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Sventes skolai šogad - 100
Sventes skola tika atklāta 1921. 

gadā kā Sventes valsts sešgadīgā 
pamatskola. Sākumā tajā mācības 
norisinājās latviešu un poļu valo-
dā. Tanī laikā par skolas telpām 
kalpoja Sventes muiža, bet jaunā 
ēka tika atvērta 1976. gadā. Kopš 
tā brīža skolai ir piešķirts vidus-
skolas statuss. 2008.--2009. gadā 
tika veikta skolas rekonstrukcija.

1937. gada laikraksta ”Brīvā zeme” 
Nr.40 Sventes pagasta vecākais J. Te-
teris ziņoja: ”Kulturāli - sabiedriskā 
laukā rosīgi darbojas Sventes valsts 
6-kl. pamatskola, kuru šogad apmeklē 
320 skolēni. Skolā strādā 12 skolotāji. 
Skolēniem izsniedz siltas pusdienas; 
tiem audzēkņiem, kas paliek internātā, 
vakaros un rītos arī tēju. Skolā ir maz-
pulks, skautu vienība, Cerības pulciņš, 
aviācijas pionieru pulciņš un skolēnu 
kooperatīvs „Palīgs”. Pie skolas pastāv 
lasāmgalds un noorganizēta papild-
skola vakara kursu veidā, šogad pa-
pildskolu apmeklē 57 klausītāji.”

Savukārt no citiem avotiem ir zi-
nāms, ka pirmās Latvijas brīvvalsts 
laikos par Kārļa Ulmaņa dāvātiem 250 
latiem Sventes valsts 6-kl. pamatskola 
iegādājās piecas bišu saimes. ”Latgales 
vēstnesis” 1938. gadā (Nr.71) 4. jūlijā zi-
ņo: ”Divas no tām paredzēts nodot sko-
las mazpulkam, bet pārējās trīs saimes 
būs par pamatu mācības dravas ierīko-
šanai pie skolas. Mācības dravu vadīs 
skolas pārzinis A. Richters, kam biško-
pība jau pazīstama. Ar mācības dravas 

ierīkošanu paplašināsies praktiskās 
nodarbes veidi skolēniem. Labums no 
tās nāks arī tiem pagasta iedzīvotā-
jiem, kuri līdz šim gan interesējās par 
biškopību, bet trūkstot labam parau-
gam un praktiskām zināšanām, dravu 
ierīkošanu aizvien atliek uz vēlāku lai-
ku. Šogad Sventes valsts pamatskolā 
tika ierīkota siltumnīca. Saimnieciskā 
kārtā to būvējot, tika parādīts, ka ar sa-
mērā maz līdzekļiem lauku apstākļos 
var ierīkot siltumnīcas. Ar lielu intere-
si skolēni sekoja praktiskiem darbiem 
siltumnīcā un vēl lielāks bija to prieks, 
kad skolas kopgaldā parādījās pirmie 
siltumnīcā audzētie redīsi, salāti un 

citi dārzaugi. Turpmāk šo gardumu 
būs vēl vairāk, kas kopā ar saldo medu 
padarīs dažādību ziņā bagātāku sko-
las kopgaldu. Skolas apkārtnes izdai-
ļošanai pavasarī daudz darīts: stādīti 
kociņi, košuma krūmi, puķes u.c. Viss 
tas liecina gribu pašdarbības ceļā darīt 
daiļu savas skolas apkārtni un ar prak-
tiskā darba palīdzību audzināt jaunat-
ni tuvāki darbam un lauku dzīvei.”

Sventes valsts pamatskolas maz-
pulks, kuru vadīja skolotājs E. Zaļums 
un kurā bija 53 dalībnieki, ar lielu dar-
ba mīlestību veica savus pienākumus. 
Mazpulka dalībnieki rosīgi piedalījās 
visos vērtīgākajos pasākumos: spodrī-

bas nedēļas sarīkošanā, meža dienās, 
dažādās svinībās. Mazpulka rīcībā bi-
ja divas bišu dravas. Kopšanai un au-
dzēšanai mazpulks pat iegādājās trīs 
pārus tīrasiņu sugas pelēkās Tulūzas 
zosis.

Mazpulks audzēja arī galda bietes, 
dažādas vasaras kviešu šķirnes un pļa-
vas auzenes. Skolas apkārtnes izdai-
ļošanai tolaik audzēja arī puķes. Mei-
tenes darbojās ar aužamām stellēm, 
savukārt zēni praktizējās šaušanā ar 
mazkalibra šauteni. Par to vēsta ”Lat-
gales vēstnesis” savā 1939. gada 19. ap-
rīļa numurā. 

Jauno Sventes skolas ēku uzcēla līdz 
1976. mācību gada sākumam.  Tolaik 
tā atradās sovhoza ”Daugava” centrā. 
Ēka bija republikā pirmā, kas uzcelta 
pēc jauna, tipveida projekta. Projekta 
autors ir Rīgas arhitekts Vitālijs Fjo-
dorovs. Skolas ēku ar 660 vietām bū-
vēja Daugavpils vispārējās celtniecības 
tresta 3. celtniecības pārvaldes kolek-
tīvs. Par to 1976. gada 2. septembrī zi-
ņo ”Avangards” (nr.105).

Pagaidām ir zināms, ka Sventes vi-
dusskolas apaļās jubilejas svinības 
ieplānotas uz šā gada rudeni. Tomēr 
aicinām sekot līdzi notikumu gaitai 
valstī un cerēsim, ka līdz tam laikam 
pandēmija būs beigusies un iecerētais 
pasākums notiks klātienē. 

Dainis Bitiņš

Barikādēm – 30. Saruna ar novadniekiem, kas aizstāvēja Latviju
1991. gada janvārī notika Latvi-

jas neatkarības pretinieku mēģi-
nājums apturēt neatkarības atjau-
nošanas procesu un gāzt Latvijas 
Republikas likumīgo varu. Lai 
pretotos šādai agresīvai rīcībai, 
ap daudzām stratēģiskas nozīmes 
ēkām tika izveidotas barikādes 
un dežūrās pie tām iesaistījās liels 
skaits iedzīvotāju. Pateicoties pla-
šajai sabiedrības iesaistei, neat-
karības pretinieku mēģinājums 
pārņemt varu izgāzās. 1991. gada 
janvāra barikādes ir izcils starp-
tautiskas nozīmes nevardarbīgās 
pretošanās piemērs. 

Vēsturiskais konteksts, atmino-
ties barikāžu laiku 

Latvijas Republikas valstiskā neat-
karība bija zaudēta Otrā pasaules kara 
laikā, kad 1940. gadā Latviju okupē-
ja PSRS. Ne ilgstošā atrašanās PSRS 
okupācijas režīma kontrolē, ne uzspies-
tā padomju ideoloģija un represijas ne-
spēja dzēst Latvijas tautas ilgas pēc 
neatkarības atjaunošanas. Izmantojot 

politiskās reformas, kas PSRS tika īs-
tenotas 20. gadsimta 80. gadu otrajā 
pusē, Baltijas valstu sabiedrība nepār-

protami izteica vēlmi atjaunot Baltijas 
valstu neatkarību. 1988. gadā Baltijas 
valstīs tika izveidotas tautas kustības 

(Latvijā – Latvijas Tautas fronte jeb 
LTF), kuras visai drīz paziņoja, ka to 
galvenais mērķis ir Baltijas valstu ne-
atkarības atjaunošana. Neatkarības 
atgūšanas posmā LTF aktīvi sadarbo-
jās ar abu pārējo Baltijas valstu tautas 
kustībām Lietuvā un Igaunijā. Spilgts 
sadarbības un spēka apliecinājums 
bija 1989. gada 23. augustā sarīkotā 
akcija “Baltijas ceļš”, kad cauri visām 
trim Baltijas valstīm dzīvā ķēdē sastā-
jās aptuveni 2,2 miljoni cilvēku. 1990. 
gadā Baltijas valstu tautas kustības 
uzvarēja vietējo parlamentu vēlēšanās, 
iegūstot pārliecinošu balsu vairākumu. 
Arī Latvijā LTF 1990. gada martā – ap-
rīlī notikušajās vēlēšanās guva uzvaru, 
kas ļāva ar vairāk nekā divu trešdaļu 
deputātu atbalstu pieņemt 1990. ga-
da 4. maija Neatkarības deklarāciju. 
Neraugoties uz uzvaru vēlēšanās un 
deklarācijas pieņemšanu, reālā varas 
pārņemšana bija ievērojami sarežģītā-
ka. PSRS centrālā vara neatzina Neat-
karības deklarāciju, PSRS prezidents 
M. Gorbačovs 1990. gada 14. maijā 

Foto no Riharda Seiļa arhīva 
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parakstīja dekrētu par Baltijas valstu 
Neatkarības deklarāciju nelikumību. 
Jau nākamajā dienā notika Latvijas 
neatkarības pretinieku mēģinājums 
ar spēku ieņemt parlamenta (Latvijas 
Republikas Augstākās Padomes) ēku. 
Lai arī tika veidota jauna Latvijas Re-
publikas valdība Ivara Godmaņa vadī-
bā, sadarboties ar jauno valdību nevē-
lējās atsevišķas Iekšlietu ministrijas 
struktūras, parlamentam un valdībai 
nepakļāvās arī Latvijā dislocētā PSRS 
armija. Arī Latvijas neatkarības preti-
nieki apvienojās – pēc Latvijas Komu-
nistiskās partijas Centrālās komitejas 
iniciatīvas Latvijas neatkarības preti-
nieki (Interfronte, Latvijas Republikas 
Augstākās Padomes frakcija “Līdztie-
sība”, Baltijas Karavīru savienība u.c.) 
apvienojās, izveidojot PSRS un Latvi-
jas PSR pilsoņu tiesību aizstāvēšanas 
komiteju. Saasinoties politiskajai si-
tuācijai, 1990. gada beigās šī organizā-
cija pārtapa par Vislatvijas sabiedrības 
glābšanas komiteju. Notika mēģināju-
mi šķelt Latvijas sabiedrību, tostarp 
arī pēc nacionālā principa, cenšoties 
pretnostatīt latviešus un citus Latvijas 
iedzīvotājus. 1991. gada janvārī notika 
Latvijas neatkarības pretinieku mēģi-
nājums apturēt neatkarības atjauno-
šanas procesu un gāzt Latvijas Repub-
likas likumīgo varu. Lai pretotos šādai 
agresīvai rīcībai, ap daudzām stratē-
ģiskas nozīmes ēkām tika izveidotas 
barikādes un dežūrās pie tām iesaistī-
jās liels skaits iedzīvotāju. Pateicoties 
plašajai sabiedrības iesaistei, neatka-
rības pretinieku mēģinājums pārņemt 
varu izgāzās. 1991. gada janvāra bari-
kādes ir izcils starptautiskas nozīmes 
nevardarbīgas pretošanās piemērs. 

Neraugoties uz M. Gorbačova solīju-
miem neizmantot vardarbīgas metodes 
varas maiņai Baltijā, Lietuvā un Lat-
vijā, 1991. gada janvārī notika PSRS 
armijas un iekšlietu struktūru uzbru-
kumi vietējām varas iestādēm un stra-
tēģiskiem objektiem. Latvijā situācijas 
saasināšanās savu augstāko eskalāci-
jas punktu sasniedza 14.–20. janvārī, 
kad notika periodiski PSRS specvie-
nību kaujinieku uzbrukumi Latvijas 
varas iestādēm. Šajos uzbrukumos 
gāja bojā dienesta pienākumus pildoši 
darbinieki un civiliedzīvotāji: milicijas 
darbinieki Vladimirs Gomanovičs un 
Sergejs Konoņenko, Iekšlietu ministri-
jas šoferis Roberts Mūrnieks, skolnieks 
Edijs Riekstiņš, kinooperatori Andris 
Slapiņš un Gvido Zvaigzne. 1990. ga-
da 21. janvārī negadījumā (barikāžu 
būvniecības laikā pie Augstākās Pado-
mes ēkas) bojā gāja Ilgvars Grieziņš. 
Sabiedrības aktīvā iesaiste, bloķējot 
pieejas valsts pārvaldes iestādēm un 
stratēģiskiem objektiem (barikādes), 
izjauca mēģinājumu gāzt likumīgo va-
ru Latvijas Republikā. Cīņā ar agreso-
riem 1991. gada janvārī prasmīgi tika 
izmantotas nevardarbīgās pretošanās 
metodes. Pēc valdības un LTF aicinā-
juma ap valstiski svarīgiem objektiem 
operatīvi tika izveidotas barikādes, ko 
apsargāja neapbruņoti civiliedzīvotāji. 
Barikāžu izveidošanā iesaistījās iedzī-
votāji no visas Latvijas, lauku reģionu 
pārstāvji ieradās ar smago lauksaim-
niecības, mežizstrādes u.c. tehniku. Ti-
ka organizētas dalībnieku dežūras un, 
ja nepieciešams, nodrošināta regulāra 
dalībnieku nomaiņa. Brīvprātīgie pie-
gādāja pārtiku, bija sagatavoti medi-
cīniskās palīdzības sniegšanas punkti, 
kuros dežurēja mediķi. Barikādēs tie-
šā veidā piedalījušies aptuveni 40–50 
tūkstoši cilvēku, netiešā veidā dažādos 
mītiņos – vairāki simti tūkstošu iedzī-
votāju. Katrā objektā barikādes tika 

veidotas, vadoties pēc reālās situācijas. 
Veidojot barikādes ap Ministru Pado-
mes ēku, tika izmantotas gan smagās 
automašīnas, tās novietojot ciešā ko-
lonnā, gan arī kokmateriāli. (No Minis-
tru kabineta izstādes ”Ceļā uz Latvijas 
valsti”).

Novadnieki barikādēs – Jānis 
Ģipters

uz ko viņš atbild: ”Kājām aizietu!” 
Patlaban Jānis strādā par autovadī-

tāju Vaboles pagastā, un labprāt stāsta 
arī jaunajai paaudzei, kā ir gājis bari-
kādēs. Viņam ir piešķirta medaļa un 
pateicības raksts par dalību 30 gadus 
senajos notikumos. Jānis piedalās arī 
Skrindu dzimtas muzeja pasākumos, 
kas ir veltīti tiem notikumiem.

No Vaboles pagasta, izņemot pašu 
Jāni Ģipteru un Jāni Rageli, barikādēs 
piedalījās Jānis Pabērzs, Vitālijs Keišs, 
Jānis un Voldemārs Sauši. 

Tautas vienotība
Novadpētnieks un vēsturnieks Ro-

mualds Gadzāns atceras Atmodas lai-
kus tā: ”Padomju Savienībā valdīja 
krīze – gan ekonomiskā, gan politiskā. 
Tajā laikā neviens nevarēja paredzēt, 
ar ko beigsies “perestroikas” periods. 
Labi, kas viss beidzās diezgan miermī-
līgi, jo varēja būt arī citādi. Barikādes 
bija notikušas arī Igaunijā, bet ne tik 
izteikti un spilgti kā pie mums, jo Rīgā 
bija arī upuri.” 

Viņš piebilst, ka barikādes skaidri ie-
zīmēja Padomju valsts agoniju tajā lai-
kā. Vēl bija spēki, kas vēlējās to glābt, 
bet īstenībā nekas jau nebija glābjams. 
Tauta pierādīja savu vienotību un no-
stāju, ka mēs varam pastāvēt par savu 
neatkarību. 

Romualds uz barikādēm devās ko-
pā ar novadniekiem – Edgaru Ivbulu, 
Eduardu Jukšu, Gunāru Komarovski, 
Pēteri Malnaču. Viņi bija pirmie, kas 
brauca tieši uz Zaķusalu. No Līksnas 
piedalījās arī Daris Žuks, Alfons Skrin-
da, Jānis Teniss, Francis Rimicāns, Pe-
teris Kapčjunas, Andris Slics. Vēlāk uz 
barikādēm devās arī cita līksniešu gru-
pa. Kā atminas novadpētnieks - laiks 
bija diezgan vējains un auksts. 

”Pilnīgi visos mītiņos Atmodas laikā 
neesmu bijis. Tā bija vairāk ”runāša-
na”. Barikādēs savukārt bija jānostā-
jas – kurā pusē tu īsti esi. Man vēl bi-
ja mazi bērni. Gribējās, lai viņi dzīvo 
brīvā Latvijā. Zaķusalā, vējā pie torņa, 
tajā naktī es sapratu, ka arī turpmāk 
nebūs viegli,” tā savu motivāciju skaid-
ro R. Gadzāns. 

Notikumu fotoliecinieks

latvijas tautas sapulci. Tā arī devāmies 
ar kolhoza autobusu un šoferi. Autobuss 
bija praktiski pilns ar kalupiešiem.” 
Neskatoties uz to, ka pa ceļam auto-
buss salūza, uz manifestāciju Rīgā visi 
tika. Tajā cilvēku bija milzum daudz, 
kas ir palicis atmiņā, turpina Rihards. 
Kad jau radās jautājums par došanos 
uz barikādēm, jāatceras, ka tie vēl jop-
rojām faktiski bija komunistu laiki. Uz 
visu to priekšniecība skatījās ”gariem 
zobiem”. Nevarēja vienkārši paziņot, 
ka dodies uz barikādēm, jo tam varē-
tu būt arī zināmas sekas. Galu galā 
došanās uz tām tika noorganizēta, un 
kopumā Rīgā Rihards ar saviem līdz-
gaitniekiem pavadīja trīs dienas. Viņš 
atzīmē Leonardu un Jāzepu Draškas, 
Ivaru Grosbergu, Imantu Rancānu, Il-
māru Griķi, Heinrihu Kivlenieku, u.c. 
kalupiešus, kas toreiz devās, lai aizstā-
vēt Latviju.

”Paņēmu līdzi somu ar fotoaparātu, 
lai varētu veikt fotoreportāžu no noti-
kumu vietām, kas paliktu vēsturiskai 
atmiņai. Mēs pārsvarā atradāmies ap 
Doma laukumu, pie radio mājas. Bail 
nebija, jo visi bija noskaņoti diezgan 
miermīlīgi. Naktī gulējām Doma baz-
nīcā uz soliņiem,” stāsta Seilis. 

Cilvēki apkārt savā starpā bija ār-
kārtīgi draudzīgi, un kopējā atmosfēra, 
kas valdīja Rīgā, bija laba. Viens otram 
izpalīdzēja, kā varēja. Laikapstākļi 
nebija īpaši bargi, varbūt neliels sals, 
naktī kurināja ugunskurus, turpina 
stāstu kalupietis. 

Kopējais fotogrāfi ju apjoms, ko no-
fotografēja Rihards, bija liels. Laika 
gaitā daudzas fotofi lmiņas ir zudušas. 
No tām, kuras saglabājās, var redzēt 
daudzas ainas – gan no Zaķusalas, 
kur ir redzami uz televīzijas ēkas uz-
kārti plakāti ar uzrakstiem ”Par brīvu 
Zaķusalu brīvā Latvijā! Smaidīsim un 
uzvarēsim!”, gan dažādas smagās teh-
nikas pārvietošanās pa Rīgas tiltiem, 
gan ugunskuri pie tagadējās Ministru 
kabineta ēkas Brīvības ielā (toreiz vēl 
Ļeņina ielā), kā arī plakāti ar pretpa-
domju aģitāciju u.c. 

Kā skaidro barikāžu laika foto do-
kumentētājs, PSRS sabrukšanas pro-
cess tika iekustināts jau iepriekš. To-
laik daudzi klausījās radio ”Amerikas 
balss” un ”Brīvā Eiropa”, mājās lasīja 
vecos žurnālus, grieza ārā Latvijas ka-
rogus, zināja himnu: ”Agri vai vēlu šim 
procesam bija jānotiek jebkurā gadīju-
mā”.  

Kā ziņo ofi ciālā izdevēja ”Latvijas 
Vēstnesis” uzturētā valsts, pilsonis-
kās un tiesiskās informācijas platfor-
ma lvportals.lv: ”1991. gada janvā ra 
barikā des Rī gā  bija viens no Trešā s 
atmodas laika izšķirīgajiem brīžiem. 
1990. gada nogalē  Baltijā  parā dī jā s 
reā li draudi par “PSRS prezidenta 
pā rvaldes” ieviešanu, kas nozī mē tu 
faktisku pasludinā tā s neatkarī bas 
likvidē šanu. Barikādes ilga no 13. līdz 
27. janvārim, kad, saskaroties ar apņē-
mīgu neatkarības aizstāvju pretestību 
un nosodošu pasaules reakciju, PSRS 
vadība atteicās no nodoma izmantot 
militāru spēku. Barikāžu laiks Latvijai 
prasīja septiņas dzīvības.”

Šo notikumu 30. jubilejā nevarēsim 
pulcēties kopā, tādēļ ikkatrs tiek aici-
nāts barikāžu notikumus izzināt un at-
cerēties interneta tiešraidēs, televīzijā 
un radio. 

Dainis Bitiņš

Saasinoties situācijai, palīdzēt Latvi-
jas valsts tapšanai atsaucās cilvēki no 
visas Latvijas, tostarp arī no Daugav-
pils novada. Informāciju par notieko-
šo iedzīvotāji smēlās no radio, kur arī 
atskanēja aicinājums doties aizsargāt 
svarīgos objektus. Viņu vidū bija arī 
Jānis Ģipters, kurš dzīvo Vaboles pa-
gastā. Tolaik viņš strādāja vietējā kol-
hozā un bija nedaudz vecāks par 30 ga-
diem. Sākumā neviens nezināja, kurā 
vietā nāksies būt. Vabolietis atzīmē tā 
laika vietējos entuziastus - elektrome-
hāniķi Jāni Rageli un melioratoru Jāni 
Šaušu, kuri lielākoties arī bija visu no-
organizējuši:

”Kad sākās barikāžu laiks, viņi sa-
runāja transportu – lielo Kamazu ar 
piekabi, kurā ievietoja kāpurķēžu trak-
toru. Bija arī cita smagā tehnika, jau 
neatceros. Vabolieši devās uz televīzijas 
pussalu, lai veidotu barikādes pie tele-
vīzijas torņa. Vēlāk ar transportu (Mos-
kvič 412) izpalīdzēja arī vietējā kolho-
za priekšnieka šoferis Jānis Zeļinskis, 
kurš ik pēc diennakts veda cilvēkus de-
žūras nomaiņai.”

Ģipters atminas, ka, ierodoties Rīgā, 
izbrīnīja lielais tehnikas daudzums - 
smagās automašīnas un krāni bija it 
visur. Divās stundās pie televīzijas tor-
ņa salika milzīgos paneļus, ar kuriem 
aizbloķēja ceļu, atstājot tikai šauro eju 
cilvēkiem. Tornī atradās miliči un, ja 
notiktu apšaude, tad vabolieši būtu pa 
vidu. Taču viss beidzās laimīgi, apšau-
des nebija, un netika dzirdēti arī šāvie-
ni, neskatoties uz to, ka tajās dienās 
traģisko notikumu Rīgā netrūka. Mašī-
nās pa radio nemitīgi klausījās pēdējās 
ziņas, sekoja līdzi notikumiem. Apkārt 
valdīja vienotības gaisotne. Cilvēki bija 
izpalīdzējuši ar ēdienu, kurš kā varē-
ja: ”Atceros - piebrauc kravas mašīna 
(Gaz 53), apstājas, izkāpj kāda dāma. 
No aizmugures attaisa mašīnai durvis, 
paņem lielu siera rituli un iedod mums, 
kas dežurējām,” atminas Jānis, piebils-
tot, ka tiem, kas piedalījās barikādēs 
kopumā tika noorganizēts ēdiens, tā-
dēļ par to domāt nevajadzēja. 

Motivācija visiem bija viena – atgūt 
savu, neatkarīgu republiku. Jānis Ģip-
ters saka, ka daudzi tagad prasa, vai 
darītu to pašu, vai dotos uz barikādēm, 

Barikāžu laikā uz Rīgu devās arī ka-
lupietis Rihards Seilis. Patlaban viņš 
nodarbojas ar lauksaimniecību, bet 
tajos laikos strādāja par fotogrāfu. Ri-
hardam barikāžu laiks iesākās līdz ar 
1991. gada 13. janvāri, kad notika tra-
ģiskie notikumi Viļņā. Tolaik visi klau-
sījās radio, daudzi arī televīziju:

”Mēs, jaunie cilvēki, klasesbiedri, 
diezgan kuplā skaitā devāmies uz Vis-
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D a u g a v p i l s  n o v a d a  d o m e s  l ē m u m i
2020. gada 29. decembra sēdē pieņemti 55 lē-

mumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.48 “Daugavpils novada pašvaldības 
budžets 2020. gadam””, “Par papildu nosacījumiem 
kuģošanas līdzekļu satiksmei – Luknas, Višķu eze-
ros un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagas-
ta teritorijā”, “Grozījumi Daugavpils novada domes 
2016. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 
„Par sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils novada 
pašvaldībā””.
 Izdeva noteikumus “Par rūpnieciskās zvejas tie-

sību iznomāšanas kārtību Daugavpils novadā”.
 Izdeva nolikumu “Zemgales vidusskolas noli-

kums”, “Tabores pagasta pārvaldes nolikums”, “Gro-
zījumi Daugavpils novada domes 2012. gada 9. feb-
ruāra nolikumā Nr.1 
 “Daugavpils novada Sociālā dienesta NOLI-

KUMS””.
 Atbalstīja Daugavpils novada Sociālā dienesta 

struktūrvienības – Krīzes centrs - izveidi ar mērķi 
nodrošināt personām bez noteiktas dzīvesvietas vai 
krīzes situācijā nonākušām personām, kuru iepriek-
šējā dzīvesvieta bijusi deklarēta novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, diennakts uzturēšanās 
pakalpojumu, personiskās higiēnas iespējas, sociālo 
rehabilitāciju un sociālā darbinieka konsultācijas.
 Apstiprināja novada 2021. gada novada nozīmes 

pasākumu plānu.
 Apstiprināja novada pašvaldības vispārējās izglī-

tības iestāžu, izglītības iestādēs piecgadīgo un seš-
gadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba 
samaksai, interešu izglītības programmu īstenošanā 
nodarbināto pedagogu daļējai darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām paredzētās mērķdotācijas sadali,  kā arī valsts 
mērķdotāciju Medumu speciālajai pamatskolai. 
 Apstiprināja juridiskām personām Demenes pa-

gasta teritorijā siltumenerģijas pakalpojumu tarifu 
75,52 euro (bez PVN) par 1 MWh.
 Apstiprināja ar 01.02.2021. dzīvojamo māju ap-

saimniekošanas maksu dzīvokļu īpašniekiem dzīvo-
jamās mājās Vecsalienas pagastā. 
 Atļāva novada domei veikt tirgus cenu izpēti 

Daugavpils novada  pašvaldības ilgtspējīgas enerģē-
tikas un klimata pārmaiņu rīcības plāna 2021.-2031. 
gadam izstrādei. 
 Noteica, ka ar 01.02.2021. ūdenssaimniecības 

sabiedriskos pakalpojumus Salienas un Vecsalienas 
pagasta teritorijā nodrošina SIA “Naujenes pakalpo-
jumu serviss”. 
 Pilnvaroja Biedrību “Sventes pērles” organizēt 

licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens me-
dības Sventes ezerā, noslēdzot Pilnvarojuma līgumu 
līdz 31.12.2025.
 Grozīja novada domes 25.04.2019. lēmumu 

Nr.1415 “Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienī-
bas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) pasākumā ”Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”” un izteica projekta ie-
ņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 27.12.2019. lēmumu 

Nr.1891 “Par projekta  Nr. LV-RU-018  ”Amatnie-
cība bez robežām” (Craftsmanship without Borders) 
īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes ap-
stiprināšanu” un apstiprināja ieņēmumu un izdevu-
mu tāmi novada domes daļai jaunā redakcijā.
 Piekrita, ka SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” uzņe-
mas realizēt projektu “Bioloģiski noārdāmo atkritu-
mu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Cinīši””.
 Nolēma izbeigt projekta “Zivju resursu pavairo-

šana ar līdaku mazuļiem Smiļģinu ezerā” īstenoša-
nu.
 Noņēma no kontroles kā izpildītus 617 lēmumus, 

atcēla 7 lēmumus un 86 lēmumus atzina par spēku 
zaudējušiem.
 Atļāva novada domei veikt tirgus cenu izpēti 

būvniecības ieceres dokumentu izstrādei Medumu 
pamatskolas ēkas telpu grupu vienkāršotai atjauno-
šanai un vides pieejamības nodrošināšanai.
 Atļāva novada domei izstrādāt būvniecības iece-

res dokumentus Daugavpils Būvniecības tehnikuma 
izglītības programmas īstenošanas vietas ”Višķi” tel-
pu grupu vienkāršotai atjaunošanai. 
 Atļāva pašvaldības aģentūrai “Višķi” izstrādāt 

būvniecības ieceres dokumentus Daugavpils Būv-
niecības tehnikuma izglītības programmas īstenoša-
nas vietas ”Višķi” iekšējas elektroapgādes sistēmas 
pārbūvei, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanai,  zi-
bensaizsardzības sistēmas ierīkošanai un topogrāfi s-
ko mērījumu veikšanai.
 Nolēma nodot no Ambeļu pagasta pārvaldes bi-

lances novada domes bilancē ceļa “Ambeļi-Graiži” 
ceļa klātienes atjaunošanas darbu izmaksas par ko-
pējo summu 90483,57 euro.

 Nolēma nodot no Vaboles pagasta pārvaldes bi-
lances novada domes bilancē  projekta „Daugavpils 
novada pašvaldības ceļu pārbūve” realizācijai nodotā 
pašvaldības ceļa Nr.94-3 „Vaboles stacija-Aizbalti-
Pudāni-Mukāni” posma 1,370 km atjaunošanas  iz-
maksas  61067,43 euro.
 Atbalstīja novada pašvaldības energoefektivitā-

tes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai Nr.418, 18. novembra iela, Vecstropi, Nauje-
nes pagastā. 
 Nodeva atsavināšanai 1 pašvaldības nekustamo 

īpašumu Demenes pagastā.
 Nolēma pārdot 6 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Kalkūnes, Kalupes, Līksnas, Maļinovas un 
Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 7 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Demenes, Kalkūnes,  Līksnas, Maļinovas 
un Naujenes pagastā un apstiprināja izsoles notei-
kumus.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 3 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Kalkūnes un Višķu pa-
gastā. 
 Apstiprināja automašīnas VW Carawelle 

22.12.2020. izsoles rezultātus.
 Atzina izsoli par nenotikušu uz 1 pašvaldības ne-

kustamo īpašumu Višķu pagastā.
 Nolēma norakstīt Demenes pagasta pārvaldes 

bezcerīgos debitoru parādus, par kuriem atzīta pie-
dziņas neiespējamība.
 Piešķīra ar 01.01.2021. personai Sventes pagas-

tā ikmēneša pabalstu no novada domes līdzekļiem, 
nosakot, ka ikmēneša pabalsts var tikt pārskatīts, ja 
notiek izmaiņas personas piešķirtās vecuma pensi-
jas apmērā vai tiek mainīts minimālās mēnešalgas 
apmērs.
 Atcēla 20.11.2020. Brīdinājumu par administra-

tīvā akta piespiedu izpildi Nr.3-81/374.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pa-

rādu un nokavējuma naudu 3 juridiskām personām 
Biķernieku, Līksnas, Maļinovas, Naujenes, Skruda-
lienas, Tabores un Višķu pagastā.
 Pieņēma 4 lēmumus zemes jautājumos.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.

Kalupē veido krīzes centru 
Sociālo pakalpojumu centra “Pīlā-

dzis” ēkā Kalupē tiek veidots Daugav-
pils novada Krīzes centrs. Ēkas trešajā 
stāvā veikts remonts, kurā pašvaldība 
ieguldījusi ap 291 000 eiro, izveidoti 
seši vienistabas dzīvokļi, pieci pusot-
ras un divistabu dzīvokļi. Krīzes centrs 
turpmāk būs Daugavpils novada Soci-
ālā dienesta struktūrvienība, kuras uz-
turēšanai pašvaldības budžetā plānoti 
ap 94 000 eiro. Visas mēbeles un aprī-
kojumu centram nodrošinājis Latvijas 
Sarkanais krusts sadarbībā ar partne-
riem Dānijā. 

Sociālā dienesta vadītāja Anna Jego-
rova skaidro, ka šī centra pakalpojumi 
tiks sniegti cilvēkiem, kas nonākuši 
krīzes situācijā un nespēj paši tikt galā 
ar grūtībām, piemēram, personas, kas 
cietušas nelaimes gadījumā (plūdi, 
ugunsgrēks vai vētra), personas bez 
noteiktas dzīvesvietas, bērni bāreņi pēc 
ārpusģimenes aprūpes, personas, kas 
ar tiesas spriedumu izliktas no dzīvo-
jamās platības, personas pēc ieslodzī-
juma, kurām nav iespējas atgriezties 
iepriekšējā dzīvesvietā, no vardarbības 
cietušas pieaugušas personas, perso-
nas ar invaliditāti, kas nonākušas krī-

zes situācijā, trūcīgas ģimenes ar bēr-
niem un trūcīgas atsevišķi dzīvojošas 
personas, kuras objektīvu iemeslu dēļ 
nevar uzturēties savā dzīvesvietā. 

Centrā šiem cilvēkiem tiks sniegti 
personīgās higiēnas pakalpojumi, so-
ciālā darbinieka un psihologa konsul-
tācijas, materiālā palīdzība, tehniskie 

palīglīdzekļi, veļas mazgāšanas pa-
kalpojumi. “Šīs mērķa grupas ir tās, 
kurām jāsniedz pakalpojums vai palī-
dzība tūlīt un tagad, nevar gaidīt dienu 
vai vairāk. Tas nozīmē, ka šai palīdzī-
bai jābūt efektīvai un lietderīgai, ob-
jektīvi izvērtētai. Šāda centra mērķis ir 
sniegt savlaicīgu palīdzību gadījumos, 

kad apstākļi nav atkarīgi no paša cil-
vēka,” saka A. Jegorova.  

Viņa atzīst, ka šādi krīzes centri iz-
veidoti jau vairākās pašvaldībās Lat-
vijā. Krasa nepieciešamība pēc šāda 
krīzes centra ir arī Daugavpils novadā, 
kur pašlaik rindā uz sociālo dzīvok-
li gaida 28 personas, no kurām 22 ir 
bāreņi, četrām personām ir avārijas 
stāvoklī esošas dzīvojamās mājas, bet 
divas personas atgriezušās no ieslodzī-
juma un ir bez noteiktas dzīvesvietas. 

Krīzes centra pakalpojums tiks 
sniegts pirmās piecas dienas, kad tiek 
dots laiks krīzes seku likvidēšanai vai 
mazināšanai, tālāk sekos sociālo dzī-
vokļu princips, proti, centra klients var 
noslēgt līgumu uz sešiem mēnešiem 
par sociālā dzīvokļa izmantošanu, bet 
pēc šī termiņa situācija tiks atkārtoti 
vērtēta un lemts par tālāko palīdzību. 
Taču visu laiku centra klienti būs pa-
stāvīgā sociālā dienesta uzraudzībā, 
ar viņiem strādās sociālais darbinieks, 
aprūpētājs, psihologs, bet kārtību uz-
raudzīs apsardze. Centrs plāno uzsākt 
darbību tuvākajā laikā, ņemot vērā tā 
brīža epidemioloģisko situāciju. 
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Kāpēc jāvakcinējas
Vakcinēšanās pret Covid-19 ir droša 

iespēja sevi pasargāt no simptomā-
tiskas saslimšanas ar vīrusu. Tas ir 
vienīgais reālais solis pretī iespējai at-
griezties dzīves ritmā, kāds bija pirms 
pandēmijas. Šobrīd Eiropas Savienībā 
ir reģistrētas divas vakcīnas pret Co-
vid-19 – Pfi zer vakcīna un Moderna 
vakcīna. Gaidāms, ka š.g. februārī 
lietošanai Eiropas Savienībā tiks ap-
stiprināta trešā vakcīna - AstraZeneca. 
Zāļu valsts aģentūra atgādina, ka 
visām vakcīnām, kuras tiek reģistrētas 
Eiropas Savienībā, ir jāizpilda tādas pa-
šas vienādi augstas kvalitātes, drošuma 
un efektivitātes pierādījumu prasības 
kā jebkurām zālēm, tostarp vakcīnām. 
Nekādas atkāpes no šīm stingrajām 
pamatprasībām netiek veiktas. Vak-
cinēšanās pret Covid-19 ir brīvprā-
tīga un pilnībā valsts apmaksāta.
Vakcīnas satur vielas jeb aģentus, kas 
nodrošina organisma imunitātes veido-
šanos. Ir dažādu veidu vakcīnas. Dažas 
vakcīnas satur novājinātu vai nonāvē-
tu konkrētu vīrusu, baktērijas vai to 
daļas. Citas vakcīnas satur ziņnesi (tas 
nozīmē, ka tā ir tikai informācija par 
vīrusu, nevis pats vīruss, tādēļ tas ne-
var izraisīt slimību vai to pastiprināt, 
ja cilvēks ar to jau slimo). Kad cilvē-
kam ievada vakcīnu, tad organisma 
imūnsistēma izstrādā antivielas. Kad 
cilvēks saskaras ar īstu infekciozu vī-
rusu vai baktēriju, viņa imūnsistēma 
to atceras. Tā aktivizē jau radušās 
konkrētās antivielas, nonāvē vīrusu 
vai baktēriju un cilvēks nesaslimst.
Vakcinējoties iegūtā imunitāte aizsar-
gā ne tikai vakcinēto cilvēku, bet arī 
iedzīvotāju vidū esošos nevakcinētos 
cilvēkus, piemēram, zīdaiņus, kuri 
vakcinācijai ir pārāk jauni. Šī “kolek-
tīvā imunitāte” darbojas tikai tad, ja ir 
vakcinēti pietiekami daudz cilvēku.

Kāds ir vakcinēšanas laika plāns
Ņemot vērā vakcīnu pakāpenisko 

ienākšanu tirgū, pirmie vakcīnas sa-
ņēma veselības aprūpes darbinieki, 
kuri strādā ar Covid-19 pacientiem 
slimnīcās un Neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības (NMPD) dienestā. Pēc 
tam secīgi vakcinēties varēs pārējie 
veselības aprūpes darbinieki, sociālās 
aprūpes centru darbinieki un klienti, 
seniori, personas ar invaliditāti mājas 
aprūpē un viņu aprūpētāji, valsts no-
zīmīgu funkciju veicēji, t.sk. operatī-
vo dienestu darbinieki, epidemiologi, 
izglītības iestāžu darbinieki, cilvēki 
ar hroniskām slimībām un cilvēki no 
60 gadu vecuma, kā arī operatīvo die-
nestu darbinieki, izglītības iestāžu 
darbinieki, cilvēki ieslodzījuma vietās 
un visi pārējie Latvijas iedzīvotāji.
Kopumā plānots sasniegt 82% vakci-
nācijas aptveri no kopējā iedzīvotāju 
skaita. Plānots, ka visi pārējie Latvijas 
iedzīvotāji varēs vakcinēties, sākot ar 
2021. gada otro ceturksni.

Kas jāzina par vakcinēšanos
Latvijā tiek izmantota Pfi zer 

vakcīna. Vakcīna stimulē imūno 
sistēmu ražot antivielas, kas pa-
sargā pret COVID-19 infekciju. 
Vakcīna nesatur pašu vīrusu, tādēļ 
tā nevar izraisīt COVID-19 infekci-
ju. Vakcīna paredzēta pieaugušiem 
cilvēkiem virs 16 gadu vecuma.

Jā, ir jēga vakcinēties arī šādā ga-
dījumā. Pētījumi rāda, ka organisma 
imūnā atbilde uz vakcīnu ir efektīvā-
ka, augstāka un noturīgāka. Pagai-
dām redzams, ka apmēram trīs mē-
nešus pēc dabīgi izslimotas infekcijas 
organisma aizsardzības līmenis sāk 
samazināties, savukārt pēc vakcīnas 
tas nenotiek.

Cik drīz pēc izslimošanas ar Co-
vid-19 var vakcinēties?

Vakcinēties var arī uzreiz pēc izsli-
mošanas, taču, lai efektīvi izmantotu 
ierobežoto vakcīnu skaitu, aicinām to 
atlikt trīs mēnešus pēc saslimšanas, 
kad pēc līdz šim pieejamiem zinātnis-
kajiem datiem – aptuveni 90 dienas 
pēc pārslimošanas – maz iespējama 
reinfekcija.

Vai var vakcinēties, ja ir neliela 
temperatūra?

Neliela saaukstēšanās, iesnas vai 
līdzīgi simptomi nav iemesls nevakci-
nēt. Ja personai ir slikta pašsajūta un 
akūtas infekcijas simptomi, tad, vado-
ties no pašreizējiem epidemioloģiska-
jiem ieteikumiem, ir jāpaliek mājās.

Kur un kad vakcīnu varēs sa-
ņemt cilvēks, kas nav prioritārajā 
grupā?

Katra prioritārā grupa tiks uzrunā-
ta, izmantojot dažādus kanālus, tajā 
skaitā medijus, nevalstiskās organizā-
cijas, elektroniskos kanālus, un infor-
mācija tiks sniegta ģimenes ārstiem. 
Vakcīnu varēs saņemt gan slimnīcās, 
gan poliklīnikās, gan pie daļas no ģi-
menes ārstiem. 

Avots: vm.gov.lv; spkc.gov.lv; 
slimnica.daugavpils.lv

Daugavpils novada domes 
priekšsēdētājs Arvīds Kucins:

“Cienījamie iedzīvotāji! Jau gan-
drīz gada garumā mēs izjūtam spē-
cīgu psiholoģisku diskomfortu un 
stresu saistībā ar pandēmiju. Pēdē-
jos divus mēnešus izjūtam arī spē-
cīgus ierobežojumus, bet televīzijā 
un laikrakstos galvenās ziņas ir 
par vīrusa izplatīšanos un apkaro-
šanu. Vīruss strauji izplatās, mēs 
redzam, ka no tā nevar izvairīties, 
tas skāris arī Daugavpils novadu 
(kopējais saslimšanas gadījumu 
skaits uz 2021. gada 27. janvāri sa-
sniedzis 1008). Gan Latvijas, gan 
citu valstu ārsti uzskata, ka vakci-
nēšanās ir vienīgā iespēja apturēt 
vīrusa izplatību un atgriezties nor-
mālā dzīvē, tāpēc mums viņiem jā-
uzticas. Protams, tagad sabiedrībā 
valda diskusijas par vakcinēšanās 
lietderīgumu, taču jāaizdomājas, 
kāpēc mums nerodas jautājumi 
par vakcinēšanos pret gripu, ēr-
ču encefalītu vai citām slimībām. 
Vakcinēšanās mums ļauj pasargāt 
sevi un apkārtējos. Tā dos iespēju 
mums biežāk apciemot savus radus 
un draugus, ātrāk atbrīvoties no 
dažādiem ierobežojumiem. Tāpēc 
aicinu ikvienu izmantot iespēju 
vakcinēties saskaņā ar vakcināci-
jas plānu. Sargāsim sevi un savus 
tuvākos!” 

Būsim atbildīgi – vakcinēsimies!
Pilnvērtīgai imūnās atbildes iegūša-
nai jāsaņem divas vakcīnas devas.
Vakcīnas tiek ievadītas muskulī augš-
delmā. Intervāls starp devām 17-21 
diena pēc pirmās devas. Ja pagājis 
vairāk nekā 21 dienas intervāls pēc 
pirmās devas, otrā deva jāievada pēc 
iespējas drīzāk (bet nav jāatkārto de-
vas). Abas devas ir nepieciešamas 
ilgstošai un noturīgai aizsardzībai.
Pēc vakcinācijas nav nekādu ierobežo-
jumu atgriezties ikdienas dzīvē (drīkst 
mazgāties, sportot u. tml.)

Ar vakcināciju saistītie iespēja-
mie riski

Vakcīnu nedrīkst ievadīt, ja:
* ir bijusi anafi lakse (smaga alerģis-

ka reakcija) pēc iepriekšējās konkrētās 
vakcīnas devas saņemšanas;

* ir zināma anafi lakse pret kādu no 
vakcīnas komponentēm.

Tipiskās iespējamās reakcijas 
pēc vakcinācijas:

* reakcijas injekcijas vietā, tādas kā 
sāpes, pietūkums, apsārtums, nieze, 
siltuma sajūta (šādas reakcijas parasti 
parādās pāris stundu laikā pēc injekci-
jas, ir viegli noritošas un pāriet pašas 
no sevis, tās ir bieži sastopamas);

* paaugstināta ķermeņa temperatū-
ra;

* muskuļu un locītavu sāpes;
* galvassāpes, miega traucējumi;
* slikta pašsajūta, nogurums, reibo-

nis, slikta dūša, vemšana.
Parasti šie simptomi izzūd dažu die-

nu (1- 3 dienās) laikā un ārstēšana nav 
nepieciešama.

Biežāk uzdotie jautājumi par 
vakcīnām pret Covid-19

Vai alerģiskiem cilvēkiem vaja-
dzētu vakcinēties (piemēram, bi-
šu kodumi, pārtikas produkti?

Personas, kurām ir zināma alerģija 
pret kādu no vakcīnas sastāvdaļām 
vai ir smaga alerģija pēc pirmās devas 
saņemšanas, otrās devas ievades ne-
pieciešamība jāpārrunā ar speciālistu.  
Alerģija pret kādu pārtikas produktu 
vai bišu, lapseņu u.tml. kodumiem 
nav iemesls  neveikt vakcināciju.

Vai ir iespējams infi cēties ar vī-
rusu no pašas vakcīnas?

Nē, tas nav iespējams. Turklāt jau 
reģistrētā Pfi zer vakcīna nesatur vīru-
su vai tā formu, bet gan aktīvo vielu 
RNA ziņnesi (mRNA), kas nodrošina 
vakcīnas iedarbīgumu.

Vai var saslimt pēc pirmās de-
vas saņemšanas?

Jā var saslimt, ja infi cēšanās ar 
SARS-CoV-2 notikusi īsi pirms vai pēc 
vakcīnas saņemšanas, un jāņem vērā, 
ka pilnvērtīga imunitāte tiek iegūta ti-
kai pēc otrās devas saņemšanas. 

Ja cilvēks saņem pirmo vakcīnu 
un saslimst ar Covid-19, kad viņš 
drīkst saņemt otro vakcīnu?

Vakcināciju vēlams pabeigt tūlīt pēc 
izslimošanas un izolācijas laika bei-
gām, ja intervāls jau pārsniedzis ie-
teikto otrās devas saņemšanas laiku. 
Vakcinācija nav jāuzsāk no jauna, ja 
ieteiktais intervāls ir pagarinājies, ne-
atkarīgi no tā, cik ilgi.

Vai ir jēga vakcinēties, ja esmu 
jau izslimojis Covid-19 un analī-
zes uzrāda, ka man ir izstrādāju-
šās antivielas?
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Atbalsta daudzdzīvokļu mājas siltināšanas pasākumus Vecstropos
29. decembra Daugavpils novada 

domes sēdē tika atbalstīts priekš-
likums līdzfi nansēt daudzdzīvokļu 
mājas (adrese: 18. novembra iela 418, 
Vecstropi, Naujenes pagasts, Dau-
gavpils novads) dzīvokļu īpašniekiem 
ēkas energoefektivitātes pasākumus. 

Vienkāršotās apliecinājuma kartes 
izstrādei tiks piešķirti 2300 eiro (bez 
PVN), ēkas energoaudita sagatavoša-
nai 694 eiro (bez PVN), kā arī ēkas 
gala sienu siltināšanas darbiem – 
15 769 eiro (ar PVN). 

Daugavpils novada pašvaldība līdz-
fi nansējumam gala sienu siltināšanai 
piešķir gandrīz pusi no darbu sum-
mas, kā arī 100% apmērā apmaksā 

energoaudita un tehniskā projekta 
izstrādi. Atlikušo daļu līdzfi nansē 
dzīvokļu īpašnieki. 

Būvdarbus objektā veiks SIA ”DE-
FASS-D” par iepirkumā noteikto 
līgumcenu 31 538 eiro apmērā (bez 
PVN), kas bija lētākais no trim pie-
dāvājumiem. 

Kopējais darbu fi nansējums (ar 
PVN) ir 41 783 eiro, no kuriem lielā-
kā daļa jeb 38 161 eiro tiks ieguldīta 
gala sienu siltināšanas darbos.  

Tiek prognozēts, ka piegādātās 
enerģijas ietaupījums pēc remont-
darbiem būs 53,80 kWh/m2/gadā jeb 
27,35%. 

Kā samazināt apkures rēķinus?
Iestājoties apkures sezonai, vienmēr 

aktualizējas jautājumi par siltumener-
ģijas maksu jeb naudas apjomu, kas ir 
jāsamaksā dzīvokļa īpašniekam par 
patērēto siltumu uz katru kvadrātmet-
ru. Pirms vairākiem gadu desmitiem 
celtos mājokļos ar sliktu tehnisko stā-
vokli to iedzīvotāji zaudē naudu kopā 
ar siltumu – tā burtiski ”izkūp gaisā” 
caur ē kas sienā m, pagrabiem, ieejas 
durvīm un bēniņiem.

Siltuma gala cenu ietekmē gan kon-
krētās mājas energoefektivitāte, gan 
tas, kā siltums tiek saražots un ar 
kādām izejvielām. Kāda noteikta vie-
na gala cena visām pašvaldībām un 
mājām nepastāv, piemēram, siltums 
var būt lētāks gadījumos, kad tiek iz-
mantots vietējais kurināmais. Tāpat 
tarifs ir atkarīgs no izvēlētiem siltum-
apgādes sistēmas tehnoloģiskiem ri-
sinājumiem, siltumapgādes sistēmas 
kompaktuma, tehniskā stāvokļa, kā 
arī katras apdzīvotās vietas ģeogrā-
fi skās u.c. īpatnības (reljefs, apbūves 
blīvums, siltumapgādes lietotāju dau-
dzums utt.). 

Ja aplūkojam ēkas ar centralizēto ap-
kures sistēmu, Daugavpils novadā ga-
la maksa par 1m2 dažādās vietās mēdz 
atšķirties diezgan būtiski. Šo faktoru 
ietekmē patērētā siltuma daudzums.  

Kāds varētu būt risinājums?
Jādomā par ēku nosiltināšanas jeb 

energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumiem.

Kā atšķiras maksājumi nosilti-
nātajās mājās?

Tie ir daudz zemāki.
Ja aplūkojam Lociku ciemu, visze-

mākais siltuma maksājums (dati par 
2020.g. decembri) ir dzīvojamajā mājā 
Vienības ielā 8, kur maksa par 1m2 sa-
stādīja 0,8814 eiro ar kopējo mājas sil-
tumenerģijas patēriņu 45 MWh. Šī ēka 
tika nosiltināta 2012. gadā. Taču tanī 
pašā ciemā, blakus esošā mājā Vienī-
bas ielā 10, maksa sastādīja 1,3327 
eiro par 1m2, ar kopējo mājas siltuma 
patēriņu 67 MWh. Arī pārejās apkārt 
esošajās daudzdzīvokļu mājās tarifi  ir 
līdzīgi. 

Kā redzams, nosiltinātajā ēkā maksa 
ir par 33% zemāka nekā blakus esošajā 
nenosiltinātajā daudzdzīvokļu mājā. 

Naujenē, Vecpils ielā 3, kur atrodas 
nosiltinātā māja, siltumenerģijas mak-
sa (0,7750 eiro /m2) ir praktiski divreiz 

zemāka nekā blakus esošajā daudzdzī-
vokļu ēkā Vecpils ielā 6, kur tas sastā-
da jau 1,4372 eiro /m2. Nosiltinātajā 
mājā tarifs ir par 46% zemāks. 

Kalkūnes ielā 14 un 16, kur savulaik 
veica novecojušās apkures sistēmas de-
montāžu, situācija arī būtiski atšķiras 
no citām daudzdzīvokļu ēkām šajā cie-
mā. Kalkūnes ielā 14 maksa par 1m2 
sastādīja 0,8245 eiro, un mājā nr.16 - 
0,9593 eiro/ m2. Savukārt citviet maksa 
mēdz būt pat divas reizes lielāka. Aug-
stākā maksa Kalkūnos ir daudzdzīvok-
ļu mājai Kalkūnes ielā 9, kas sastāda 
2,2310 eiro/ m2.

Kalkūnes ielā 14 un 16 remontdarbu 

ietvaros tika nomainīta ne tikai apku-
res sistēma, bet arī uzstādīta individu-
āla siltuma uzskaite katram klientam 
(dzīvoklī), izvietojot siltuma uzskaites 
ierīci, kura caur speciālo uztvērēju uz-
skaita individuālo siltuma patēriņu. 
Dzīvokļos ir iespēja kontrolēt un mai-
nīt patērētā siltuma daudzumu, kas 
būtiski samazina rēķinus.

Kādu palīdzību sniedz pašvaldī-
ba? 

Laika posmā no 2013. – 2020. gadam 
Daugavpils novada pašvaldība līdzfi -
nansējusi 27 energoefektivitātes pa-
augstināšanas projektus. Lielākoties 
tie bija jumta seguma nomaiņas darbi 

ar bēniņu siltināšanu, dažādi apkures 
sistēmas renovācijas darbi, gala sienu 
siltināšana. Atkarībā no veicamo dar-
bu apjoma un specifi kas, pašvaldība ie-
dzīvotājiem sniedz līdzfi nansējumu ap 
50% apmērā no veicamā darbu apjoma, 
taču dažādos objektos tas sasniedz arī 
daudz lielākus procentus. 

Pašvaldība līdzfi nansē:
• 100% apmērā dzīvojamās mā-

jas energoaudita pārskata sagata-
vošanu un termogrāfi jas veikšanu;

• 100% apmērā tehniskā projek-
ta dokumentācijas sagatavošanu 
(tehniskā projekta izstrādes izmak-
sām);

• 75% apmērā, bet ne vairāk kā 
30 000 eiro no faktiskajām izmak-
sām jumta seguma nomaiņai ar 
bēniņu siltināšanu vai jumta ārējo 
norobežojošo konstrukciju siltinā-
šanai;

• 50% apmērā, bet ne vairāk kā 
30 000 eiro mājas apkures sistēmas 
atjaunošanai;

• 75% apmērā visu ēkas ārējo 
sienu siltināšanai, bet ne vairāk kā 
20 000 eiro;

• 50% apmērā gala sienu siltinā-
šanai.

Vairāk informācijas par līdzfi nan-
sējuma procesu meklējiet pašvaldības 
mājaslapā: www.daugavpilsnovads.lv, 
sadaļā: īpašumi un mājokļi → daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju energoefekti-
vitāte → līdzfi nansējuma avoti. 

Atbalsts no valsts un ES fondiem
Kopš 2016. gada rudens mā jokļa 

renovā cijai ir pieejama īpaša valsts 
atbalsta programma daudzdzī vokļ u 
mā ju energoefektivitā tes uzlaboša-
nai, kuru realizē Attī stī bas fi nanš u 
institū cija ALTUM. 

Šis atbalsts izpaužas vairākos vei-
dos:

• bezmaksas konsultācijas par 
renovācijas projekta izstrādi;

• dāvinājums jeb grants līdz 
50% apmērā no projekta attiecinā-
majām izmaksām no Eiropas Re-
ģionālā attīstības fonda līdzekļiem;

• ALTUM garantija līdz 80% no 
aizdevuma, lai nodrošinātu aizde-
vumu kredītiestādē;

• ALTUM aizdevums, ja ko-
mercbanka atsaka fi nansējumu.

►Vairāk uzziniet: www.altum.lv/lv/
jaunumi/daudzdzivoklu-majas-siltina-
sana-isais-ricibas-plan s.
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Daugavpils novada muzejos valda īpaša atmosfēra

Šobrīd, ārkārtas situācijas laikā, 
visi muzeji un kultūras iestādes ir 
slēgti apmeklētājiem, tomēr visi cer, 
ka situācija drīz uzlabosies, un atkal 
būs iespēja apmeklēt muzejus,  izstā-
des, baudīt mākslu un iepazīt mūsu 
novada bagāto vēsturi un kultūras 
mantojumu.

Daugavpils novada muzejos valda 
īpaša atmosfēra. Muzeja darbinieki 
vienmēr sagaida ar smaidu un vies-
mīlību, kas ļoti raksturīga Latgales 
reģionam. Interesanti stāstījumi, 
leģendas, meistarklases un dažādas 
nodarbības, kuras piedāvā muzeju 
programmas, neatstās vienaldzīgus 
nedz bērnus, nedz arī pieaugušos.

Naujenes novadpētniecības 
muzejs un dabas informācijas 
centrs. Naujenes Novadpētniecības 
muzejs apmeklētājiem piedāvā iespē-
ju izzināt novada vēsturi, etnogrāfi ju, 
dabu, iepazīt izcilus novada māksli-
niekus, līdzdarboties radošajās darb-
nīcās, iesaistīties Lielā Augšdauga-
vas musturdeķa veidošanā, kā arī 
piedalīties muzeja rīkotajos pasāku-
mos un doties ekskursijās pa dabas 
parku “Daugavas loki”.

Slutišķu sādža un Slutišķu vec-
ticībnieku lauku sēta. Slutišķu 
sādža atrodas Daugavas labā krasta 

terasē Markovas pilskalna pakājē. 
Vēstures avotos Slutiški kā ciems mi-
nēti jau 1785. gadā. Slutišķu sādžā 
vērojamas zemnieku mājokļu celša-
nas tradīcijas. Visu celtņu pamatā ir 
taisnstūra guļbūves ēkas, kas noseg-
tas ar divslīpju vai četrslīpju jumtu. 
Māju apdare un dekori radniecīgi 
tuvāko kaimiņu – slāvu tautu celt-
niecības tradīcijām un izpaužas fasā-
dēs, grezni apdarinātos logos, rotātās 
durvīs un zelmiņos. Rotājumu izvēlē 
ir darbojusies namdaru bagātīgā fan-
tāzija. Grezni veidotas logu apmales 
un karnīzes, kuras gandrīz nevienā 
celtnē neatkārtojas, jo namdari, dari-
not logu rotājumus, vienmēr domāja 
par ēku individualitāti.

Slutišķu vecticībnieku lauku sēta 
ir vienīgais šāda veida muzeja ob-
jekts Latvijā, kas atrodas autentis-
kā apdzīvotā sādžā, kur apmeklētāji 
var iepazīties ar unikāliem Latgales 
vecticībnieku garīgās un sadzīves 
kultūras materiāliem. Ekspozīcijas 
ēkas ir tautas būvniecības paraugi ar 
daudzām dekoratīvām koka detaļām, 
logu apmaļu un slēģu rotājumiem, 
ārdurvju vērtņu veidojumiem.

Raiņa māja Berķenelē. Berķene-
les pusmuižā pagājusi Latvijas izcilā 
dzejnieka, tulkotāja, drāmas meis-

tara, politiskā un sabiedriskā darbi-
nieka Raiņa (1865 – 1929) bērnība, 
kuras iespaidi atspoguļoti dzejoļu 
krājumā “Dagdas piecas skiču burt-
nīcas”. Berķenelē veidojas nākamā 
dzejnieka personība, pasaules uz-
skats, top pirmie dzejoļi. Pusmuižā 
ir iespējams apskatīt dzejniekam vel-
tītas ekspozīcijas, dažādas mākslas 
izstādes, pasūtīt ekskursijas, piedalī-
ties radošajās darbnīcās, rīkot semi-
nārus.

Skrindu dzimtas muzejs. Muzejs 
ir piemiņas vieta pirmajiem tautas 
atmodas darbiniekiem brāļiem Skrin-
dām – Benediktam (1869–1947), Ka-
zimiram (1875–1919) un Antonam 
(1881–1918).

Muzejā skatāmas izstādes un ir 
pieejamas vairākas tematiskās prog-
rammas gan skolēniem, gan pieaugu-
šajiem. Šeit piedāvā iespēju izgaršot 
latgaliešu tradicionālās “komas” un 
zāļu tēju, iepazīt seno amatu prasmes 
un būt kopā ar amatniekiem, noklau-
sīties Latgales bitenieku stāstus un 
nogaršot vietējo medu. Vaboles pa-
gastā līdz mūsdienām ir saglabājies 
lielākais krucifi ksu skaits novadā. 
Muzejā ir pieejama informācija par 
ekskursijas “Krucifi ksu ceļš” maršru-
tu.

Kara tehnikas kolekcija. Kara 
tehnikas ekspozīcija atrodas līdzās 
viesnīcai “Sventes muiža”. Šī ekspozī-
cija ir unikāla ar to, ka kolekcijā eso-
šie objekti atrasti bijušo kauju laukos 
un ir prasmīgi restaurēti – atsevišķus 
eksponātus ir iespējams arī iedarbi-
nāt un izmantot demonstrējumiem. 
Tiek uzskatīts, ka ekspozīcijā esošie 
tanki ir nedaudzi tik labi saglabāju-
šies šāda veida eksponāti Eiropā.

Z/S “Egles” senlietu privāt-
kolekcija “Zemnieka dvēseles 
prieks”. Z/S “Egles” guļbaļķu klētiņā 
ierīkota senlietu privātkolekcija. Te 
apskatāmi dažādi senie lauksaimnie-
cības darbarīki: gan gadsimtiem seni 
eksponāti un zirglietas, gan pirmās 
mehanizētās iekārtas. Senlaiku at-
mosfērā palīdzēs iejusties viesmīlīgā 
saimnieka Valentīna Kukļa aizrautī-
gais stāstījums.

Pēc ārkārtas situācijas beigām, kad 
visi muzeji un kultūras iestādes at-
sāks pieņemt apmeklētājus, visi laip-
ni aicināti baudīt Daugavpils novada 
muzeju īpašo atmosfēru, uzzināt un 
atklāt sev kaut ko jaunu!

Tiek izsludināts Daugavpils novada grantu konkurss 2021
Daugavpils novada dome izsludina 

konkursu par grantu piešķiršanu to-
pošo un jauno uzņēmēju projektiem 
2021. gadā.

Konkurss tiek rīkots saskaņā ar 
Daugavpils novada attīstības prog-
rammas 2012. – 2018. gada Daugav-
pils novada attīstības stratēģiskā 
ietvara uzdevumu U 3.1.4. ”Veidot 
atbalstu potenciālajiem un jaunajiem 
uzņēmējiem Daugavpils novadā”.

Konkursa uzvarētāji varēs saņemt 
līdz pat 4000 eiro sava projekta rea-
lizēšanai. Kopējais balvu fonds sastā-
da 8000 eiro. 2021. gadā paredzēts 
atbalstīt ne mazāk kā divus uzņēmē-
ju projektus atkarībā no pieprasītās 
summas. Uzņēmējam ir jānodrošina 

savs līdzfi nansējums projekta īsteno-
šanai ne mazāk kā desmit procentu 
apmērā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jau-
nu uzņēmēju biznesa ideju attīstību, 
aktīvas ekonomiskās vides veidošanu 
un uzņēmējdarbības attīstību Dau-
gavpils novada teritorijā.

Jāatzīmē, ka konkursā atbalstu 
var saņemt tikai tādi projekti, ku-
rus plānots uzsākt laika posmā no 
2021. gada 1. aprīļa līdz 31. maijam. 
Grants jāapgūst līdz 2021. gada 30. 
decembrim.

Pieteikuma veidlapa un nolikums 
ir pieejami Daugavpils novada mā-
jaslapā (daugavpilsnovads.lv) sadaļā 
Uzņēmējdarbība > Konkursi > Gran-

tu konkurss.
Projektu pieteikumi no 2021. gada 

15. februāra līdz 15. marta plkst. 
16.30 iesniedzami Daugavpils nova-
da domē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
LV-5401, vai sūtot ar drošu elektro-
nisko parakstu uz elektroniskā pasta 
adresi – dome@daugavpilsnovads.lv.

2020. gadā grantu konkursā uzva-
rēja divi biznesa projekti: “KATO – 
Kaķu mēbeļu ražošana no kartona”, 
kura ietvaros ieplānoja ražot kaķu 
nagu asināmo – zvilni no kartona. Tā 
nolūkam iegādājās klišejas logotipa 
drukai un nepieciešamos izejmateri-
ālus, kā arī izstrādāja mājaslapu ar 
interneta veikalu. Otrs projekts, kas 
tika atbalstīts, ir “Fasādes dekoratīvo 

elementu ražotne”. Projekta rezultā-
tā Sventes pagastā ražo dekoratīvos 
fasādes paneļus un glitētus dekorus, 
kā arī rotājumus no ekstrudēta pu-
tuplasta. 

Jautājumu gadījumā pretendents 
var vērsties Daugavpils novada do-
mes Attīstības pārvaldē pie komerc-
darbības konsultanta – 
tālr.: 65422284, mob.: 26121362,
e-pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv.

Konsultācijas tiks nodrošinātas at-
tālināti, pēc pieprasījuma. Pieteikt 
konsultāciju varēs, zvanot uz tālruni 
26121362  vai sūtot e-pastu: jazeps.
krukovskis@dnd.lv. 

Dainis Bitiņš
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Jaunieši savos darbos atspoguļoja barikāžu tēmu

Šogad janvārī aprit 30 gadi kopš 1991. 
gada janvāra barikādēm, kad Latvi-
jas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja 
valsts brīvību pret militārām akcijām 
un neatkarības pretiniekiem.

Lai audzinātu bērnos un jauniešos 
patriotisma jūtas, veicinātu pilsonisko 
līdzdalību un stiprinātu vēsturisko at-
miņu 1991. gada Barikāžu notikumu 
izzināšanā un piemiņas saglabāšanā, 
Daugavpils novada Izglītības pārvalde 
rīkoja radošo darbu konkursu „ Barikā-
dēm-30” Daugavpils novada izglītības 
iestāžu audzēkņiem.  

“Radošo darbu konkurss tiek rīkots ar 
mērķi veicināt bērnu un jauniešu rado-
šo spēju attīstību. Kā arī vēlamies aici-
nāt viņus iepazīt notikumus, kas norisi-
nājās pirms 30 gadiem, uzrunāt viņiem 
blakus esošos cilvēkus, kas piedalījušies 
barikādēs, iepazīt viņu pieredzi un stās-
tus,” atzīst Daugavpils novada domes 
Izglītības pārvaldes metodiķe Inese Zu-
ģicka. 

Piedalīties konkursā varēja jebkura 
vecuma bērni un jaunieši pirmsskolas, 
sākumskolas, pamatskolas un vidus-
skolas grupā, iesūtot dažādā tehnikā 
veidotus zīmējumus, literārus sacerēju-
mus, atmiņu stāstus vai foto kolāžas. 

Kopumā tika iesniegti 25 radošie dar-
bi: 19 zīmējumi, divas fotokolāžas, divas 
pārdomas, atmiņu stāsts un intervija. 
Pirmsskolas grupā iesniegti 5 darbi, sā-
kumskolas grupā – 5 darbi, pamatsko-
las grupā – 11 darbi, vidusskolas grupā 
– 4 darbi. 

 “Mazliet gribējās lielāku atsaucību 
šim konkursam, bet priecājos par šiem 
25 darbiem, kas tika iesniegti gan zī-
mējumu, gan pārdomu, fotokolāžu un 
interviju veidā. Tiešām prieks skatīties 
uz katru darbiņu, jo var just, ka bērns 
ir ielicis visu savu sirdi un dvēseli, un 
parādījis savu skatījumu uz mūsu val-
stij svarīgiem notikumiem, kas risinā-
jās pirms 30 gadiem,” saka I. Zuģicka. 
Viņu patīkami pārsteidza jauniešu per-
soniskie stāsti gan par ģimenes locekļu, 
gan skolotājas dalību barikādēs un tur 
piedzīvoto, jo tas veido plašāku ieskatu 
vēsturiskajās norisēs un papildina tieši 
novada stāstus.   

Konkursa dalībnieki izmantojuši sa-
vos zīmējumos daudzveidīgu tehniku, 
tostarp apvienojuši vairākas tehnikas, 
piemēram, grafi ku ar akvareļiem vai 
guašas krāsu, likuši lietā radošu pieeju. 

Špoģu vidusskolas skolēns Jānis 
Rozentāls izveidojis interesantu foto-
kolāžu, izmantojot Višķu pagasta ie-

dzīvotājas Guntas Somes fotogrāfi jas 
no barikāžu laika. Špoģu vidusskolas 
skolniece Madara Suveizda iesūtījusi 
konkursam divus darbus – atmiņu stās-
tījumu par viņas tēva dalību barikādēs 
un fotokolāžu “Mans paps barikāžu da-
lībnieks”. 

Naujenes pamatskolas skolniece San-
ta Bule nointervējusi savu skolotāju Li-
gitu Kursišu, kura piedalījās barikādēs, 
vēl būdama studente. Ar oriģināliem 
darbiem pārsteiguši pat vismazākie 
pirmsskolas vecuma bērni.  

Daugavpils novada Izglītības pārval-
des vadītāja Janita Zarakovska atzīst, 
ka skolēni centušies, neskatoties uz to, 
ka šis mācību gads lielākai daļai no-
tiek attālināti. Prieks esot skatīties uz 
iesniegtajiem darbiem. Viņa pateicīga 
skolotājiem, kuri sagatavoja bērnus 
un atbalstīja šajā darbā. Taču J. Zara-
kovska pārsteigta par mazo aktivitāti. 
“Varēja būt vairāk darbu no sākumskol-
niekiem, jo bērni strādāja klātienē līdz 
pat ziemas brīvdienām. Varēja vairāk 
uzzīmēt brīvajā laikā, pēc stundām, jo 
skolās ir iedalītas arī stundas pulciņiem 
vizuālajā mākslā. Prasās, lai bērni vai-
rāk ko darītu šajā jomā. Paldies liela-
jiem bērniem – pamatskolēniem un vi-
dusskolēniem, kuri ļoti priecēja gan ar 
saviem zīmējumiem, gan radošajiem 
darbiem. Zīmējumi ir pamatīgi, ar dziļu 
domu, ļoti labi izdevusies intervija un 
personiskais ģimenes stāsts. Arī pārējie 
radošie darbi ir labi, skolēni centušies 
no sirds. Gribētu novēlēt, lai nākamgad, 
ja būs tāds konkurss, būtu lielāka akti-
vitāte,” teic Janita Zarakovska. 

Komisijai nebija viegli izvērtēt dar-
bus, jo visi veikti rūpīgi un pārdomāti, 
katrs no tiem pauž autora personīgo 
skatījumu uz barikāžu notikumiem. 
Vērtējot darbus, tika ņemta vērā noti-
kuma atklāsme, darbs ar māksliniecis-
kās izteiksmes līdzekļiem, tehnika un 
darba kultūra.
Konkursa rezultāti:

2. pakāpes diplomus ieguva:
1) Špoģu vidusskolas pirmsskolas 
grupa “Mārītes” par darbu “Sirdis, kas 
atceras ziemu”
2) Naujenes pamatskolas 4. klases 
skolniece Daniela Ērika Lapiņa par 
darbu “Barikādēm 30”
3) Špoģu vidusskolas 6. klases skolnie-
ce Daniela Kokina par darbu “Dzīves 
briedums”
4) Zemgales vidusskolas 10. klases 

skolniece Lita Kalniņa par darbu 
“Pārdomas par barikāžu laiku”
5) Zemgales vidusskolas 12. klases 
skolnieks Jevgenijs Miņins par darbu 
“Pārspriedums par 1991. gada barikā-
žu notikumu vēsturisko atmiņu”

1. pakāpes diplomus ieguva:
1) Kalupes pamatskolas 1. klases skol-
niece Samanta Celpanova par darbu 
“Ugunskura stāsts”
2) Kalupes pamatskolas 3. klases skol-
nieks Daniels Celpanovs par darbu 
“Rīgas sardzē”
3) Kalupes pamatskolas 6. klases skol-
niece Kristiāna Gadzāne par darbu 
“Celies, Latvija!”
4) Kalupes pamatskolas 7. klases skol-
niece Amanda Aļeksejeva par darbu 
“Ugunskurs vieno”
5) Lāču pamatskolas pirmsskolas gru-
pas audzēkne Agnese Ščogoleva par 
darbu “Cīņa par neatkarību”
6) Naujenes pamatskolas 3. klases 
skolniece Aleksandra Solima par dar-
bu “Pie ugunskura”
7) Naujenes pamatskolas 4. klases 
skolnieks Mihails Isačenko par darbu 
“Barikādēm-30”
8) Naujenes pamatskolas 9. klases 
skolniece Santa Bule par interviju 
“Varoņi mums blakus”
9) Sventes vidusskolas 5. klases skol-
niece Aleksandra Isajeva par darbu 
“Kad saule riet…”
10)    Špoģu vidusskolas pirmsskolas 
audzēknis Emīls Aleksejevs par darbu 
“Uguns siltums”

11)    Špoģu vidusskolas pirmsskolas 
audzēknis Raivis Zarāns par darbu 
“Mana Latvija”
12)    Špoģu vidusskolas pirmsskolas 
audzēkņi Marija Petrova un Antons 
Gatiņš par darbu “Barikādēm-30”
13)    Špoģu vidusskolas 9. klases skol-
nieks Jānis Rozentāls par darbu “Ba-
rikādes G. Somes fotogrāfi jās”
14)    Špoģu vidusskolas 9. klases 
skolniece Madara Suveizda par darbu 
“Mans paps barikāžu dalībnieks”
15)    Zemgales vidusskolas 8. klases 
skolniece Viktorija Kavševiča par dar-
bu “Arī ugunskurs palīdzēja izturēt”
16)    Zemgales vidusskolas 9. klases 
skolniece Jeļena Goršentova par dar-
bu “Doma, kas apvieno visus”

Augstākās pakāpes diplomus ieguva:
1) Sventes vidusskolas 8. klases skol-
niece Samanta Saveļjeva par darbu 
“Nosargājām Latviju!”
2) Sventes vidusskolas 10. klases skol-
niece Angelīna Minkeviča par darbu 
“Barikāžu stāsts”
3) Sventes vidusskolas 11. klases skol-
niece Aina Zubrova par darbu “Cīņa 
par manu nākotni”
4) Špoģu vidusskolas 9. klases skol-
niece Madara Suveizda par atmiņu 
stāstu “Mana tēva atmiņu iespaidā”

Paldies visiem dalībniekiem un sko-
lotājiem par ieguldīto darbu un brīniš-
ķīgajiem darbiem! 

Konkursa darbu izstāde “Barikā-
dēm-30” apskatāmi virtuāli Daugav-
pils novada mājas lapā.

 Inese Minova
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P E R S O N Ī B A

Višķu pagasta uzlecošā zvaigzne 
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 

akordeona spēles programmas audzēk-
nis Rolands Kļavinskis aizvadītā gada 
nogalē pārsteidza ar panākumiem 
virknē starptautisku konkursu, pārlie-
cinot konkursu žūriju ar izcilu sniegu-
mu un izcīnot pirmās vietas. Tas kļuvis 
iespējams, tikai pateicoties paša uzņē-
mībai, skolotājas un vecāku atbalstam. 

Tiešsaistē interesantāk
Oktobrī Rolands ieguva pirmo vietu 

III Starptautiskajā akordeonistu kon-
kursā Viļņā. Novembrī iegūta pirmā 
vieta XIII jauno akordeonistu-bajānis-
tu konkursā Ukrainas pilsētā Koros-
teņā, bet decembra sākumā Rolands 
kļuva par Ukrainas XIII Starptautis-
kā bajānistu – akordeonistu konkursa 
„Vizerunki Prikarpatja” laureātu.

Savukārt īsi pirms gadu mijas tika 
paziņoti Lielbritānijā notiekošā  kon-
kursa Music Box fi nāla rezultāti. Sīvā 
konkurencē ar jauniem un talantīgiem 
izpildītājiem no dažādām pasaules val-
stīm Rolands žūrijas vērtējumā saņē-
ma 98 no 100 ballēm un diplomu par 
iegūto 1. vietu. Music Box ir starptau-
tisks izpildītājmākslinieku konkurss, 
kas ik gadu pulcina talantīgus izpil-
dītājmāksliniekus no visas pasaules. 
Uzvara konkursa fi nālā sniedz iespēju 
piedalīties klātienē vienā no prestižā-
kajiem konkursiem Sea Sun Festival 
Spānijā šā gada maijā.

Jāteic, ka visi minētie konkursi šo-
gad notika nedaudz neierastā veidā 
– tiešsaistē, jo pandēmijas dēļ klātie-
nē nevar norisināties. Taču tieši šis 
apstāklis pavēris daudz plašākas ie-
spējas, atzīst Rolanda skolotāja Vija 
Petrova. Proti, attālināti Rolands var 
ģeogrāfi ski aptvert plašu konkursu 
klāstu, savukārt klātienē to nespētu 
pavilkt nedz fi nansiāli, nedz laika ziņā.  

Konkursi notiek ne tikai tiešsais-
tē, lielākoties tiek ierakstīti un sūtīti 
video žūrijai. Skolotāja atzīst, ka otrs 
variants esot pat labāks, jo ir iespēja 
nofi lmēt mājās vairākus variantus, lai 
gan pieredze liecinot, ka pirmais ir vis-
labākais. No otras puses ir arī mīnuss, 
jo šajā gadījumā neesot iespējas dzir-
dēt pārējos konkursantus. 

Vairāk patstāvīga darba
Rolands mācās Spoģu vidusskolas 5. 

klasē un Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas 4. klasē akordeona spēles prog-
rammā. Visas mācības tagad notiek 
attālināti, tostarp akordeona spēle. 
Rolands atzīst, ka mācīties attālināti 
tomēr ir grūtāk, jo pietrūkst skolotājas 
klātbūtnes, turklāt caur zoom platfor-
mu nevar nodot īsto skanējumu. Taču 
skolotāja teic, ka, neskatoties uz esošo 
situāciju, sokas itin labi. Abi virtuāli 
tiekas katru dienu vai arī Rolands ie-
raksta savu izpildījumu un nosūta sko-
lotājai, kura pārbauda un sniedz reko-
mendācijas. “Komunikācijas netrūkst, 
lai gan klātienē, protams, ir daudz la-
bāk,” saka Vija Petrova. 

Rolands ļoti daudz mācās patstāvī-
gi. Akordeona spēlei ikdienu viņš veltī 
vismaz divas vai trīs stundas. Dažreiz 
skolotāja atgādina, ka jāpaspēlē, bet 
lielākoties Rolands pats ņem rokās 
instrumentu, jo saprot, ka tikai ar cī-

tīgu darbu var gūt rezultātu. Viņam ne 
reizi neesot bijis vēlmes mest mūzikai 
mieru.  

Arī mācības Špoģu vidusskolā aiz-
ņem daudz laika, turklāt Rolands pret 
tām izturas nopietni, tāpēc sekmes ir 
labas. Visvairāk no mācību priekš-
metiem viņam patīk latviešu valoda, 
literatūra, matemātika un mūzika. 
Zēnam izdodas veiksmīgi apvienot mā-
cības abās skolās, turklāt arī atrast lai-
ku saviem vaļaspriekiem. 

Paralēli mācībām Rolands muzicē 
ansamblī “Bulta”, kur spēlē bungas. 

Tās palīdzot labāk apgūt ritma izjū-
tu. Ar ansambli “Bulta” Rolands pie-
dalījies dažādos konkursos, piemēram, 
konkursa ”No baroka līdz rokam” atla-
ses kārtā Rēzeknē iegūta pirmā vieta, 
bet fi nālā Rīgā - otrās pakāpes diploms.  

Muzikālais gēns
Pirmo reizi Rolands paņēma rokā 

akordeonu sešu gadu vecumā. Bijusi 
sajūta, ka instruments ir smags, tas 
šķita nepierasti, taču ar laiku zēnam 
akordeona spēle iepatikās. 

Iespējams, dēlam ir mūziķa gēns, 
spriež Rolanda tētis Gunārs. Muzi-
kanti bijuši abi Rolanda vectēvi, viens 
spēlējis akordeonu, otrs - bajānu. Arī 
Rolanda mamma Diāna izvēlējusies 
muzikālu dzīves ceļu - ir Špoģu Mūzi-
kas un mākslas skolas vokālās dziedā-

šanas pedagoģe. “Ja ģimenē kaut viens 
ir mūziķis, tad saprot mūzikas lielo no-
zīmi un ir skaidrs, ka bērni kaut ko, bet 
mācīsies. Taču bija nostāja, ka bērns 
pats izvēlēsies mūzikas instrumentu. 
Kādreiz mums bija mūzikas nometne, 
Rolands pienāca pie akordeona un pa-
teica, ka mācīsies šo,” stāsta skolotā-
ja. Tētis atzīst, ka Rolands akordeonu 
izvēlējies, vēl būdams pavisam mazs. 
Reiz apmeklējuši skolā koncertu. Ro-
lands gājis garām novietotiem mūzi-
kas instrumentiem un apstājies pie 
akordeona, sācis spaidīt podziņas. To 
ieraudzījis, skolas direktors pateica, ka 
bērns jau izrāda pirmo interesi. Vēlāk 
vecāki piedāvājuši dažādus varian-
tus, bet Rolands devis priekšroku tieši 
akordeonam.  

Izvēlas sarežģītāko 
Kopš Rolands uzsāka mācības mūzi-

kas skolā, viņš paguvis piedalīties jau 
23 konkursos, no kuriem tikai divos 
nav iegūtas godalgotas vietas. “Jau 
nākamajā gadā pēc sagatavošanas de-
vāmies uz konkursu. Viņš knapi varēja 
uzkāpt uz skatuves, bet jau toreiz iegu-
va pirmo vietu,” atceras Vija Petrova. 
Viņa atzīst, ka iespēja piedalīties un 
vinnēt konkursos esot laba motivāci-
ja, taču nav pašmērķis. Galvenais esot 
noturēt iegūto līmeni, tāpēc daudz jā-
trenējas. “Tikt uz konkursu nav grūti, 

taču ir ļoti jāpiepūlas, lai vinnētu. Ro-
lands apgūst daudz sarežģītāku reper-
tuāru nekā parasti bērni apgūst šajā 
programmā. Jo konkursos citādi nevar, 
jāpārsteidz ar savu repertuāru un teh-
niku.” Lielākoties ir vienas kārtas kon-
kursi, taču  lielajos starptautiskajos 
konkursos ir vairākas atlases kārtas. 
Jebkurā gadījumā konkurence ir liela. 
Taču tā arī esot milzīga pieredze. 

Arī Rolands atzīst, ka dalība kon-
kursā esot labs stimuls: ”Man patīk, 
ka var kaut kur piedalīties, aizbraukt 
uz citām valstīm. Esmu bijis Krievijā, 
Baltkrievijā un Lietuvā.” Visvairāk vi-
ņam atmiņā palicis Premium konkurss 
Baltkrievijā 2019. gada rudenī, jo tas 
bijis ļoti nopietns un sarežģīts, turklāt 
vairāku dienu garumā bijusi iespē-
ja noklausīties piesātināto konkursa 
programmu un redzēt akordeona spē-
les pasaules zvaigznes. 

Zēns atzīst, ka dalība konkursos vi-
ņam iemācījusi droši kāpt uz skatuves, 
apgūt daudz jaunu skaņdarbu. Rolan-
dam vislabāk patīk aktīva, ritmiska, 
mūsdienīga mūzika. 

Jāteic, ka Rolands arī pats mēģi-
na rakstīt mūziku. Ir jau tapuši pāris 
skaņdarbi, vienu no tiem mācījās spē-
lēt jaunākās akordeona klases audzēk-
nis. Taču plašākai publikai Rolands sa-
vus darbus vēl neesot gatavs atskaņot. 
Nesen viņš ķēries pie jauna skaņdarba 
rakstīšanas, taču tam esot vajadzīgs 
laiks un iedvesma. Skolotāja tajā ir sa-
klausījusi džeza ritma intonāciju un arī 
lirisko daļu. Viņa atzīst, ka zēns šajā 
skaņdarbā atspoguļo savas emocijas 
un izjūtas. “Tehniski šie darbi ir daudz 
vienkāršāki nekā Rolands pats mācās 
spēlēt, taču kā komponistam iesācējam 
ir ļoti labi,” secina Vija Petrova.

Lai arī tagad viss mācību un kon-
kursu process notiek attālināti, tas 
netraucē kalt plānus tuvākam laikam. 
Uzvarot Music Box konkursā, Rolands 
ir ieguvis sertifi kātu dalībai starptau-
tiskā konkursā Spānijā maijā, taču 
pagaidām nav zināms, kādā formāta 
tas notiks. Aprīlī iecerēts piedalīties 
starptautiskā konkursā Amerikā, kas 
plānots attālināti. Skolotāja cer, ka 
izdosies piedalīties arī konkursos Balt-
krievijā. Taču tamdēļ vēl ir jāapgūst 
jauns repertuārs. 

Vai visu turpmāko dzīvi Rolands 
veltīs mūzikai, viņš vēl nemāk teikt. 
Pašlaik viņam esot doma mācīties par 
datorspeciālistu, turklāt ar datoru mū-
ziku arī varot rakstīt. Brīvajā laikā 
Rolands pagūst paspēlēt arī datorspē-
les un atzīst, ka dators patiešām ļoti 
“ievelk”, taču viņš protot savlaicīgi ap-
stāties un pārslēgties uz citām lietām. 
Zēna tētis smejas, ka no datorspēlēm 
pagaidām vienīgais labums esot komu-
nikācija angliski ar citiem spēlētājiem, 
kas veicina svešvalodas apgūšanu. 

Skolotāja stāsta, ka akordeona kla-
sē pagaidām ir seši mācību gadi, bet 
perspektīvā plānoti astoņi, tāpēc viņa 
cer, ka Rolands vēl pagūs vairāk pa-
mācīties akordeona spēli un saprast, 
vai mūzikai būs nozīmīga vieta viņa 
turpmākajā dzīvē.

 Inese Minova



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S www . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2021. gada 28. janvāris 9

P E R S O N Ī B A

Aleksandrs Vabiščevičs: “Es vienkārši mīlu to, ko daru”
Kalupe jau vairākus gadus godam 

nes Daugavpils novada sportiskākā 
pagasta titulu. Tas ir vienīgais pagasts 
novadā, kur vienlaikus tiek attīstīti 
vairāki sporta veidi un ir pašiem savs 
hokeja laukums, kurp trenēties lab-
prāt brauc arī citu pašvaldību sportis-
ti. Pagasta pārvaldes ēkas abos stāvos 
vitrīnas ir pilnas ar kausiem, kas iegū-
ti dažāda mēroga sacensībās. Sportis-
ko garu pagastā jau ilgus gadus uztur 
sporta darba organizators Aleksandrs 
Vabiščevičs, kuram sports ir ne tikai 
darbs, bet arī vaļasprieks.

Amatieru sporta augstā latiņa
Aizvadītā sezona Kalupes sportis-

tiem bijusi gana veiksmīga, neskato-
ties uz to, ka pandēmijas dēļ tika at-
celti vairāki turnīri. Latvijas 3. līgas 
čempionātā futbolā Latgales divīzijā 
Kalupes komanda izcīnījusi 2. vietu. 

Savukārt Kalupes hokeja komanda 
izcīnīja pirmo vietu starptautiskajā ho-
keja turnīrā amatieru komandām ”Slā-
vu kauss” Novopolockā un trešo vietu 
Daugavpils pilsētas atklātajā hokeja 
čempionātā. 

Aleksandrs par saviem sportistiem 
runā ar lepnumu, vienmēr sacensībās 
tiek gūtas godalgas, taču ne tas esot 
galvenais. Daudz svarīgāk, ka cilvē-
kiem tas patīk un ir vajadzīgs.

Aleksandrs atminas, ka Kalupes 
pagasts allaž bijis sportisks, arī t.s. 
kolhozu laikos. Viņš pats strādāja ko-
munālajā saimniecībā par transpor-
ta vadītāju. Padzenāt bumbu brīvos 
brīžos ar pagasta puišiem bija ierasta 
lieta. “Ko tikai esam spēlējuši savu-
laik – basketbolu, volejbolu, hokeju. 
Profesionāli ar to nenodarbojāmies, arī 
īpašu iespēju padomju laikā nebija. Ta-
gad gan ir – gan jauniešiem, gan bēr-
niem, būtu tikai vēlēšanās,” saka Alek-
sandrs. Vēlāk pagastos tika izveidotas 
sporta darba organizatoru likmes un 
to piedāvāja arī Aleksandram. “Man 
tas ir vaļasprieks. Neesmu beidzis ne-
kādas sporta skolas. Es ļoti mīlu savu 
darbu, savus sportistus. Manuprāt tas 
ir galvenais. Ne tikai es tajā ieguldu, 
bet arī paši sportisti, atrod laiku un lī-
dzekļus.”

Kalupes zīmols - hokejs
Aktīva sporta dzīve pagastā aizsākās 

pirms divdesmit gadiem, izveidojot ho-
keja komandu. Savu jubileju koman-
da nesen nosvinēja ar dalību turnīrā 
Sanktpērterburgā. Tieši hokejs kļuvis 
par pagasta zīmolu. “Hokejs puišiem 
patīk, Kalupē laikam nav neviena pui-
kas, kas neprastu uz slidām stāvēt,” 
saka Aleksandrs, kurš pats pirmo reizi 
uz slidām gan apstājies vien 36 gadu 
vecumā, mācījies slidot turpat uz Kalu-
pes dīķiem. Taču viņš smejas, ka iemā-
cīties var visu jebkurā vecumā, ja vien 
ir vēlme. Pats dzenā ripu Daugavpils 
novada hokeja komandas sastāvā un 
iedvesmo vietējos puišus. 

Īstenojot projektu, Kalupē 2009. 
gadā tika izveidots hokeja laukums, 
pirmais Latgalē. Laukums aprīkots ar 
ģērbtuvēm un dušu, ierīkots apgaismo-
jums. Ja nebūtu sākusies krīze, būtu 
dabūjuši gatavas arī skatītāju tribīnes 
un vēl šo to, prāto Aleksandrs. 

Diemžēl ar ziemām gan Latvijā ne-

veicas, tāpēc lielākoties treniņi notiek 
Daugavpils Ledus hallē. Pērn vispār 
sniega nebija, bet šogad, kad beidzot 
hokeja laukums varētu darboties ar 
pilnu jaudu, to neļauj darīt pandēmija. 

“Šī iemesla pēc pat nelējām iekšā 
ledu, jo tad būtu grūti izkontrolēt eso-
šos ierobežojumus,” saka komandas 
treneris. Arī treniņi ledus hallē pagai-
dām nav iespējami.  

“Parasti puiši jau zina, ka trešdienās 
ir treniņš, un visi ir klāt, nav neviens 
jāmeklē rokā. Hokejs ir narkotika, va-
ļasprieks, esam gatavi paši apmaksāt 
ledus īri, lai tikai varētu spēlēt hoke-
ju. Kas reiz pamēģinājis, nevar vairs 
atteikties,” saka Aleksandrs. Nav brī-
nums, ka ar hokeju “saslimuši” arī abi 
Aleksandra dēli Renāts un Vadims, 
turklāt profesionālā līmenī, spēlē virs-
līgā. Pašlaik abi strādā par treneriem 
Daugavpils Ledus skolā. 

Jo vairāk, jo interesantāk
Kalupe ir arī sportiski daudzveidīgs 

pagasts. Ar hokeju vien Aleksandram 
bija par maz. Reizē ar hokeju sāka at-
tīstīt arī futbolu, basketbolu, volejbolu, 
fl orbolu un telpu futbolu. “Spēlējam 
futbolu Latvijas mērogā, bijām Latvi-
jas otrās līgas čempioni, pērn ieguvām 
otro vietu. Piedalījāmies Latvijas kau-
sa izcīņā. Mums ir sportisks pagasts. 
Daudzi audzēkņi ir spēlējuši profesio-
nāli augstā līmenī,” stāsta Aleksandrs. 

Attīstīt vairākus sporta veidus vienlai-
kus nav viegli, toties pašam esot intere-
santi. “Pats galvenais, ka ir cilvēki, kas 
vēlas to darīt. Es tikai atbalstu viņus, 
bet mani savukārt atbalsta pagasta un 
novada vadība. Nav tiesa, ka nav cilvē-
ku. Ir, tikai viss jāpasniedz pareizi, lai 
viņiem būtu interesanti.” 

Komandās iesaistās gan Kalupes, 
gan kaimiņpagastu vīri. Lielākoties 
sportisti ir vieni un tie paši, spēlē vai-
rākus sporta veidus. “Rasčevski, Korže-
ņevski, Siņicini, Lagušs, Ciršs un dau-
dzi citi veido mūsu pamatu. Kalupes 
hokejisti ir kādi 12—14 puiši, vietējo 
futbolistu nedaudz mazāk. Galvenais 
ir atmosfēra komandā. Ja cilvēkiem 
patīk, viņi paši nāks. Negribu lielīties, 
bet mūsu futbola komandā daudzi pra-
sās un nav tik viegli tikt, izvēli veic pie-
redzējušie spēlētāji. Mums ir ļoti labs, 
veselīgs kolektīvs,” atzīst Aleksandrs. 
Grūtāk esot piesaistīt jaunatni, tā do-
dot priekšroku datoram. Arī ģimeņu 
rocība atšķiras, ne katrs varot atļauties 
bērnam nopirkt hokeja formu, taču arī 
šos jautājumus varot atrisināt. Sporta 
komandas ar inventāra iegādi un da-
lības apmaksu atbalsta  pagasts, taču 
daļa izdevumu gulstas uz pašu sportis-
tu pleciem. Kaut vai ledus īre hallē nav 
lēts prieks, taču puiši labprāt maksā 
paši, lai būtu iespēja spēlēt. 

Pirms pāris gadiem pagasts varēja 

lepoties arī ar savu sieviešu basketbola 
komandu. Tā veiksmīgi startēja gadus 
desmit. “Zināju, ka šī diena reiz pie-
nāks un pienāca arī, visas izskrēja pie 
vīriem, komanda izjuka. Protams, var-
būt uz kādu dienu varētu savākt kopā, 
mūs aicina spēlēt Malta, Rēzekne. Ar 
viņām bija ļoti interesanti strādāt.”

Pietrūkst kustības
Trenera darbu Aleksandrs apguvis 

pašmācības ceļā, vērojot citu koman-
du spēles. Amatieru sportā galvenais 
esot, lai cilvēki būtu nodarbināti, lai 
viņiem tas patiktu. Reizi divos gados 
tiek rīkots novada hokeja kauss, kas 
notiek Daugavpils ledus hallē.  Kalupē 
ik vasaru notiek tradicionālais futbola 
kauss, kurā piedalās arī citu pašvaldī-
bu komandas, piemēram, no Krāsla-
vas, Jēkabpils, Preiļiem un Daugav-
pils. Interese ļoti liela. Galvenā sporta 
bāze ir Višķu stadions, kur notiek sa-
censības, bet treniņi lielākoties notiek 
Spoģu vidusskolas sporta zālē.  

Sporta organizators drīzāk nav 
darbs, bet dzīvesveids. Aleksandrs ša-
jos gados jau pieradis, ka visas brīvdie-
nas jau aizņemtas, kaut kur jābrauc, jo 
lielākoties sacensības notiek tieši nedē-
ļas nogalē. “Mana sieva jau bija piera-
dusi, ka brīvdienās manis nav. Arī pa-
ziņas ar to rēķinājās, ja grib rīkot kādu 
pasākumu, tad pielāgojas. Pie tā var 
pierast, tas nav nekas sarežģīts. Agrāk 
brīvdienās domāju, pie kā ķerties vis-
pirms – futbols, hokejs, basketbols…
Viss bija saplānots, visu laiku kustība. 
Bet kustība ir dzīve. Tagad jūtos savā-
di, jo pašlaik sports pilnībā paralizēts,” 
nopūšas Aleksandrs. 

Covid-19 dēļ atceltas gan sacensības, 
gan treniņi. Nedz pats, nedz sportisti 
nezina, kur sevi likt. “Gribas darīt, ka-
mēr ir spēks un vēlēšanās. Gadi jau arī 
iet uz priekšu. Dažreiz domāju, ko gan 
es darīšu bez šī darba. Taču visi spor-
tisti ir tādi, ne tikai es. Gribas strādāt, 
bet pagaidām nekas nenotiek, jūtamies 
kā svešā ādā.” Protams, Aleksandrs ar 
puišiem cerīgi raugās nākotnē un kaļ 
plānus ar domu, ka sporta dzīve drīz 
atsāksies un varēs nolaist tvaiku gan 
novada, gan Daugavpils un valsts mē-
roga čempionātos. Bet pagaidām esot 
vismaz jāaizbauda ziemas sniegtās 
iespējas doties uz slēpošanas trasi, jo 
sportistam vienmēr jābūt formā. 

***
Pērn Latvijas Republikas proklamē-

šanas 102. gadadienā Aleksandram 
Vabiščevičam piešķirts Daugavpils 
novada domes Atzinības raksts par 
ilggadēju un profesionālu ieguldīju-
mu sporta attīstībā un popularizēšanā 
Daugavpils novadā.

Inese Minova 
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Apsveikuma kartiņas un eglīšu mantiņas glabā siltas atmiņas
Aizvadītā gada nogalē Skrindu dzim-

tas muzejā izveidota krāšņa Ziemas-
svētku un Jaungada atklātnīšu, kā 
arī seno laiku eglīšu rotājumu izstā-
de. Daudziem eksponātiem ir vairāk 
nekā 50 gadi. Muzeja vadītāja Anna 
Lazdāne atzīst, ka pašlaik pandēmi-
jas dēļ liegti dažādi pasākumi, taču 
gribas radīt svētku noskaņu sev un 
iedzīvotājiem. Tā pēkšņi radusies ide-
ja apkopot senākas apsveikuma at-
klātnītes un eglīšu mantiņas, aicinot 
iesaistīties pašus iedzīvotājus, kuru 
krājumos vēl glabājas šīs siltās atmi-
ņas. Muzejs pateicas par aktīvu dalību 
izstādes tapšanā Ainai Pabērzai, Vijai 
Pabērzei, Birutai Kokinai, Albīnai Iv-
bulei un Antoņinai Geriņai. Kopumā 
atnestas vismaz 300 atklātnītes, no 
kurām interesantākās izliktas apska-
tei. Savukārt iedzīvotāju sarūpētās 
mantiņas šogad izrotājušas muze-
ja eglīti, padarot to īpaši pievilcīgu.
Izstādē var aplūkot pašas Annas Laz-
dānes darinātās apsveikuma kartiņas, 
kas tapa viņas pirmajos darba gados 
Vabolē. “Deviņdesmitajos gados biju 
pagastā māksliniece noformētāja, vei-
doju pagasta apsveikuma kartiņas 
viesiem, rajona padomes deputātiem, 
darbiniekiem, pagastu priekšsēdētā-
jiem,” stāsta Anna, kura ik gadu svēt-
ku priekšvakarā izgatavojusi 120—140 
telpiskas atklātnītes, veltot šim dar-
bam vakara stundas.

Mantiņu skaistumkonkurss
Plašu atklātnīšu kolekciju izstādei 

sarūpējusi Vaboles pagasta pārvaldes 
vadītāja Aina Pabērza, kuras mājās 
jau ilgus gadus glabājas kurpju kaste, 
pilna ar atklātnītēm. Tās rūpīgi glabā-
jusi viņas māmiņa, kas savulaik bijusi 
skolotāja. Vairums kartiņu ir apsvei-
kumi no viņas skolniekiem, daudzas 
nāk no Ainas vecvecāku albūma un 
datējamas ar pagājušā gadsimta vidu.
“Es esmu padomju laika cilvēks. To-
laik sūtīt apsveikuma kartiņas da-
žādos svētkos bija tradīcija. Ja jau 
bija tik daudz skaistu kartiņu, tad 

jāraksta tie apsveikumi un jāsūta, 
pat ja blakus dzīvo,” smejas Aina.
Viņa atceras, ka Vaboles vidusskolā 
bija tradīcija sveikt citam citu Jau-
najā gadā, jo padomju laikos Ziemas-
svētkus īpaši pieminēt nedrīkstējis. 
Skolas foajē bija novietota Jaungada 
pastkaste, kurā skolnieki meta apsvei-
kuma kartiņas saviem skolas biedriem 
un skolotājiem. Jaungada karnevāla 
laikā kasti vēra vaļā, un skolnieki ie-
jutās pastnieku lomā, izdalot apsvei-
kumus adresātiem. Tāpēc no sko-
las laika sakrājies daudz kartiņu. 
Diemžēl mūsdienās reti kurš sūta ap-
sveikuma kartiņas pa pastu, jo ātrāk 
un vienkāršāk ir aizsūtīt īsziņu tele-
fonā vai kādā sociālajā vietnē interne-
tā. Taču Aina uzskata, ka uz kartiņas 
rakstītam vārdam ir daudz lielāka 
enerģētika. Viņa atceras, ka sešu gadu 
vecumā ļoti slimojusi un  Jaungadā no 
vecākiem saņēmusi apsveikuma kar-
tiņu ar stipras veselības vēlējumiem. 
Nākamais gads patiesi bijis daudz la-
bāks un veselīgāks. Ainai izdevies sa-
glabāt arī dažus bērnības laika eglīšu 
rotājumus. Arī par tiem ir kāds īpašs 
stāsts. Bērniem par prieku vecāki vien-
mēr centušies pirkt jautrus un krāšņus 
rotājumus, piemēram, salaveča vai čie-
kura fi gūriņas. “Eglītes tika postas bēr-
nu priekam, tāpēc mantiņām bija jābūt 
pēc  iespējas interesantākām, viss košs 
un raibs, tur bija viss iespējamais,” at-
ceras Aina. Savukārt viņa katru gadu 
rīkojusi eglīšu mantiņu skaistuma 
konkursu, piešķirot trīs godalgotās 
vietas, un mantiņu kastē lika lapiņas 
ar rezultātiem, kas tur glabājās līdz 
nākamajam gadam. No tā laika ir sa-
glabājies viens skaistumkonkursa uz-
varētājs – salaveča fi gūriņa. Kaste ar 
vecajām eglīšu mantiņām tiek vilkta 
laukā ik gadu. Dažas mantiņas izman-
tojusi mājas pagalma rotāšanai, taču 
tās neizturēja salu un saplīsa, tāpēc 
pārējās mantiņas Aina cenšas saudzēt.
Viņa atzīst, ka muzeja izveidotā izstā-
de iedvesmojusi izveidot pagasta ama-

tierteātrim video sveicienu sēriju ““Na-
gaidama prīca” gaida Zīmyssvātkus”, 
kurā atdzīvinājusi seno laiku apsvei-
kuma kartiņas. 

Vecāku piemiņa
Muzeja eglīti rotā arī mantiņas, 

kas palikušas par piemiņu no Annas 
Lazdānes vecākiem. Tās rūpīgi glabā 
viņas māsa Antoņina Geriņa. “Visas 
mantiņas ir stikla, ļoti trauslas. Tā-
das vairs neražo, bet tās ir mīļas, sil-
tas, patīkamas, jaukas atmiņas, kad 
mammīte vēl bija dzīva,” stāsta Anto-
ņina Geriņa. Ģimenē bija četri bērni 
un tieši vecākajām māsām Annai un 
Antoņinai bijis pienākums izpušķot 
eglīti. “Katra likām savas mantiņas un 
spraudām zaros īstas svecītes, likām 
vates piciņas kā sniegu. Kad pienā-
ca svētvakars, māmiņa uzklāja baltu 
galdautu, uzlika linu dvieli un uz tā 
kaladiņas. Kad tās bija apēstas, dedzi-
nājām svecītes. Bija ļoti skaisti sveču 
turētāji un mazas baltas svecītes.” An-
toņina atceras, ka reiz no svecītēm aiz-
dedzies egļu zars, taču par laimi vecāki 

“Dyrbyni” attālināti izveidojuši videosveicienu “Ai, gaļdeņ”
Daugavpils novada Kultūras cen-

tra “Vārpa” folkloras kopa “Dyrbyni” 
pērnā gada izskaņā plašākai publikai 
piedāvāja muzikālu videosveicienu 
“Ai, gaļdeņ”. Dziesmas tekstu lat-
galiski radījis kopas dalībnieks Jā-
nis Sniķeris, iedvesmu gūstot ikrīta 
skrējienā pa mežu. Savukārt mūzika 
ir populāras Ziemassvētku dziesmas 
apdare.

Ideja par dziesmu radās kādā no 
iknedēļas attālinātajiem folkloras 
kopas “Dyrbyni” mēģinājumiem, kad 
Krišjānis ierosināja izveidot kaut ko 
priecīgu svētkiem gada nogalē. Pāris 
dienu laikā Jānis radīja tekstu, pie-
dāvājot savu Ziemassvētku un gadu 
mijas stāstu.

Gan dziesmas ieraksts, gan video ir 
tapis no pašu dalībnieku veiktajiem 
ierakstiem savos viedtālruņos. Vi-
deoklips veidots līdzīgi kā tiešsaistes 
tikšanās forma, kad vienlaicīgi ekrā-
nā ir redzami visu dalībnieku video. 
Videosveiciena “Ai, gaļdeņ” veidoša-
nā piedalījās “Dyrbynu” Jānis, Kriš-

jānis, Anita, Mārtiņš, Velga, Vita, 
Evita, Nauris, Marina un Anna. 
Video montēja Krišjānis un Guntis 
Kaminskis.

Videoklipa pirmatskaņojums no-
tika 2020. gada 25. decembrī Dau-

gavpils novada Kultūras centra “Vār-
pa” Facebook profi lā ar aicinājumu 
visiem, kam pietrūkst tradicionā-
lās Ziemassvētku ballītes, sarīkot 
to virtuāli un meklēt svētku prieku 
vienkāršās lietās un norisēs. Meklēt 

bija istabā un novērsa ugunsnelaimi.
Kad Antoņina apprecējās, vecāku eglīšu 
rotājumus paņēmusi līdzi un tiem pie-
vienojās arī vīramātes eglīšu mantiņas, 
kas bijušas vēl vecākas un neredzētas. 
Arī Antoņinas pašas ģimenē allaž goda 
vietā bija tieši senās eglīšu mantiņas, 
eglītes rotāšanas pienākumu pārņē-
musi viņas meita. Tagad, kad meita jau 
izaugusi un ir aizbraukusi uz Vāciju, 
Antoņina vairs nenes mājās eglīti, bet 
veido egļu zaru kompozīciju, kuras za-
ros iekar pa kādai mantiņai. “Tagad tās 
jau tik trauslas, ka daža sadrūp rokās, 
laika zobs dara savu,” saka Antoņina. 
Diemžēl pandēmijas dēļ kultūras ies-
tāžu apmeklēšana uz laiku ir liegta, 
arī izstādi pagaidām var aplūkot vien 
virtuāli muzeja blogā sociālajā vietnē 
Facebook, taču klātienē iedzīvotājus un 
garāmbraucējus priecē jautri ķekatnie-
ki pie muzeja, kurus izveidojušas izdo-
mas pilnās muzeja darbinieces.

Inese Minova

svētku prieku laikā no 21. līdz 25. de-
cembrim savos videoklipos aicināja 
arī pārējie kultūras centra “Vārpa” 
kolektīvi un darbinieki.

Videosveicienu “Ai, gaļdeņ” var no-
skatīties internetvietnē “Youtube” :
youtu.be/dzqUJS5x96s

Daugavpils novada Kultūras centra 
“Vārpa” folkloras kopa “Dyrbyni” iz-
veidota 2007. gadā. Lai arī iepriekš 
kolektīvs ik gadu ir piedalījies ap 20 
pasākumos, tomēr arī 2020. gads pan-
dēmijas apstākļos ir bijis gana aktīvs 
– “Dyrbyni” ir piedalījušies starptau-
tiskajā “Ģikšu danču naktī”, Latvie-
šu kultūras dienās Baškortostānā, 
“Bļīņu svātkūs” ciemos pie folkloras 
kopas “Golūda” Preiļu novada Smel-
teros un koncertā “Pirmoreiz” jaunajā 
Slutišķu brīvdabas estrādē.

Anna Briška
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Daugavpils novadā pērn piedzimuši 113 mazuļi
Daugavpils novadā uz šā gada 1. janvāri (pēc Iedzī-

votāju reģistra datiem ZZ Dats programmā DZIMTS) 
dzīvesvietu deklarējušas 21 771 personas, kas ir par 
455 iedzīvotājiem mazāk nekā gadu iepriekš. To-
starp deklarēti septiņi cilvēki, kas pārsnieguši 100 
gadu vecumu. Visvairāk iedzīvotāju ir vecumā no 41 

 Iedzīvotāju skaits pa pagastiem piecu gadu griezumā

Pagasts
Uz

06.01.
2015.

Uz 
01.01.
2016.

Uz
02.01.
2017.

Uz
01.01. 
2018.

Uz
01.01.
2019.

Uz
01.01.
2020.

Uz 
01.01. 
2021.

Ambeļu 635 607 584 567 550 525 525
Biķernieku 657 631 611 576 544 513 478

Demenes 1583 1532 1476 1426 1387 1323 1286
Dubnas 820 821 787 764 735 722 695
Kalkūnes 2208 2143 2089 2048 2031 1969 1939

Kalupes 1337 1311 1267 1276 1256 1186 1173

Laucesas 1421 1384 1343 1322 1283 1262 1236
Līksnas 1163 1133 1108 1099 1084 1073 1067
Maļinovas 975 941 923 902 857 853 832
Medumu 979 958 938 895 869 837 825
Naujenes 5604 5473 5313 5176 5165 5016 4921
Nīcgales 730 720 671 633 616 615 602
Salienas 695 674 664 657 637 610 602
Skrudalienas 1329 1310 1264 1232 1187 1141 1123
Sventes 1214 1184 1232 1092 1058 1010 982
Tabores 911 908 877 856 828 797 769
Vaboles 781 766 728 705 700 679 670
Vecsalienas 688 667 642 612 576 558 548
Višķu 1773 1731 1664 1616 1578 1537 1498

Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām:

Vecums Skaits uz 
01.01.2020.

Skaits uz 
01.01.2021.

0-6 989 915
7-15 1485 1463

16-18 545 526
19-25 1441 1387

26-40 4584 4419

41-60 7242 7008

61-70 3055 3147

71-80 1804 1791

81-90 964 993

>91 117 122

2020. gadā Daugavpils novadā dzimuši 113 bēr-
ni, miruši – 387 iedzīvotāji. 

Visvairāk mazuļu pērn piedzima Naujenes pa-
gastā (32), Višķu pagastā (10) un Maļinovas pa-
gastā (9). 

Dzimušie un mirušie 2020. gadā pagastu 
griezumā

Pagasts dzimuši miruši 
Ambeļu 7 7

Biķernieku 2 18

Demenes 6 17

Dubnas 3 14

Kalkūnes 6 33

Kalupes 3 19

Laucesas 5 23
Līksnas 4 16
Maļinovas 9 15
Medumu 4 15
Naujenes 32 73

Nīcgales 0 8

Salienas 1 12
Skrudalienas 8 20
Sventes 4 25
Tabores 1 16
Vaboles 2 17

Vecsalienas 3 9

Višķu 13 30

novadā 113 387

līdz 60 gadiem (7008), informē Daugavpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Valija Jurķāne.

Iedzīvotājiem bagātākais ir Naujenes pagasts, kur 
uz gada sākumu dzīvesvietu deklarējis 4921 iedzīvo-
tājs, savukārt vismazākais iedzīvotāju skaits ir Bi-
ķernieku pagastā (478). 

Kopumā Daugavpils novada dzimtsarakstu no-
daļā 2020. gadā sastādīti 1300 civilstāvokļa aktu 
reģistri. Pērn reģistrēti 112 bērniņi - 63 zēni un 49 
meitenes, 232 laulības un 956 miršanas (Daugav-
pils novada dzimtsarakstu nodaļa sniedz pakalpo-
jumus visiem Latvijas iedzīvotājiem).

Vienā ģimenē piedzimuši dvīņi - Medumu pagas-
tā piedzimuši dvīņubrāļi Andrejs un Sergejs.

Pirmais mazulis ir piedzimis 33 māmiņām, 41 
māmiņai ir otrais bērniņš, 20 māmiņām - trešais, 
deviņām māmiņām piedzima ceturtais mazulis, se-
šām – piektais, savukārt sestais bērniņš un vairāk 
piedzimis trīs ģimenēs.

Populārākie vārdi meitenēm pērn bija Emīlija, 
Sofi ja un Marta, bet zēniem - Jegors, Daniels (Da-
niils) un Kirils.

Vecāki bērniem izvēlējušies arī retākus vārdus, 
kā Antuaneta, Amālija, Jesenija, Meteia, Odrija, 
Arons, Damians, Dilans, vienai meitenei vecāki iz-
vēlējušies divkāršu vārdu – Laima Gunta.

2020. gadā Daugavpils novada dome noteikusi 
bērnu piedzimšanas pabalstu vecākiem  200 eiro 
apmērā, šis pabalsts izmaksāts 119 novada ģime-
nēm. Reģistrējot bērna dzimšanu, vecākiem tika 
pasniegta grāmata ”Mans bērns”.

No pērn nodaļā reģistrētajiem 956 miršanas ga-
dījumiem 465 ir vīrieši un 490 sievietes. Vislielākā 
mirstība sieviešu vidū ir vecumā no 81 līdz 90 ga-
diem (179), bet vīriešu vidū vecumā no 61 līdz 70 
gadiem (107). Vecākajai aizgājējai bija 99 gadi. 

No pērn Daugavpils novada dzimtsarakstu no-
daļā reģistrētajām 232 laulībām nodaļas telpās re-
ģistrētas 102, Červonkas pilī noslēgtas 75 laulības, 
novadīta arī viena zelta un viena sudraba kāzu ce-
remonija, Naujenes laulību zālē reģistrētas 24 lau-
lības, Raiņa mājā Berķenelē pērn nav reģistrētas 
laulības.

Tāpat pērn reģistrētas 17 laulības ārpus pašval-
dības noteiktajām vietām: 10 laulības noslēgtas 
Silenes atpūtas parkā, 2 - viesu mājā „Sventes 
muiža”, 2 - viesu mājā “Saulesstari” Medumu pa-
gastā, vienas - motelī “Garden”, vienas viesu mājā 
“ Virāža” un vienas - Slutišku kraujā.

14 pāri laulājušies novada Romas katoļu baznī-
cās, no tiem 9  Līksnas  draudzē, 1 - Višķu draudzē, 
3 - Elernes  draudzē, 1 - Kalupes draudzē .

Pirmo reizi laulībā stājušies 163 vīrieši un 159 
sievietes. Vecākajiem laulātajiem bija 81 un 82 
gadi. Visvairāk laulībā stājušies vecumā no 26 līdz 
30 gadiem. 

Laulības nodaļā noslēguši 17  ārzemju pilsoņi no 
Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Vācijas, Turci-
jas un Austrālijas.

2020. gadā nodaļā izsniegtas 10 izziņas par do-
kumentu pārbaudi laulības reģistrācijai baznīcās 
un citās dzimtsarakstu nodaļās.

Pērn Daugavpils novadā izdarītas 84 atzīmes 
laulības reģistros par laulības šķiršanu.

Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā izdotas 86 at-
kārtotas apliecības, tai skaitā dzimšanas apliecī-
bas (60), laulības apliecības (20), miršanas aplie-
cības (6), izsniegtas 1241 izziņas par civilstāvokļa 
aktu reģistrāciju, veikti 104 papildinājumi un la-
bojumi reģistru  ierakstos un sagatavotas 14  vār-
da, uzvārda maiņas lietas.

Dzimtsarakstu nodaļa pauž cerību, ka Daugav-
pils novadā dzims daudz bērnu, veidosies stipras 
ģimenes, bet sirmgalvji dzīvos ilgu un skaistu 
mūžu! 
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Daugavpils novada sportistu panākumi aizvadītajā gadā
2020. gads Daugavpils novada spor-

tistiem bija ļoti sarežģīts. COVID–19 
dēļ nenotika daudzi treniņi un atceltas 
vairākas sacensības, kurām sportisti 
bija nopietni gatavojušies. Piemēram, 
vieglatlēts Edvīns Hadakovs 2019. 
gadā izpildīja normatīvus tāllēkšanā 
(7,10 m) un trīssoļlēkšanā (14,20 m) 
dalībai Eiropas čempionātam U-18 
vecuma grupā vieglatlētikā un plānos 
ietilpa arī starts Pasaules Ģimnaziā-
dē 2020 (CH). Brīvās cīņas cīkstonis 
Rinalds Skorodihins uzvaras gadījumā 
Latvijas čempionātā būtu devies uz Ei-
ropas kadetu čempionātu cīņā, bet kā 
jau minēts visas šīs sacensības atcēla. 
Tomēr arī šajā sarežģītajā sezonā no-
vada sportisti guvuši panākumus. 

Vieglatlētika
Baltijas komandu čempionāts/Prezi-

denta balva:
• Edvīns Hadakovs 3. vieta tāllēkša-

nā (treneri Jana un Dmitrijs Hadako-
vi).

Baltijas valstu sacensības U-18:
• Edvīns Hadakovs – 1. vieta trīssoļ-

lēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Ha-
dakovi);

• Edvīns Hadakovs – 1. vieta tāllēk-
šanā (treneri Jana un Dmitrijs Hada-
kovi).

Baltijas valstu sacensības U-20:
• Ēriks Gusevs – 4. vieta trīssoļlēk-

šanā (treneri Jana un Dmitrijs Hada-
kovi).

Latvijas čempionāts pieaugušajiem:
• Jānis Soms – 3. vieta 4x400 m sta-

fetes skrējiens (treneris Sergejs Petra-
kovs).

Latvijas čempionāts U-23:
• Sandis Proms – 1. vieta vesera me-

šanā (treneris Sergejs Petrakovs);
• Jānis Soms – 1. vieta 4x400 m sta-

fetes skrējiens (treneris Sergejs Petra-
kovs);

• Sandis Proms – 3. vieta diska me-
šanā (treneris Sergejs Petrakovs).

Latvijas čempionāts U-20:
• Eriks Gusevs – 1. vieta trīssoļlēk-

šanā (treneri Jana un Dmitrijs Hada-
kovi);

• Olga Ignatjeva, Jūlija Ignatjeva, 
Viktorija Jevdokimova un Darija Ste-
panova – 2. vieta 4x100 m stafetes 
skrējiens (treneri Jana un Dmitrijs 
Hadakovi);

• Viktorija Jevdokimova – 3. vieta 
400 m barjerskrējienā (treneri Jana un 
Dmitrijs Hadakovi);

• Darija Stepanova – 3. vieta augst-
lēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Ha-
dakovi);

• Diāna Nedvedje – 3. vieta 3000 
m kavēkļu skrējienā (treneri Jana un 
Dmitrijs; Hadakovi)

• Olga Ignatjeva, Jūlija Ignatjeva, 
Viktorija Jevdikimiva un Darija Stepa-
nova – 3. vieta 4x400 m stafetes skrē-
jiens (treneri Jana un Dmitrijs Hada-
kovi).

Latvijas čempionāts U-18:
• Edvīns Hadakovs – 1. vieta trīssoļ-

lēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Ha-
dakovi);

• Edvīns Hadakovs – 1. vieta 
tāllēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs 
Hadakovi);

• Edvīns Hadakovs – 3. vieta 200 
m skrējienā (treneri Jana un Dmitrijs 
Hadakovi);

• Adriana Kandu – 3. vieta lodes grū-
šanā (treneri Jana un Dmitrijs Hada-
kovi).

2020. gadā lielākais panākums ir 
Edvīna Hadakova divas zelta meda-
ļas Baltijas valstu sacensības U-18 ve-
cumā grupā, kā arī bronza pieaugušo 
konkurencē Prezidenta balvas izcīņā. 
20 medaļas izcīnītas dažādu vecumu 
Latvijas čempionātos, no kurām piecas 
zelta. 

Brīvā cīņa
Latvijas meistarsacīkstes junioriem:
• Romans Atrahimovičs – 2. vieta 

(treneris Andrejs Andrijanovs).
Latvijas atklātais čempionāts plud-

males cīņā:
• Anastasija Kuzmicka – 1. vieta 

(treneris Andrejs Andrijanovs).
Latvijas meistarsacīkstes kadetiem:
• Rinalds Skorodihins – 5. vieta (tre-

neris Andrejs Andrijanovs);
• Daniils Antonovs – 5. vieta (trene-

ris Andrejs Andrijanovs).
2020. gadā Latvijas čempionātos iz-

cīnītas divas medaļas (1 zelta). Objek-
tīvs rezultātu kritums salīdzinoši ar 
iepriekšējo gadu. Visi Latvijas čempio-
nāti bija paredzēti janvārī - maijā, tam 
arī tika pakārtota gatavošanās, organi-
zējot sparinga treniņus ar Daugavpils 
un Krāslavas sporta skolu cīkstoņiem, 
bet paredzētajā termiņā notika tikai 
Latvijas junioru čempionāts, kadetu 
čempionāts pārcelts uz septembri, bet 
U-15 grupai uz 2020. gada oktobra 
vidu. Diemžēl vasarā COVID-19 dēļ 
nespēja atrast sparinga partnerus, kā 
arī nenotika pirmssezonas sagatavoša-
nās nometne, tāpēc kadetu čempionātā 
šogad palika bez medaļām, “tikai” di-
vas 5. vietas. 

Basketbols
Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijas 

regulārajā čempionātā piedalījās Dau-
gavpils novada vīriešu komanda, kas 
izcīnīja 4. vietu Austrumu konferencē. 
2020. gadā COVID-19 pandēmijas dēļ 
tika atcelts LBL izslēgšanas turnīrs un 
tā dalībnieki tika klasifi cēti pēc ieņem-
tajām vietām regulārajā turnīrā. 

Maksibasket basketbola līgas čem-
pionātā piedalījās Daugavpils novada 
sieviešu komanda, kura, aizvadot divu 
apļu turnīru, izcīnīja 1. vietu. 

Volejbols
Latvijas Nacionālās līgas volejbola 

čempionātā - Daugavpils novada vīrie-
šu komandai  2. vieta regulārajā turnī-
rā. Pandēmijas dēļ izslēgšanas turnīrs 
nenotika.

Futbols
Latvijas 3. līgas čempionātā futbolā 

Latgales divīzijā komandai Kalupe/
Daugavpils novads 2. vieta. Par tur-
nīra labāko vārtsargu tika atzīts Igors 
Tvardovskis. Kalupieši 2020. gada se-
zonā aizvadīja visas 10 spēles, sešās 
gūstot uzvaru, vienreiz zaudējot un 
trīs spēlēs noslēdzot ar neizšķirtu re-
zultātu.

Veterānu sporta spēles
Daugavpils novads piedalījās Latvi-

jas un pašvaldību sporta veterānu - se-
nioru savienības 57. Sporta spēlēs, kur 
iegūta 2. vieta basketbolā kungiem (ve-
cums 35+), 2. vieta basketbolā dāmām 
(30+), 3. vieta volejbolā kungiem (45+), 
izcīnīta 9. vieta galda tenisā, 7. vieta 
novusā, 6. un 7. vieta pludmales volej-
bolā kungiem (40+), 23. vieta vieglatl ē-
tikā. Kopvērtējumā Daugavpils novads 
lielo novadu grupā ieguva trešo vietu.  

Latvijas Svarbumbu celšanas asociācija apkopoja 2020. gada rezultātus
Daugavpils Būvniecības tehnikuma 

un Daugavpils novada izlases koman-
da kārtējo reizi parādīja augstu saga-
tavotības līmeni. Pēc sacensību rezul-
tātiem gada laikā par čempioniem un 
vicečempioniem kļuvuši: Karolīna De-
nisenko (jaunieši, svara kategorija – 63 
kg), Kristīna Masjko (jaunieši, svara 
kategorija – 63 kg), Viktorija Leonova 
un Anastasija Ļulaka (jaunieši, svara 
kategorija + 63 kg), Anastasija Želtko-
va, Anastasija Jaciņa, Viktorija Bre-
ļa (juniori, svara kategorija – 58 kg), 
Viktorija Jevdokimova (juniori, svara 
kategorija +68 kg), Ivo Pastars, Pāvels 
Rudovičs un Deniss Sokolovs (jaunieši, 
svara kategorija – 58 kg), Bavers Do-
rohins un Romāns Caunītis (jaunieši, 
svara kategorija – 63 kg), Deniss Kloč-
kovs un Nikolajs Ivanovs (jaunieši, sva-
ra kategorija – 68 kg), Dainis Siļčen-

Škabrovs (juniori, svara kategorija – 
68 kg), Žans Lukjanskis (juniori, svara 
kategorija – 73 kg), Artis Strods (junio-
ri, svara kategorija – 85 kg), Vadims 
Popovičs (juniori, svara kategorija – 95 
kg), Jevgenijs Smirnovs (jaunieši, sva-
ra kategorija 95+kg), Genādijs Petrovs 
(vīrieši, svara kategorija – 95 kg).

Jāuzsver, ka Daugavpils Būvniecī-
bas tehnikuma un Daugavpils nova-
da izlases komanda kopējā komandu 
ieskaitē ieguva pirmās vietas jaunie-
šiem, junioriem un pieaugušajiem. 
Sportisti izsaka pateicību par atbalstu 
un sagatavošanu sacensībām savam 
trenerim Ivanam Gaļašam. Neska-
toties uz esošo situāciju valstī, mūsu 
sportisti mērķtiecīgi gatavojas jaunajai 
sporta sezonai. 

kovs un Ādams Bžezovskis (jaunieši, 
svara kategorija – 78 kg), Raimonds 

Radkevičs un Andrejs Orlovs (jaunie-
ši, svara kategorija +78 kg), Maksims 

 Apmācību iespējas tiešsaistē projekta “Seno amatu jaunā dzīve” ietvaros

Neskatoties uz ārkārtējo situāciju 
valstī un dažādiem pastāvošajiem iero-
bežojumiem, Daugavpils novada Kul-

tūras pārvalde turpina projekta ENI 
LLB-1-216 “Seno amatu jaunā dzīve” 
realizāciju.  

No 2020. gada 26. oktobra līdz 1. no-
vembrim Poozerjes tradicionālās auša-
nas muzejā Polockā (Baltkrievija) tika 
organizētas nedēļu ilgas aktivitātes 
(meistarklases un lekcijas) izglītojošās 
programmas “Amatnieku universitā-
te” ietvaros. Aktivitātes, kuru mērķis 

ir pārmantot senās amatu prasmes no 
amatniekiem, bija domātas dažāda ve-
cuma dalībniekiem no Braslavas, Po-
lockas un Daugavpils novada.    

Poozerjes tradicionālās aušanas mu-
zejs ir sagatavojis pasākuma “Amat-
nieku universitāte” video maratonu, 
lai dalībnieki no Latvijas ar lekcijām 
un meistarklasēm varētu iepazīties 
tiešsaistē. Ieraksti ir pieejami divos 

sociālajos tīklos: Facebook.com  un  
vk.com.

Aicinām visus interesentus, it īpaši 
Daugavpils novada iedzīvotājus, ie-
saistīties projektā un izmantot iespēju 
noskatīties tiešsaistē “Amatnieku uni-
versitātes” lekcijas un meistarklases. 
Lekcijas notiek krievu valodā. 
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  1. Video–maratons "Amatnieku universitāte" 

Lekcijas nosaukums Piekļuves saite
Лекция «История вытинанки » и мастер-класс по вытинанке члена Союза 
мастеров народного творчества Республики Беларусь, старшего научного 
сотрудника НПИКМЗ Е.В.  Ходиковой
Lekcija par baltkrievu dekoratīvi lietišķās mākslas veida “vitinanka” vēsturi 
un meistarklase

vk.com/museum_
tkactva?w=wall-133420298_951 
fb.watch/2pFrpQLLmf/

Лекция «Плетение из соломки. Техника. Приёмы» и мастер-класс «Соло-
менная сказка» руководителя клуба «Роднасць» ЦРНК г. Полоцка Т.В. Ко-
реневской
Lekcija par salmu pīšanu un meistarklase

vk.com/museum_
tkactva?w=wall-133420298_953
fb.watch/2pFq2QXwRJ/

Интерактивная презентация «Секрет белорусского пояса» и мастер-класс 
по плетению традиционного белорусского пояса ведущего научного со-
трудника НПИКМЗ Т.В. Бараненко
Interaktīva prezentācija “Baltkrievu jostas noslēpums” иn jostu darināšanas 
meistarklase

vk.com/museum_
tkactva?w=wall-133420298_954
fb.watch/2pFoA8DKFC/

Лекция о кожевенном деле и мастер-класс «Кожевенные традиции члена 
клуба «Роднасць» ЦРНК г. Полоцка Н.И. Стадольской
Lekcija par ādas izstrādājumu darināšanu un meistarklase

vk.com/museum_
tkactva?w=wall-133420298_955
fb.watch/2pFmWyeF_I/

Экскурсия-лекция по выставке «Лоскутное шитьё» и мастер-класс «В сти-
ле пэчворк» руководителя клуба «Рошва» ЦРНК г. Полоцка Н.И. Ярмух
Lekcija un meistarklase par šūšanu patchwork tehnikā

vk.com/museum_
tkactva?w=wall-133420298_957
fb.watch/2pFkv3yPBH/

Лекция «История традиционной тряпичной куклы» и мастер-класс «Кук-
ла-десятиручка» старшего научного сотрудника НПИКМЗ П.А. Шкляр
Lekcija par tradicionālo lupatu lelli un meistarklse

vk.com/museum_
tkactva?w=wall-133420298_963

Лекция «Искусство валяния, история и современность» и мастер-класс по 
сухому валянию «Веточка рябины» мастера ГУДО «Полоцкий районный 
центр детей и молодёжи» В.П. Лухверчик
Lekcija par fi lcēšanas vēsturi un meistarklase “Pīlādža zars”

vk.com/museum_
tkactva?w=wall-133420298_965
fb.watch/2pFfwcFu2n/

2. Projektu “Seno amatu jaunā dzīve” 
realizē Daugavpils novada Kultūras pār-
valde sadarbībā ar Nacionālo Polockas 
vēstures un kultūras muzeju – rezervātu 
un Zinātniski pētniecisko kultūras insti-
tūciju “Braslavas rajona muzeju apvienī-
ba” (Baltkrievija).  Šo projektu Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sa-
darbības programmas Eiropas kaimiņ-
attiecību instrumenta ietvaros 2014.-

2020. gada 29. decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.65 (protokols Nr.102., 50.&), Precizēti ar Daugavpils novada 
domes 2021. gada 28. janvāra lēmumu Nr.2742 (protokols Nr.103., 86.&) 
“Grozījumi Daugavpils novada domes 2016. gada 28. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.6 „Par sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils novada 
pašvaldībā””.

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro 
un trešo daļu un Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr.275 “Sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā 
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu.

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2016. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.6 „Par sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldībā” šādus 
grozījumus:

1.1. papildināt  saistošos noteikumus  ar 3.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
 “3.10.  Krīzes centra pakalpojums.”;

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar XI.1 sadaļu šādā redakcijā:
“XI.1 Krīzes centra pakalpojums 

50.1 Krīzes centrs sniedz pakalpojumus personām bez noteiktas dzīvesvietas vai 
krīzes situācijā nonākušām personām, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi deklarēta 
Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošinot diennakts 
uzturēšanos, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju un sociālā 
darbinieka konsultācijas.

50.2  Krīzes centrā persona tiek uzņemta pamatojoties uz Daugavpils novada 
Sociālā dienesta lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību.

50.3 Maksa par pakalpojumu tiek noteikta šādā apmērā:
50.31. izmantojot Krīzes centra pakalpojumu kā diennakts uzturēšanos iespēju, 

maksa tiek noteikta par 75 % zemāka par īres maksu, kas noteikta attiecīgās 
kategorijas pašvaldības dzīvokļiem;

50.32. laika periodā, kad tiek izmantoti Krīzes centra pakalpojumi, persona veic 
apmaksu par faktiski izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem 100% apmērā.

50.4 Pakalpojuma sniegšanu Krīzes centrā pārtrauc, ja:
50.41. klients rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu; 
50.42. ir tikuši novērsti objektīvie apstākļi, kuru dēļ bija nepieciešamība 

uzturēties Krīzes centrā; 
50.43. klients devies uz pastāvīgu dzīvi citas pašvaldības teritorijā vai ārzemēs; 
50.44. klients apdraud citu personu veselību vai dzīvību; 
50.45. klients pārkāpj vai nevēlas respektēt Iekšējās kārtības noteikumus, 

Krīzes centra darbinieku un citu klientu vajadzības un tiesības, izturēties pieklājīgi 
un korekti; 

50.46. iestājusies personas nāve.”. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2020. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.65 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2016. gada 28. aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.6 „Par sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldībā””.
1. Projekta nepieciešamības pamatojums:

Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Daugavpils novada domes saistošie 
noteikumi Nr.6 „Par sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldībā”, jo 
no 2021. gada 1. janvāra Daugavpils novada pašvaldībā  tiks sniegts jauns sociālais 
pakalpojums – Krīzes centra pakalpojums.

2. Īss projekta satura izklāsts:
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu un Ministru kabineta 2003. gada 27. 
maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības 
budžeta” 6.punktu. 

Pirmkārt, projekts paredz papildināt saistošos noteikumus ar 3.10.apakšpunktu, 
paredzot jaunu sociālo pakalpojumu - Krīzes centra pakalpojums.

Otrkārt, projekts paredz papildināt saistošos noteikumus ar XI.1 sadaļu, kurā 
tiek aprakstīts Krīzes centra pakalpojums, tā saņemšanas iespējas, samaksas 
nosacījumi un Krīzes centra pakalpojumu pārtraukšanas nosacījumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu:
Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē Daugavpils novada pašvaldības budžeta 

izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi, nepieciešami naudas līdzekļi 93819,00 
euro.

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

Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, uz kurām attiecināms 
saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, sociālie pakalpojumi pieejami personām, 
kuru pēdējā deklarēta dzīvesvieta ir Daugavpils novada pašvaldības administratīvā 
teritorija.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām:
Saistošie noteikumi paredz, ka turpmāk lēmumus par saistošajos noteikumus 

minēto sociālo pakalpojumu piešķiršanu pieņems Daugavpils novada Sociālais 
dienests. 

6. Informācija par konsultācijām:
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.dnd.lv. 

2020. gadam fi nansē Eiropas Savienība. 
Projekta mērķis ir izpētīt un saglabāt 
Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas ie-
dzīvotāju tradicionālās amatu prasmes 
un nodot tās nākamajai paaudzei, iz-
mantojot muzeju izglītojošās program-
mas, radošās darbnīcas, izstādes, kā arī  
inovatīvas izglītojošas metodes, kuras 
balstītas tiešā komunikācijā ar vietējiem 
amatniekiem. Projekta kopējās izmak-

sas  ir 122 258,00 EUR, no kurām 
Eiropas kaimiņattiecību instru-
menta līdzfi nansējums ir 90% jeb 
110 032,20 EUR, valsts budžeta do-
tācija ir 2645,35 EUR un Daugav-
pils novada pašvaldības līdzfi nan-
sējums ir 2645,35 EUR. Projekta 
īstenošanas laiks ir 20 mēneši.  

2021. gadā projekta aktivitātes turpinās. 
Līdz ar ārkārtas situācijas atcelšanu un mu-
zeja atvēršanu, apmeklētājiem būs pieeja-
mas trīs jaunas izstādes: „Rokdarbu tradīci-
jas Daugavas ielejas teritorijā”, “Podniecības 
tradīcijas Daugavpils novadā” un pinumu 
izstāde „Vuocele, sīceņš, kerzine i cyti pynu-
mi”. Projekta ietvaros izstādēm tika iepirkts 
jauns aprīkojums (podesti, tuvās distances 
projektors, virzītā skaņa u.c.) un muzeja ko-
lekcijām iepirkti eksponāti.   

Uz muzeja un izveidoto izstāžu bāzes vi-
siem interesentiem 2021. gadā tiks piedāvāta 
jauna muzejpedagoģiskā programma “Tra-
dicionālās amatu prasmes Latgales sētā”. 
Programmas nodarbībām pirmskolas un sā-
kumskolas skolēniem tika izstrādāta darba 
burtnīca, kura tiešsaistē ir pieejama muzeja 
mājas lapā interneta vietnē www.naujenes-
muzejs.lv.

Projekta sasniegumi tiks atspoguļoti un 
izvērtēti projekta noslēguma seminārā “Dvi-
nas/Daugavas ielejas teritorijas kultūras 
mantojuma izpēte, saglabāšana un  integrē-
šana tūrisma aktivitātēs”. Semināra gaitā 
tiks prezentēti projekta laikā veiktie pētīju-
mi, kuri apkopoti topošajā izdevumā “Seno 
amatu jaunā dzīve”. Izdevums sastāv no trim 
nodaļām. Nodaļā „Pagātne” ir sniegts ieskats 
etnogrāfi skās ekspedīcijas un nometņu nori-
sē, publicēti projekta zinātniski pētnieciskā 
darba un nemateriālā kultūras mantojuma 
ekspertu darba rezultāti. Nodaļā „Tagadne” 
ir aprakstīta trīs muzeju kolekciju veidošana, 

“Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības 
fi nansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu 
pilnībā ir atbildīga Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde un tas nekādā veidā nevar tikt izman-
tots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzska-
tus”.

sniegts projekta ietvaros iepirkto eksponātu 
raksturojums. Nodaļa „Nākotne” iepazīstina 
lasītāju ar muzejpedagoģisko programmu 
izstrādi, to mērķiem un uzdevumiem, kā arī 
sniedz ieskatu nodarbību norisē Naujenes 
Novadpētniecības muzejā.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā 
daļā noteiktajā kārtībā.
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

 Mūžībā aizgājuši
Ambeļu pagastā

Raisa Kozlova (1949.g.)
Biķernieku pagastā

Vera Morkāne (1957.g.)
Zoja Kazakova (1939.g.)

Demenes pagastā
Feoktista Mureviča (1927.g.)

Ivans Paškevičs (1941.g.)
Dubnas pagastā 

Vilhelmīne Rokjāne (1956.g.)
Kalkūnes pagastā 

Valentīns Larionovs (1946.g.)
Pjotrs Ivanovs (1938.g.)

Kalupes pagastā
Monika Krūmiņa (1927.g.)

Aleksandrs Zimnuhovs (1947.g.)
Vladimirs Kļepikovs (1947.g.)

Anatolijs Bogomazovs (1953.g.)
Vladimirs Mudričenko (1936.g.)

Jānis Saulišs (1961.g.)
Laucesas pagastā

Vera Rodčenko (1935.g.)
Viktorija Kotova (1943.g.)

Līksnas pagastā
Aivars Rokjāns (1966.g.)

Maļinovas pagastā
Anatolijs Zeļenkovs (1973.g.)

Aleksejs Luzko (1939.g.)
Naujenes pagastā

Albīna Sinkeviča (1938.g.)
Aleksejs Semjonovs (1956.g.)

Nataļja Budzeiko (1926.g.)
Anastasija Rudoviča (1931.g.)

Jeļena Cecervova (1983.g.)
Antons Ulasevičs (1952.g.)
Aleksandrs Cveks (1970.g.)
Alla Vinogradova (1952.g.)
Viktorija Puzāne (1944.g.)
Marija Jakovļeva (1923.g.)

Nīcgales pagastā 
Aleksandrs Jefi movs (1974.g.)

Gaļina Vīgule (1935.g.)
Erna Cibuļska (1932.g.)

Nikolajs Timofejevs (1935.g.)
Salienas pagastā

Gaļina Siņavska (1933.g.)
Skrudalienas pagastā

Mihails Širokovs (1941.g.)

Jekaterina Šušerte (1929.g.)
Viktorija Sivačova (1928.g.)

Česlavs Žagars (1969.g.)
Viveja Ziļa (1927.g.)
Vaboles pagastā 

Pēteris Veliks (1973.g.)
Vecsalienas pagastā 
Jānis Sproģis (1944.g.)

Višķu pagastā
Regīna Guļāne (1942.g.)

Vasīlijs Dimitrijevs (1951.g.)
Jānis Grustāns (1944.g.)

 Poligonā ”Cinīši” izveidos bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes cehu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Atkritumu apsaimniekošanas Dien-
vidlatgales starppašvaldību orga-
nizācija” uzņemas realizēt projektu 
“Bioloģiski noārdāmo atkritumu pār-
strādes iekārtu izveide poligonā “Cinī-
ši”” Nr.5.2.1.2/20/A/003.  

Plānots, ka projekts tiks īstenots lai-
ka posmā no 2020. līdz 2023. gadam un 
projekta īstenošanas ietvaros Daugav-
pils novadā poligonā “Cinīši” tiks izvei-
dotas bioloģiski noārdāmo atkritumu 
pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jau-
du 17 000 t/gadā un iegādāts iekārtu 
ekspluatācijai nepieciešamais papildu 
aprīkojums. Iekārtās tiks pārstrādāta 
bioloģiski noārdāmo atkritumu plūs-
ma, kas no nešķiroto sadzīves atkri-
tumu plūsmas būs atšķirota poligonā 
esošajā atkritumu šķirošanas stacijā 
un savākti dalītā veidā bioloģiski no-
ārdāmo atkritumu dalītās vākšanas 
sistēmas ietvaros. Iekārtā tiks pārstrā-
dāti tikai Dienvidlatgales atkritumu 
apsaimniekošanas reģiona teritorijā 

radītie atkritumi, atkritumu ievešana 
pārstrādei no citiem reģioniem vai ār-
valstīm netiks veikta. 

Projekta mērķis ir
• attīstīt bioloģiski noārdāmo 

atkritumu pārstrādi;
• veicināt atkritumu vairākkār-

tēju izmantošanu Dienvidlatgales at-
kritumu apsaimniekošanas reģionā.
Mērķa īstenošana veicinās saisto-

šo normatīvo aktu prasību atkritumu 
apsaimniekošanas jomā izpildi – sa-
mazinās apglabāto atkritumu apjomu, 
palielinās atkritumu pārstrādes īpat-
svaru, gan atkritumu apsaimniekoša-
nas reģiona, gan valsts mērogā, kā arī 
nodrošinās atkritumos esošu resursu 
atgriešanu tautsaimniecības apritē.

Mērķa sasniegšanai tiks veikta bio-
loģiski noārdāmo atkritumu anaero-
bās fermentācijas pārstrādes iekārtas 
izveide sadzīves atkritumu apglabāša-
nas poligonā “Cinīši”, kas nodrošinās 
bioloģiski noārdāmo atkritumu pār-

strādi gala produktā izmantošanai 
lauksaimniecībā, labiekārtošanas dar-
bos, inženiertehniskām vajadzībām 
un ainavu veidošanā, kā arī enerģijas 
ražošanu no pārstrādes procesā iegū-
tās biogāzes. Piedāvātais risinājums 
ir izvēlēts, balstoties uz tehnoloģisko, 
ekonomisko un vides aspektu analīzes 
rezultātiem. Projekta īstenošana ļaus 

sasniegt izvirzīto mērķi un samazinās 
atkritumu radīto ietekmi uz vidi, vien-
laicīgi neatstājot negatīvu ietekmi uz 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
ekonomiskajiem aspektiem.    

Avots – SIA “Atkritumu apsaimnie-
košanas Dienvidlatgales starppašval-
dību organizācija” .

Par paredzētās darbības “Smilts un 
smilts-grants ieguves darbu turpinā-
šanu un pabeigšanu atradnes “Elerne” 
iecirknī “Griguliņi – Kaupišķi-5”” ie-
tekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 
sabiedrisko apspriešanu.

Pamatojoties uz VVD Daugavpils 
RVP 2020. gada 28. maija lēmuma 
Nr.DA20SI0013 tiek veikts ietekmes 
uz vidi novērtējums.

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

Paredzētās darbības vieta ietvers 
īpašumus:

• „Kaupišķi-5” (kadastra 
Nr.44920010052), zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu Nr. 
44920010052;

• “Griguliņi” (kadastra 
Nr.44920010062), zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 
Nr.44920010062.
Paredzētās darbības raksturojums: 

Smilts un smilts-grants jau notiekošas 
ieguves virs un zem gruntsūdens līme-
ņa paplašināšana līdz 15,58 ha platī-
bai. Darbībai periodisks raksturs, pēc 

nepieciešamības paredzēta izrakteņa 
pārstrāde (drupināšana, sijāšana, ska-
lošana) blakus esošajā atradnē īpašu-
mā “Osīši”, kur šāda darbība jau no-
tiek. Gadā plānots iegūt līdz 40000 m³ 
izrakteņa.

Ar ietekmes uz vidi novērtējumu (iz-
strādātājs: SIA „Enviroprojekts”, Mazā 
Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002) un tā 
kopsavilkumu var iepazīties no 2021. 
gada 1. februāra līdz 3. martam inter-
neta vietnē www.enviro.lv sadaļā “Ak-

tuālie paziņojumi” un šajā laikā sniegt 
rakstiskus priekšlikumus Vides pār-
raudzības valsts birojam (Rūpniecības 
iela 23, Rīga, LV-1045, tālr.: 67321173, 
vpvb@vpvb.gov.lv).

Sabiedriskās apspriešanas sanāks-
me saskaņā ar “Covid-19 infekcijas iz-
platības pārvaldības likumā” noteikto 
notiks attālināti divos veidos:

1. No 15. līdz 19. februārim interneta 
vietnē www.enviro.lv sadaļā “Aktuālie 
paziņojumi” būs pieejama  prezentācija 
par paredzēto darbību un iespēja uzdot 
jautājumus un saņemt atbildes, raks-
tot uz e-pasta adresi valdis@felsbergs.
lv.

2. 17. februārī plkst. 10:00-11:00 no-
tiks tiešsaistes videokonference, pieej-
as saite un instrukcija tiks publicēta 
interneta vietnē www.enviro.lv sadaļā 
“Aktuālie paziņojumi”, pret pieprasī-
jumu e-pastā valdis@felsbergs.lv saiti 
varēs saņemt arī e-pastā.
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Slēpošanas bāze “Egļukalns” uzsāk lietot mobilo aplikāciju “Bookla”
Kopš 2020. gada 30. decembra 

slēpošanas bāze “Egļukalns” 
lieto mobilo aplikāciju “Book-
la”. Turpmāk, lai rezervētu sev 
vietu slēpošanas trasē, ir ne-
pieciešams ieiet mobilajā lie-
totnē un aplūkot vietu pieeja-
mību, kā arī veikt rezervāciju. 
Atgādinām, ka šobrīd slēpošanas 
bāzē darbojas “Sarkanā” trase, kurai 
ir aptuveni 250 metru garš, gluds rel-
jefs, kas ļauj attīstīt ievērojamu āt-
rumu līdz nolaišanās beigām. Piemē-
rots slēpotājiem un snovbordistiem, 
kuri jau ļoti labi apguvuši slidošanas 
meistarību kalnu slēpošanas kūror-
tos. Trasei ir komfortabls 70 metru 

piedāvāta  “Ģimenes trase”. Ir iespē-
ja pieteikt arī instruktora pakalpoju-
mus. Ir pieejama arī inventāra noma. 
Kameršļūkšanas (snow - tube) trase 
šajā slēpošanas sezonā nedarbojas.

Slēpošanas bāzē nepieciešams ie-
vērot visus piesardzības noteikumus, 
obligāti jālieto sejas maska, jāievēro 
divu metru distance. Atpūtas vietās 
var uzturēties tikai vienas mājsaim-
niecības locekļi. Vienā trasē vienlai-
cīgi var atrasties 40 cilvēki. 

Kontaktinformācija: +371 20382060
E-pasts: eglukalns.lv@inbox.lv
Mājas lapa: www.eglukalns.lvattālums bremzēšanai. Labajā pusē 

uzstādīts jauns moderns pacēlājs. 
Tiem, kuri vēl nav tik pārliecināti 

par savām slēpošanas iemaņām, tiek 

Ceļo droši pa Daugavpils novada skaistākajām vietām
Sakarā ar sarežģīto situāciju, kas 

norisinās pasaulē un mūsu valstī, 
kad tika ieviesti vēl stingrāki epide-
mioloģiskās drošības pasākumi un ie-
robežojumi Covid-19 dēļ, ir ļoti grūti 
atrast veidus, kā ceļot droši. Daugav-
pils novada tūrisma aģentūra “TAKA” 
piedāvā virtuāli apmeklēt Daugavpils 
novada skaistākās tūrisma vietas, ie-
robežojot kontaktu ar cilvēkiem.

*Laikā, kad veselības labad ir ie-
teicams uzturēties mājās un kad 
ikvienam rodas iespēja interesē-
ties par dažādiem digitālajiem re-
sursiem, ikkatram tiek piedāvāts 
ielūkoties Naujenes Novadpētniecī-
bas muzeja virtuālajā izstādē, kura 
pieejama saitē www.artsteps.com/
view/5fd7473c26a236734999b17c.

Šajā izstādē, kas ļauj ikvienam 
gremdēties atmiņās par svētku noska-
ņojumu, aplūkojamas Ziemassvētku 
un Jaunā gada apsveikuma atklātnes, 
kuras tēlniece Valentīna Zeile saņē-
musi no vecākiem, radiem un tuviem 
draugiem: aktieriem Ēvalda Valtera, 
Kārļa Sebra, Mihaila Hižņakova, ro-
dodendru selekcionāra Riharda Kon-
dratoviča, literatūras un mākslas zi-
nātnieka Pētera Zeiles un citiem.

Izstādes aplūkošanas instrukcija ir 
pieejama šeit: ieej.lv/CurCA. 

*Raiņa māja Berķenelē piedāvā vir-
tuāli izstaigāt mājas apkārtni, kā arī 

paskatīties video ar brīvdabas izrādi, 
kas veltīta Raiņa 150 gadu jubilejai 
un fi lmēta Berķenelē. 

Berķeneles pusmuižā pagājusi Lat-
vijas izcilā dzejnieka, tulkotāja, drā-
mas meistara, politiskā un sabied-
riskā darbinieka Raiņa (1865–1929) 
bērnība, kuras iespaidi atspoguļoti 
dzejoļu krājumā “Dagdas piecas ski-
ču burtnīcas”. Berķenelē veidojas nā-
kamā dzejnieka personība, pasaules 
uzskats, top pirmie dzejoļi. Šobrīd 

pusmuižā ir iespējams apskatīt dzej-
niekam veltītas ekspozīcijas, dažādas 
mākslas izstādes, pasūtīt ekskursijas, 
piedalīties radošās darbnīcās, rīkot se-
minārus.

*Daugavpils novadā tapa īsfi lma 
par piemiņas vietu pirmajiem tautas 
atmodas darbiniekiem brāļiem Skrin-
dām – Benediktam (1869–1947), Ka-
zimiram (1875–1919) un Antonam 
(1881–1918) – Skrindu dzimtas mu-
zeju.

Muzejā skatāmas izstādes un ir 
pieejamas vairākas tematiskās prog-
rammas gan skolēniem, gan pieaugu-
šajiem. Šeit piedāvā iespēju izgaršot 
latgaliešu tradicionālās komas un 
zāļu tēju, iepazīt seno amatu prasmes 
un būt kopā ar amatniekiem, noklau-
sīties Latgales bitenieku stāstus un 
nogaršot vietējo medu.

*Piedāvājam arī tuvāk iepazīties ar 
Višķu amatnieku ciemu un paskatī-
ties videomateriālu.

Višķu amatnieki apmeklētājiem 
piedāvā maršrutu pa ciemu, kas ļauj 
interesanti pavadīt brīvo laiku. Vie-
siem ir iespēja izzināt Višķu vēsturi, 
apmeklēt keramikas un klūgu pinu-
mu darbnīcas, piedalīties amatnieku 
meistarklasēs un ieklausīties kokles 
skaņās Višķu baznīcā, kā arī degus-
tēt vietējos produktus – sieru un alu. 
Maršrutu var izbraukt ar velosipē-

diem vai izstaigāt kājām.
Visiem interesentiem ir iespēja 

vairāk uzzināt par Daugavpils nova-
da tūrisma objektiem caur biedrības 
“Magnetic Latgola” video.

*Dabas parks “Daugavas loki” iz-
veidots, lai saglabātu unikālos dabas 
kompleksus, dabas, kultūrvēstures 
vērtības un maz pārveidotās savda-
bīgās ainavas Daugavas augšteces 
senlejas Naujenes – Krāslavas pos-
mā. Daugavas loki tiek uzskatīti par 
senākajiem ielejas veidojumiem Lat-
vijā. Dabas parks “Daugavas loki”, kā 
daļa no aizsargājamo ainavu apvidus 
“Augšdaugava”, 2004. gadā atzīts par 
NATURA 2000 teritoriju, bet 2011. 
gadā iekļauts UNESCO Pasaules 
mantojuma Latvijas nacionālajā sa-
rakstā.

*Medumu parks, kas atrodas pie 
Medumu ezera un kuru 20 gs. sāku-
mā iekārtoja Sanktpēterburgas botā-
niskā dārza pārzinis Lackis, ir populā-
ra atpūtas vieta – šeit var makšķerēt 
un atpūsties pie ezera, kur ir ierīkota 
pludmale, kas ir pieejama arī cilvē-
kiem ar kustību traucējumiem. Parka 
teritorijā izveidota 2 km gara taka, 
kura šķērso „Mīlestības tiltiņu” un iet 
gar Pirmā pasaules kara tranšejām 
un muižas pagraba vietu.

*Sventes muiža ir mājīga, pagājušā 
gadsimtā celta muiža, kurā iekārtota 
četrzvaigžņu viesnīca. Restaurētās 
grāfa Mihaila Kazimira Plātera-Zīber-
ga muižas atmosfēra, kas papildināta 
ar mūsdienīgām ērtībām, ir lieliska 
vieta atvaļinājumam, romantiskām 
brīvdienām, darba komandējumiem 
vai svinīgiem pasākumiem.

*Uzkāpjot 21 m augstajā Vasarge-
lišķu skatu tornī, no putna lidojuma 
augstuma var aplūkot ainavas un 
gleznainos Daugavas lokus. Apmek-
lētāji no tā var redzēt Daugavas upes 
Rozališķu loku – vienu no skaistāka-
jiem Latvijas dabas skatiem, kas kād-
reiz rotāja Latvijas naudaszīmi – 10 
latu banknoti.

“Magnetic Latgola” piedāvā arī pa-
skatīties video par Daugavpils novada 
ciemu - Līksnu.

Olga Kuzmina
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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

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

No 2020. gada 12. decembra Daugavpils novada iedzīvotāju 
ģimenēs dzimuši 10 bērniņi - 3 meitenes un 7 puikas.

Janvārī laulību noslēguši 13 pāri,
 no tiem 5 pāri ir novada iedzīvotāji.

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt 
kokus ārpus meža teritorijas:

• vienu egli un vienu liepu Višķu pagasta Lubažu kapos;
• vienu bērzu Višķu pagasta Maskovskajas pareizticīgo kapos. 

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 
(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2021. gada 28. janvāra līdz 17. februārim.

Publiskā apspriešana notiks:
• 2021. gada 18. februārī plkst. 9.30 Višķu pagasta Maskovskajas pa-

reizticīgo kapos;
• plkst. 9.45 Lubažu kapos.

Kalupes pasta nodaļa Lielajā ielā 43 
sāks darbu 8. februārī

Iepriekš neprognozējamu tehnisku 
iemeslu dēļ mainās Daugavpils nova-
da Kalupes pasta nodaļas pārcelšanās 
datums – jaunajās telpās sociālo pakal-
pojumu centrā Pīlādzis Lielajā ielā 43 
nodaļa sāks darbu 2021. gada 8. feb-
ruārī. Jaunās telpas atrodas netālu no 
līdzšinējās apkalpošanas vietas un būs 
komfortablākas gan apmeklētājiem, 
gan darbiniekiem. Nodaļas darbalaiks 
saglabāsies nemainīgs, bet sakarā ar 
pārcelšanās darbiem tas būs mainīts 5. 
februārī. 

Latvijas Pasts iepriekš informēja, ka 
Kalupes pasta nodaļa no 2021. gada 
11. janvāra sāks darbu jaunās telpās 
sociālo pakalpojumu centrā Pīlādzis 
Lielajā ielā 43. Tehnisku iemeslu dēļ 
Kalupes pasta nodaļa pagaidām tur-
pinās darbu esošajās telpās Ezeru ielā 
19, tāpat kā līdz šim, piedāvājot klien-
tiem pasta pakalpojumus katru darb-
dienu no plkst. 9.00 līdz 14.30.

Jaunajās telpās Lielajā ielā 43 Kalu-
pes pasta nodaļa sāks darbu no 8. feb-
ruāra, nodrošinot pasta pakalpojumu 
sniegšanu patīkamākā vidē ar atjau-
ninātu preču sortimentu. Nodaļas jau-

nā atrašanās vieta ir tuvu līdzšinējām 
telpām, un, lai pasta pakalpojumi būtu 
pieejami arī klientiem ar kustību trau-
cējumiem un jaunajiem vecākiem ar 
bērnu ratiņiem, pie nodaļas būs izvie-
tota speciāla zvanu poga, kuru varēs 
atpazīt pēc īpašas piktogrammas.

Sakarā ar pārcelšanās darbiem 5. 
februārī būs mainīts Kalupes pasta no-
daļas darbalaiks līdzšinējā adresē: no 
plkst. 9.00 līdz 10.00. Arī jaunajā adre-
sē Kalupes pasta nodaļa strādās tāpat 
kā līdz šim: pirmdienās–piektdienās 
no plkst. 9.00 līdz 14.30.

Kalupes iedzīvotāji par pasta noda-
ļas adreses izmaiņām tiks informēti ar 
paziņojumiem savās pastkastītēs, un šī 
informācija būs pieejama arī esošajās 
nodaļas telpās.

Latvijas Pasts aktīvi realizē klientu 
apkalpošanas uzlabošanas projektus 
pasta nodaļās, nodrošinot nodaļu telpu 
atjaunošanu atbilstoši klientu un dar-
binieku vajadzībām. 

 Latvijas starptautiskajai atzīšanai - 100

2021. gada 26. janvārī atzīmējam 
Latvijas Republikas starptautiskās at-
zīšanas de iure simtgadi. Tieši pirms 
100 gadiem Latvijas diplomātiem iz-
devās panākt Pirmā Pasaules kara 
uzvarētāju jeb Antantes - Apvienotās 
Karalistes, Beļģijas, Francijas, Itālijas, 
Japānas - Augstākās padomes lēmumu 
par Latvijas atzīšanu de iure, tādējādi 
Latvijai kļūstot par starptautiski atzī-
tu valsti. Panāktā starptautiskā atzī-
šana noslēdza ļoti smagu un sarežģītu 

Latvijas valsts veidošanās procesu.
Starpkaru periodā  26. janvāris Lat-

vijā bija brīvdiena un svētku diena, 
ko plaši atzīmēja gan ģimenēs, gan 
sabiedrībā. 1921. gada janvārī Latviju 
atzina arī Somija un Polija, februārī 
– Vācija, Zviedrija, Norvēģija, Dānija, 
Persija, Austrija, Portugāle, Rumāni-
ja. Martā un aprīlī – Holande, Spānija, 
Šveice, bet jūnijā – Vatikāns. ASV Lat-
viju atzina 1922. gadā.

Mācību poligonā “Meža Mackeviči” intensīvi 
turpinās zemessargu apmācība

No 1.  līdz 28. februārim ieskaitot 
Daugavpils novada Vaboles pagasta 
mācību poligonā “Meža Mackeviči” no-
tiks Zemessardzes militārās mācības. 
Apkārtnē iespējami pārvietošanās ie-
robežojumi un būs izvietots drošības 
apķēdējums.

Mācību laikā pārvietosies militārā 
tehnika, bruņoti karavīri un zemes-
sargi, tiks izmantota mācību un kau-
jas munīcija, kā arī kaujas imitācijas 
līdzekļi.

Mācību poligona “Meža Mackeviči” 
teritorijā ir aizliegts fi ziski aiztikt jeb-
kādu munīciju, tās sastāvdaļas, vai ci-
tus aizdomīgus priekšmetus. Atrodot 
tos, apzīmējiet priekšmetu atrašanās 
vietu un nekavējoties ziņojiet poligona 
administrācijai, zvanot uz tālruņa nu-
muru 27883109.

Nacionālo bruņoto spēku personāla 

augstākminētās plānotās apmācības ir 
saskaņotas un notiek mācību ietvaros. 
Bruņotie spēki aicina ar izpratni iztu-
rēties pret iespējamiem pārvietošanās 
īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var 
rasties apmācību laikā.

Iedzīvotāji tiek aicināti neuztrauk-
ties, redzot arī karavīru un zemessar-
gu pārvietošanos ārpus militārajiem 
poligoniem un vienību izvietojumiem, 
tehnikas un cita veida aprīkojuma iz-
vēršanu un pozīciju ieņemšanu dažā-
dās Latvijas vietās.

Nodarbību mērķis ir pilnveidot ze-
messargu zināšanas un iemaņas dar-
bā ar dažāda veida ieroču sistēmām.

Informāciju sagatavoja 
Zemessardzes 3. Latgales brigādes 

Informācija s daļa


