiem veidota mūsdienu deja. Bija 
svarīgi parādīt kolektīvu vadītājiem šo 
žanru daudzveidību. Līdz šim daudzi 
žanri tika miksēti vienā iestudējumā, 
kas nav pareizi,” saka A. Daugele. Viņa 
domā, ka šo kursu mērķis ir sasniegts, 
iegūtās iemaņas un pieredze ļaus turp-
māk kolektīviem uzstāties ne tikai 
savā novadā, bet arī citviet 

Nodarbībās pasniedzēji mācīja vei-
dot dažādu žanru deju kompozīciju, 
stāstīja par atribūtu izmantošanu šova 
dejā, par tērpu izvēli iestudējumiem un 
daudzas citas vērtīgas lietas. Mācību 
dalībnieki no pasniedzējiem saņēma 
arī vērtīgus video un audio materiālus, 
kas viņiem noderēs darbā ar saviem 
kolektīviem. Nodarbību gaitā kolektī-
vu vadītāji veidoja deju iestudējumus, 
ko varēs izmantot turpmāk savā kolek-
tīvā.

Pašlaik Daugavpils novadā ir asto-
ņi deju kolektīvi, kas izkopj mūsdienu 

deju mākslu, -- Ambeļu KN bērnu mo-
des deju kopa “O.K.DANCE”, Kalkū-
nes pagasta moderno deju kolektīvs 
“Vita of dance”, Nīcgales TN līnijdeju 
grupa “Rodeo meitenes”, Salienas KN 
sporta deju kopa “Cerība”, Salienas KN 
ritma deju grupa “Laimītes”, Salienas 
vidusskolas sporta deju pulciņš, Sile-
nes KN deju grupa “Tornado” un Sile-
nes pamatskolas deju grupa “Tornado-
juniors”. 

Aija Daugele uzsver, ka bija vairāk 
kolektīvu, taču nav speciālistu, kas tos 
varētu vadīt. Tieši tāpēc nodarbībās 
piedalījās arī daži kolektīvu dejotāji, 
kuriem ir vēlme pašiem veidot un va-
dīt mūsdienu deju kolektīvus novadā, 
kā arī turpināt izglītoties šajā jomā.    

Jāteic, ka mūsdienu deja Latvijā ir 
ļoti izplatīta starp amatierdejotājiem, 
pirmsskolas un skolas vecuma bēr-
niem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 
18 gadiem. Mūsdienu deja Latvijā vēs-
turiski attīstījusies no estrādes dejas, 
kas pastāvēja Padomju Savienības 
laikā un vēl ilgi pēc tam, kad, dzelzs 
priekškaram krītot, lēnām sāka iepa-
zīt ļoti dažādo deju. Latvijā ienāca mo-
dernā deja, postmodernā deja, dažādi 
džeza dejas stili, strauji attīstījās ielu 
deju kultūra, savu vietu nezaudēja arī 
t.s. šova deja, kas ir vistiešākā estrādes 
dejas turpinātāja. Spēcīgi un profesio-
nāli Latvijā ienāca un attīstījās laik-
metīgā deja. 

Mūsdienu deju kolektīvu vadītāji ir 
īsti sava darba entuziasti, tāpēc ir ļoti 
svarīgi dot iespēju viņiem pilnveidot 
savas zināšanas un kolektīviem parā-
dīt savu paveikto dažādos pasākumos, 
uzsver A. Daugele. 

Inese Minova
NKC “Vārpa”
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 Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem 
deinstitucionalizācijas projekta ietvaros

Daugavpils novada dienas centrā 
personām ar garīga rakstura traucēju-
miem (turpmāk tekstā – GRT) dienas 
laikā tiek nodrošināta sociālo prasmju 
attīstīšana, izglītošana, brīvā laika pa-
vadīšanas iespējas, ēdināšana, indivi-
duālās konsultācijas, kā arī personas 
un viņu tuvinieku līdzdalība sociālo 
problēmu risināšanā.

Attīstot minētās prasmes, tiek ma-
zināta izolētība un sociālā atstumtība, 
jo deinstitucionalizācijas (DI) projekta 
ietvaros tiek veicināta personas iekļau-
šana sabiedrībā, paplašinot sociālo 
kontaktu loku un paaugstinot dzīves 
prasmju līmeni.

Dienas centra speciālisti, sociālā dar-
biniece Svetlana Ņikitina, kurai ir mil-
zīga pieredze darbā ar GRT personām, 
sociālā rehabilitētāja Terēzija Alek-
sejeva, kurai ir medicīnas darbinieka 
zināšanu un praktiskās pieredzes krā-
jums, saprot mērķa grupas vajadzības 
un saredz situāciju no citas personas 
skatu punkta, spēj ieklausīties un ie-
teikt labākos risinājumus, kā arī elas-
tīgi reaģēt uz izmaiņām. Vienlaikus tā 

ir iespēja izjust gandarījumu situāci-
jās, kad ir izdevies palīdzēt klientam.

 Aprūpētāja Jeļena Makovska cenšas 
atrast kopīgu valodu ar klientiem sa-
dzīves iemaņu apgūšanā, kas padara 
klientus patstāvīgākus.

Autovadītājs Edgars Miglāns pilda 
ne tikai savus tiešos pienākumus, at-
vedot un aizvedot klientus uz dienas 
centru, bet arī izglīto klientus saistībā 
ar autotransportu, kas īpaši patīk jau-
niešiem.

Viss kopumā paveiktais mums vi-
siem dod pārliecību, ka mīts, kas mājo 
sabiedrībā, ka “viņi nav spējīgi patstā-
vīgi dzīvot normāla cilvēka dzīvi un 
pieņemt lēmumus”, nav pieņemams. 
Aktivitātes, kas tiek realizētas dienas 
centrā, pierāda, ka cilvēki ar GRT ir 
spējīgi pieņemt patstāvīgus lēmumus 
un iekļauties sabiedrībā, saņemot ne-
pieciešamo speciālistu atbalstu, aprūpi 
un konsultācijas.

Ārkārtas situācijas laika izaicinā-
jums dienas centra darbiniekus vēl vai-
rāk stiprināja, tika pārskatīti individu-
ālie rehabilitācijas plāni, saplānotas 

aktivitātes līdz gada beigām. Viena no 
šādām aktivitātēm ir sociālo funkcio-
nēšanas spēju uzlabošana, sasaistot ar 
brīvā laika pavadīšanu, tika organizēts 
brauciens uz Līksnas pagasta parku, 
kur izglītojošo programmu piedāvā-
ja sociālā darbiniece Elvīra Vorošena. 

Vislielākais gandarījums darbiniekiem 
ir redzēt neizsakāmu prieku klientu 
acīs.

Informāciju sagatavoja
 Sociālais dienests

Dienas centrs – sadzīves prasmju apgūšana…
Dienas aprūpes centrā personām ar 

garīgas attīstības traucējumiem viena 
no programmām ir galda kultūra, kurā 
iekļautas galda klāšanas un klientu 
apkalpošanas prasmes, dažādu ēdienu 
gatavošana, pienākumu sadale virtu-
vē, ēdiena pareiza pasniegšana, kas 
parasti tiek noslēgta ar garšīga ēdiena 
degustēšanu. Šāda veida nodarbības 
tiek gaidītas, klienti visi tiek nodarbi-
nāti, katram ir, ko teikt un darīt.

Dienas centra darbinieki pēc ār-
kārtas situācijas atcelšanas cenšas 
organizēt nodarbības, fi ziskās aktivi-
tātes svaigā gaisā, kas palīdz saprast 
komandas nozīmi, uztur kognitīvās 
spējas, nodrošina saturīgu brīvā laika 
pavadīšanu, popularizē veselīgu dzīves 
veidu.

Dienas centrā tiek vienlaicīgi no-
drošināta klientu aprūpe, atslogojot 
arī klientu piederīgos no aprūpes pie-
nākumu veikšanas, jo, kamēr klients 

ir dienas centrā, ģimenes locekļi var 
nokārtot savas lietas, pat meklēt dar-
bu, nesatraucoties par sava piederīgā 
drošību un labsajūtu. Sniegts atbalsts, 
nodrošinot iespēju cilvēkam dzīvot ģi-
menē, nevis plānot turpmāk dzīvi ins-
titūcijā.

Ar pakalpojumiem tiek nodrošināti 
arī projekta “Sociālo pakalpojumu at-
balsta sistēmas pilnveide” dalībnieki, 
kuriem tiek piedāvāts pakalpojumu 
klāsts, kas atbilst klientu iespējām un 
vajadzībām. Šos pakalpojumus sniedz 
sociālais darbinieks, psihologs, sociā-
lais rehabilitētājs, speciālais pedagogs, 
fi zioterapeits, logopēds, fi zioterapeits, 
atbalsta persona, asistents. Tiek strā-
dāts pie pakalpojumu klāsta pa plaši-
nāšanas.

Informāciju sagatavoja
 Sociālais dienests

 Ligita Liepiņa pārstāvēs Daugavpils novadu organizācijā SUSTENTO
Šī gada 6. jūlijā notika organizā-

cijas SUSTENTO (Latvijas cilvēku 
ar īpašām vajadzībām sadarbības 
organizācija) pirmā jaunievēlētās 
valdes sēde. Organizācijā darbojas 
55 dalīborganizācijas, pārstāvot vai-
rāk nekā 50 000 cilvēkus ar īpašām 
vajadzībām. SUSTENTO galvenais 
darbības uzdevums  ir  atbalstīt to 
organizāciju darbību mūsu valstī, 
kuru mērķi ir vērsti uz cilvēku ar in-
validitāti un hroniskām saslimšanām 
integrācijas procesa veicināšanu un 
tiesību aizsardzību.

SUSTENTO sastāvā kopš 2017. 
gada iekļāvusies arī Ilūkstes un Dau-
gavpils invalīdu biedrība “Ildra”, 
kuru jaunievēlētajā valdē pārstāvēs 
Ligita Liepiņa - Daugavpils novada 
Sociālā dienesta sociālā darbiniece. 

Par valdes priekšsēdētāju vienbalsī-
gi tika ievēlēta Gunta Anča. Pirma-
jā sēdē tika lemts par valdes locekļu 
funkciju sadalījumu nākotnē, kā arī 
apspriesti aktuāli jautājumi par sa-
darbību ar Latvijas Republikas Saei-
mu, Veselības ministriju, Labklājības 
ministriju, Izglītības un zinātnes mi-
nistriju.

Informāciju sagatavoja
 Sociālais dienests
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2020. gada 25. jūnijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.57 (protokols Nr.93., 2.&), precizēti ar Daugavpils novada 
domes 2020. gada 23. jūlija lēmumu Nr.2276 (protokols Nr.95., 3.&), “Gro-
zījumi Daugavpils novada domes 2019. gada 8. augusta saistošajos no-
teikumos Nr.39 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegša-
nas un uzskaites kārtību Daugavpils novadā””

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās 
daļas 5.punktu un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384 
“Noteikumi  par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģis-
trēšanu” 6.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2019. gada 8. augusta saistošajos 
noteikumos Nr.39 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1.  izteikt saistošo noteikumu 33. un 34. punktu šādā redakcijā:
“32. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu 

pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Daugavpils 
novada attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs. 

“33. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu 
vai naudas sodu: fi ziskām personām – līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām 
personām – līdz  280 naudas soda vienībām.”
1.2.  aizstāt saistošo noteikumu 37. punktā skaitli un vārdu “1. jūnijam” ar 

skaitli un vārdu “31. decembrim”;
1.3.  papildināt saistošo noteikumu 1.pielikuma “Ciemi, uz kuru teritorijās 

esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos saistošajos 
noteikumos noteiktās prasības” 8.punktu ar ciemu “Kooperators”, 11. punktu ar 
ciemu “Eglīte” un ciemu “Vasarnīcas”;
1.4.  svītrot saistošo noteikumu 1.pielikuma “Ciemi, uz kuru teritorijās 

esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos saistošajos 
noteikumos noteiktās prasības” 11. punktā ciemu “Stropi”;
1.5.  izteikt saistošo noteikumu 4.pielikumu šādā redakcijā:

“4.pielikums
Daugavpils novada domes 

2019. gada 8. augusta 
saistošajiem noteikumiem Nr.39 

(protokols Nr.67., 2.&)
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums

1. Objekta adrese ____________________________________________________

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits _________________________________

3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits __________________________

4.  Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?
□ ir  □ nav

4.1. esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī 
_______m3;
4.2. izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī 
______ m3.

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam 
jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos):
□ Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notek-
ūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī
□ Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek nova-
dīti caur speciāli ierīkotu infi ltrācijas sistēmu (fi ltrācijas laukiem, apakšzemes fi ltrē-
jošām drenām, smilts grants fi ltriem, fi ltrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts 
atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
□ Notekūdeņu krājtvertne, kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu 
dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.
□ Cits __________________________________________________________________
(Lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)
□ Objektā nav decentralizētas kanalizācijas sistēmas.

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?
□ Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu no-
drošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas 
sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
□ Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
□ Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem, pagasta 
pārvaldei, pašvaldības aģentūrai
□ Netiek nodrošināta

7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizē-
jais izvešanas biežums:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x 2 mēnešos
□ 1 x ceturksnī
□ 1 x 6 mēnešos
□ 1 x gadā un retāk

8. Krājtvertnes tilpums  (m3) :   _____ 
(lūdzu norādīt  notekūdeņu krājtvertnes, kurās  uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, tilpu-
mu kubikmetros).

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tām:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x ceturksnī
□ 1x gadā
□ retāk nekā 1x gadā

10. Kad veikta iepriekšējā apkope?___________________________________
(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

11. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
□ jā (Ja atbilde ir “jā”, lūdzu, atbildiet uz 11. jautājumu.)
□ nē 
 Ja atbilde ir “nē”, lūdzu, norādīt iemeslu:  _____________________________________

12. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?  
□ 2020. gada laikā
□ 2021. gada laikā
□ 2022. gada laikā
□ 2023. gada laikā

13. Kontaktinformācija saziņai:                                                                                                                                         
  Tālrunis ________________________
e-pasta adrese ___________________________________________.
□  Apliecinu, ka apliecinājumā noradītā informācija ir patiesa un pilnīga
□  Apliecinu, ka iepazinos ar reģistra uzturētāja personas datu apstrādes politiku 
un  esmu informēts, ka saistībā ar  manu iesniegto iesniegumu tiks apstrādāti mani 
personas dati.

Datums  _________________________________
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds 
__________________________________
               (personiskais paraksts)

1. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sesta-
jā daļā noteiktajā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2020. gada 25. jūnija saistošajiem noteiku-

miem Nr.57 “Grozījumi Daugavpils novada domes 2019. gada 8. augus-
ta saistošajos noteikumos Nr.39 “Par decentralizēto kanalizācijas pa-

kalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils novadā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2017. 
gada 27. jūnija noteikumus Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kā arī sakarā ar Administra-
tīvās atbildības likuma spēkā stāšanos 2020. gada 1.  jūlijā.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz precizējumus piemērojamo administratīvo 

sodu apmēros atbilstoši Administratīvās atbildības likuma nosacījumiem. 
Ar saistošajiem noteikumiem  tiek pagarināts termiņš līdz kuram iesniedz 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. Ar saistošajiem 
noteikumiem tiek precizēts ciemu saraksts, uz kuru teritorijās esošām decen-
tralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos saistošajos noteikumos 
noteiktās prasības, kā arī tiek precizēts decentralizētās kanalizācijas sistē-
mas reģistrācijas apliecinājuma saturs (4.pielikums).

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanas fi nansiālā ietekme uz pašvaldības bu-

džetu netiek prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš-

valdības teritorijā
Saistošo noteikumu mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteiku-

mu tiesiskais regulējums, ir Daugavpils novadā esošo decentralizēto kanali-
zācijas sistēmu īpašnieki un valdītāji.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu no-
drošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzla-
bos pakalpojumu pieejamību, kvalitāti u.c.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Jaunas institūcijas veidošana noteikumu ieviešanai nav nepieciešama. 

Saistošo noteikumu administrēšana tiks īstenota jau iepriekš saistošajos no-
teikumos paredzētajā kārtībā. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošos noteikumus izstrādāja darba grupa, kurā tika iekļauti atbildī-

gie speciālisti.
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I Z S O L E S

Izsākam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Kapusvētki Daugavpils novada draudžu kapsētās
 Līksnas draudzes kapos

1. augustā, plkst. 13.00 Patmaļu kapos (ar Sv.Misi);
8. augustā, plkst. 12.00 Mišteļu kapos (ar Sv. Misi).

Višķu draudzes kapos
2. augustā plkst. 14.00 Ambeļu kapos;

16. augustā plkst. 13.00 Višķu kapos.
Demenes pagasta kapos

1. augustā plkst. 12.00 Faļtopu kapos;
22. augustā plkst. 12.00 Pakapiņu kapos.
Nīcgales pagasta kapos

2. augustā, plkst. 12.00 Sv. Mise Nīcgales Dievmātes dzimšanas Romas ka-
toļu baznīcā, pēc tās kapusvētki draudzes kapos. 
Spruktu Sv. Antona Romas katoļu draudzes kapos

2. augustā, plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, 
                                       pēc Sv. Mises kapusvētki Spruktu kapos;
8. augustā, plkst. 13.00 Spruktu komunālajos kapos;  
9. augustā, plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem;

22. augustā, plkst. 13.00 Rudānu kapos; 
23. augustā, plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem.
Sventes draudzes kapos

8. augustā  plkst. 16.00 Lauka kalna kapos.
Vecsalienas  pagasta kapos
15. augustā plkst. 11.00 Vecsalienas Sīķeļu kapos.

Mūžībā aizgājuši 
Dubnas pagastā 

Terēzija Verze (1953. g.)
Kalkūnes pagastā 

Ignatijs Parfenovs (1938. g.)
Kalupes pagastā

Pēteris Dauksts (1951. g.)
Anatolijs Ņikitins (1942. g.)

Laucesas pagastā
Jānis Kondrovskis-Kudrjavskis 

(1935. g.)
Līksnas pagastā

Emīlija Malnača (1924. g.)
Naujenes pagastā

Ēvalds Orbidāns (1965. g.)
Aleksandrs Ševčuks (1939. g.)

Salienas pagastā
Aleksandrs Zinkevičs (1972. g.)

Skrudalienas pagastā
Solomeja Kravčika (1929. g.)
Jevtihijs Pavlovs (1962. g.)

Sventes pagastā
Vitālijs Zagorskis (1976. g.)

Tabores pagastā
Fevronija Kazakova (1936. g.)

Vaboles pagastā 
Mihails Karpovs (1958. g.)
Ernests Audzers (1944. g.)

Vecsalienas pagastā 
Alvīne Abramenko (1941. g.)

 2020. gada 2. septembrī plkst. 
09.00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots nekustamais īpašums 
„Augstumi” ar kadastra numuru 
4492 002 0820, kas satāv no būves ar 
kadastra apzīmējumu 4492 002 0820 
001 un zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4492 002 0820  (0.1028 
ha platībā) un atrodas Tabores pa-
gastā, Daugavpils novadā.  

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
1336 euro.

2020. gada 2. septembrī plkst. 
09.30 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots nekustamais īpašums   
Krasta ielā 7, Kalupē, Kalupes pagas-
tā, Daugavpils novadā ar kadastra 
numuru 4462 003 0494, kas sastāv 
no zemes vienības ar apzīmējumu 
4462 003 0494   (1111m2 platībā) un 

vienas vienstāva dzīvojamās mājas  
kadastra apzīmējumu 4462 003 0494 
001 ar  4 dzīvokļiem, kopējā platību 
326.39 kv.m

Objekta sākotnējā cena –  3536.00  
euro.

Iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu EUR 14.00 (četrpadsmit euro 

00 centi) un nodrošinājumu 10% ap-
mērā no izsolāmā nekustamā īpašu-
ma sākumcenas.

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

Daugavpils novadā turpina apkarot latvāņus
Daugavpils novadā vairāku pagastu 

teritorijā ir uzsākta latvāņu apkaro-
šana. Saskaņā ar Daugavpils novada 
domes latvāņu ierobežošanas pasāku-
mu organizatorisko plānu ir noslēgts 
līgums ar SIA “ARVORE” par latvāņu 
izplatības ierobežošanu pašvaldībai 
piekrītošās zemes vienībās Višķu, Me-
dumu, Laucesas, Naujenes, Biķernie-
ku un Ambeļu pagastos (kopumā 42 
zemes vienības, kur latvāņu aizņemtā 
platība ir ap 16 ha). Pirmie pasākumi 
– latvāņu pļaušana vai iznīcināšana 
ar integrēto augu aizsardzības meto-
di – jau veikti Laucesas, Medumu un 
Naujenes pagastā, bet pašlaik norit 
Višķu pagastā. Invazīvais augs tiek 
iznīcināts, pielietojot integrēto metodi, 
proti, augi tiek apsmidzināti ar spe-
ciāliem herbicīdiem, kā arī tiek pļau-
ti un cirsti. Līdz rudenim minētajās 
teritorijās nedrīkst pieļaut latvāņu 
ziedēšanu, jo tā seklas spēj izplatīties 
lielos daudzumus un saglabā dīgtspēju 
līdz 10 gadiem. Šogad apstrādātajās 
teritorijās latvānim vairs nevajadzētu 
atjaunoties, atzīst pašvaldības Dabas 
resursu nodaļas vadītāja Jolanta Bāra. 

Pēc Valsts augu aizsardzības dienes-
ta datiem, kopsummā Daugavpils no-
vadā privātpersonām vai juridiskām 
personām piederošajās zemēs latvā-
ņi aizņem kopumā ap 195 ha zemes. 
Pašvaldībai piederošajos īpašumos 
bija reģistrēti ap 89 ha ar latvāņiem 
invadētas zemes, taču pērn pašvaldī-

bas zemes lietu speciālisti, apsekojot 
latvāņu skartās platības, secināja, ka 
vairākās reģistrētajās platībās latvāņi 
ir iznīdēti un ir sastopami vairs tikai 
35 ha zemes.

Daugavpils novada dome jau pirms 
diviem gadiem ir izstrādājusi latvāņu 
ierobežošanas pasākumu organizato-
risko plānu, kura gaitā ir apsekotas 
latvāņu skartās platības, bet šogad 
budžetā paredzēti līdzekļi arī latvāņu 
apkarošanas pasākumu īstenošanai. 
To, ka latvāņi invadētajās teritorijās 
iznīks uzreiz pēc pasākumu īstenoša-
nas, garantēt tomēr nevar, taču jeb-
kurā gadījumā šie pasākumi būtiski 
samazinās latvāņu platības, atzīst Jo-
lanta Bāra. 

Viņa uzsver, ka ļoti būtiski ir arī tas, 
lai latvāņu apkarošanas pasākumus 
īstenotu arī privāto zemju īpašnieki, 
pretējā gadījumā pašvaldības veik-
tais darbs var izrādīties veltīgs. Tāpēc 
turpmāk plānots arī strādāt ar īpašnie-
kiem, kuru zemes invadētas ar latvā-
ņiem.  

Saskaņā ar Augu aizsardzības liku-
mu un Invazīvo augu sugu izplatības 
ierobežošanas noteikumiem, valsts 
līmenī tiek noteikti invazīvo augu su-
gas – Sosnovska latvāņa – izplatības 
ierobežošanas pasākumi, tā iznīcinā-
šanas kārtība un metodes. Tāpat tajos 
noteikta kārtība, kādā zemes īpašnieki 
sniedz informāciju par latvāņa izplatī-
bu zemes lietošanas mērķu grupās, un 

informācijas saturu, kas ir brīvi pieej-
ams sabiedrībai, kā arī darba aizsar-
dzības prasības, veicot latvāņa izplatī-
bas 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.

Ikviena zemes īpašnieka pienākums 
ir rūpēties ne tikai par sev piedero-
šo zemes īpašumu, bet arī nepieļaut 
invazīvo augu sugu izplatību ārpus 
sava īpašuma. Ikvienam īpašniekam 
ir jāziņo Valsts augu aizsardzības die-
nestam, kādi pasākumi notiek cīņā ar 
latvāņu aizaugušajām teritorijām, kā 
arī jāsniedz informācija par latvāņu 
atradņu paplašināšanos vai samazinā-

šanos. Zemes īpašnieki var vērsties arī 
pašvaldībā pēc konsultācijas par iespē-
jamiem pasākumiem latvāņu izplatī-
bas ierobežošanā. 

Jāatgādina, ka padomju gados lat-
vāņi Latvijā tika ievesti kā kultūraugi, 
kurus tika paredzēts izmantot skāb-
barībai liellopu fermās. Vairāku gadu 
desmitu laikā šis augs izplatījies sav-
vaļā. Šo augu sula satur vielas, kas ul-
travioletā starojuma iedarbībā var ra-
dīt ādas apdegumus. Latvānis ir grūti 
iznīdējams, tā sēklas saglabājas aug-
snē ilgstoši. Lauksaimniecībai derīgo 
zemju, kur ieviesies latvānis, izmanto-
šana ir apgrūtināta, bet īpaši sarežģīti 
ir panākt šī invazīvā auga iznīdēšanu 
ūdeņu krastos, ceļmalās, pamestās un 
degradētās teritorijās.

Inese Minova



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S www . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2020. gada 30. jūlijs 15

Vecsalienas pils iemūžināta mākslas darbos 

Šogad Vecsalienas (Červonkas) pils 
svin 150 gadu jubileju, kam par godu 
17. jūlijā notika mākslas plenērs, pul-
cinot māksliniekus no Daugavpils, 
Līvāniem un Rīgas, kuri savos darbos 
iemūžināja pili un tās apkaimi.  

Pasākuma koordinatore, Salienas 
pagasta kultūras nama vadītāja Jeļe-
na Ondzule pastāstīja, ka plenērā 
piedalījās 13 mākslinieki, galveno-
kārt sava aroda profesionāļi. Plenēra 
dalībniekiem sākumā tika organizēta 
neliela ekskursija, ļaujot iepazīt pils 
arhitektūru, vēsturi un tās gleznai-
no apkārtni, radot iedvesmu darbam 
plenērā. 

Dienas gaitā katrs plenēra dalīb-
nieks radīja vienu gleznu sev tīkamā 
tehnikā – eļļa, akrils, grafi ka un vas-
ka krītiņi. Jeļena atzīst, ka ikviens 
darbs ir interesants, paužot māks-
linieka īpašo redzējumu un atklājot 
Vecsalienas pili no dažādiem rakur-
siem. Vairāki mākslinieki savus dar-
bus ir uzdāvinājuši pilij. 

Paralēli norisinājās arī meistarkla-
se ikvienam, kas vēlējās izmēģināt 
sevi mākslinieka lomā. Tās dalībnie-
kiem bija dots uzdevums uzgleznot 
pils naksnīgo ainavu. 

22. jūlijā Vecsalienas muižas 
pilskunga ēkā tika atklāta plenēra 

mākslas darbu izstāde, kurā var ap-
lūkot visus plenēra laikā tapušos dar-
bus, to autori ir Mihailas Kuļgajevs 
(Līvani), Svetlana Kuļgajeva (Līva-
ni), Maksims Kuļgajevs (Daugavpils), 
Jūlija Kuļģajeva (Daugavpils), Anas-
tasija Kuļgajeva (Daugavpils), Ināra 
Petruseviča (Daugavpils), Natālija 
Marinoha (Daugavpils), Olga Fišere 
(Daugavpils), Lelde Kundziņa (Dau-

gavpils), Elīne Buka (Rīga), Larisa 
Jefi mova (Daugavpils), Jeļena Po-
žarska (Saliena) un Jelena Ondzule 
(Daugavpils).

Izstādē var aplūkot arī meistarkla-
sē radītās pils nakts ainavas. 

Pasākuma laikā tika sumināti arī 
Vecsalienas pils jubilejai veltītā bēr-
nu un jauniešu zīmējumu konkursa 
„Vecsalienas muižas skaistums” da-

lībnieki Vasilisa Aļošina, Andris Po-
žarskis, Ksenija Ondzule, Rolands 
Mačanovskis, Darija Požarska un 
Evelīna Kursīte, kuri zīmēja viņu-
prāt skaistāko „kadru” muižas pilī 
vai pils parkā.

Izstādes atklāšanā klātesošos svei-
ca Tabores pagasta deju klubs Jeļe-
nas un Vjačeslava Pasternaku vadī-
bā, savukārt jauniešu deju biedrība 
“SOULDANCE” klātesošajiem nova-
dīja meistarklasi „Vēsturisko Deju 
pirmie soļi”, bet Latgales dizaina 
biedrība aicināja piedalīties suvenīru 
– magnētu veidošanas darbnīcā. 

Plenēra un konkursa darbus būs 
iespējams apskatīt līdz 30. augustam 
Vecsalienas muižas pilī.

Jeļena Ondzule domā, ka šāds ple-
nērs varētu kļūt par jauku tradīciju 
un notikt katru vasaru vairāku dienu 
garumā, jo novadā ir ļoti daudz arī 
citu skaistu vietu, ko mākslinieki va-
rētu iemūžināt savos darbos. 

Inese Minova 
Jeļena Ondzule

Maļinovas pagasta iedzīvotāja Staņislava Ņesteroviča svin 100 gadu jubileju
20. jūlijā savu 100 gadu jubileju no-

svinēja Staņislava Ņesteroviča, kuru 
sveikt šajā skaistajā gadadienā ap-
sveikt bija ieradies Daugavpils nova-
da pašvaldības priekšsēdētājs Arvīds 
Kucins, Maļinovas pagasta pārvaldes 
vadītājs Arkādijs Karņickis un Dau-
gavpils novada Sociālā dienesta Soci-
ālo pakalpojumu daļas vadītāja Vija 
Sibirceva. Viesi jubilārei pasniedza 
dāvanas un vēlēja stipru veselību.

Staņislava izaudzinājusi četrus 
bērnus – divus dēlus un divas mei-
tas. Jubilārei ir 10 mazbērni un divi 
mazmazbērni. Dzīvē ir nācies redzēt 
daudz, jo ilgajā mūžā pārdzīvots gan 
karš, gan arī citas grūtības. Daudzus 
dzīves gadus viņa bija strādājusi 
kolhozā. Taču, ciemiņiem ierodoties, 

Staņislava pārsteidz ar savu dzīves-
prieku – viņa smaida, sirsnīgi patei-
cas par izrādīto uzmanību un stāsta, 
ka visu savu dzīvi balstīja uz ticību 
Dievam. Jubilāres dēls Marks stās-
ta, ka arī viņas māte nodzīvojusi ilgu 
mūžu – mirusi tikai mēnesi pirms 
simtgades jubilejas. 

Māja, kurā tagad dzīvo jubilāre, 
atrodas nomaļā vietā Maļinovas pa-
gastā, stalto liepu pakājē. Ikdienā 
Staņislavai palīdz viņas bērni, kuri 
jau paši esot pensionāri. Sētā dzīvo 
arī suns, kaķis, izveidoti bišu stropi 
un augļu dārzs. 

Dainis Bitiņš



16 www . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v 2020. gada 30. jūlijs D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S

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 bezmaksas izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 7069 eks., izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Izdevums iznāk kopš 2011. gada 3. marta

No  šī gada  22. jūnija  Daugavpils novadā dzimuši  7  bērniņi - 
3 meitenes un 4 puikas.

Jūnijā laulību noslēguši 36 pāri,
 no tiem 7 pāri - novada iedzīvotāji.

Par mobilā mamogrāfa izbraukumu 
un asins analīžu veikšanu

SIA “Daugavpils reģionālā slim-
nīca” valsts apmaksātās program-
mas ietvaros veic mobilā mamo-
grāfa izmeklējumus. Mamogrāfi ja 
ir krūts audu rentgenoloģiska iz-
meklēšana ar zemas intensitātes 
rentgenstarojumu. Šī uzskatāma 
par vienu no efektīvākajām me-
todēm, lai savlaicīgi atklātu krūts 
vēzi.

Mobilais digitālais mamogrāfs 
ir īpaši aprīkots autobuss, kura 
pieejamība izbraukumos pa Lat-
viju atvieglo iedzīvotājiem iespēju 
saņemt augstvērtīgu mamogrāfi -
jas izmeklējumu dzīvesvietas tu-
vumā.

Piedāvājam šādus mamogrāfi jas 
izmeklējumus:

Valsts krūšu dziedzeru audzē-
ja skrīninga ietvaros sievietēm 
ar speciālām Nacionālā veselības 
dienesta uzaicinājuma vēstulēm – 
izmeklējumu veic BEZMAKSAS.

Diagnostiskais izmeklējums ar 
ārsta nosūtījumu (jāmaksā pa-
cienta iemaksa – EUR 3,00).

Veicam izmeklējumus bez ie-
priekšējā pieraksta!

Tālrunis uzziņām: 26458044.

D vitamīna analīzes – 6,00 
EUR, kā arī veicam visu veidu 
analīzes. Analīžu rezultātus 
saņemsiet Jums ērtākā veidā. 
Tālrunis uzziņām 26212236.

SIA “Daugavpils reģionālā slim-
nīca” plāno veikt mobilā mamo-
grāfa izbraukumu uz:

Višķiem, Dubnu un Kalupi š. 
g. 1. augustā;

Nīcgali, Vaboli un Līksnu š. 
g. 8. augustā.

Mobilajam mamogrāfam nav ne-
pieciešami ārējie enerģijas avoti.

Pakalpojumu sniegšanas lai-
kā tiks ievēroti visi higiēnis-
kie un pretepidēmiskie aiz-
sardzības pasākumi, kā arī 
pacientiem tiks izsniegti indi-
viduālās aizsardzības līdzekļi.

Atrod oties gaidīšanas rindā 
uz izmeklējumiem, lūdzam ie-
vērot distanci!

Svētki Aglonā šogad notiks neierasti

Lai šogad piedalītos svētku dievkal-
pojumos 14. augustā un 15. augustā, 
būs jāsaņem ieejas kartes savā katoļu 
draudzē pie prāvesta. Šajās svētku die-
nās varēs piedalīties ierobežots ticīgo 
skaits – līdz 3000 cilvēku.  

Attiecībā uz citiem dievkalpojumiem 
iepriekšēja pieteikšanās nav nepiecie-
šama, tomēr tajos atļautais cilvēku 
skaits būs ne vairāk kā 400 cilvēki (iz-
ņemot 13. augustu, kur drīkstēs pieda-
līties līdz 500 ticīgo), ieskaitot garīgo 
un kalpojošo personālu un atbildīgos 
dienestus.

Sasniedzot atļauto apmeklētāju 
skaitu, citi apmeklētāji netiks ielaisti. 
Apmeklētāju uzturēšanās Sakrālajā 
laukumā tiks nodrošināta sadalītos 
sektoros, kuros personu skaits nepār-
sniegs 250 cilvēkus.

Cilvēku plūsmas regulāciju Aglonas 
svētku laikā nodrošinās Zemessardzes 
un Valsts policijas pārstāvji.

Ar detalizētu svētku norisi var iepa-
zīties mājaslapas www.katolis.lv sada-
ļā “Notikumi”.

Avots: katolis.lv 

Vīragnas un Kombuļu ezeros 
sāka pētīt zivju resursus

15. – 16. jūlijā sākās 
Vīragnas un Kumbu-
ļu ezeru zivju resur-
su pētīšanas “Valsts 
zivju fonda” projekts 
– “Zinātniskās pēt-
niecības programmu 
fi nansēšana un līdz-
dalība starpvalstu sa-
darbībā zinātniskajos 
pētījumos zivsaimnie-
cībā”.

Projekta ietvaros 
sagatavos apsaim-
niekošanas plānu 
Daugavpils novada 
Vīragnas un Kumbu-
ļu ezeram un pētīs to 
zivju resursus. Tas 
ļaus ilgtermiņā rūpē-
ties par zivju resursu 
optimālu saglabāša-
nu. Pētījuma rezultāti 
tiks publicēti. Pētī-
šanu veica Pārtikas 
drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zi-
nātniskais institūts 
„BIOR”.

BIOR izstrādā-
ja zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas notei-
kumus Daugavpils 
novada Vīragnas un 
Kumbuļu ezeram, sa-
skaņā ar Ministru ka-
bineta 2009. gada 11. 
augusta noteikumiem 
Nr. 918 “Noteikumi 
par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu un zvejas tiesību 
izmantošanas kārtību”. Notei-
kumi ir nepieciešami, lai plā-
notu ezera apsaimniekošanu, 
nodrošinātu zivju resursu aiz-
sardzību un atražošanu, uzla-
botu ezeru ekoloģisko stāvokli.

Informāciju apkopoja
 Dainis Bitiņš 


