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Pasniegti augstākie Daugavpils novada domes apbalvojumi

15. novembrī Daugavpils novada 
Kultūras centrā “Vārpa” izskanēja 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
101. gadadienai veltīts svinīgais sarī-
kojums "Kopīgs ceļš”, kura laikā pa-
sniegti Daugavpils novada Atzinības 
raksti un balvas “Gada cilvēks 2019”. 

Šogad aprit 30 gadi, kopš Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas ļaudis vienojās 
kopīgā Baltijas ceļā. Šīs gadadienas 
tēma caurvija arī novada pasākumu, 
plīvojot visu trīs Baltijas valstu karo-
giem un izskanot triju valstu dejotāju 
soļiem.  

Pirms 30 gadiem, 23. augustā, Latvi-
jas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji, 
sadodoties rokās, atgādināja pasaulei, 
ka Maskavā parakstītais Hitlera-Sta-
ļina pakts ir sadalījis Eiropu un lēmis 
trīs neatkarīgas Baltijas valstis Pa-
domju Savienības okupācijai.

Kopīgajā ceļā piedalījās arī Dau-
gavpils rajona iedzīvotāji. Rakstniece, 
viena no Latvijas Tautas frontes gru-
pas dibinātājām Višķu pagastā Helma 
Judīte Hansone atceras, ka toreiz uz 

Baltijas ceļu no Višķu puses devās 38 
cilvēki, katrs ar savu dzīves pieredzi 
- partijas biedri un bezpartejiskie, ticī-
gie un ateisti, jaunieši un pensionāri. 
Klusumā, kas viņus apņēma, bijusi 
jūtama pulsa sitienu saskaņa garajā 
dzīvības ķēdē. Tai nebija redzams ne 
gals, ne sākums. Skaidri varējis dzir-
dēt pukstam sirdis vienādi Latvijā, 
Igaunijā, Lietuvā. Rokas ilgi nelaidās 
vaļā arī pēc tam, kad cilvēki jau sāka 
izklīst. Visi jutās vienoti Latvijai.

Šogad, pieminot akcijas “Baltijas 
ceļš” gadadienu, tika veidotas daudzas 
izstādes, uzņemtas fi lmas, rīkotas 
konferences un pasākumi. Daugavpils 
novada Kultūras centra “Vārpa” ka-
mīnzālē ir iespēja apskatīt Naujenes 
Novadpētniecības muzeja izstādi “Ar 
brīvās Latvijas ideju sirdī” par mūsu 
valsts ceļu uz brīvības atjaunošanu.

Uzrunājot klātesošos, Daugavpils 
novada domes priekšsēdētājs Arvīds 
Kucins pieminēja Latvijas vēstures 
smagās lappuses un sveica visus no-
vada iedzīvotājus, kas tālajā 1989. 

gadā stāvēja „Baltijas ceļā” un sniedza 
savu roku un atbalstu Latvijas neat-
karībai. Arvīds Kucins pateicās ikvie-
nam Daugavpils novada iedzīvotājam, 
kurš ar savu atbalstu un labiem dar-
biem stiprina tā attīstību, godprātīgi 
strādā, izglīto jauno paaudzi, piedalās 
kultūras un sporta norisēs, ikvienam, 
kas pārdzīvo novada veiksmes un arī 
nepilnības. Pašvaldības vadītājs vē-
lēja ikvienam sirdī, domās un darbos 
iedegties par Latviju. 

Šogad Latvijas Republikas prokla-
mēšanas dienas priekšvakarā novada 
pašvaldība teica paldies sava novada 
iedzīvotājiem, pašaizliedzīgiem sava 
darba darītājiem. Novada domes At-
zinības rakstus šogad saņēma 24 
cilvēki, bet īpašā nominācija “Gada 
cilvēks” piešķirta četriem novada ie-
dzīvotājiem.

Atzinības rakstu saņēma Kalupes 
pamatskolas sporta, mājturības un 
tehnoloģiju mācību priekšmetu sko-
lotājs Vitālijs Aļeksejevs, Salienas 
pagasta bibliotēkas vadītāja Irēna 

Avlasina, Naujenes pagasta automa-
šīnas vadītājs Broņislavs Čehanovs-
kis, SIA "Daugavpils reģionālā slimnī-
ca" galvenā medicīnas māsa Natālija 
Degtjarjova, ārsta palīgs Ivetas Mal-
načes ģimenes ārsta praksē Līksnas 
pagastā Valentīna Gadzāne, biedrības 
"Daugavpils lietišķo sieviešu kluba 
“OLIVIA" valdes priekšsēdētāja Irīna 
Gorkina, Skrudalienas pagasta pado-
mes kasiere-grāmatvede Marija Kra-
sovska, Vaboles vidusskolas mūzikas 
skolotāja Elga Kursiša,  Daugavpils 
novada Kultūras pārvaldes kultūras 
menedžere Anita Lipska, SIA «Grī-
vas poliklīnika” medicīnas statistiķe 
Valentīna Mažeika, Naujenes pamat-
skolas ģeogrāfi jas, ķīmijas un māj-
turības skolotāja Zinaīda Pauliņa, 
jaunatnes lietu speciāliste Natālija 
Polovaja, Tabores pagasta SIA "Mež-
vidi" vadītāja Nadežda Seļicka, SIA 
"AKAI" direktore un biedrības "Otrā 
māja dzīvniekiem" vadītāja Žane-
ta Sosnāre (Žaneta Sosnāre saņēma 
pateicību arī no Latvijas Republikas 
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Zemkopības ministrijas), Naujenes 
pagasta ģimenes ārste Sandra Strode, 
Lāču pamatskolas direktora vietniece 
izglītības jomā Zinaīda Šumska, Nīc-
gales pagasta zemnieku saimniecības 
"Kalnalejas" īpašnieks Gunārs Tro-
fi movičs, Dubnas pagasta kultūras 
nama folkloras kopas "Atzola” vadītā-
ja Marija Umbraško, Skrudalienas bā-
riņtiesas sekretāre Valentīna Vencele, 
Kalkūnes pagasta pārvaldes traktor-
tehnikas vadītājs Sergejs Ženihovs un 
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" 
struktūrvienības "Centra poliklīnika" 
ķirurģijas daļas vadītājs Oļegs Žerno-
seks.  

Balvu „Gada cilvēks” nominācijā 
„Uzņēmējdarbība” šogad saņēma AS 
„Latgales bekons” valdes priekšsēdē-
tāja Anna Tenisa. Savā darbā Anna 
balstās uz zināšanām, pieredzi un 
intuīciju. Kritiskā brīdī cūkkopības 
nozarē, kad Latvijā izplatījās cūku 
mēris, kas skāra arī uzņēmuma cūku 
kompleksu, uzņēmums Annas vadībā 
spēja atdzimt un ir gatavs savu uzņē-
mējdarbību attīstīt tālāk. Uzņēmums 
neizmanto kredītu līdzekļus, strādā 
ar peļņu, ko iegulda uzņēmuma attīs-
tībā, paplašina veikalu tīklu. Kolēģi 
Annu raksturo kā ļoti enerģisku, labu 
vadītāju, iejūtīgu un atbildīgu cilvēku. 
Uzņēmums piedalās ES sadarbības 
projektā „Dienvidlatgales pašvaldī-
bu teritoriju pilsētvides revitalizācija 
ekonomiskās aktivitātes paaugsti-
nāšanai”, kā ietvaros tiek pārbūvēti 
pašvaldības ceļi, sakārtots Vīgantu 
ciems. Anna savā uzņēmumā iesaista 
arī jauniešus vasaras nodarbinātības 

vojumus, tostarp Latvijas Vieglatlēti-
kas savienības atzinību un balvu, kā 
arī saņēmis Daugavpils novada balvu 
„Mūža ieguldījums sportā”.

Balvu „Gada cilvēks” nominācijā 
„Sabiedriskā darbība” saņēma Va-
boles vidusskolas direktore un Līks-
nas draudzes biedrības vadītāja Elita 
Skrupska. Viņas vadībā pēdējos gados 
veikti nozīmīgi darbi kultūras manto-
juma saglabāšanā un valsts arhitek-
tūras pieminekļa Līksnas Vissvētā 
Jēzus sirds Romas katoļu baznīcas 
ēkas atjaunošanā. Tieši Elita bija tā, 
kas iedrošināja ikvienu palīdzēt Līks-
nas dievnamam. Viņa tika sadzirdēta, 
uzrakstīti vairāki projekti, saņemts 
valsts un novada pašvaldības fi nan-
sējums. Elitas vadībā kopš 2015. gada 
notikuši vērienīgi jumta glābšanas pa-
sākumi. 2019. gada sākumā veiksmīgi 
pabeigta baznīcas jumta konstrukciju 
stiprināšana un nomainīts jumta se-
gums. Elita vada Vaboles vidussko-
lu, kas šogad svin 100 gadu jubileju. 
Skolas direktore lielu uzmanību velta 
skolas vēstures izpētei, skolotāju un 
absolventu atmiņu vākšanai. Pašlaik 
top grāmata par Vaboles vidusskolu.

Pasākuma laikā Latgales Plānoša-
nas reģiona administrācijas vadītāja 
Iveta Maļina – Tabūne pasniedza Pa-
teicības rakstu IK “Keramika – VG” 
vadītājam, Višķu pagasta amatnie-
kam Valdim Grebežam, kurš šogad 
kļuva par „Latgales reģiona uzņēmēju 
gada balvas 2019” laureātu nomināci-
jā „Gada amatnieks”.

Svētku koncertā piedalījās tautas 
deju kolektīvs “Tuurit-Tuurit” no Pēr-

pasākumos, piesaista darbam jaunus 
speciālistus – novada skolu absolven-
tus.

Balvu "Gada cilvēks" nominācijā 
"Veselības aizsardzība un sociālā  
aprūpē" saņēma Daugavpils novada 
Sociālā dienesta ģimeņu ar bērniem 
atbalsta daļas vadītāja Rita Beļska, 
kura sociālajam darbam veltījusi vai-
rāk nekā 26 gadus. Sociālā darba ie-
strādes gūtas Kalkūnes pagastā, bet 
jau 8 gadus viņa strādā Sociālajā die-
nestā kā ģimeņu ar bērniem atbalsta 
daļas vadītāja, koordinējot vienu no 
smagākajām daļām dienestā. Kolēģi 

Ritu raksturo kā precīzu, objektīvu, 
komunikablu, neatlaidīgu, korektu, 
godīgu un pedantisku, viņa vienmēr 
saglabā mieru un pārdomāti risina 
jebkuru problēmu, ir ļoti atsaucīga 
un zinoša. Pēc savas iniciatīvas 2018. 
gadā Rita ir izveidojusi Ģimeņu uzve-
dības korekcijas modeli, kas lieti no-
der sociālajā darbā.

Balvu "Gada cilvēks" nominācijā 
"Sports" saņēma Daugavpils novada 
Sporta skolas vieglatlētikas treneris 
Jānis Petrovskis. Treneris darbam 
veltījis 52 dzīves gadus, vairums no 
kuriem pagāja, trenējot jaunos viegl-

atlētikas talantus un attīstot sportu 
Daugavpils novadā. Kolēģi Jāni rak-
sturo kā īstu sava novada patriotu un 
profesionāli savā jomā, kuram darbs 
un sports ir pirmajā vietā. Savu ener-
ģiju Jānis veltījis daudziem vieglat-
lētiem, kas guvuši Latvijas čempionu 
titulus dažādās vieglatlētikas disciplī-
nās. Jānis joprojām ir lieliskā fi ziskā 
formā un trenē jauniešus, turklāt ir 
vairāk nekā treneris, jo organizē jau-
niešiem pārgājienus, stiprina kolek-
tīvu, iedziļinās jauniešu personiskās 
problēmās un cenšas palīdzēt. Jānis 
Petrovskis ir saņēmis daudzus apbal-

navas Igaunijā, vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Ežerunas” no Zarasu Kul-
tūras centra Lietuvā un Daugavpils 
novada Kultūras centra “Vārpa” deju 
ansamblis “Līksme”. Svētku noskaņo-
jumu palīdzēja radīt arī grupa „Dvins-
kas muzikanti”.

 Inese Minova

 Samanta Miglāne
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

Iedzīvotāju pieņemšana decembrī 
nenotiks.

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

16.12. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Jānis Belkovskis
02.12. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00
16.12. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-12.00
Andrejs Bruns
02.12. Laucesas pagasta pārvalde, Mirnijs ciemā 15.00-18.00

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

Jevgeņijs Gridasovs
04.12. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
11.12. Naujenes pagasta pārvalde 08.00-10.00
18.12. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Viktors Kalāns
02.12. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-13.00
16.12. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-13.00
Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns
11.12. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
18.12. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
05.12. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
12.12. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
19.12. Medumu pagasta pārvalde 13.00-14.00
Aleksejs Mackevičs
03.12. Biķernieku pamatskola 15.30-18.30
10.12. Biķernieku pamatskola 15.30-18.30
Guntars Melnis
02.12. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00
09.12. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00 
Vjačeslavs Moskaļenko

Informācija www.daugavpilsnovads.lv
Olesja Ņikitina
02.12. Naujenes pagasta pārvalde  16.00-18.00
09.12. Demene pagasta pārvalde 15.00-18.00
16.12. Naujenes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Aleksandrs Sibircevs
03.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00
13.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00
17.12. Sventes vidusskola 16.00-17.00
Ilmārs Skuķis
17.12. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-13.00
Regīna Tamane
09.12. Demenes pagasta pārvalde 15.00-17.00
16.12. Demenes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Jānis Vagalis 
03.12. Višķi, Aglonas iela 30 16.00-18.00
10.12. Dubna, Nākotnes iela 1a 15.00-16.00
17.12. Kalupe, Ezeru iela 6 15.00-16.00
27.12. Višķi, Aglonas iela 30 16.00-18.00

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

2019. gada 31. oktobra sēdē pieņemti 17 lēmu-
mi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.34 “Daugavpils novada pašvaldības 
budžets 2019. gadam””. 
 Apstiprināja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“LATGALES LAIKS” kapit āla daļu pārdošanas no-
teikumus.
 Nolēma uzsākt projekta ”Amatniecība bez ro-

bežām” īstenošanu ar kopējām projekta izmaksām 
61500 euro un apstiprināja projekta ieņēmumu un 
izdevumu tāmi. 
 Pārņēma no Kultūras pārvaldes valdījuma no-

vada domes valdījumā būvi, kas atrodas “Raiņa mā-
jas”, Birkineļi, Kalkūnes pagastā. 
 Iedalīja no pašvaldības ceļu fonda 2019. gada 

nesadalītā atlikuma Maļinovas pagasta pārvaldei 
2578,03 euro Rēzeknes ielas būvdarbu būvuzrau-
dzībai un 1898,00 euro pievienotās vērtības nodokļa  
nomaksai. 
 Nolēma pārdot 6 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Laucesas, Kalkūnes, Kalupes un Naujenes 
pagastā.
 Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Birztalas” Naujenes pagastā izsoles rezultātus.
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrā-

matā uz novada pašvaldības vārda uz  2 dzīvokļa 
īpašumiem Tabores pagastā. 
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu izīrētajam paš-

valdības dzīvoklim Nr.4, Skolas iela 7, Nīcgale, Nīc-
gales pagastā.
 Piešķīra 1 personai Biķernieku pagastā vienrei-

zējo pabalstu apkures krāsns remontam. 
 Izskatīja personas sūdzību par būvatļaujas atcel-

šanu.
2019. gada 7. novembra ārkārtas sēdē pie-

ņemts 1 lēmums:
 Piešķīra Daugavpils novada domes balvu „Gada 

cilvēks 2019” Ritai Beļskai, Daugavpils novada So-
ciālā dienesta Ģimeņu ar bērniem atbalsta daļas 
vadītājai, nominācijā „Veselības aizsardzība un so-
ciālā aprūpe”, Jānim Petrovskim, Daugavpils nova-
da sporta skolas vieglatlētikas trenerim, nominācijā 
„Sports”, Elitai Skrupskai, Līksnas draudzes bied-
rības vadītājai, nominācijā „Sabiedriskā darbība”, 
Annai Tenisai, Akciju sabiedrības “LATGALES BE-
KONS” valdes priekšsēdētājai, nominācijā „Uzņē-
mējdarbība”.
2019. gada 14. novembra sēdē pieņemti 22 lē-

mumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Daugavpils nova-

da Smiļģinu ezera licencētās makšķerēšanas noli-
kums”, “Grozījums Daugavpils novada domes 2009. 
gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.13 
„Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kār-
tību Daugavpils novada pašvaldībā”” un “Grozījums 
Daugavpils novada domes  2018. gada 31. maija  
saistošajos noteikumos Nr.20 ,,Par brīvprātīgās ini-
ciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””.

 Palielināja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„GRĪVAS POLIKLĪNIKA” pamatkapitālu, apstipri-
nāja pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un 
statūtus jaunā redakcijā.
 Atbalstīja novada domes dalību Eiroreģiona 

“Ezeru zeme” Latvijas-Lietuvas programmas projek-
tā “Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta 
sistēmas attīstība Utenas-Latgales pārrobežu reģio-
nā” ar projekta kopējo fi nansējumu  220540 euro.
 Atbalstīja novada domes dalību Eiropas Komisi-

jas izsludinātajā projektu konkursā “Interneta savie-
nojamības veicināšana vietējās kopienās WiFi4EU” 
Eiropas Savienības fi nansējuma saņemšanai publis-
ku bezmaksas bezvadu interneta tīklāju ierīkošanai 
Višķu pagasta teritorijā ar projekta kopējo fi nansē-
jumu 15000 euro, ko pilnā apmērā fi nansē ES. 
 Atbalstīja novada pašvaldības dalību Latgales 

reģiona tūrisma asociācijas ”Ezerzeme” izstrādātajā 
projektā „Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tū-
risma attīstībai un popularizēšanai” ar kopējo fi nan-
sējumu 144812 euro. 
 Iedalīja no pašvaldības ceļu fonda 2019. gada 

nesadalītā  atlikuma Kalkūnes  pagasta pārvaldei 
3600 euro ceļa “Ķirši-Laiva” avārijas posma piebēr-
šanai, 700 euro ceļa “Peļušina-Eiginišķi” caurtekas 
ierīkošanai un 710 euro ceļa “Aveņi- d/s Daugava” 
signālstabiņu uzstādīšanai, Maļinovas pagasta pār-
valdei 1875 euro ceļa “Valsts ceļš-Puriņi” nobrauk-
tuvju uzbēršanai, Kalupes pagasta pārvaldei 1923 
euro ceļa “Ūda-Sleiži” caurtekas remontam.
 Atļāva Daugavpils novada sporta skolai veikt 

iepirkuma procedūru lietota 9 vietīga mikroautobu-
sa iegādei, kas nepieciešams mācību procesa nodro-
šināšanai ar pieļaujamo līgumcenu līdz 10000 euro 
(bez PVN).
 Grozīja novada domes 25.04.2019. lēmumu 

Nr.1395 “Par fi nansējuma piešķiršanu no budžeta 
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, 
piešķirot Medumu speciālajai pamatskolai papildus 
fi nansējumu 12881 euro klases telpu pielāgošanai 
mācību programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” īs-
tenošanai.
 Nolēma atsavināt 1 pašvaldības nekustamo īpa-

šumu Biķernieku pagastā.
 Nolēma pārdot 1 pašvaldības nekustamo īpašu-

mu Biķernieku pagastā.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu izīrētajam paš-

valdības divistabu dzīvoklim Nr.1, “Kadiķi”, Nauje-
ne, Naujenes pagastā. 
 Piešķīra vienreizējo pabalstu 1 personai Lauce-

sas pagastā dzīvojamās mājas remontam un 1 per-
sonai Demenes pagastā - apkures krāsns remontam.
 Pieņēma 2 lēmumus zemes jautājumos.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

par koku ciršanu Biķernieku pagastā.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties paš-

valdības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

Nedzīvojamās telpas Višķu ielā 31, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads
 izsoles rezultāti

Nomas objekta adrese : Višķu iela 31, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: “Rūpniecības ražošanas ēka” ar kadastra apzīmē-

jumu 4442 004 0335 009 1025.2 m2 platībā.
Sākotnējā nomas maksa mēnesī: 246.12 euro bez PVN par visu nomas objektu
Iznomāšanas termiņš: 5 gadi
Iznomātājs: Ambeļu pagasta pārvalde
Izsoles rezultāti: 2019. gada 22. oktobrī juridiska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu 

par nosolīto nomas maksu mēnesī, neieskaitot PVN, EUR 266.12  (divi simti sešdesmit seši euro 12 centi). 
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 Lāčplēša dienas atceres pasākums Kalupē

Brigita Madelāne, vīru vokālais an-
samblis “Čvartaks” un Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolas akordeonisti. Pēc 
koncerta notika lāpu gājiens uz Bal-
taču kapiem, kur notika atceres brīdis 
Broņislava Šaršuna piemiņas vietā. 

Baltaču kapos tika nolikti ziedi un 
nodziedāta Valsts himna. Ceremoni-
jas beigās visus klātesošos uzrunāja 

Daugavpils novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Aivars Rasčevskis, kurš 
uzsvēra, ka kalupieši var būt lepni ar 
to, ka Broņislavs Šaršuns bija tieši šī 
pagasta iedzīvotājs. 

Samanta Miglāne

Piemiņas brīdis Emīlijai Plāterei Līksnā

10. novembra vakarā kalupieši orga-
nizēja Lāčplēša dienas atceres pasāku-
mu. Visi pasākuma dalībnieki satikās, 
lai noliktu ziedus un iedegtu svecītes 
pie pieminekļa 20. gadsimta cietuša-
jiem kalupiešiem un upuriem. Visus 
klātesošos uzrunāja Kalupes pagasta 
pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele. Viņa 
uzsvēra, ka tradīcija atdot godu kalu-

piešiem, kuri cīnījās par Kalupi, par 
novadu, par visu Latviju, ir ļoti svarīga 
un to nedrīkst aizmirst. Varoņus godā-
ja arī ar klusuma brīdi.

Pēc ceremonijas visi devās uz Kalu-
pes Vissvētākā Altāra Sakramenta Ro-
mas katoļu baznīcu, kur notika svētku 
koncerts. Koncertā piedalījās Kalupes 
katoļu baznīcas draudzes ansamblis, 

Līksnā notika piemiņas brīdis, vel-
tīts poļu nacionālajai varonei Emīli-
jai Plāterei. Šo pasākumu sarīkoja 
biedrība “Līksnas muižas kapela” sa-
darbībā ar Līksnas pagasta pārvaldi 
un Līksnas aktīvo sieviešu apvienību 
“Saules taka”.

Pasākums bija sācies pie E. Plāte-
res piemiņas akmens. Visi dalībnieki 
noklausījās nelielu stāstu par dažiem 
no Emīlijas Plāteres dzīves momen-
tiem, kā arī uzzināja par Emīlijas 
saistību ar Līksnu. E. Plātere ir uz-
skatāma par Lietuvas nacionālo va-
roni, taču pieminekļi ar viņas tēlu ir 
uzstādīti gan Lietuvā, gan Polijā un 
Latvijā. Rakstniece Emilija Liegu-
te (Lietuva) ir uzrakstījusi grāmatu 
par Emīlijas Plāteres dzīvi, kurā var 
atrast plašu aprakstu par grāfi enes 
dzīvi Līksnā. 

Pēc svecīšu aizdedzināšanas un 
puķu nolikšanas pie piemiņas ak-
mens visi devās uz Līksnas muižas 

kapelu. Tur, ar svecēm izgaismotā 
telpā, pasākuma dalībniekiem bija 
iespēja noklausīties dziesmu par grā-
fi eni Emīliju Plāteri poļu valodā, kā 
arī noskatīties un noklausīties pre-
zentāciju par Emīliju, kurā tika pa-
rādītas dažādas piemiņu vietu bildes, 
naudas zīmes, veltītas grāfi enei, un 
pat viņas vārdā nosauktais prāmis.

Līksnas aktīvo sieviešu apvienība 
“Saules taka” ir ieviesusi jaunu tra-
dīciju. Tā, kopš šī gada, E. Plāteres 
piemiņas dienā līksniešiem būs ie-
spēja atcerēties arī kādu no vietējām 
sievietēm, ar kuras panākumiem 
Līksnas iedzīvotāji var lepoties. Šo-
gad tā bija Elvīra Ozoliņa. Viņas dzī-
ves stāsts un tā spilgtākie brīži bija 
apkopoti prezentācijā, kura bija ļoti 
bagāta ar fotoatmiņām. 

Biruta Onzule, Līksnas muižas ka-
pelas īpašniece un sieviešu apvienī-
bas “Saules taka” dalībniece, pastās-
tīja, ka ideja rīkot piemiņas dienu 

grāfi enei Emīlijai radās 
pēc tam, kad vienā no 
interneta portāliem viņa 
izlasīja, ka latvieši ir 
absolūti aizmirsuši par 
Emīliju Plāteri, un šī 
informācija nokaitināja 
sievieti. Biruta uzskata, 
ka tā ir absolūtā nepa-
tiesība, un, lai to pierā-
dītu, viņa izdomāja rīkot 
piemiņas brīdi pie pie-
minekļa. Līksnas mui-
žas kapela arī tika ie-
saistīta šajā pasākumā, 
lai visi interesenti varē-
tu apskatīt arī nelielu 
ekspozīciju par Emīliju. 
“Es uzskatu, ka šis pa-
sākums varētu kļūt par 
tradicionālu, bet, var-
būt, ne katru gadu mēs 
runāsim tieši par Emīli-
ju. Ir vērts atcerēties arī 
mūsu sievietes un viņu 
ikdienu. Mums blakus 
ir ļoti daudz jauku cil-
vēku, bet ikdienas stei-
gā mēs, diemžēl, viņus 
nepamanām. Un tad, 
kad viņi aiziet, tad mēs 
saprotam, cik daudz šis 
cilvēks ir izdarījis.” Biruta Onzule 
atzinās, ka viņai gribētos kādreiz ap-
kopot materiālus par interesantiem 
cilvēkiem mums apkārt un nopubli-
cēt tos. “Man nevajadzēja ilgi domāt, 
ar kura cilvēka vārdu sākt šo tradī-
ciju. Elvīra bija ļoti gaišs un talan-
tīgs cilvēks, māksliniece. Viņas darbi 
bija neaprakstāmi skaisti. Agrāk par 
viņu, diemžēl, nerunāja, bet es do-
māju, ka viņa to ir pelnījusi, jo par 
labiem cilvēkiem ir jārunā.” Līksnas 
muižas kapelas saimniece pastāstīja, 
ka šobrīd darbs ar pasākuma popula-

rizēšanu  balstās uz idejām, taču ļoti 
cer, ka kādreiz tas kļūs par lielāku 
un atpazīstamāku.

Pasākuma beigās visi dalībnieki 
tika aicināti pamieloties ar garšīgu 
tēju un kūku.

 Samanta Miglāne
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Palīdz jauniešiem apzināties izglītības nepieciešamību

Biedrība “Silenes stariņi”  no šā 
gada 1. novembra sāka īstenot pro-
jektu “Mazi soļi šķērso lielu attālumu:  
PMP riska grupas jaunieši dzīvē un 
mācībās” Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta administrētā Eiropas Sociālā 
fonda projekta “Atbalsts priekšlaicī-
gas mācību pārtraukšanas samazinā-
šanai” ietvaros.

 Projekta mērķis ir veicināt riska 
grupas jauniešu pozitīvas pārmaiņas 
mācībās un brīvā laika pavadīšanā, 
attīstot viņu radošās spējas un ta-
lantus, motivēt brīvprātīgi pievieno-
ties un atbalstīt projekta aktivitātes, 
gūstot pieredzi un pozitīvas emocijas, 

kas dos iespēju apgūt jaunas iemaņas 
un prasmes un veicinās šo jauniešu 
integrāciju sabiedrībā. Projekts tiks 
īstenots līdz 2020. gada 31. oktobrim. 
Sadarbības partneri ir Skrudalienas 
pagasta pārvaldes jaunatnes lietu no-
daļa, Silenes pamatskola, Salienas vi-
dusskola, Birznieku pamatskola. Pro-
jektā piedalās 12 Daugavpils novada 
jaunieši vecumā no 13 līdz 17 gadiem, 
no kuriem četri ir PMP riska grupas 
jaunieši. Projekta mērķa grupa tika 
atlasīta kopā ar projekta partneru 
pārstāvjiem, ņemot vērā jauniešu at-
tieksmi pret mācībām, sociālo vidi, 
veselības stāvokli un ģimenes mate-

riālo stāvokli, jo projekta aktivitātes 
vērstas uz šo nelabvēlīgo ietekmju 
pārvarēšanu izglītojamo dzīvē, kas 
samazinās mācību pārtraukšanas ris-
kus. Projekta netieša mērķauditorija 
ir jauniešu vecāki, skolotāji, pasāku-
mu apmeklētāji, brīvprātīgie palīgi.  

Kopumā tiks organizēta 21 aktivitā-
te, pa divām mēnesī. Saskaņā ar mērķi 
katram mēnesim ir savs nosaukums - 
sadraudzēšanās, svētku, sporta, ra-
došais, mākslas, labdarības, patriotu, 
krāsu, atpūtas, dabas, zinātnes un 
gandarījuma mēnesis. Projekta gaitā 
PMP riska grupas jaunieši neformālos 
apstākļos redzēs pasaules dažādību, 
iepazīsies ar  iespējām lietderīgi un in-
teresanti pavadīt brīvo laiku. Jaunieši 
redzēs, cik daudz iespēju nākotnē pa-
ver izglītība, un tas motivēs viņus tur-
pināt izglītību. Darbs komandā, gru-
pā un pāros veicinās viņu integrāciju 
sabiedrībā, jo palīdzēs socializēties, 
pārvarēt atstumtību, tajā pašā lai-
kā palīdzēs apzināt savas atšķirības 
vērtību, motivēs apgūt un pilnveidot 
jaunas prasmes un iemaņas. Piedalī-
šanās projektā nodrošinās PMP riska 
grupas izglītojamajiem aktivitāšu pie-
ejamību iespējami tuvu viņu dzīves un 
mācību vietai.

Projekta pirmajā mēnesī projekta 
gaitas koordinēšanai no biedrības lo-
cekļiem un pagasta jauniešiem tika 
izveidota projekta darba grupa, kura 

apsprieda visas projekta aktivitātes 
un precizē tās sagatavošanās darbus.  

Tā kā projektā iesaistītie jaunieši 
atlasīti no dažādām mācību iestādēm 
un līdz šim, iespējams, cits citu ne-
pazina, bija nepieciešams organizēt 
viņiem iepazīšanās un saliedēšanās 
aktivitātes, kurām tika veltīts daudz 
uzmanības projekta pirmajā mēnesī. 
Lai sasniegtu šo mērķi, novembrī tika 
organizētas divas iepazīšanās aktivi-
tātes.

Pirmajā darba sanāksmē projekta 
dalībnieki tika iepazīstināti ar projek-
ta mērķiem, uzdevumiem un aktivitā-
tēm, darba drošību un tika izveidota 
personības pilnveides pase. 

Otrā darba sanāksme tika organizē-
ta izbraukumā, apmeklējot Priedaines 
skatu torni Krāslavas novadā. Šajā 
aktivitātē bija svarīgi, lai ekstremā-
lajos apstākļos jaunieši palīdzētu cits 
citam, jo kāds baidās no augstuma, 
bet kādam nepatīk fi ziski piepūlēties. 
Torņa pakājē tika organizētas sporta 
spēles un kustības aktivitātes. At-
pakaļceļā tika apmeklēts Lielbornes 
muižas parks, kur tika izveidots at-
raktīvs rotaļu laukums, virvju trase 
un kāpšanas siena. Jaunieši labprāt 
piedalījās visās aktivitātēs, lietderīgi 
pavadīja brīvo laiku un bija ļoti gan-
darīti par izbraukumu. 

Sofi ja Mole

Jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens

31. oktobrī Daugavpils novada jau-
natnes lietu darbinieki viesojās nāka-
majā Latvijas jaunatnes galvaspilsētā 
– Ventspilī. Apmaiņas ietvaros tika 
apmeklētas vairākas iestādes, kas īs-
teno darbu ar jaunatni, sadarbojas ar 
jauniešu centru vai iesaista jauniešus 
savās aktivitātēs. 

Jau no paša rīta savas durvis vēra 
Pārventas bibliotēka, kas sagaidīja 
viesus no Daugavpils novada. Baudot 
rīta kafi ju kopā ar viesiem, bibliotēkas 
vadītāja un Ventspils pilsētas domes 
deputāte Igeta Gredzena pastāstīja 
par bibliotēkas īstenotajām aktivitā-
tēm un organizētajiem pasākumiem, 
kuros tiek iesaistīti jaunieši. Bibliotē-
ka īsteno aktīvu sadarbību ar apkārtnē 
esošajām skolām, bērnudārziem, kā 
arī jauniešu centru. Tiek organizēti da-
žāda veida koncerti, tikšanās ar rakst-
niekiem un sabiedrībā atpazīstamiem 
cilvēkiem, svinēti svētki. Brauciena 

dalībnieki tika iepazīstināti ar plašo 
bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu 
klāstu un, protams, grāmatu krājumu. 

Nākamā pietura bija Ventspils jau-
niešu māja, kur jaunatnes lietu darbi-
niekus sagaidīja tās vadītājs Kristians 
Jacevičs un brīvprātīgais no Itālijas 
– Tomas. Iepazīšanās iesākās ar ak-
tīvu deju. Tomas pastāstīja par savu 
pieredzi, darbojoties kā brīvprātīgajam 
Ventspils jauniešu mājā, organizēta-
jām aktivitātēm. Sava brīvprātīgā dar-
ba ietvaros Tomas pasniedz arī Itāļu 
valodas stundas jauniešu mājā, kuras 
apmeklē ne tikai jaunieši, bet arī pie-
augušie. Jauniešu mājas vadītājs Kris-
tians pastāstīja par jaunatnes darba 
pirmsākumiem un kā jaunieši tika pie 
savām telpām. Kā jau rāda pieredze, 
daudzas problēmas var risināt, par 
tām runājot un stāstot cilvēkiem, kas 
spēj palīdzēt šīs problēmas risināšanā. 
Tā notika arī ar Ventspils jauniešiem, 

kas organizēja jau Latvijā populāru pa-
sākumu – “kafi ja ar politiķiem”-, kurā 
tika pausta doma par jauniešu mājas 
dibināšana. Jau pēc pāris nedēļām tika 
atrastas telpas un bija jāsāk darbs pie 
to labiekārtošanas. Šeit palīgā nāca 
gan domes piešķirtais fi nansējums, 
gan dažāda veida projekti, kuru ietva-
ros jaunieši organizēja radošās darbnī-
cas. Jauniešu māja gada garumā īste-
no dažādus pasākumus sadarbībā ar 
skolēnu pašpārvaldēm, skolu karjeras 
konsultantiem, bibliotēku, Ventspils 
digitālo centru. Par tradicionāliem pa-
sākumiem un aktivitātēm jau kļuva 
Jauniešu gada balva, projektu raks-
tīšanas darbnīcas, karjeras atbalsta 
projekts, jauniešu festivāls pilsētas 
svētku ietvaros, lēmumu pieņemšanas 
simulācijas spēle. Tiek organizēts arī 
projektu ideju konkurss, kur maksi-
mālā atbalsta summa ir 200 eiro. Kris-
tians atzīst, ka, neskatoties uz nelielo 
fi nansējumu šī konkursa ietvaros, kon-
kurence ir diezgan liela un pasākumi 
un aktivitātes, ko organizē jaunieši un 
biedrības, ir ievērības cienīgi. 

Pēc aktīvi pavadītā laika jauniešu 
mājā jaunatnes lietu darbinieki de-
vās ekskursijā uz Ventspils digitālo 
centru. Centrā norisinās tehnoloģiju 
pulciņu nodarbības Ventspils pilsētas 
“Rīcības programmas datorprasmju 
apguvei Ventspils pilsētas vispārizglī-
tojošajās skolās 2019. - 2021. gadam” 
ietvaros. Nodarbības bez maksas pie-
ejamas visiem Ventspils vispārizglīto-
jošo skolu 1.-12. klašu skolēniem, kā 
arī Ventspils Tehnikuma un Ventspils 
Mūzikas vidusskolas audzēkņiem. Pul-
ciņu ietvaros jaunieši apgūst dažādas 
tehniskās prasmes, kā arī gūst zināša-
nas par dabu, cilvēka fi zioloģiju, mācās 

valodas mūsdienīgos un jauniešiem 
saprotamos veidos. Vienā no pulciņiem 
tiek izmantoti videospēles Minecraft 
elementi. Tajā ir pieejami arī dažāda 
veida pakalpojumi visiem  pilsētas ie-
dzīvotājiem, piemēram, datorizdruka, 
iesiešana, laminēšana, u.c. Ventspils 
digitālais centrs piedāvā arī izbrau-
kuma apmācības, kuras iespējams 
organizēt jebkurā Latvijas pilsētā vai 
novadā. 

Pieredzes apmaiņas brauciena noslē-
gumā jaunatnes lietu darbinieki tika 
iepazīstināti ar Ventspils Jaunrades 
nama darbību, kur tiek īstenotas da-
žādas interešu izglītības programmas. 
Bērni un jaunieši no 3 līdz 23 gadu ve-
cumam var bez maksas darboties da-
žāda veida pulciņos, piemēram, baletā, 
robotikas pulciņā, zīmēšanas pulciņā, 
un pat apgūt klavierspēli jebkurā ve-
cumā. Jaunrades namā darbojas arī 
mūzikas ierakstu studija. 

Daugavpils novada jaunatnes lietu 
darbinieki pateicās Ventspils jauniešu 
mājas vadītājam Kristianam Jacevi-
čam par saturīgas programmas izveidi 
brauciena dalībniekiem un visu iestā-
žu vadītājiem un darbiniekiem par sil-
to uzņemšanu un dalīšanos  savā pie-
redzē, īstenojot darbu ar bērniem un 
jauniešiem. Ar jaunām idejām un ie-
dvesmu Daugavpils novada jaunatnes 
lietu darbinieki plāno nākamā gada 
aktivitātes saviem jauniešiem pagas-
tos un noteikti dosies uz Ventspili arī 
2020. gadā, kur norisināsies ievēroja-
mākie jauniešu pasākumi. 

 Milāna Loča,
Jaunatnes projektu koordinatore
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Goda dienā sumināja labākos novada skolu audzēkņus
Pērn Daugavpils novadā aizsākta 

jauka tradīcija godināt novada izglī-
tības iestāžu skolēnus, kuri ar labām 
un teicamām sekmēm apgūst mācību 
priekšmetus, piedalās olimpiādēs, ār-
pusstundu aktivitātēs un pasākumos, 
popularizē skolas un Daugavpils nova-
da vārdu ne tikai Latvijā, bet arī ārval-
stīs. Arī šogad pašvaldības pateicības 
un laba vēlējumus saņēma 29 audzēk-
ņi no 16 novada izglītības iestādēm. 

Uzrunājot jauniešus un viņu pedago-
gus, Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāja pirmais vietnieks Aivars Raš-
čevskis uzsvēra, ka ar savām sekmēm 
un panākumiem jaunieši pierāda savu 
piederību Latvijai – savai dzimtenei.    

Daugavpils novada Izglītības pār-
valdes vadītāja Janita Zarakovska 
uzsvēra, ka audzēkņu panākumi lielā 

las skolēni Anastasija Ņikitina un Da-
niils Ziļs, Lāču pamatskolas audzēkņi 
Alīna Ļeonova un Alisija Ovčiņņikova, 
Medumu pamatskolas skolniece Anas-
tasija Kuzmenko, Naujenes pamatsko-
las 7. klases skolniece Inna Ivanova, 
Randenes pamatskolas audzēkņi Jeļe-
na Abarasa un Dāvids Petrovs, Sile-
nes pamatskolas skolnieces Jelizavete 
Stolbova un Evelīna Kursīte, Salienas 
vidusskolas audzēknes Olesja Kovaļev-
ska un Anastasija Zavadska, Špoģu vi-
dusskolas audzēkņi Anastasija Kosoņa 
un Edmunds Lukaševičs, Sventes vi-
dusskolas skolēni Viktorija Ivanova un 
Valentīns Meinerts, Vaboles vidussko-
las audzēkņi Gunta Vaidere un Nor-
munds Skrinda, Zemgales vidusskolas 
skolēni Diāna Kukjane un Maksims 
Petrovs. Tāpat pašvaldības pateicības 

mērā ir atkarīgi arī no viņu vecākiem 
un skolotājiem. Viņa vēlēja jauniešiem 
neapstāties pie sasniegtā, uzlabot re-
zultātus un sasniegt nospraustos mēr-
ķus. 

Novada domes Izglītības pārvaldes 
metodiķe Inese Zuģicka pastāstīja 
par katra jaunieša nopelniem, uzsve-
rot novada izglītības iestāžu skolēnu 
daudzpusīgās intereses un talantus. 
Šogad novadā atklājies jauns talants -- 
Naujenes pamatskolas skolniece Inna 
Ivanova, Daugavpils novada Skaļās 

lasīšanas čempione, izcīnīja uzvaru 
Vislatvijas skaļās lasīšanas sacensību 
nacionālajā fi nālā, kļūstot par Lasī-
šanas čempioni un uz gadu iegūstot 
titulu „Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
bērnu direktore”. Pasākumā Inna no-
lasīja fragmentu no Vizmas Belševicas 
grāmatas "Bille".

Tā kā šis gads aizrit Baltijas ceļa 30. 
gadskārtas atceres zīmē, novada sko-
lu jaunieši tika aicināti izpētīt šo vēs-
turisko notikumu un apcerēt to esejā. 
Šim aicinājumam atsaucās Kalupes 

pamatskolas audzēkne Loreta Zavads-
ka. Skolas direktore Irēna Mukāne at-
zīst, ka Loreta ir ļoti aktīva skolniece, 
kura gūst ne tikai labas sekmes mā-
cībās, bet arī aktīvi iesaistās dažādās 
sabiedriskās aktivitātēs. Loreta pati 
apguvusi ģitāras spēli, ar akordeonistu 
ansambli piedalās starptautiskos pa-
sākumos un aktīvi sporto.  

Daugavpils novada Pateicības rakstu 
par labām un teicamām sekmēm mācī-
bās, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu 
aktivitātēs un skolas pārstāvēšanu 
novadā un valstī saņēma Biķernieku 
pamatskolas skolēni Emilija Bambāne 
un Aļona Bogdanova, Kalupes pamat-
skolas audzēkņi Loreta Zavadska un 
Matīss Sarkanis, Laucesas pamatsko-

saņēma arī Medumu speciālās pamat-
skolas profesionālās klases skolnieks 
Jevgeņijs Daņilovs, Naujenes mūzikas 
un mākslas skolas Akordeona spēles 
audzēknes Elizabete Siņeviča un Di-
āna Siņeviča, kā arī Špoģu mūzikas un 
mākslas skolas Akordeona spēles au-
dzēkņi Amanda Aļeksejeva un Rolands 
Kļavinskis. 

Ar muzikāliem priekšnesumiem pa-
sākumu kuplināja Naujenes Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi, Lāču 
pamatskolas vokālais ansamblis un 
Naujenes pamatskolas folkloras kopa 
“Rūžeņa”. 

 Inese Minova
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Anita Jasinska: “Mākslas skolotāja ikdiena ir krāsaina, radoša un bērnu mīlestības pilna”

Anita Jasinska ir mākslas skolotā-
ja Špoģu Mūzikas un mākslas skolā, 
Naujenes Mūzikas un mākslas skolā, 
kā arī Naujenes PII “Rūķītis”. Skolo-
tāju ļoti mīl bērni un raksturo viņu 
kā labsirdīgu, gudru un foršu pedago-
gu, kas dažkārt mēdz būt arī stingra 
un prasīga. Tik ļoti daudzās īpašības, 
kas piemīt skolotājai Anitai, nemaz 
nevar uzskaitīt, taču droši var ap-
galvot, ka viņā ir mūsdienu pedago-
gam tik ļoti nepieciešamā dzirksts un 
mīlestība pret savu darbu. Jau kopš 
studiju gadiem Anita ir aktīva māks-
las plenēru un izstāžu dalībniece.  Vi-
ņai bijušas vairākas ainavas tēmai 
veltītas personāliztādes Madlienas 
un Latgales Centrālajā bibliotēkā, 
Līksnas un Ambeļu pagasta kultūras 
namos, kā arī Raiņa mājā Berkenelē. 
Mākslinieces gleznas ir bijušas izstā-
dītas arī Latgales mākslinieku darbu 
izstādēs Daugavpils Marka Rotko 
centrā, kā arī atrodas patstāvīgā eks-
pozīcijā Daugavpils Medicīnas kole-
džas muzejā.

Kur esi mācījusies, studējusi? 
A.J. Pamatizglītību es ieguvu Līks-

nas pamatskolā, pēc kuras turpinā-
ju mācības Daugavpils Dizaina un 
mākslas vidusskolā “Saules skola”, 
kur apguvu tekstilizstrādājumu di-
zainera profesiju. Tālākais izglītības 
ceļš aizveda uz Daugavpils Universi-
tāti, kur ieguvu profesionālo bakalau-
ra grādu mākslā ar vidējās izglītības 
vizuālās mākslas skolotāja speciali-
tāti. Vēlāk DU ieguvu arī maģistra 
grādu mākslā.  

Kāpēc izvēlējies tieši šo specia-
litāti?

A.J. Izvēloties studiju programmu, 
primārais bija iemācīties labi glez-
not, pedagoga specialitāti uzskatīju 
par bonusu. Iestājos universitātē, 
likās, ka visas durvis uz skaistu dzī-
vi būs atvērtas – mācīšos, būšu liels 
mākslinieks, piedalīšos daudzās iz-
stādēs, kļūšu slavena, taču, uzsākot 
darba gaitas, nonācu pie slēdziena, 
ka ne jau universitātes diploms, bet 
pati aktivitāte ir noteicošais faktors. 
Manuprāt, cilvēks savā dzīvē var sas-
niegt visu, gandrīz visu - galvenais 
ir gribēt un darīt. Tikai mūsu lielā-
kā problēma ir slinkums, kas dažreiz 

piemeklē arī mani, bet es cenšos 
ar to cīnīties.

Kā un kur sākās Tavas pro-
fesionālās gaitas?

A.J. Noslēdzot bakalaura stu-
dijas, ar DU studentu deju an-
sambli viesojāmies Ukrainā, kad 
paziņa mani informēja par peda-
goga vakanci Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolā. Ilgi nedomājot, 
piezvanīju un pēc atgriešanās 
Latvijā tiku uzaicināta uz darba 
pārrunām, pēc kurām tiku pie-
ņemta darbā par vizuāli plastis-
kās mākslas skolotāju. 

Darbu Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolā es uzsāku gadu vē-
lāk, tā kā darba grafi ks ļāva man 
savienot darbu abās skolās. Sa-
vukārt vēl pēc pāris gadiem ma-
ni uzaicināja darbā par mākslas 
skolotāju Naujenes PII “Rūķītis”. 
Tā ka šobrīd esmu aizņemta tri-

jās darba vietās, un tās visas uzskatu 
par Dieva dāvanu sev, jo ļoti mīlu sa-
vu darbu.

Vai cerēji un domāji, ka kļūsi 
par skolotāju? 

A.J. Mācoties jaunākajās pamat-
skolas klasēs, bieži iztēlojos sevi pe-
dagoga lomā. Es pat mājās rotaļājo-
ties, mēdzu sasēdināt rindās mīkstās 
rotaļlietas un pasniegt tām nodarbī-
bas. Tagad gan īsti neatceros, ko tieši 
es tām mācīju. 4. klases noslēguma 
domrakstā par savu nākotnes pro-
fesiju es rakstīju, ka vēlos kļūt par 
sporta skolotāju, kas savā ziņā ir arī 
piepildījies – kļuvu par mākslas pe-
dagogu.

Tagad es pat nezinu, ko citu es va-
rētu darīt labāk, ja ne mācīt bērnus. 
Man patīk atrasties starp skolēniem, 
patīk viņus mācīt, dalīties ar infor-
māciju. Varbūt pēc pāris gadiem es 
teikšu ko citu, bet tagad esmu īstajā 
vietā.

Kas Tavā darbā Tev visvairāk 
patīk? 

A.J. Skolēni, kolēģi, kolektīvs, 
darbs, vieta. Prieks katru dienu darīt 
ko jaunu, būt vidē, kur katru reizi top 
jauni, radoši darbi. Patīkami ir novē-
rot audzēkņu progresu un apzināties 
savu ieguldījumu tajā.

Manuprāt, mākslas skolotāja ik-
diena ir radoša, krāsaina, bagāta ar 
pozitīvām emocijām un bērnu mīles-
tību. Katra diena, kas pavadīta skolā, 
ir īpaša. Nevar ieslīgt rutīnā, katru 
reizi jauns uzdevums un savādāks iz-
nākums. Mani pašu kādreiz ir iedves-
mojuši pedagogi, kas savu darbu veic 
ar lielu mīlestību, un tagad es pati 
cenšos sekot šim piemēram- dāvājot 
nedalītu uzmanību un mīlestību sa-
viem audzēkņiem. 

Vai pēc Tavām domām strādāt 
mākslas skolā ir vieglāk nekā 
skolā, kur, piemēram, vizuālā 
māksla ir obligātais priekšmets? 

A.J. Stājoties mākslas skolā, bērns 
izdara apzinātu izvēli apgūt mākslas 
virzienu, savukārt vispārizglītojošā 
skolā audzēkņi bieži to dara piespie-
du kārtā. Studiju laikā praksi izgāju 
vienā no Daugavpils vidusskolām, 
pati biju nobijies students bez piere-
dzes, taču, novadot stundas, secināju, 

ka tikai nelielai daļai skolēnu patiesi 
interesēja māksla, lielākā daļa bija 
aizņemta ar ko citu, manuprāt, viņi 
mani pat nedzirdēja.

Uz mākslas skolām bērni nāk ar 
lielu interesi, redzu, ka viņi gūst prie-
ku radošajā procesā. Uzskatu, ka bēr-
nu radošo spēju pilnveide ir ļoti sva-
rīga, jo tā attīsta iztēli, fantāziju un 
asociāciju. Protams, nedrīkst atstāt 
novārtā arī akadēmiskās mākslas zi-
nāšanas, bet tas tiek apgūts paralēli 
radošiem uzdevumiem.

Kurš bija Tavs mīļākais priekš-
mets skolā? 

A.J. Zīmēšana. Jau no bērnības pa-
tika zīmēt, darboties ar krāsām. Vien-
mēr skolā gaidīju zīmēšanas stundas. 
Vēl tagad ir saglabājušies daudzi dar-
bi no pamatskolas laikiem, tagad pati 
varu tos novērtēt ar pedagoga skatu. 
Interesanti, ko es tad jutu, gleznojot 
savus bērnības darbus. Atceros, ka 
bērnībā bieži patika apgulties zālē un 
pētīt debesis, mākoņus, mēģināju sa-
skatīt kādus dzīvnieciņus. Tagad arī 
dažreiz patīk papētīt mākoņu formas 
un starp tiem atrast kāda dzīvnieka 
fi gūru.  

Kādiem skolotājiem un pedago-
giem vēlies teikt vislielāko pal-
dies? 

A.J. Man ir bijis ļoti daudz labu 
pedagogu, kuriem vēlētos pateikties. 
Vislielākais paldies jāsaka pamat-
skolas skolotājam, klases audzinā-
tājam Romualdam Gadzānam. Viņš 
bija tas, kas saskatīja manī māksli-
nieka talantu un ieteica tālāk mācī-
ties mākslas skolā. Gribas pateikties 
arī Daugavpils Universitātes pasnie-
dzējai Mairitai Folkmanei. Viņa bija 
tā, kas iemācīja skatīties uz lietām 
savādāk, iemācīja mīlēt mākslu, 
un, ja kaut kas neizdevās, vienmēr 
saprotoši paskaidroja. Viņa ir pro-
fesionālis savā jomā, un svarīgas zi-
nāšanas esmu guvusi tieši no viņas. 
Viņai vienmēr bija trakas idejas, un 
viņa vienmēr studentus iedrošināja 
tās realizēt. Ar lielu interesi vienmēr 
viņā klausījos un apbrīnoju. 

Kādi ir Tavi skolēni? Norakstu-
ro, lūdzu! 

A.J. Skolēni ir ļoti jauki, mī-
loši un labsirdīgi. Katrs ir per-
sonība, katrs īpašs un citādāks, 
viņi vienmēr ir atvērti jaunām 
idejām. Dažreiz šķiet, ka viņos 
ir tik daudz enerģijas, ka var 
paņemt arī sev.

Par kādiem savu audzēk-
ņu sasniegumiem esi lepna? 

A.J. Tādu ir ļoti daudz. 
Mākslas skolas audzēkņi ir ļoti 
radoši, aktīvi piedalās reģiona, 
Republikas un starptautiskajos 
mākslas konkursos, kur arī uz-
rāda labus rezultātus un iegūst 
godalgotas vietas. 

Vai arī pati glezno? 
A.J. Man patīk gleznot, jo 

gleznojot ir iespēja radīt spēli 
starp krāsām. Es gleznoju to, 
ko labi pazīstu, ar ko saskaros 
katru dienu -  tā ir mūsu krāšņā 
Latvijas daba. Mācoties univer-
sitātē, nepatika gleznot klusās 
dabas, iespējams, tāpēc, ka tās 

ir nedzīvas – vāzes, mākslīgie ziedi, 
plastmasas augļi un dārzeņi, ar grū-
tībām klājās krāsas uz audekla. Sa-
vukārt ainavas žanrs mani uzrunāja, 
man grūti sev iedomāties labāku mo-
deli par ainavu. Es uzlādējos no aina-
vas, emocionāli uzlādējos. Dažreiz ir 
grūtības darbā, pārslodze un vienīgās 
nomierinošās zāles ir daba. Ir svarīgi 
saskatīt, gribēt ieraudzīt un pacietīgi 
notvert vajadzīgo dabas noskaņu. 

Kas Tevi iedvesmo gleznošanai? 
A.J. Tā ir ainava, ko es redzu caur 

mašīnas logu, dodoties savās ikdie-
nas gaitās vai ceļojot pa Latgales no-
vadiem. Latvijā ir unikāla iespēja vē-
rot ainavas pārmaiņas gan gadalaiku 
griezumā, gan dažādos diennakts 
laikos. Sīkās toņu nianses, dažādās 
apgaismojuma radītās ēnu spēles un 
dabas apjomu formas ir neizsmeļams 
iedvesmas avots radošai darbībai.  

Ar ko nodarbojies no darba brī-
vajā laikā?

A.J. Man ir salīdzinoši maz brī-
vā laika, jo pedagoga darbs aizņem 
lielāko nedēļas daļu. Gribētos, lai, 
atnākot mājās, var pilnībā aizmirst 
par darbu, bet diemžēl tā nesanāk. Ir 
bijis pat tā, kad naktī nevar aizmigt, 
domājot par gaidāmo darbu, bet es 
tomēr mēģinu atbrīvot laiku sev un 
darīt patīkamas lietas. Brīvajā lai-
kā apmeklēju sporta zāli, šogad sāku 
apmeklēt step-aerobikas nodarbības. 
Brīvdienās patīk paceļot pa Latviju 
vai aizbraukt uz tuvējo Lietuvu. Mī-
lu vakaros palasīt kādu grāmatu vai 
vismaz pāršķirstīt. Dažreiz piesēžos 
pie audekla un uzgleznoju kādu dar-
biņu.  

Kas Tavai dzīvei piešķir jēgu?
A.J. Viss, kas atrodas man apkārt. 

Mana ģimene – vecāki, vīrs, māsas 
un brālis, priecājos redzēt, ka viņi ir 
veseli un laimīgi. Mīlestības atrašana 
un došana citiem – tā ir īsta laime un 
dzīves jēga!

Ar Anitu Jasinsku sarunājās
 Olga Davidova

Foto no privātā arhīva
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Notika kulinārā darbnīca “Tradicionālās lauku tortes”

Noslēdzošajā meistardarbnīcā, kuru 
sarīkoja Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde projekta LLI – 337 “Radītu, 
lai paliktu”  ietvaros, notika bezmak-
sas kulinārā darbnīca “Tradicionālās 
lauku tortes”. Meistardarbnīca notika 
piektdienas vakarā, kad darba nedēļa 
jau bija izskanējusi, taču Skrindu dzim-
tas muzeja Kulinārā mantojuma telpās 
pulcējās vairāki interesenti - gan pieau-
gušie, gan bērni. Visus ciemiņus sagai-
dīja muzeja direktore Anna Lazdāne, 
kura pateicās visiem, kas atbrauca uz 
pasākumu, un apsolīja, ka katram būs 
iespēja gan iemācīties cept, gan arī no-
garšot tradicionālo Latgales kāzu torti 
un medus kūku.

Meistarklasi rādīja saimnieces Ināra 
Mukāne no Kalupes pagasta un Ani-
ta Drozdova no Dubnas pagasta. Abas 
saimnieces skaidroja katru kūkas tap-
šanas soli, kā arī dalījās savā pieredzē 
un ar dažiem virtuves noslēpumiem. 
Kāzu muzikants no Vaboles  Jānis Gip-
ters spēlēja latviešu un latgaliešu tau-
tasdziesmas, tāpēc meistarklase bija 
piepildīta ne tikai ar patīkamām smar-
žām un jautrām sarunām, bet arī ar 
akordeona spēlētiem meldiņiem. Amat-
nieks Varis Vilcāns nodemonstrēja savu 
pašdarināto mūzikas instrumentu – 
vargānu, kā arī uzspēlēja kopā ar Jāni.

Daugavpils novada Kultūras pār-
valdes projektu vadītāja Jeļena Žuko-
va pastāstīja, ka šī projekta ietvaros 2 
gadu laikā tiek mēģināts attīstīt gan 
kopienas sajūtu Daugavpils novada ie-
dzīvotājos, gan arī iespējas apgūt jau-
nas prasmes meistarklašu laikā. “Šī ir 
viena no projekta pēdējām meistarkla-
sēm. Šodien mēs ar gandarījumu rīko-
jam kūku vakaru, lai varētu pateikties 
visiem tiem, kas piedalījās mūsu meis-
tarklasēs. Ir prieks redzēt to, ka sāku-

mā mūsu meistarklasēs bija maz cilvē-
ku, bet tagad, jau 6. tikšanās reizē, to 
skaits jau ir krietni izaudzis”. Sākumā 
meistarklases tika rīkotas dienas laikā, 
taču pēdējās divas tika organizētas va-
karā, lai būtu iespēja tikt arī tiem, kas 
pa dienu strādā. Projekta ietvaros noti-
ka dažādas meistarklases, piemēram, 

fi lcēšanas meistarklase, kurā dalībnieki 
mācījās izgatavot sev vilnas čības, Nau-
jenes kultūras centrā norisinājās auša-
nas meistarklases. Notika arī pārrobe-
žu meistarklases, kad pasākumi notika 
ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Zarasu 
pilsētas rajonā. Jeļena atzinās, ka ar šo 
pasākumu meistarklases nebeigsies. “Ir 

ideja uztaisīt sienu ar veciem traukiem 
un visu, kas ir saistīts ar galda kultū-
ru, šeit, Kulinārā mantojuma telpās, 
un turpināt attīstīt pagastu kulinārās 
tradīcijas”. Jeļena, atskatoties uz visām 
meistarklasēm, uzskata, ka viens no 
svarīgākajiem resursiem novadā ir cil-
vēku siltums. “Mums bija deju meistar-
klase, kurā atbrauca cilvēki no citiem 
pagastiem un viņus pieņēma kā savējos, 
kā ģimenes locekļus, nevis atstūma.”

Dacei Teivānei tā jau ir trešā meis-
tarklase. Viņa uzskata, ka tādus pasā-
kumus vajag rīkot biežāk. “Pagājušajā 
reizē es biju cepelīnu pagatavošanas 
meistarklasē. Tur es pirmo reizi ēdu 
Latgales cepelīnus, mēs mājās gatavo-
jam citādāk. Bija ļoti garšīgi. Arī cilvē-
ku bija mazāk nekā šodien. Tā ir ļoti 
laba iespēja satikties ar draugiem un 
jautri pavadīt vakarus. Anna to pareizi 
nosauca – pasēdēšanās. Tieši kā agrāk 
mūsu vecmammas gāja ciemos pie kai-
miņiem pagatavot mielastu, padziedāt, 
paklausīties mūziku un parunāt. Es 
labprāt apmeklētu gaļas vai zivs ēdienu 
pagatavošanas meistarklasi, tas mani 
ļoti interesē”.

Pasākuma viesi atzina, ka labprāt arī 
turpmāk vēlētos vismaz reizi mēnesī 
šāda veida nodarbības, lai ne tikai uz-
zinātu kaut ko jaunu, bet arī vienkārši 
atpūstos un satiktos ar draugiem un pa-
ziņām. Kūkas bija izdevušās garšīgas. 
Tās varēja baudīt ar muzejā vārītu zāļu 
tēju un V.Vilcāna atvesto ābolu sulu.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 
2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt prog-
rammas reģionu ilgtspējīgu sociālekono-
misko attīstību, palīdzot tos padarīt konku-
rētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, 
uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savie-
nības fi nansiālo atbalstu. Par šī raksta satu-
ru pilnībā atbild projekta dalībnieki, un tas 
nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiro-
pas Savienības ofi ciālo nostāju.

 Samanta Miglāne

Biedrības “Silenes stariņi” realizētais senās garīgās kultūras mantojuma saglabāšanas projekts 
cilvēkos patiesīgumu, labestību, līdzjū-
tību, tāpēc Skrudalienas pagastā liela 
uzmanība tiek pievērsta kultūras vēr-
tību saglabāšanai un popularizēšanai, 
kā arī kultūras mantojuma saglabāša-
nai.

Silenes ciematā atrodas Latvijas vēs-
tures liecinieks, viens no vērtīgākajiem 
Latgales vietējās nozīmes arhitektūras 
pieminekļiem – Vissvētākās Jaunavas 
Marijas debesīs uzņemšanas Romas 
katoļu baznīca, kurā 2018. gadā ar 
Daugavpils novada domes piešķirto 
fi nansiālo atbalstu tika ierīkotā vērtī-
ga kultūrvēsturisku priekšmetu eks-
pozīcija. Šeit ir savākti dažādi garīgās 
dzīves un kulta priekšmeti, kā arī me-
daljoni un relikvijas, kas radīti laika 
posmā no 18.-21. gadsimtam. Īpašs 
lepnums ir ekspozīcijā atrodamā li-
turģisko tērpu kolekcija. Visi tie ir ļoti 
skaisti un unikāli eksponāti.

Šogad tika ierīkota ekspozīcijas otrā 
daļa, kas ir veltīta ticības lieciniekiem 
priesteriem Miķelim Kļaviņam, Jāze-
pam Pudānam un Longinam Lapkovs-
kim. Viņu dzīve ir spilgts piemērs kal-
pošanai Dievam un cilvēkiem. Padomju 

terora laikā viņus deportēja Krievijā. 
Jāzeps Pudāns gāja bojā no bada, kad 
viņam bija tikai 39 gadi. Miķelis Kļa-
viņš pēc atgriešanās līdz savai nāvei 
kalpoja Silenes Romas katoļu baznī-
cā, bet Longins Lapkovskis Medumu 
Romas katoļu baznīcā. Ir saglabāju-
šies viņu arhīvu dokumenti, sprediķu 
raksti, piezīmju grāmatiņa, personīgās 
lietas un fotogrāfi jas. Tas viss ir ļoti 
vērtīgs materiāls, kurš dod priekšsta-
tu par ticības liecinieku dzīves gaitu, 
kā arī dod iespēju  popularizēt sakrālo 
mantojumu un piesaista uzmanību sa-
biedrības plašākai auditorijai.

Ekspozīcija tika papildināta ar mež-
ģīņu izstrādājumiem, kulta priekšme-
tiem, kā arī izšuvumu kolekciju. Tas 
viss līdz šim laikam glabājās baznīcā.

Ekspozīcija kļuva par unikālu objek-
tu savā reģionā, jo tika iekļauta Dau-
gavpils novada tūrisma maršrutā un ir 
nozīmīga Latgales kultūrmantojuma 
daļa, kas palīdz attīstīt Daugavpils no-
vada kultūrvides dažādību.

Sofi ja Mole

Biedrība “Silenes stariņi’ ar Daugav-
pils novada domes piešķirto fi nansiālo 
atbalstu programmas ”Atbalsta fonds 
biedrībām” ietvaros un Silenes Romas 
katoļu draudzes līdzfi nansējumu no 
š.g. 1. maija veiksmīgi realizēja projek-

tu “Senā garīgās kultūras mantojuma 
saglabāšana un garīgo sabiedrisko ak-
tivitāšu attīstība Skrudalienas pagas-
tā” II kārtu.

Garīgās vērtības sniedz būtisku ie-
tekmi sabiedrības attīstībā, audzinot 
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Vaboles vidusskolai - 100
23. novembrī Vaboles pagasta saieta 

namā norisinājās svinīgs pasākums, 
veltīts skolas 100 gadu jubilejai. Atklā-
jot pasākumu, skolas ilggadējā direk-
tore Elita Skrupska uzsvēra, ka skolas 
atvēršanas fakts ir apbrīnas vērts, jo 
tolaik cilvēki bija ieticējuši jaunizvei-
dotai valstij un savai dzimtajai vietai, 
ticot arī izglītības nākotnei Vabolē. 

Daugavpils novada domes priekš-
sēdētājs Arvīds Kucins savā uzrunā 
atzīmēja faktu, ka Vaboles vidusskola 

Antons viņu pierunājis mācīties vidus-
skolā. Tolaik klasē mācījās vairāk kā 
30 skolēni, cits citu nepazina. Antons 
Soms atceras, kā klases audzinātāja 
1959. gadā savus skolēnus ar kravas 
automašīnu aizveda ekskursijā uz 
Rīgu. Tas bijis ļoti interesanti. Skolai 
bijusi arī liela nozīme turpmākās iz-
glītības izvēlē.  Ja pirms vidusskolas 
Antons Soms gribējis tehnikuma apgūt 
agronoma specialitāti, tad pēc skolas 
absolvēšanas nolēmis kļūt par celtnie-
cības inženieri un vēlāk par meliorato-
ru. 

Jubilejas pasākumā tika prezentē-
ta grāmata ar nosaukumu ,,Vaboles 
vidusskolai 100”, kurā tika apkopoti 
spilgtākie notikumi skolas vēsturē un 
absolventu atmiņas. Savās atmiņās 
par skolas vēsturi dalās skolas ab-
solvente un vēlāk arī skolotāja Anna 
Skuķe. Viņa raksta, ka savulaik uz 
sienas pretī skolas zālei atradās Valsts 
prezidenta Kārļa Ulmaņa portrets, 
bet netālu atradās krucifi kss, pie kura 
katru rītu skolēni pulcējās uz lūgšanu, 
jo Latgales iedzīvotājiem šīs vērtības 
vienmēr ir bijušas svarīgas. Grāmatā 
arī tiek vēstīts par kādu notikumu, 
kas norisinājās jau Atmodas laikā 
1987. gadā, kad pie skolas puķu dobē 
tika atrasti Latvijas valsts karodziņi. 
Vēlāk skolai tika pievērsta īpaša uz-
manība no VDK aģentu puses, notika 
skolnieku un skolotāju pratināšanas, 
bet viena no skolniecēm tika izslēgta 
no skolas. 

Skolas grāmata tapusi, pateicoties 
tiem materiāliem, kurus 2-3 mācību 
gadu laikā projektu nedēļas ietvaros 
savāca skolas audzēkņi, pievienojot 
arī skolā esošos materiālus. Savukārt 
skolotāji apkopojuši skolēnu savāktos 
materiālus. Šo grāmatu dāvanā varē-
ja saņemt ne tikai skolas absolventi, 
bet arī ikviens, kurš ieradās pasāku-
mā. 

Pirmā izlaiduma absolvente Anna 
Kudeiko prezentēja grāmatu ar sa-
viem atmiņu stāstiem par skolas lai-
kiem. Viņa raksta: ,,1937.gads. Pie 
skolas dārziņa ziedēja košas dālijas. 
Tik lielas kā tēva cepure. Sirsniņa 
strauji pukstēja, turot rociņu tēva sil-
tajā plaukstā. Jo tā bija mana pirmā 
skolas diena… Lejā Vaboles ezers ar 
baltām ūdensrozēm un dzelmē no-
grimušu burvju pili.” Viņas grāmata 
“Vaboles vidusskolai – 100” tika dāvā-
ta skolai. 

Vaboles vidusskolā 2017. gadā tika 
veikta vērienīga rekonstrukcija, no-
mainīts jumta segums un nosiltināti 
bēniņi, atjaunota ēkas fasāde, nomai-
nīti logi un durvis, atjaunota elek-
troinstalācijas un ūdensapgādes sis-
tēma, uzstādīts jauns siltummezgls, 
savukārt kanalizācija pieslēgta ciema 
kanalizācijai. 

Vēlam, lai atjaunotās skolas telpas 
skolotāju kolektīvam un skolniekiem 
kļūtu par iedvesmas avotu jauniem 
sasniegumiem, un, lai skola ar pārlie-
cību iesoļotu otrajā simtgadē un gūtu 
arvien jaunus panākumus! 

Dainis Bitiņš
 Inese Minova

ir visvecākā Daugavpils novadā, un 
izteica pateicību skolotājiem, kas ie-
guldījuši tajā visu savu dvēseli. Savu-
kārt Daugavpils novada domes izpild-
direktore Vanda Kezika sacīja, ka tieši 
skolas izcilie absolventi liecina par to, 
ka skola ir laba. Tāpat apbrīnas vērts 
ir fakts, ka skola ir piedalījusies visos 
Dziesmu un Deju svētkos. 

Skolas direktore Elita Skrupska pau-
da prieku par kuplo absolventu skaitu, 
kas apmeklēja skolas jubilejas pasāku-

mu, jo tieši viņi 
visam skolotāju 
kolektīvam kal-
po par spēka 
avotu. Pēc vi-
ņas teiktā, visos 
jubilejas gados 
bijušie un esošie 
skolotāji saņem 
milzīgus ziedu 
pušķus. 

Savās atmi-
ņās dalījās arī 
divi skolas ju-
bilejas pasāku-
mā sastaptie 
sirmgalvji, kuri 

pieder pirmajai izlaiduma paaudzei. 
Viens no viņiem ir Jāzeps Korsaks, 
kurš pabeidzis Vaboles vidusskolu tā-
lajā 1955. gadā. Atceroties skolas ga-
dus, Jāzeps stāsta, ka tie ir bijuši ļoti 
nabadzīgi pēckara laiki, uz skolu dau-
dzi devušies basām kājām. Taču par 
skolu viņam ir palikušas tikai pozitī-
vas atmiņas, jo īpaši par savu toreizējo 
klases audzinātāju. Mūsdienu Vaboles 
vidusskolai viņš vēl ilgu dzīvošanu un 
sekmīgu jaunās paaudzes mācīšanu.

Viens no pirmajiem skolas absolven-
tiem Juris Vanags dāvāja savai skolai 
paša sarakstītu grāmatu “Dzimtajā 
pusē”, kurā apkopoti stāsti par Pļavu 
Vanagu ļaudīm. Juris Vanags šo skolu 
absolvējis 1959. gadā. Arī viņam par 
skolu ir saglabājušās ļoti gaišas atmi-
ņas, jo īpaši eksakto mācību priekšme-
tu skolotāji, kuri palīdzējuši šos priekš-
metus apgūt ļoti augstā līmenī. 

Plecu pie pleca skolas gaitas kopā 
izgāja arī Antons Soms un Jānis Lā-
cis – puiši no vienas sādžas. Antons 
Soms joprojām atceras savu pirmo sko-
las dienu, kad pa dubļainiem ceļiem 
1956. gada 1. septembrī atnāca uz 9. 
klasi. Savukārt Jānis piebilst, ka tieši 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2019. gada 28. novembriswww . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v10

P E R S O N Ī B A

Ina Vaikule: “Manā darbā ir svarīga daudzveidība”
Ina Vaikule ir amatniece no Nauje-

nes pagasta, kas šurp pārcēlusies uz 
dzīvi no dzimtā Preiļu novada. Mācī-
jusies Višķu lauksaimniecības tehni-
kumā, iegūstot daiļdārznieka diplomu, 
savukārt specializāciju tūrisma vadībā 
ieguvusi Baltijas Starptautiskajā Aka-
dēmijā. Brīvajā laikā no pamatdarba 
Naujenes novadpētniecības muzejā 
viņa nodarbojas ar pīšanu no klūgām, 
adīšanu un aušanu. 

Pīšanu no klūgu sloksnītēm Ina uz-
sākusi pie meistara Viktora Kuhaļska 
studijā “Pūpoli”, pašlaik viņa ir ceļā uz 
Pinēja amata meistara diploma iegū-
šanu, ko izsniedz Latvijas Amatniecī-
bas kamera. Pirms vairākiem gadiem 
kopā ar vīru Juri iegādājusies lauku 
īpašumu un sākusi audzēt aitas. Aitu 
vilna tiek nodota Preiļu vilnas fabrikā, 
kur tā tiek iemainīta pret diegiem, no 
kuriem top rakstaini cimdi un zeķes, 
kā arī mazcimdiņi un zeķītes. 

Un, kad meistare nogurst no pīšanas 
un adīšanas, viņa sēstas pie stellēm un 
auž lupatu deķīšus. Tos var izkārtot 
uz grīdas vai atpūtas krēslā. Ina stās-
ta, ka aušanas pamati tika apgūti vēl 
tehnikumā pie skolotājas Vitas Kāpos-
tiņas. Tika austas prievītes, jostas un 
audums tautiskajiem brunčiem. Pēcāk 
aušanas pieredze nākusi biedrības 
“Raxtu sēta” organizētajās nodarbībās 
pie audējas Daces Teivānes un Dignas 
Gordijenko. 

Par savām nodarbēm Ina stāsta ar 
aizrautību un īpašu pozitīvismu.

- Kā radās ideja, ka vēlaties ap-
gūt klūgu pīšanas mākslu un ar ko 
nodarbojāties līdz tam? 

I.V. Mans pirmais pasūtījums bija 
vilnas zeķes tehnikuma laikā. Bet tad 
es vēl nebiju aizdomājusies, ka varētu 
nopietnāk pievērsties kādam no rok-
darbu veidiem. Interese par pīšanu 
no klūgām radās, kad satiku meistaru 
Viktoru Kuhaļski. Lai arī pirms tam 
meklēju dažādu literatūru un mēģinā-
ju šīs prasmes apgūt pašmācības ceļā, 
sapratu, ka vajadzīgas padziļinātas 
zināšanas un arī pieredzes bagāts sko-
lotājs. Apskatot no sloksnītēm veidotos 
darbus, man tie ļoti iepatikās un gribē-
jās iegādāties sev. Uzzinot cenu, teicu, 
ka dārgi. Uz ko meistars atbildēja: „Ja 
ir dārgi, jāmācās pīt pašai!”. Tā sākās 
mācības. Ziniet, ļoti daudzi mācekļi 
atsijājas, jo tas ir fi ziski smags darbs - 
gan klūgu sagatavošana: to ievākšana 
un apstrāde, gan pašu darbu pīšana. 
Man tas patika un patīk vēl joprojām. 

Pirmais patstāvīgi pītais groziņš ir 
saglabāts, bet daudzi darbi gan nepa-
lika pašai, tie tika dāvināti radiem, 
kaimiņiem un paziņām. Piemēram, 
kamolgrozs dāvināts vīramātei Silvi-
jai. Pa nelielai cibiņai radu meitenēm, 
absolvējot vidusskolu. Bet no māsas Il-
vas nāca pirmais pasūtījums, ieraugot 
manis pīto paplāti, viņa lūdza uzmeis-
tarot tādu arī sev. 

Ina stāsta, ka, braucot uz izstādēm 
un meistarklasēm kopā ar studiju, sa-
pratusi, ka cilvēkiem patīk tas, ko viņa 
dara. Tagad Ina ar pīšanu no klūgām 
darbojas jau patstāvīgi. 

I.V. Galvenais, ka tas, ko dari, tiek 
novērtēts. Ne jau vienmēr kāds kaut 

ko nopērk, bet iedvesmas avots tas ir 
fantastisks! 

- Jūs teicāt, ka patika tieši no 
sloksnītēm pītie darbi. Ar ko tie 
atšķiras no apaļo klūgu veidoju-
miem? 

I.V. Abi pinumu veidi tiek darināti 
no kārklu klūgām. Atšķirība ir mate-
riāla sagatavošanā, apstrādē. Klūgas 
vāc ar mizu vai vāra un mizo. Tad tās 
sašķiro pēc izmēriem, izžāvē un var uz-
glabāt gadiem ilgi, ar materiālu nekas 
nenotiks. Svarīgi uzglabāt sausā vietā, 
lai klāt netiek mitrums. Pirms darba 
nepieciešamo klūgu skaitu mērcē un 
tad var pīt.

Savukārt klūgu sloksnīšu materiāla 
sagatavošanas process ir ilgāks. Klū-
gas sagriež, nomizo un sašķeļ, apstrādā 
uz rupjās ēveles, tad vēlreiz uz smalkā-
kas ēveles nepieciešams kalibrēt mili-
metrus, lai sloksnītei būtu vajadzīgais 
platums un biezums. Papildus ir vaja-
dzīgas arī apaļās klūgas, kuras sausas 
izmērcē un tad uz dažāda diametra ko-
ka sagatavēm izliek riņķus un aptuve-
ni nedēļu žāvē. Vidēja izmēra paplātei 
nepieciešams sagatavot aptuveni simts 
klūgu sloksnīšu un ap 30 gabalus da-
žāda diametra apaļās klūgas riņķīšus. 

Lai arī sloksnīšu pinumiem sagata-
vošanās laiks ir krietni ilgāks un arī fi -
ziski smagāks, darbi no tiem man šķiet 
sievišķīgāki. Pinumi sanāk smalkāki 
un dekoratīvāki. Savukārt praktisku-
ma ziņā gan apaļo klūgu, gan sloksnīšu 
darbi ir vienlīdz izturīgi.

- Kur Jūs ievācat materiālu sa-
viem darbiem? 

I.V. Amatnieki, kuriem pīšana ir 
pamatdarbs, audzē savas klūgas, jo to 
nepieciešams ļoti daudz. Pašos pirma-
jos gados, kad darbojos pie meistara, 
braucām ievākt klūgas gar ceļa malām 
vai upju krastiem. Upju krastos ir ļoti 
labs materiāls, tomēr jāskatās, vai tās 
nav bojātas. Var būt arī slimas klūgas, 
tad tām nav taisna, gluda miza, bet 
poraina. Tās var negriezt, sloksnīšu 
pinumiem tādas neder. Jāievāc kvali-
tatīvs materiāls, tad arī darbs būs kva-
litatīvs. Meistars bija man iedevis arī 
spraudeņus, ko sastādīju, taču dzīvo-
jam netālu no meža un saimniecībā ir 
aitas, tāpēc manas kārklu plantācijas, 
kā biju cerējusi, neizauga. (Smejas.) 
Tagad es tās ievācu dabā. Tik, cik va-
jag man, ir pietiekoši.

- Kas Jūs šajā procesā vairāk aiz-
rauj? 

I.V. Tā ir iespēja izgatavot pinumus 
no smalkas rotas līdz atpūtas krēslam. 
Nebeidzami plaša dabas materiālu pie-
lietošana, daudzveidība gan formā, gan 
krāsās, gan tehnikā. Tā ir iegūtā ener-
ģija, kas rodas, pinot darbus.

Ina Vaikule nereti ar saviem darbiem 
brauc piedalīties izstādēs un gadatir-
gos, taču ne vienmēr viņas mērķis ir 
darbu pārdošana. 

I.V. Gadatirgū ne vien ieraugi, vai ta-
vi darbi ir tikpat kvalitatīvi un piepra-
sīti, bet arī iegūsti pūrā kādas idejas. 
Atceros, kā kopā ar studijas „Klūga” 
dalībnieci Līviju Skromāni braucām 
uz Tautas lietišķās mākslas gadatirgu 
Brīvdabas muzejā. Paņēmu līdzi savus 
darbus, bet nebūt ne ar domu, ka tūlīt 

visus notirgošu. Man gribējās 
aizbraukt pieredzes apmaiņā 
un uzzināt, vai tik kuplā pie-
dāvājumā mani darbi tiks ie-
raudzīti. Šī pieredze izrādījās 
pozitīva. Šogad uz gadatirgu 
braucu patstāvīgi. Bet pirms 
tam darbi ir jāaizved atrādīša-
nai speciālai komisijai, kuras 
sastāvā ir arī Tautas lietišķās 
mākslas eksperte Linda Rube-
ne. Komisija atvestos darbus 
apskata, izvērtē un tikai tad 
izsniedz vai neizsniedz dalīb-
niekam atļauju. Dažos gada-
tirgos var jautāt pēc amatnie-
ka kartes. Tā tiek izsniegta 
Latvijas Amatniecības kamerā 
uz gadu un tad pēc nepiecieša-
mības tiek pagarināta. Bet, ja 
ir Amata meistara diploms, 
amatnieka karti nevajag. 

Tepat Daugavpils cietoksnī 
piedalījos organizētajā Zāļu 
tirgū, kur piedāvāju ne vien 
pinumus no klūgām, bet arī 
pītus ziedu un ozollapu vai-
nagus. Savukārt 5. Starptau-
tiskajā vēsturiskās rekons-
trukcijas festivālā „Dinaburg 1812” 
tirgojoties pagāja divas dienas. Veik-
smīga sadarbība ir izveidojusies ar 
veikalu “O!Marta”, piedāvājums nav 
liels, bet šo to no manis veidotajiem 
suvenīriem tajā var iegādāties – maz-
cimdiņus, zeķītes un cibiņas rotām, ro-
kassprādzes un groziņus.

Pēdējo gadu nozīmīgākās tautas lie-
tišķās mākslas izstādes bija Dziesmu 
svētkos - „Dziesma top citādi” un „Ra-
dītprieks”, kur starp 2000 darbiem bija 
apskatāmi arī mani. 2017. gadā darbi 
bija izstādē Brīvdabas muzejā „Koks 
un pinumi”. Taču, lai piedalītos izstā-
dēs, ir jābūt ne tikai diplomiem, bet arī 
kvalitatīviem darbiem, kuri iekļaujas 
kopīgā koncepcijā.

Lai iegūtu Amata meistara diplomu, 
ir ne vien jāiziet teorētiskās apmācības 
un praktiski jāveic daudz un dažādi 
darbi, bet arī astoņu gadu garumā jā-
būt par mācekli kādam no meistariem.

I.V. Pagājušajā gadā iestājos Latvi-
jas Amatniecības kameras rīkotajos 
amata meistaru kursos, kur apguvu, 
kā pareizi reģistrēt savu saimniecisko 
darbību, kompozīcijas un biznesa pa-
matus, amatniecības vēsturi, pedago-
ģiju un daudz ko citu. Tā bija rudens 
sesija, tagad man palika praktiskie 
darbi. Ir izdots saraksts – programma, 
kas meistaram ir jāprot gan teorētiski, 
gan izgatavot praktiski. 

- Kas ir šajā sarakstā uzskaitīts? 
I.V. Pinumu meistaram ir jāprot pīt 

no ļoti dažādiem materiāliem, sākot no 
meldriem un doņiem, bērza tāss, ko-
ku saknītēm un, protams, no klūgām 
un klūgu sloksnītēm. Programma ie-
tver visu šo materiālu ievākšanu, sa-
gatavošanu darbam un uzglabāšanu. 
Praktiskajos darbos ir jāparāda da-
žādas tehnikas ar dažādiem materiā-
liem. Piemēram, no apaļajām klūgām 
jāprot vienkāršais, kārtainais, rindu 
pinums, kā arī aukliņveida pinumi ar 
divām, trim, četrām un piecām klū-
gām. Jāprot pielietot dažādus malu 

noliekumus: ar 2,3,4 klūgu pāriem, 
bizes apmali. Sloksnīšu darbi jāveic re-
tajā, biezajā etnogrāfi skajā un mezglu 
pinumā. Un nav tā, ka tikai grozs jā-
māk pīt, vēl ir paplātes, cibas, kamolu 
grozi, dažādu priekšmetu, piemēram, 
spoguļa appīšana. Jāprot izgatavot arī 
mēbeles – tabureti, krēslu, galdu, šū-
puļkrēslu. Meistaram jāprot izgatavot 
dažādus šablonus un tos pielietot dar-
bā. Jānosaka darba izmaksas, jāveic 
izstrādājuma cenas aprēķināšana un 
vēl daudz kas cits.

- Kādas priekšrocības sniedz 
Amata meistara diploms? 

I.V. Tas ir augsts mērķis vispirms 
jau pašai priekš sevis. Izaicinājums. 
Jaunas zināšanas. Un, protams, tās 
ir priekšrocības darba tirgū, esi no-
vērtēts, atzīts sava amata speciālists. 
Meistars var mācīt pinēja amatu, da-
līties savās zināšanās gan šeit Latvijā, 
gan jebkurā citā Eiropas valstī.

  - Kādi darbi pašlaik ir aktuāli 
un kas tiek veidots? 

I.V. No lielajiem darbiem šobrīd man 
top galdiņš, komplektā ar divām tabu-
retēm. Pamatne ir no aizaustas pinu-
mu virsmas, bet sānu malas mezglu 
pinumā. No mazākajiem izgatavoju 
rokassprādzes un somiņu no doņiem, 
kas būs papildinājums vasarā nopīta-
jai meldru cepurei.

- Vai rokassprādzes top arī no 
klūgām?

I.V. Jā, rokassprādze tiek veidota no 
apaļas klūgas, to izliec nepieciešama-
jā diametrā un pēc tam pa augšu tiek 
izveidots etnogrāfi sks vai dekoratīvs 
raksts. 

- No kurienes rodas tās daudzās 
idejas Jūsu darbiem? 

I.V. Ir tā, ka tās jaunās idejas ro-
das darba procesā, jo vairāk strādā, 
jo vairāk var pasapņot. Tad galvā tiek 
izdomātas visdažādākās variācijas un 
pinumu veidi. Dažreiz kaut kur tiek arī 
noskatītas. Taču nekad netiek veidota 
pilnīga kopija. Kad kopā ar meistaru 
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veidojām pirmos darbus, viņš teica, ka 
gandrīz neiespējami ir izveidot divus 
identiskus darbus. Var veidot līdzīgus 
gan pēc raksta, formas vai izmēra, ta-
ču ikviens darbs ir neatkārtojams. Arī 
pinot tradicionālos, visiem zināmos 
kartupeļu grozus var ielikt darbā dažā-
dību – iepīt citas krāsas sloksnīti, ielikt 
citas krāsas ribu, var veidot atšķirīgas 
krāsas stiprinājuma vietu vai noformēt 
rakstainu rokturi. Darbu daudzveidī-
ba, tāds ir mans moto. 

- Cik ilgā laikā tapuši Jūsu lielā-
kie un mazākie darbi? 

I.V. Vislielāko laika sprīdi aizņem, 
protams, pati darba ideja. Tās ir sava 
veida radošās mokas. Kad zināms, ko 

un kā veidosi, ir viegli. Mazie darbi ir 
smalki un prasa daudz pacietības. Lie-
lie sloksnīšu pinumi ir darbietilpīgs un 
laikietilpīgs process, kas var ilgt līdz 
pat mēnesim un ilgāk. Toties no apa-
ļajām klūgām grozu vai tīni var uzpīt 
vienas dienas laikā. 

- Bez klūgu pinumiem, Jums vēl 
atliek laiks arī adīšanai un pat au-
šanai. 

I.V. Man patīk dažādība, ne tikai pi-
numos, bet arī rokdarbos. Ja nogursti 
pīt, paņem rokās adīkli, ja nogursti no 
adīšanas, tad sēsties stellēs un aud. 
Katrā nodarbē strādā dažādas mus-
kuļu grupas, dažreiz tās maiņa ir kā 
atslodze. 

- Un Jūsu mazcimdiņi? Tie tiek 
adīti kā suvenīri? 

I.V. Jā. Ne visi var atļauties nopirkt 
dārgu adījumu, bet suvenīrs ir laba 
prece, ko var piedāvāt veikaliem un 
aizvest uz gadatirgiem. Mazcimdiņus 
es noskatīju kādā no Vecrīgas skatlo-
giem, nosaukums un noformējums ir 
mana ideja. Cilvēki labprāt iegādājas 
amatnieku darinājumus  dāvanām. Šos 
mazcimdiņus un zeķītes var uzdāvināt 
ar bērniņa piedzimšanu, vai, piemē-
ram, izmantot kā Ziemassvētku deko-
rāciju iekāršanai eglē. Manos nākotnes 
plānos ir doma veidot kastītes, kur šo 
darinājumu varētu ielikt un pārsiet ar 
dekoratīvu lentīti. Ja darbam trūkst 

noformējuma, tas izskatās lēti. Gribas, 
lai vizuālais izskats ir patīkams.

Ina Vaikule stāsta, ka nākotnē vēlē-
tos izveidot pastāvīgu tirdzniecības vie-
tu, kur cilvēki varētu iegādāties viņas 
veidotos darbus. Tajā varētu būt gana 
plašs darbu piedāvājums. 

Novēlam Inai veiksmi un izdošanos 
papildināt viņas radošo ideju un darbu 
pūru. 

Ar Inu Vai kuli sarunājās
 Olga Davidova

Dzejas pēcpusdiena Raiņa mājā

Tika nolasīti dažādi Raiņa dzejoļi, 
kā arī tika apspriestas dažādas tēmas. 
Bija iespēja arī baudīt ģitāras skaņas 
un Anatolija Gallera pašsacerētās 
dziesmas un dzejoļus. Lai pasākums 
būtu vēl interesantāks, dalībniekiem 
tika uzdots neliels mājasdarbs – kat-
ram vajadzēja iemācīties no galvas vai 
izteiksmīgi nolasīt kādu Raiņa dzejoli. 
Atradās arī tie, kas lasīja pašsacerēto 
dzeju. Par paveikto darbu katrs saņē-
ma izlozes biļeti un nelielu balvu tajā 
attiecīgi norādītajam numuram. 

Solveiga Grāvere, invalīdu biedrības 
vadītāja, atklāja, ka šī jau ir tradīcija 
Ilūkstes un Daugavpils novada invalī-

du biedrībai “Ildra” meklēt starp cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām talantus, 
radošus cilvēkus. “Tādu cilvēku, ku-
riem patīk dzeja, patīk lasīt, mums ir 
ļoti daudz. Arī diezgan daudz ir tādu, 
kuri paši raksta dzeju. Tāpēc mēs izdo-
mājām, ka šogad vajadzētu braukt uz 
Raiņa māju, kur gan vēl citur? Var just 
un redzēt, ar kādu prieku visi skatās 
un klausās, kā arī visā līdzdarbojas.” 

Vakari palikuši gari un drūmi, tāpēc 
šis pasākums ir kā solis iedvesmai un 
pozitīvai domāšanai. 

 Samanta Miglāne

Ilūkstes un Daugavpils novada in-
valīdu biedrība “Ildra” sadarbībā ar 
Latvijas Sarkanā Krusta biedrības 
Daugavpils-Ilūkstes novada komiteju 
sarīkoja pasākumu “Dzejas pēcpus-
diena” Raiņa mājā Berķenelē, kas tika 
domāts personām ar invaliditāti, kuri 
paši raksta dzeju, kam patīk lasīt dzeju 
vai interesē Jāņa Raiņa daiļrade. 

Ciemiņus satika muzeja direktore 
Inese Bērziņa un muzeja speciāliste 
Lilita Slesare.  Pirms sākt pasākumu, 
notika iepazīšanās ceremonija. Visiem 
dalībniekiem bija iespēja pagatavot 
sev ceptu ābolu, bet, lai to izdarītu, 
vajadzēja noklausīties Raiņa dzejo-

li “Divpadsmit mēneši” un, sadzirdot 
savu dzimšanas mēnesi, atnākt pie 
galda, stāties priekšā un izvēlēties sev 
ābolu, lai piepildītu to ar medu, cuku-
ru vai riekstiņiem. Kad katrs tika pie 
sava ābola, saimniece devās tos cept, 
bet pārējie devās nelielā ekskursijā. 
Lilita Slesare pastāstīja par Raiņa dzī-
ves posmu Berķenelē, par viņa pirmo 
mīlestību, par viņa ģimeni un dzīves 
stāju. Ekskursijas beigās visi dalībnie-
ki parakstījās Goda grāmatā un devās 
uz otrā stāva kamīnzāli. Tur bija saga-
tavoti dažādi gardumi, kamīnā dejoja 
uguns liesmiņas un smaržoja pēc pi-
parmētru tējas.

Naujenē nosvinēja piena svētkus!
1. novembrī Naujenes kultūras cen-

trā Naujenes pagasta lauksaimnieki, 
uzņēmēji un ciemiņi ar humora piesi-
tienu nosvinēja piena svētkus! Savā 
piena saimniecībā ar svaigi izslaukta 
piena glāzi, tikko uzceptiem cepumiem 
un Naujenes pagasta p/s “Smaidoņi” 
gatavoto sieru viesus sagaidīja saim-
nieki Maša, Daša un Ļoša. Vakara 
gaitā neiztika arī bez apsveikumiem, 
priekšnesumiem un, protams, dažiem 
misēkļiem, kuri “jaunajiem piena 
saimniecības saimniekiem” gadījās.

Vakara sākumā visu klātesošo sirdis 
“nozaga” burvīgais alpaku puika Pon-
čiks no mini ZOO “JuRita”, ar aizraujo-
šiem un pārdomātiem deju priekšnesu-
miem visus priecēja Feimaņu pagasta 
kultūras nama eksotisko deju grupa 
“Fazira” (vadītāja Ilga Marejeva) un 
Naujenes kultūras centra VPDK 
“Dveina” (vadītāja Antra Dombrovs-

ka), tautas muzikanti Jānis un Ilmārs 
no Vaboles pagasta atgādināja, cik for-
ši ir vecie labie un visiem pazīstamie 
meldiņi, un ballēšanās prieku visiem 
nodrošināja grupa “Foršs Laiks”.

Naujenes pagasta lauksaimniekus 
un uzņēmējus sveica Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētājs Arvīds Ku-
cins, Naujenes pagasta pārvaldes vadī-
tāja Ināra Miglāne un Latvijas lauku 
konsultāciju un izglītības centra lopko-
pības konsultante Anita Miltiņa.

Lielu paldies vēlamies teikt pasā-
kuma fi nansiālajiem atbalstītājiem 
– Daugavpils novada domei, kā arī 
visiem tiem, bez kuru atbalsta šis pa-
sākums nevarētu notikt. Paldies Ritai 
Kočmarjovai un Jurim Šadurskim, Ru-
tai Grustānei, Valdim Grebežam, Tat-
janai Siņevičai un VPDK “Dveina”. 

Naujenes kultūras centrs
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Višķu aprūpes centrā sācis darboties Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem

Novembrī darbu sācis Višķu aprūpes 
centra Dienas centrs, kurš izveidots ar 
mērķi sniegt pakalpojumus personām 
ar garīgās attīstības traucējumiem 
un kurš tapis deinstitucionalizācijas 
projekta ietvaros. Daugavpils novada 
Sociālā dienesta vadītāja Anna Jego-
rova atzīst, ka faktiski tika atjaunots 
iepriekš īstenotais projekts Višķu soci-

transportu. Redzot, ka Dienas centra 
klientam, kurš vairāk kā desmit gadus 
nav izgājis ārpus mājām, staro acis, pa-
nākums ir fantastisks,” teic A. Jegoro-
va.  

Centrā katrai dienai ir izstrādāts ak-
tivitāšu plāns, tiek pētītas klientu vaja-
dzības, intereses. Kādam vairāk patīk 
zīmēt, veidot, līmēt vai griezt, citam 
rakstīt dzeju, vēl kādam patīk fi ziskās 
aktivitātes vai pastaigas. “Mēs pagai-
dām vēl tikai pētām, lai saprastu, kas 
viņiem ir vajadzīgs,” saka Sociālā die-

nesta vadītāja. Dienas centra klientiem 
nodrošināta arī ēdināšana, jebkurā brī-
dī ir iespēja padzert tēju, sulu vai apēst 
sviestmaizi. Deinstitucionalizācijas pro-
jekts tiks īstenots līdz 2022. gadam, no-
drošinot fi nansējumu arī Dienas centra 
uzturēšanai. Šobrīd klientiem šis pakal-
pojums ir bezmaksas, taču A. Jegorova 
domā, ka pakalpojums klientiem tiks 
sniegts ilgtermiņā.

Inese Minova 

Mobilā brigāde steidz palīgā novada vientuļajiem iedzīvotājiem

Daugavpils novada dome īstenoju-
si unikālu projektu, kļūstot par pirmo 
pašvaldību Latgales reģionā, kas izvei-
dojusi mobilo brigādi, lai sniegtu palī-
dzību vientuļiem lauku iedzīvotājiem. 

Mobilā aprūpes vienība darbu uzsā-
kusi šī gada 16. septembrī. Tās bāze 
atrodas Daudzfunkcionālajā centrā 
“Skrudaliena”, no kurienes tā dodas ap-
ciemot vientuļos sirmgalvjus visā Dau-
gavpils novadā.

Svinīga mobilās brigādes atklāšana 
notika 21. novembrī. Pārgriežot svēt-
ku lenti, novada domes izpilddirektore 
Vanda Kezika atzina, ka šis pasākums 
ir neparasts ar to, ka netiek atklāta ēka, 
kurā tiks sniegti kādi pakalpojumi, bet 
gan atklāts pakalpojums, kas dosies 
pats pie klienta uz mājām, lai sniegtu 
palīdzību. 

Pašvaldības Sociālā dienesta vadī-
tāja Anna Jegorova atzīst, ka mobilās 
brigādes mērķis ir sniegt pakalpojumu 
veciem, vientuļiem cilvēkiem, kas dzī-
vo tālu no pagasta ciemu centriem un 
kuriem ir grūtības sevi apkopt, sagā-
dāt pārtiku un medikamentus, sakopt 
savu vidi un mājokli. Mobilās vienības 
darbam ir iegādāts speciāls transportlī-
dzeklis, kas nodrošināts ar visu nepie-
ciešamo aprīkojumu, lai cilvēkam uz 
vietas varētu sniegt arī diezgan eksklu-
zīvus pakalpojumus, piemēram, nomaz-
gāties dušā, apstrādāt kāju pēdas un 
nagus, nogriezt matus, izmazgāt veļu, 
izmērīt asinsspiedienu, noteikt glikozes 
līmeni. Tāpat brigādes darbinieki pa-
līdz vientuļiem veciem ļaudīm sarūpēt 
malku, sakopt mājokli un veikt citus 
neatliekamus darbiņus. 

Lai saņemtu šo pakalpojumu, klien-
tam jāvēršas Skrudalienas pagastā, pie 
sava pagasta sociāla darbinieka vai arī 
pašvaldības Sociālajā dienestā. Līdz-
šinējā pieredze rāda, ka viens klients 

mobilās brigādes pakalpojumus saņem 
vismaz reizi divās nedēļās. A. Jegorova 
atzīst, ka projekta ietvaros klientiem šis 
pakalpojums ir pieejams bez maksas. 
Arī turpmāk tiks meklēta iespēja iedzī-
votājiem nodrošināt šo pakalpojumu un 
to arī paplašināt. 

To, kas šis projekts ir ļoti vajadzīgs, at-
zīst arī Skrudalienas pagasta pārvaldes 
vadītāja Betija Ivanova. Viņa uzsver, 
ka jau tagad veidojas rinda uz šo pa-
kalpojumu. Viņa atklāj, ka daudzfunk-
cionālajā centrā “Skrudaliena” bāzēsies 
ne tikai mobilā brigāde, bet arī plānots 
izveidot Dienas centru dažādām iedzī-
votāju grupām. Pašlaik ir iesniegts pro-
jekts EFLA vides pieejamības nodroši-
nāšanai, tiks iegādāti pacēlāji cilvēkiem 
ar kustību ierobežojumiem un izveidots 
plašs pakalpojumu klāsts.

Projekts “Senioru sociālā iekļaušana” 
tiek īstenots Latvijas un Lietuvas pārro-
bežu sadarbības programmas ietvaros. 
Projekta vadītāja Juta Valaine pastāstī-

ja, ka tā mērķis ir uzlabot sociālo pakal-
pojumu kvalitāti, ko nodrošinās mobilās 
brigādes, sniedzot vecāka gadagājuma 
cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko 
palīdzību. Projekta ietvaros tika orga-
nizētas mobilo brigāžu speciālistu teo-
rētiskās mācības un mācību brauciens 
uz Falunas reģionu Zviedrijā. Kopumā 
apmācīti 40 darbinieki, no kuriem seši 
Daugavpils novada pašvaldības speciā-
listi, kā arī iegādāti četri specializētie 
transportlīdzekļi un aprīkojuma kom-
plekti, lai varētu sniegt šo pakalpojumu 
4 rajonos (Daugavpils, Rēzekne, Utena 
un Moletai) un Ilūkstes novadā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
449 029,21 eiro, tostarp ERAF līdzfi -
nansējums 381 674,80 eiro. Daugavpils 
novada domes ieguldījums ir 96 527,22  
eiro. 

 Inese Minova

Dainis Bitiņš

ālās aprūpes centrā, nodrošinot centru 
ar jaunu aprīkojumu, materiāliem un 
personālu. Pašlaik jaunajam centram ir 
jau 13 klienti, kas tika izvērtēti deinsti-
tucionalizācijas projekta ietvaros. Ar vi-
ņiem strādā četri speciālisti – sociālais 
darbinieks, centra vadītāja, sociālais 
rehabilitētājs un aprūpētāja. Centram 
ir arī savs transports, ar kuru klienti 
ik rītu tiek uzņemti viņu dzīvesvietā un 
vakarā nogādāti mājās. 

“Šobrīd ir iespaids, ka gandarījums ir 
milzīgs. Cilvēki labprāt dodas uz centru 
un jau sešos no rīta saģērbušies gaida 
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Supervīzija sociālajiem darbiniekiem
no malas uz konkrēto situāciju un 
iegūt iespēju izvēli, kuras viņš var 
izmantot.” M.Sitenkovai tas ir izai-
cinājums. “Es esmu Kurzemniece un 
Daugavpilī esmu bijusi tikai dažas 
reizes. Sociālais darbs ir diezgan lī-
dzīgs Latvijā, jo es redzu tēmas un 
problēmas kuras skar visus Latvijas 
novadus. Protams, ir atšķirīga soci-
ālo dienestu struktūra. Tā ir atšķirīgi 
veidota – gan funkcijas, gan veids ir 
dažādi. Pieņemsim, Daugavpilī, so-
ciālās palīdzības organizatora funk-
ciju, pakalpojuma sniedzēja funkciju 
veic sociālais darbinieks. Šeit ir uni-
kāli sociālie darbinieki."

Daugavpils novada Sociālā dienes-
ta vadītāja Anna Jegorova pastāstīja, 
ka sociālajam dienestam ir iespēja 
izmantot 70% atmaksu no valsts un 
30% pašvaldības līdzfi nansējumu, 
lai sociālajiem darbiniekiem būtu 
iespēja piedalīties supervīzijā, jo tā 
notiek katru gadu. Parasti tā dalās 
uz vairākām sesijām, lai  ir  iespē-
ja saņemt palīdzību vairākas reizes 
gadā, nevis vienu reizi. Šogad notiks 
7 sesijas. Parasti supervīzijas sesijas 
sākas septembrī.  A.Jegorova uzsvē-
ra, ka supervīzijai ir jābūt regulārai 
un jānotiek tad, kad tas ir nepiecie-
šams kādam no darbiniekiem. “Su-

pervīzija mums ir ļoti vajadzīga. Tas 
ir process, kas palīdz sociālajam dar-
biniekam neizdegt. Jo īpaši tiem so-
ciālajiem darbiniekiem, kas strādā ar 
ģimenēm ar bērniem, ar tiem klien-
tiem, kuriem ir grūtības, sarežģītī-
bas dzīvē. Mēs daudz gūstam viens 
no otra, mēs dalāmies pieredzē, mēs 
uzzinām jaunas pieejas, mēs uzzinām 
to, kā kolēģi risina smagos sociālos 
gadījumus. Tā ir spēcināšana sociāla-
jam darbiniekam praktiskajā darbā. 
Gadās tā, ka kādam no darbiniekiem 
vajadzīga palīdzība un viņš vēršas 
pie sava vadītāja. Tad, tieši vadītājs 
izpilda supervizora lomu un cenšas 
palīdzēt."

Latvijas Republikā ir noteikts ar 
likumdošanu, ka sociālā darba veicē-
jiem gada laikā ir jāpiedalās super-
vīzijā, kur stundu apjoms ir ne ma-
zāk kā 21 stunda. Vislabākā prakse 
ir, kad viena supervīzija grupā ilgst 
3 stundas un ir iespēja saņemt to 1 
reizi mēnesī. 

 Samanta Miglāne

Daugavpils novada Sociālā dienes-
ta darbiniekiem ir sākušās supervī-
zijas nodarbības. Supervīzijas pasā-
kumi notiek Labklājības ministrijas 
projekta ietvaros. Šis projekts darbo-
jas jau vairākus gadus un būs spēkā 
līdz 2023. gadam. Latvijā visiem soci-
ālā darba veicējiem ir iespēja saņemt 
supervīzijas.

Supervizore Marsella Sitenkova 
paskaidroja, ka supervīzija ir profe-
sionālais atbalsts sociālā darba vei-

cējiem. Latvijā ir sertifi cēti vairāk 
kā 80 supervizori. Katram no tiem ir 
sava mācību bāze, tāpēc katrs super-
vīzijas laikā izmanto savas darba me-
todes, kuras var ļoti atšķirties no citu 
supervizoru darba metodēm.  “Pie-
mēram, es esmu Geštaltorientētā su-
pervizore. Savā darbā es izmantoju 
sistēmiskās konsilācijas metodi. Tā 
balstās uz uzstādījumiem un izvie-
tojumiem kuri ir vērsti nevis uz ri-
sinājumu, bet uz iespēju paskatīties 

Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils – Ilūkstes novadu komitejas starpkongresu konference 

29. novembrī Rīgā norisināsies LSK 
kongress, savukārt oktobra nogalē 
Daugavpils novada Kultūras centrā 
“Vārpa” notika Daugavpils – Ilūkstes 
novadu komitejas starpkongresu kon-
ference. 

LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu 
komitejas priekšsēdētāja Anna Jego-
rova stāsta, ka šobrīd LSK abu nova-
du komiteja vieno vairāk kā 500 bied-
rus 17 tā nodaļās. Katrā no nodaļām 
darbojas aktīvs tā dalībnieku kodols, 
kas atbalsta un popularizē Sarkanā 
Krusta darbību. 

Klātesošos LSK biedrus un darbi-
niekus sveica Daugavpils novada paš-
valdības izpilddirektores 1. vietniece 
Ināra Natarova un Ilūkstes novada 
domes izpilddirektora p.i. Reinis Līcis. 
Viņiem tika pasniegtas arī LSK bied-
ru nozīmītes. 

Šogad Latvijas Sarkanais Krusts 
atzīmēs savu 101. gadskārtu. Tā pa-

matuzdevumi un pamatprincipi gadu 
gaitā paliek nemainīgi, savukārt gal-
venais mērķis ir sniegt palīdzību cil-
vēkiem visdažādākajās viņu dzīves 
situācijās. 

Anna Jegorova: “Sarkanajam Krus-
tam, protams, ir daudz uzdevumu. 
Tā ir viena no lielākajām biedrībām 
visā Latvijā, kas darbojas dažādos 
virzienos. Mūsu novadā galvenais uz-
devums ir palīdzība tiem cilvēkiem, 
kuriem tā ir nepieciešama. Tā ir pir-
mās palīdzības iemaņu apmācīšana, 
prasmju pilnveidošana cilvēku aprūpē 
dažādos dzīves gadījumos – vecumā, 
slimībā, ikdienas aprūpē. Tāpat arī 
humānā palīdzība, Eiropas pārtikas 
paku programmas realizācija, kā arī 
palīdzība citās neparedzamās situā-
cijās – pēc traumām vai smagām sa-
slimšanām, pēc dažādām krīzes situā-
cijām, arī stihiskām nelaimēm. Tāpat 
Sarkanais Krusts palīdz bēgļiem un 

cilvēkiem, kuriem nepieciešams pa-
tvērums vai dzīvesvietas maiņa saka-
rā ar pēkšņo dzīves situāciju”. 

Anna Jegorova atzīst, ka novadā ne-
pieciešams stiprināt jauniešu iesaisti 
SK darbībā, kā arī turpināt Eiropas 
pārtikas paku izsniegšanu maznodro-
šinātām un trūcīgām personām. Tā-
pat Sarkanā Krusta vajadzībām būtu 
ļoti nepieciešams transports gulošu un 
cilvēku ar īpašām vajadzībām trans-
portēšanai. 

LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu 
komitejā darbojas vairāki brīvprātī-
gie, savukārt komitejas darbu organi-
zē tās izpilddirektore Ērika Naglins-
ka. 

Ērika Naglinska: “Mēs darbojamies 
dažādās jomās. Pirmā un svarīgākā 
no tām ir Eiropas pārtikas paku izdale 
maznodrošinātām un trūcīgām perso-
nām. Mums ir aktīva donoru kustība. 
Priecē tas, ka viņu vidū ir arī daudzi 
jaunie donori, kā arī kustību atbalsta 
jaunieši. Piedalāmies pirmās palīdzī-
bas apmācību organizēšanā un orga-
nizējam sacensības skolu jauniešiem”. 

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne 
savu darbību sākusi 1923. gadā, vēl 
joprojām pulcējot jauniešus visā Lat-
vijā. Šogad abos novados dibinātas di-
vas jaunas LSK jaunatnes komitejas. 
Viena no tām – Špoģu vidusskolā. 

Septembrī Špoģu vidusskolas ko-
manda Republikāniskās skolu jau-
niešu pirmās palīdzības sniegšanas 
sacensībās 13 jauniešu komandu vidū 
ierindojās 4. vietā. Skolotāja un LSK 
brīvprātīgā Iveta Grīne stāsta, ka 
jauniešu iesaisti LSK darbībā motivē 

viņu labās sirdis un apziņa, ka viņi 
kādam var palīdzēt. 

Zīmīgi ir tas, ka no 10 LSK jaunat-
nes komitejas biedriem četri ir iztei-
kuši vēlmi kļūt par Sarkanā Krusta 
biedriem. Savukārt jau novembra bei-
gās jaunieši skolā organizēs Veselības 
nedēļu. 

Dažādas iemaņas un prasmes ēdie-
nu gatavošanā un rokdarbos tiek ap-
gūtas LSK projekta “Protam, varam, 
darām” gaitā, kura mērķauditorija 
ir cilvēki ar invaliditāti, kas atrodas 
sociālās aprūpes namos. Nesen šādas 
nodarbības Daugavpils novadā aizva-
dītas Višķu sociālās aprūpes centrā 
un Kalupes sociālo pakalpojumu cen-
trā “Pīlādzis”. 

Senioru aktīvu iesaisti un līdzdalību 
gan LSK projektos, gan citos pasāku-
mos pierāda vairāku pašdarbības ko-
lektīvu izveide gan Daugavpils, gan 
Ilūkstes novadā. Klātesošos konferen-
ces dalībniekus ar dziesmām priecēja 
Bebrenes senioru vokālais ansamblis 
“Sarma”, savukārt ar dejām – Višķu 
pagasta senioru deju kopa «Magones». 

Starpkongresu konference notika 
projekta “Veselības veicināšana Dau-
gavpils novadā” gaitā, ko fi nansē Ei-
ropas Sociālais fonds. Klātesošie va-
rēja noklausīties nelielu fi zioterapeita 
lekciju par ikrīta vingrošanu, kā arī 
kustību pozitīvo ietekmi uz cilvēka or-
ganismu. 

Olga Davidova
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Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši
Biķernieku pagastā

Žanna Ivanova (1964.g.)
Demenes pagastā

Jadviga Ciunele (1929.g.)
Kalupes pagastā 

Valentīna Jermakova (1943.g.)
Staņislavs Stašulāns (1941.g.)

Elmārs Jantons (1946.g.)
Vaclavs Deniņš (1953.g.)

Eduards Lukjaņenko (1939.g.)

Līksnas pagastā
Romvalds Aizbalts (1952.g.)

Ilmārs Voldiņš (1964.g.)
Medumu pagastā

Biruta Kjable (1952.g.)
Naujenes pagastā

Georgijs Pičužkins (1947.g.)
Viktors Kokins (1950.g.)

Albertīne Priekule (1931.g.)
Artemijs Stepanovs (1930.g.)

Marija Ungere (1948.g.)
Valentīna Ivanova (1941.g.)
Irina Kovaļevska (1957.g.)

Eduards Romanovskis (1932.g.)
Nīcgales pagastā 

Igors Semjonovs (1933.g.)
Jānis Spruksts (1951.g.)

Salienas pagastā
Mihails Dmitrijevs (1965.g.)

Skrudalienas pagastā
Jadviga Pliska (1932.g.)
Vecsalienas pagastā 

Regīna Jurkjāne (1964.g.)

Višķu ezers bagātināts ar zivju mazuļiem
Projekta “Višķu ezera zivju resursu 

papildināšana” ietvaros Višķu ezerā 
tika ielaisti 20 000 vienvasaras zan-
dartu mazuļi. Projekta kopējā summa 
ir 5033,60 eiro, no kuriem 4479,90 eiro 
jeb 89% no kopējām projekta izmak-
sām ir Zivju fonda fi nansējums, savu-
kārt Višķu pagasta pārvaldes līdzfi -
nansējums ir 11% no projekta kopējām 
izmaksām jeb 553,70 eiro.

Daugavpils novada domes Ezeru 
apsaimniekošanas speciālists Artūrs 
Kārkliņš pastāstīja, ka zandartu ma-
zuļi tika ielaisti vairākās vietās ezerā. 
Šāda metode ļauj būtiski palielināt 
zandartu izdzīvošanas iespējas, kā arī 
palielināt to izplatību ezera areālā. 
Mazuļi bija diezgan žirgti un kopumā 
veselīgi, neskatoties uz tālo ceļu, ko tie 
pavadīja no zivju audzētavas. 

Zandartu mazuļi iepriekš šajā ezerā 

tika laisti 2005. gadā, un, veicot pētīju-
mus, tika konstatēts, ka iepriekš zivis 
bija savairojušās. Tas nozīmē, ka ezers 
ir piemērots zandartiem, taču pēdējā 
laikā tie bija sastopami ārkārtīgi reti 
un bija krasi samazinājusies iespēja-
mība noķert zandartu. 

Tas arī kļuva par galveno iemeslu 
projekta realizēšanai, turklāt tā mēr-
ķis ir ne tikai padarīt zandartu par 
pastāvīgu un bieži sastopamu sugu, 
bet arī bagātināt ezera ihtiofaunu, kas 
savukārt piesaistītu lielāku makšķer-
nieku skaitu. 

Lai gan Višķu un Luknas ezeri ir 
vienoti kopējā ekosistēmā, nākamgad 
zandartu tiek plānots ielaist arī Luk-
nas ezerā. Speciālisti cer, ka viens no 
šiem ezeriem nākotnē kļūs par labu 
dzīvesvietu zandartiem. 

Daugavpils novada sportistu veikums novembrī
Volejbola komandas “Daugavpils novads/DT” 
dalība Nacionālajā līgā:

1. novembrī mājas spēlē ar komandu “Jēkabpils juniori”, 
zaudējums 1:3

3. novembrī izbraukuma spēlē ar komandu “VK Ezerzeme/DU”, zaudējums 2:3
9. novembrī izbraukuma spēlē ar komandu “MSĢ Jaunsardze”, uzvara 3:0
14. novembrī izbraukuma spēlē ar komandu “Jēkabpils juniori”, uzvara 3:1

Vīriešu basketbola komandas “Daugavpils novads” 
dalība LBL-3:

2. novembrī mājas spēlē ar komandu “Balvi”, uzvara 102:53
9. novembrī mājas spēlē ar komandu “Carnikava”, uzvara 79:65”
15. novembrī izbraukuma spēlē ar komandu “Jēkabpils lūši/SC”, uzvara 82:75

Sieviešu basketbola komandas “Daugavpils novads” 
dalība Maxibasket līgā:

 2. novembrī izbraukuma spēlē ar komandu “Rīga Mix”, uzvara 61:54
Hokeja komanda “Kalupe/DN” Daugavpils pilsētas atklātajā čempionātā tikās ar 

komandu “Saskaņa” un pēcspēles metienu sērijā zaudēja 1:2.
Novada veterānu hokeja komanda “Daugavpils novads” Daugavpils pilsētas 

atklātajā čempionātā veterānu grupā tikās ar komandu “Vecie buki/Rēzeknes 
novads” un uzvarēja ar rezultātu 5:2

16. novembrī sākās Novada atklātais čempionāts basketbolā.

Volejbols
1.12. Špoģu zālē ar VK Ezerzeme/DU, 
8.12. Tehnikuma zālē ar MSĢ/Jaunsardze, 
15.12. Preiļos ar Rīgas Volejbola Skola
Basketbols vīrieši
29.11. Cēsīs ar Cēsīm,
6.12. Salacgrīvā ar Salacgrīva, 
13.12. Locikos ar Krāslava, 
27.12. Rugājos ar Rugāji

Basketbols sievietes
1.12. Locikos ar Līvāni
8.12. Locikos ar Ķekava, 
14.12. Cēsīs ar Cēsis

Komandu spēļu grafi ks decembrī
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Ļauties sapnim nekad nav par vēlu
Naujenes Tautas bibliotēkā atklāta 

Ineses Minovas mākslas darbu per-
sonālizstāde “Ļauties sapnim”, kurā 
aplūkojami vairāk kā 20 eļļas tehnikā 
gleznoti darbi.

Māksliniece atklāja, ka šo nosauku-
mu izstādei izvēlējās tāpēc, ka viņa visu 
mūžu sapņojusi gleznot. “Man bija sap-
nis iestāties Mākslas akadēmijā, taču 
dzīve ieviesa savas korekcijas. Laikam 
tā tam bija jānotiek. Izvēlējos fi loloģi-
jas un pedagoģijas studijas Daugavpils 
Universitātē, ilgus gadus nostrādāju 
žurnālistikā. Dažreiz ņēmu rokās zīmu-
li un šo to uzskicēju, zīmēju portretus, 
tostarp savu vecāko meitu. Taču ķerties 
pie otām un gleznošanas neuzdrīkstē-
jos,” stāsta māksliniece. Inese atzīst, ka 
visam acīmredzot ir savs laiks, arī viņas 
sapņa īstenošanai. Pirms pāris gadiem 
Daugavpils Dizaina un mākslas vidus-
skola „Saules skola” organizēja kursus 
pieaugušajiem, aicinot ikvienu izmēģi-
nāt sevi zīmēšanā un gleznošanā. Tas 
bijis stimuls beidzot kaut ko mēģināt un 

darbi jau uzdāvināti labiem draugiem 
par piemiņu. Inese atzīst, ka viņai pa-
tīk dāvāt citiem prieku, jo tad arī pašai 
savi darbi sniedz īstu gandarījumu. Arī 
izstādes laikā viens no darbiņiem tika 
dāvāts Naujenes Tautas bibliotēkai. 

Uz izstādes atklāšanu atnāca daudz 
cilvēku – draugi, tuvinieki, paziņas un 
tie, kas interesējas par Ineses gleznām. 
Visi sveica mākslinieci un novēlēja vi-
ņai jaunus panākumus.

Naujenes pagasta vadītāja Ināra 
Miglāne īpaši uzsvēra, ka viņai ir īpašs 
prieks par to, ka māksliniece atrada 
sevi, ka viņa rāda to, kas priecē citus 
cilvēkus, iedvesmo citus un padara lai-
mīgākus. 

Izstādes apmeklētāji atzīmēja, ka tas 
bija ļoti radošs un skaists valsts svētku 
priekšvakars. 

Samanta Miglānelaba iespēja attīstīt sevi mākslā.
Kopš tā laika Inese burtiski “saslimu-

si” ar gleznošanu. Viņas mājoklī tagad 
allaž smaržo pēc eļļas krāsām un pastā-

vīgi top kāds darbiņš, galvenokārt aina-
vas un ziedi. Tā esot nodarbe, kas pa-
līdz atslēgties no ikdienas problēmām 
un sakārtot savu iekšējo pasauli. Daži 

Iesvētīta jaunā Jezupovas draudzes māja

projekts, atlika vien meklēt līdzekļus. 
Kāda sirmgalve Zinaīda Krušinska zie-
dojusi šim mērķim visu naudu, ko bija 
ieguvusi no sava nekustamā īpašuma 
pārdošanas.   

Atsaucies pagasta zemnieks Jānis 
Gaidelis, kurš paša spēkiem izbūvējis 
mājai pamatus. Tālāk draudze turpi-
nājusi meklēt labas gribas cilvēkus, kas 
palīdzētu fi nansiāli pabeigt būvniecī-
bu. Draudze saņēmusi atbalstu gan no 
Daugavpils novada domes, gan citiem 
sponsoriem, lielu ziedojumu artavu 
ieguldījuši paši draudzes locekļi. Kopī-

giem spēkiem māja ir gandrīz pabeigta, 
tai ir jumts, logi un durvis, veikta sienu 
apdare.

S. Locika ir pateicīga ikvienam par 
atbalstu. Taču, lai draudzes māju varē-
tu apdzīvot, draudzei vēl nepieciešams 
atbalsts, tāpēc ziedojumu vākšana tur-
pināsies.

Inese Minova
Olga Kuzmina 

17. novembrī Jezupovas draudzei 
Naujenes pagastā bija īsta svētku die-
na. Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps 
Jānis Bulis novadīja Svēto Misi, pēc ku-
ras notika jaunuzceltās draudzes mājas 
iesvētīšana. 

Draudzes valdes priekšsēdētāja Sta-
ņislava Locika atzīst, ka māja nodota 
Dieva žēlastībā, taču pagaidām tā nav 
nodota ekspluatācija un nav apdzīvota. 
Līdz tam vēl jāpabeidz dažādi iekšdar-
bi, jāsarūpē mēbeles, kam draudze tur-
pinās vākt ziedojumus. 

Ideja par mājas būvniecību radusies 

jau 2011. gadā, kad draudzē vēl kalpoja 
prāvests Pāvels Turonoks. Vecā drau-
dzes māja būvēta pirms daudziem gadu 
desmitiem, tai nav pamatu, tamdēļ tel-
pās ir pastāvīgs mitrums un aukstums. 
Ikviens prāvests, kurš kalpojis draudzē, 
centies mājā veikt kādus remontus, 
taču tas nespēja glābt situāciju. Lai no-
drošinātu prāvestam pienācīgus dzīves 
apstākļus, radās ideja par jaunas mājas 
celšanu, šo ideju atbalstīja arī esošais 
draudzes prāvests Pāvils Raciņš. 2014. 
gadā jau bija gatavi izstrādāti visi ne-
pieciešamie dokumenti un tehniskais 

2019. gada 22. novembrī Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņi piedalījās profesionālās 
ievirzes mākslas un dizaina izglī-
tības programmu audzēkņu kon-
kursā “Radošais atlikums”, kurš 
notika Iecavas Mūzikas un māks-
las skolā, Iecavā. 

Konkursā piedalījās 22 Mākslas 
skolas no visas Latvijas, vairāk 
kā 80 dalībnieku. 

Konkursantiem no piedāvātā 
materiāla uz vietas vajadzēja iz-

veidot uz sagatavotas pamatnes 
100cm x 70cm no karstās līmes un 
caurspīdīgās līmlentes 3D skulp-
turāli telpisku mākslas objektu. 
Precīza konkursa tēma tika izzi-
ņota konkursa norises dienā, kas 
sarežģīja uzdevumu. Strādāt va-
jadzēja tandēmā (komandā 2 cil-
vēki).

Audzēkņi Vladislavs Grebežs 
un Maija Kristiāna Biteniece izcī-
nīja 3.vietu vecuma grupā no 10 
- 12 gadiem ar darbu “Paradīzes 

suns”. Audzēkņus konkursam sa-
gatavoja skolotājs Valdis Grebežs. 

Paldies audzēkņiem un skolotā-
jam par ieguldīto darbu! Lai vei-
cas arī turpmāk! 

Dalība Mākslas skolu konkursā "Radošais atlikums"
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Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

Daugavpils novada pašvaldības 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 24. oktobra līdz  21. novembrim novadā dzimuši 7 bērniņi, 
no tiem 3 meitenes un 4 puikas

Novembrī laulību noslēguši 17 pāri,
 no tiem 5 pāri - novada iedzīvotāji

Pastkartes atgādinās uzstādīt dūmu detektoru
 Pērn Latvijā tika reģistrēti ap 10 

000 ugunsgrēku, kuros bojā gājuši 82 
cilvēki,  tostarp  3 bērni, liecina Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
publiski pieejamā informācija. Daļa  
nāves gadījumu varēja nenotikt,  ja 
vien mājās būtu uzstādīti dūmu detek-
tori. Šī iemesla dēļ no 1. janvāra dūmu 
detektori mājokļos būs jāizvieto obligā-
ti. Lai veicinātu sabiedrības iesaisti un 
dūmu detektoru uzstādīšanu mājokļos, 

Gjensidige Latvija sadarbībā ar Latvi-
jas Pastu aicina iedzīvotājus nosūtīt 
īpaša dizaina bezmaksas pastkarti 
– atgādinājumu draugiem un tuvinie-
kiem par dūmu detektora uzstādīšanu. 

Īpaša dizaina un vēstījuma pastkar-
tes no 5. novembra līdz 20. decembrim 
ir iespējams bez maksas nosūtīt ar Lat-
vijas Pasta pakalpojuma www.pasta-
balodis.lv starpniecību. Nepieciešams 
tikai izvēlēties pastkartes dizainu, 

aizpildīt tukšo laukumu ar novēlēju-
mu vai mīļu ziņu un norādīt adresātu. 
Dažu darba dienu laikā Latvijas Pasts 
nogādās pastkarti adresātiem visā Lat-
vijas teritorijā, tādējādi atgādinot sa-
ņēmējam iegādāties un uzstādīt dūmu 
detektoru arī savās mājās. 

Dūmu detektori šobrīd ir pieejami ne 
tikai elektropreču, būvniecības vai sa-
dzīves preču veikalos, bet arī lielākajos 
pārtikas preču veikalos, kā arī interne-

tā. Sakarā ar dūmu detektoru ierobežo-
to pieejamību Latvijas tālākajos reģio-
nos, akcijas laikā tie ir pieejami iegādei 
Latvijas Pasta nodaļās ārpus Rīgas. 

Bezmaksas pastkartes var izvēlē-
ties un nosūtīt interneta vietnē www.
pastabalodis.lv līdz 20. decembrim vai 
kamēr pastkartes ir pieejamas. Past-
karšu skaits ir ierobežots.


