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TĒMU

Koļesnika “Pulkstenis” (Špoģu MMS, 13 
gadi), Maija Kristiāna Biteniece “Labais 
pret ļauno” (Špoģu MMS, 14 gadi), Valerija 
Trofi mova “Atkritumu šķirošana” (Špoģu 
MMS, 5. klase), Oskars Saveļjevs “Tava 
izvēle” (Sventes vidusskola, 7. klase), 
Elza Zībārte “Piesārņojuma ietekme uz 
vidi un cilvēku veselību” (Bebrenes VP 
vidusskola, 6. klase), Sofi ja Koroļkova 
“Help Me Please!” (Lāču pamatskola, 8. 
klase), Sofi ja Narbute “Dzīvnieki pilsētā” 
(Lāču pamatskola, 6. klase), Valerija 
Zaiceva “Mēs negribam ēst atkritumus” 
(Lāču pamatskola, 5. klase);

9.-12. klase – Angelīna Minkeviča 
“Dzīvības spēks” (Sventes vidusskola, 
11. klase), Aina Zubrova “Tikai skudru 
nesamin…” (Sventes vidusskola, 12. 
klase), Ņina Strogonova “Klimata 
pārmaiņas – ko ES varu darīt?” (Bebrenes 
VP vidusskola, 1. z kurss), Alberta Zeltiņa 

“Piesārņojuma ietekme uz vidi un cilvēku 
veselību” (Bebrenes VP vidusskola, 9. 
klase), Viktorija Rāzna “Cilvēku darbības 
ietekme uz klimata pārmaiņām” (Bebrenes 
VP vidusskola, 9. klase).

Visi konkursa darbi publicēti virtuālajā 
izstādē Augšdaugavas novada pašvaldības 
tīmekļvietnē, pašvaldības “Facebook“ 
lapā un “Facebook” lapā “Vēsturiski 
piesārņotās vietas sanācija Višķos“. Labāko 
darbu autori saņems balvas.

Konkurss tika rīkots Norvēģijas 
fi nanšu instrumenta 2014. – 2021. gada 
perioda programmas “Klimata pārmaiņu 
mazināšana, pielāgošanās tām un vide” 
projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas 
“Višķu profesionālās vidusskolas mazuta 
glabātava” sanācija Višķu pagastā, 
Augšdaugavas novadā” ietvaros.

Teksts: Inese Minova
Foto: Dainis BitiņšŠpoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar saņemtajām pateicībām

Augšdaugavas novada pašvaldības 
centrālā administrācija sadarbībā ar 
biedrību “Višķu attīstībai” rīkoja 
vizuālās mākslas konkursu “Klimata 
pārmaiņas - ko ES varu darīt?”, kurā 
piedalīties tika aicināti novada izglītības 
iestāžu 1.-12. klašu audzēkņi.

Konkursa mērķis ir pievērst 
bērnu un jauniešu uzmanību tam, kā 
klimata pārmaiņas ietekmē ikdienas 
dzīvi, motivēt bērnus aizdomāties 
par apkārtējo vidi, dabas vērtībām, to 
saudzēšanu nozīmi cilvēku dzīvē, kā 
arī veicināt bērnos un jauniešos radošo 
pašizpausmi un prasmi zīmējumā 
atklāt savas sajūtas pret apkārtējo 
vidi, stiprinot lokālo patriotismu 
un līdzatbildību apkārtējās vides 
aizsardzībā.

Konkursa dalībnieki veidoja vizuālās 
mākslas darbus dažādās tehnikās uz 
A3 formāta papīra lapas par tēmām 
“Piesārņojuma ietekme uz vidi un 
cilvēku veselību”, “Sabiedrības loma 
un iesaistīšana klimata pārmaiņu seku 

mazināšanā”, “Cilvēku darbības ietekme 
uz klimata pārmaiņām” un “Klimata 
pārmaiņas – ko ES varu darīt?”.

Kopumā konkursam tika iesūtīti 60 
darbi. Žūrija vērtēja darbu atbilstību 
tēmai un nolikuma prasībām, izpildījuma 
kvalitāti, oriģinalitāti.

Visi darbi ir ļoti pārdomāti, rūpīgi 
izpildīti un oriģināli, taču katrā vecuma 
grupa tika izraudzīti darbi, kuri žūrijas 
vērtējumā ir pelnījuši īpašu uzslavu.

1.-4. klase – Kristīne Ivanova “Klimata 
pārmaiņas – ko ES varu darīt?” (Naujenes 
pamatskola, 1. klase), Artūrs Celitāns 
“Klimata pārmaiņas – ko ES varu darīt?” 
(Naujenes pamatskola, 1. klase), Timurs 
Lapkovskis “Klimata pārmaiņas – ko 
ES varu darīt?” (Naujenes pamatskola, 
4. klase), Nikolajs Obrazcovs “Stādam 
kokus” (Špoģu MMS, 4. klase), Ieva Rubika 
“Planēta nogurusi no netīrumiem” (Špoģu 
MMS, 7 gadi), Aleksandra Solima “Raud, 
raud pasaule” (Naujenes MMS, 10 gadi);

5.-8. klase – Justīne Abarone “Nomazgā 
netīrumus” (Špoģu MMS, 13 gadi), Evelīna 
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■ IZGLĪTĪBA

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES 
MINISTRE: “MAZĀS SKOLAS ARĪ 

IR LABAS SKOLAS”
4. februārī Izglītības un zinātnes ministre viesojās 

Augšdaugavas novadā. Anita Muižniece apmeklēja divas 
izglītības iestādes – Vaboles vidusskolu un Silenes pamatskolu, 
kā arī dienas beigās tikās ar pašvaldības un izglītības jomas 
pārstāvjiem novada kultūras centrā “Vārpa”.

Pirmajā pieturas vietā – Vaboles vidusskolā, ministre 
apskatīja mācību telpas, iepazinās ar skolas vēsturi un 
aktualitātēm, bet vēlāk notika tikšanās ar vidusskolas 
administrāciju, skolotājiem, Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieku Vitāliju Aizbaltu. 

“Katru mēnesi, praktiski katru piektdienu mēģinu apceļot 
Latvijas novadus un iepazīties ar izglītības iestādēm klātienē. 
Ļoti svarīgi būt ne tikai Rīgā, Pierīgā, bet arī attālākos valsts 
reģionos.” 

Maza skola – lieli sasniegumi
Vaboles vidusskola ir zināma ar daudziem sasniegumiem 

izglītībā, neskatoties uz to, ka audzēkņu skaits tajā ir samērā 
neliels. Vidusskolas direktore Elita Skrupska iepazīstināja 
ministri ar izglītības iestādes sasniegumiem.

Skolu reitinga 2020. gada apbalvošanas ceremonijā Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā Vaboles vidusskolai tika pasniegta “Lielā 
Pūce”, kas izglītības iestādei tiek piešķirta jau otro gadu pēc 
kārtas. Balvas tika pasniegtas arī Draudzīgā aicinājuma fonda 
ietvaros par “izcilu mācību darba organizāciju”, ka arī balvu 
angļu valodas skolotājiem par “izciliem sasniegumiem angļu 
valodas mācīšanā.” Šis balvas reitings tiek veidots, pamatojoties 
uz audzēkņu sasniegumiem centralizētajos eksāmenos visos 
pamatpriekšmetos, sākot ar eksaktajiem līdz humanitāriem. 
Skolā ir pietiekoši daudz izcilnieku. 6% audzēkņu mācās ar 
augstākajiem vērtējumiem (9 vai 10), bet pamatdaļa (55% 
audzēkņu) saņem 6, 7, vai 8 balles. 

“Vaboles vidusskola ir labākā matemātikā centralizētajos 
eksāmenos ne tikai Augšdaugavas novadā, bet arī, ja salīdzinām 
ar Daugavpils pilsētu,” atzīmēja V. Aizbalts. Arī Latvijas 
mērogā Vaboles vidusskolai nav priekšā liels daudzums skolu 
matemātikas apguvē, turpināja domes priekšsēdētāja vietnieks. 
Līdzīgi sasniegumi ir arī latviešu valodā. Tam par pamatu kalpo 
atbildīga attieksme gan no skolas vadības, gan no pagasta un 
pašvaldības puses. 

Sarunas laikā ar ministri tika apspriesti arī daudzi tekošie 
jautājumi izglītības jomā, kas skar gan skolotājus, gan 
audzēkņus. 

Vairāk varas pašvaldībām
“Nevaru atbildēt par iepriekšējiem ministriem, bet es 

pieturos pie tēzes, ka mazās skolas nav nekāds ļaunums,” 
ievadrunas sākumā teic Anita Muižniece. Pēc ministres teiktā, 
naudai būtu jānāk nevis skolai, bet pašvaldībai, lai attiecīgā 
vietvara varētu pati sakārtot savu saimniecību, vienlaicīgi 
atzīmējot, ka visā valstī ir jākārto skolu tīkls, kas ļaus atbrīvot 
līdzekļus tiem mērķiem, kuru šobrīd vienkārši nevar sasniegt, 
neskatoties uz to, ka fi nansējums izglītības jomai valstī ir 
pietiekošs. Viņasprāt būtu jāatsakās no stingras skolēnu skaita 
noteikšanas konkrētajās skolās, jo var pastāvēt skolas gan ar 
1000, gan arī ar 100 izglītojamajiem. Izglītības un zinātnes 
ministrija turpmāk balstīsies nevis uz skolotāju skaitu skolā 
vai slodzēm, bet uz skolēnu/skolotāju proporciju, kas arī ļaus 
sakārot algu jautājumu. Pēc ministrijas aprēķiniem resursu 
pietiek, lai jau šobrīd nodrošināt skolotājiem algas 1200 eiro 
apmērā, bet tieši skolotāju/skolēnu nepareizās proporcijas dēļ, 
valsts nevar atļauties to izdarīt. 

“Katrā apdzīvotā vietā ir savas individuālās lietas, kas ir 
jāsaglabā un jāstiprina. Tieši pašvaldībai būtu jābūt noteicošai 
lomai, jo IZM nekad nevarēs zināt, kas konkrēti notiek Vabolē 
un citviet. Skolu direktori, sadarbībā ar pašvaldību paši uz 
vietas var labāk saplānot un atrisināt daudzas lietas.”

Aktuālais Augšdaugavas novada izglītībā
Pēc Silenes pamatskolas apmeklējuma A. Muižniece devās 

uz Augšdaugavas novada kultūras centru “Vārpa”, kur bija 
paredzēta tikšanās ar novada vadības pārstāvjiem un izglītības 
iestāžu vadītājiem. A. Muižnieci iepazīstināja ar situāciju novada 
izglītības iestādēs un arī ar katru izglītības iestādi atsevišķi. 

“Man ir prieks par redzēto gan Vaboles vidusskolā, gan 
Silenes pamatskolā, kuras par spīti dažādiem izaicinājumiem, 
kuru nav lielajās izglītības iestādēs pilsētās, strādā motivēti 
pedagogi un darbs turpinās. Arī pašvaldības redzējums par 
skolu tīklu ir vērsts pareizā virzienā,” pēc izglītības iestāžu 
apmeklējuma rezumē ministre.

Lielākās ieceres attīstības virzienā tiek paredzētas Daugavpils 

būvniecības tehnikuma IPĪV “Višķi”, kur tiek iesaistītas dažādas 
puses, gan attiecīgā ministrija, gan pašvaldība, gan privātie 
uzņēmēji. Vēl pāris gadus atpakaļ (2020. gada jūlijā) audzēkņu 
skaits “Višķos” bija niecīgs, tikai 14 jaunieši, tad šogad tas 
sasniedza jau simts izglītojamo.

Augšdaugavas novads, darba devēji un Daugavpils 
būvniecības tehnikums plāno attīstīt vairākus objektus. 
Esošajā “Višķu” mācību ēkā, kas pieder Augšdaugavas 
novadam jau patlaban notiek pašvaldības projekta īstenošana, 
kurš paredz iekšējās vides sakārtošanu un modernizēšanu, 
tai skaitā iekšējās apdares darbus,  tāpat ir plānots tuvākajā 
laikā piesaistīt investīcijas energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai.

 “Višķu” teritorijā tiek plānots izveidot Lauksaimniecības 
un industriālās tehnikas poligonu, kas atspoguļos trīspusējās 
sadarbības modeli – novads, izglītības iestāde, nozare. Tāpat 
arī plānots izveidot Lauksaimniecības un industriālās tehnikas 
diagnostikas apkopes un demonstrācijas mācību darbnīcu un 
Lauksaimniecības un industriālās tehnikas vaļējo poligonu. Ja 
veiksmīgi attīstīsies Aizsardzības ministrijas projekts “Meža 
Mackevičos”, tad nākotnē tehnikumā varētu attīstīt arī militārās 
tehnikas tehnisko apkopi un remontu. 

“Mēs nemitīgi domājam par profesionālās izglītības iestāžu 
attīstību. Pēc tam, kad DBT pārņēma IPĪV “Višķi”, audzēkņu 
skaits ir pieaudzis. Šobrīd esam tādā kā lielā sākumposmā. Tika 
apstiprināta tehnikuma stratēģija, redzam gan pašvaldības, gan 
DBT vadību vēlmi iesaistīties, un arī ministrija no savas puses ir 
gatava piedalīties šo projektu realizācijā,” teic ministre. Ja izdosies 
realizēt iecerēto, tad “Višķu” projekti būs lielākā investīcija vienai 
konkrētai iestādei no IZM puses. 

SILENES PAMATSKOLA KĻŪS 
PAR LAUCESAS PAMATSKOLAS 

FILIĀLI 
Augšdaugavas novada domē pieņemts lēmums par 

Silenes pamatskolas reorganizāciju, kā rezultātā skola 
tiek pievienota Laucesas pamatskolai, izveidojot no šā 
gada 1. septembra Laucesas pamatskolas programmu 
īstenošanas vietu “Silene”, kur tiks īstenota 
pamatizglītības programma 1.-6. klasei un vispārējās 
pirmsskolas izglītības programma. Silenes pamatskolas 
pievienošanas process jāpabeidz līdz augusta beigām. 

Jau otru gadu novadā darbojas skolu tīkla 
optimizācijas darba grupa, kas risina jautājumu par 
skolu tīkla sakārtošanu. Izglītības pārvaldes vadītāja 
Janita Zarakovska skaidro, ka dažās skolās audzēkņu 
skaits ir neliels, tāpēc tiek meklēti risinājumi skolu 
optimizācijai. Silenes pamatskola ir vismazākā 
novadā ar 48 audzēkņiem un 17 pirmsskolas grupas 
audzēkņiem. Savukārt Laucesas pamatskolā mācās 61 
audzēknis un 15 pirmsskolas vecuma bērni. Pēc valstī 
pieņemtajiem uzstādījumiem grūti pastāvēt skolai ar 
skolēnu skaitu zem 50, taču pašvaldība pieturas pie 
principa, ka visjaunākā vecuma skolēniem skolai jābūt 
pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, tāpēc piedāvāts veidot 
izglītības īstenošanas vietu turpat Silenē, kur varēs 
mācīties pirmsskolas vecuma bērni un skolēni līdz 6. 
klasei ieskaitot.    

Vai visiem Silenes pamatskolas skolotājiem tiks 
saglabāts darbs, būs atkarīgs no skolēnu skaita skolā. 
Tā kā Silenes pamatskolā vairāk nemācīsies 7.-9. klases, 
skolotāju slodze saruks, tāpēc kādam darba turpmāk 
var arī nebūt. Nākamajā mācību gadā izglītības 
īstenošanas vietā “Silene” varētu mācīties 31 skolēns. 

Sakarā ar skolu apvienošanu Laucesas pamatskolā 
nebūs jāveido apvienotās klases, iestāde ir nodrošināta 
ar pedagoģiskajiem kadriem, lai īstenotu pilnvērtīgu 
mācību procesu. 

Lēmums par skolu apvienošanu jāsaskaņo ar 
Izglītības un zinātnes ministriju. Darbu uzsākusi 
Silenes pamatskolas pievienošanas komisija. Līdz 
aprīļa beigām jāizstrādā jauns Laucesas pamatskolas 
nolikums. 

Teksts: Inese Minova

Pievērsīsies un ES valodu apgūšanai
Tuvāko gadu laikā tiek iecerēts pastiprināt Eiropas Savienības 

valodu zināšanas skolās, par to tikšanās laikā ar valsts prezidentu 
bija vienisprātis A. Muižniece. Pēc ministres teiktā, jau tuvākajos 
gados abām svešvalodām vispārizglītojošās skolās būtu jābūt ES 
valodām. To nevarēs izdarīt uzreiz, jo trūkst pedagogu, bet no 
ministrijas puses tiks sagatavoti risinājumi kā sagatavot attiecīgos 
pedagogus. 

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

 NOTEIKTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 
AUDZĒKŅU UZTURĒŠANAS 

IZMAKSAS 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 24. februāra 

sēdē pieņemts lēmums par novada pašvaldības izglītības 
iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas izmaksām gadā 
izglītības iestādēs. Skolēnu uzturēšanas izmaksas tiek 
iekļautas pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Viena audzēkņa izmaksas vidēji ir 135,25 eiro/
mēnesī. Uz 2022. gada 1. janvāri audzēkņu skaits novada 
izglītības iestādēs bija 2565.

Viena skolēna izmaksas mēnesī novadā svārstās no 99 
līdz 275 eiro. Vismazākās skolēnu uzturēšanas izmaksas 
ir vidusskolās, jo tajās ir lielāks skolēnu skaits. Salienas 
vidusskolā tie ir 99,34 eiro mēnesī, Špoģu vidusskolā – 
102,46 eiro, Zemgales vidusskolā –  125,28 eiro, Sventes 
vidusskolā – 115,68 eiro, Ilūkstes Raiņa vidusskolā – 
110,29 eiro, savukārt Vaboles vidusskolā – 174,75 eiro. 
Bebrenes VP vidusskolā tie ir 169,51 eiro.

Pamatskolās vismazākās izmaksas uz vienu skolēnu 
ir Biķernieku pamatskolā – 114,74 eiro, tai seko Lāču 
pamatskola ar 128,97 eiro, Naujenes pamatskola – 
145,53 eiro, Laucesas pamatskola – 153,26 eiro, Kalupes 
pamatskola – 179,84 eiro, Randenes pamatskola – 
179,98 eiro, bet visliekākās izmaksas uz izglītojamo ir 
Silenes pamatskolā – 194,54 eiro.

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” 
viens audzēknis mēnesī izmaksā 176,09 eiro, savukārt 
Nīcgales PII “Sprīdītis” – 275,78 eiro, Ilūkstes PII 
“Zvaniņš” – 153,50 eiro.

Savstarpējos norēķinos Augšdaugavas novads 
šogad citām pašvaldībām par savu bērnu izglītošanu 
mācību iestādēs plāno samaksāt 351 000 eiro, turpretī 
paredzams, ka citas pašvaldības Augšdaugavas novada 
pašvaldības budžetā ieskaitīs 889 000 eiro.

Teksts: Dainis Bitiņš

Ministre tiek iepazīstināta ar sitāciju novada izglītības iestādēs

Vaboles vidusskolā Anita Muižniece tiek iepazīstināta ar mācību telpām

Lietišķa saruna ar skolotājiem un novada vadību
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Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins

07.03. Augšdaugavas novada pašvaldības ēka, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī

10.00-12.00 
14.00-18.00

22.03. Šēderes pagasta pārvalde 14.00-15.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks Aivars Rasčevskis

21.03. Augšdaugavas novada pašvaldības ēka, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī

10.00-12.00 
14.00-18.00

Vitālijs Aizbalts
15.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-16.30
29.03. Dvietes pagasta pārvalde 14.00-16.30

Maigurs Krievāns
09.03. Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 09.00-13.00

Jānis Belkovskis
07.03. Višķu pagasta pārvalde 14.00-17.00
21.03. Vaboles pagasta pārvalde 10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs
03.03. Tiešsaistes Zoom platformā 16.00-17.00
10.03. Dvietes pagasta pārvalde 14.00-15.00
10.03. Bebrenes pagasta pārvalde 15.30-16.30
17.03. Eglaines pagasta pārvalde 16.00-17.00
24.03. Šēderes pagasta pārvalde 15.30-16.30

Pāvils Kveders
15.03. Ilūkstes pilsētas administrācija 15.00-17.00

Reinis Līcis
01.03. Ilūkstes pilsētas administrācija 15.30-17.30
15.03. Šēderes pagasta pārvalde 15.30-17.30

Aleksejs Mackevičs
07.03. Salienas pagasta pārvalde 15.30-16.30
10.03. Tiešsaistes Zoom platformā 16.00-19.00
28.03. Biķernieku pagasta pārvalde 15.30-16.30
29.03. Tiešsaistes Zoom platformā 16.00-19.00

Dainis Millers
10.03. Tiešsaistes Zoom platformā 10.30-12.30

Gunta Okmane
14.03. Subates kultūras nams 12.00-14.00
31.03. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-19.00

Dzintars Pabērzs
07.03. Tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00
21.03. Tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00

Deniss Sarafaņuks
 23.03. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00
 30.03. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs
17.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00
22.03. Medumi (Alejas ielā 20) 16.00-18.00

Regīna Tamane
15.03. Kalupes krīzes centrs 14.00-16.00
22.03. Medumu pagasta pārvalde 14.00-16.00

Deputātu pieņemšanas laiks var mainīties. Lūdzu sekojiet aktuālajai 
informācijai mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā

 “Pašvaldība”->”Domes deputāti”

Augšdaugavas novada deputāti pieņem iedzīvotājus gan klātienē, gan 
Zoom platformā. Mājaslapu piekļuvei Zoom platformā meklējiet: 
augsdaugavasnovads.lv

 STUDĒJOŠIE VAR PIETEIKTIES 
PAŠVALDĪBAS STIPENDIJĀM

Augšdaugavas novada pašvaldībā tiek izsludināts 
stipendiju konkurss 2022./2023. mācību gadam. 
Aptaujājot 415 uzņēmējus, tika noskaidrots, ka 
septiņi novada uzņēmēji ir gatavi iesaistīties stipendiju 
programmā. 

Atbalstāmās profesijas:
- Pārtikas un dzērienu tehnologs;
- Būvinženieris;
- Lauksaimniecības inženieris;
- Namu (nekustamā īpašuma) 

pārvaldnieks;
- Siltuma, ūdens apgādes un santehnikas 

inženieris;
- Fizioterapeits;
- Radiologa asistents;
- Medicīnas māsa. 
Pārtikas un dzērienu tehnologs ir nepieciešams 

vairākiem uzņēmējiem – Kalkūnes gaļas pārstrādes 
fi rmai “Žabo”, Skrudalienas pagastā esošai alus un 
kvasa ražotnei “Pabeerzner”. Būvinženieri, nekustamā 
īpašuma pārvaldnieku un santehnikas inženieri meklē 
pašvaldības namu pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un 
remonta darbu veicējs SIA “Ornaments”, kas darbojas 
Ilūkstē, Eglainē, Šēderē un Pašulienē. SIA “Veselības 
centrs ”Ilūkste”” meklē minētos medicīnas speciālistus 
(fi zioterapeitu, radiologa asistentu, medicīnas māsu). Arī 
lauksaimniecībā tiek meklēti vairāki speciālisti. 

Kādi ir nosacījumi studējošiem?
Ikmēneša stipendijai var pieteikties:

- jebkurš Augšdaugavas novadā deklarēts studē-
jošais, kurš uzsāk vai turpina studēt kādā no 
pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm;

- Augšdaugavas novada vidusskolas absolvents 
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, 

- studējošais, kas apgūst attiecīgo specialitāti 
un sekmju vidējā atzīme nav zemāka par se-
šām ballēm, kā arī pēc augstskolas absolvēša-
nas apņemas trīs gadus nostrādāt pie attiecīgā 
uzņēmēja.

Stipendiju var saņemt jebkura kursa studējošie 
bakalaura un maģistra profesionālajās vai akadēmiskajās 
studijās. Ja pretendentiem uz stipendiju būs vienādi 
sekmju izraksti, prioritāri tiks atbalstīti bez vecāku 
gādības palikušie bērni, jaunieši no trūcīgām vai 
daudzbērnu ģimenēm. Ar studējošo tiks slēgts trīspusējs 
līgums starp pašvaldību, kura apņemas izmaksāt 
ikmēneša stipendiju, un uzņēmēju, kurš nodrošinās 
prakses iespēju studiju laikā, kā arī garantēs darbu 
pēc mācību iestādes absolvēšanas. Uzņēmēji drīkstēs 
savstarpēji kooperēties gadījumos, ja šāds speciālists ir 
vajadzīgs vairākiem uzņēmējiem.

No kā ir atkarīgs stipendiju apmērs?
Stipendijas apmērs būs atkarīgs no studiju gada – 1. 

kursā studējošam tiks maksāts 150 eiro mēnesī, 2. un 3. 
kursa studentam – 200 eiro mēnesī; 4. kursa un augstāko 
kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā 
studējošajiem  – 250 eiro mēnesī. Studējošais, ievērojot 
saistošajos noteikumos ietvertās prasības, stipendiju 
varēs saņemt 10 mēnešus gadā (rudens semestrī no 
septembra līdz janvārim un pavasara semestrī no 
februāra līdz jūnijam).

Pastāv arī tā saucamā “Vienreizējā stipendija” 2000 
eiro apmērā, kas tiks izmaksāta pēdējo kursu studentiem. 
Vienreizējai stipendijai var pieteikties students neatkarīgi 
no deklarētās dzīvesvietas vai mācību iestādes.

Vai būs garantēts darbs?
Gan ikmēneša, gan vienreizējās stipendijas 

saņēmējam pēc augstskolas beigšanas vismaz trīs gadus 
ir garantēts darbs attiecīgajā specialitātē Augšdaugavas 
novadā, kā arī prakse mācību laikā.

Pieteikšanās uz stipendiju konkursu ilgs līdz 1. 
septembrim. Jāpiebilst, ka topošajiem speciālistiem 
pašvaldība sniedz palīdzību arī dzīvokļu jautājumu 
risināšanā. 

Pašvaldības stipendijas šogad varēs saņemt ne mazāk 
kā četri jaunie stipendiāti, jo pašvaldības budžetā šiem 

mērķiem ir novirzīti 8000 eiro, kas nozīmē, ka uz 
stipendijām tiks rīkots konkurss. 

Kontaktpersona jautājumu gadījumos: 
Jāzeps Krukovskis

Augšdaugavas novada vecākais 
komercdarbības speciālists

jazeps.krukovskis@augsdaugavasnovads.lv
Tālr.: 654 22 284

Ilūkstes veselības centrs gaida jaunos 
speciālistus

Augšdaugavas novada stipendiju konkursa 
ietvaros tika izsludināta pieteikšanās topošiem 
speciālistiem dažādās jomās. Ilūkstes veselības centrā 
ir nepieciešams fi zioterapeits, radiologa asistents un 
medicīnas māsa. 

Centrs nodrošina klientiem gan ārstniecības 
pakalpojumus, gan sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
pakalpojumus, arī ar garīgā rakstura traucējumiem un 
gados veciem cilvēkiem. 

SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” pakļautībā ir 
četras iestādes – poliklīnika, kas atrodas Ilūkstē, 
sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs Ilūkstē un 
Subatē, kā arī pansija „Mūsmājas „Dižkoks”” (sociālās 
aprūpes centrs vecāka gadagājuma cilvēkiem). 

Veselības centra vecākā māsa Ilona Suitiņa skaidro, 
ka jaunos medicīnas darbiniekus ir samērā sarežģīti 
piesaistīt lauku teritorijā, jo lielākoties tie dodas uz 
reģionāliem veselības centriem: “Atalgojums mums 
ir tāds, kāds ir paredzēts MK noteikumos, būtu labi, 
ja izdotos piesaistīt ES fi nansējumu, tad arī jaunie 
speciālisti pie mums vairāk nāktu.” Speciālisti jau 
tagad pamazām ienāk medicīnas iestādēs – veselības 
centrā Ilūkstē patlaban darbojas jauna fi zioterapeite, 
bet Dvietes pansijā strādā gan jauna fi zioterapeite, 
gan topošā medmāsa. 

“Gaidām jaunos speciālistus, parādīsim un 
apmācīsim visam, kas noderētu darba pieredzē”, 
rezumē I. Suitiņa. 

Jaunā fi zioterapeite Lauma mācījusies Daugavpils 
Universitātē un patlaban strādā Ilūkstē veselības 
centrā: “Atgriezos strādāt dzimtajā vietā, jo man 
patīk pati pilsēta. Šeit ir klusi un mierīgi. Viss, kas 
nepieciešams, ir uz vietas, arī bērnudārzs un darbs ir 
ļoti tuvu.”

Visi nepieciešamie apstākļi darbam par 
fi zioterapeitu veselības centrā tiek nodrošināti, ik pa 
laikam tiek iegādāts kāds aprīkojums. 

“Pilsētā ir ļoti daudz cilvēku, līdz ar ko arī 
pietiek darbaroku. Kādam arī te vajag atgriezties, 
lai nodrošinātu labus pakalpojumus uz vietas,” teic 
Lauma.

Teksts: Dainis Bitiņš
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AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMI■
2022. gada 10. februārī sēdē pieņemti 28 lēmumi:
 Apstiprināja saistošos noteikumus “Par interešu 

izglītības un pieaugušo neformālās izglītības  programmu 
licencēšanas kārtību”.
 Apstiprināja saistošos noteikumus “Par koku ciršanu 

ārpus meža Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā”.
 Apstiprināja noteikumus “Noteikumi par Augšdaugavas 

novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”.
 Izdeva Augšdaugavas novada sadarbības grupas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā nolikumu.
 Izveidoja Augšdaugavas  novada  sadarbības grupu 

bērnu tiesību aizsardzības jomā.
 Noteiktas atbalstāmās augstākās izglītības studiju 

specialitātes stipendijas konkursam.
 Atcēla Daugavpils novada domes 2020. gada 29. 

decembra saistošos noteikumus Nr.64 “Par  papildu 
nosacījumiem kuģošanas līdzekļu satiksmei – Luknas, Višķu 
ezeros un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta 
teritorijā”.
 Apstiprināja noteikumus par Daugavpils novada domes 

2020. gada 29. decembra noteikumu Nr.17 “Par rūpnieciskās 
zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Daugavpils novadā” 
atzīšanu par spēku zaudējušiem.
 Atļāva iesniegt projekta ideju “Sabiedrības informēšanas 

pasākumu nodrošināšana par zivju resursu aizsardzību 
Augšdaugavas novadā”.
 Pagarināja Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļaujas termiņu Akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži”.
 Palielināja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Ornaments” pamatkapitālu.
 Nolēma veikt aizņēmumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības projekta “Pirmā pasaules kara mantojuma 
tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt 
apmeklētājus pierobežā” īstenošanai.
 Atbalstīja fi nanšu līdzekļu piešķiršanu.
 Nodeva dzīvojamās mājas 18. novembra iela 390, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 
pārvaldīšanas tiesības.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu.
 Atbalstīja vienreizējā pabalsta piešķiršanu.
 Nodeva atsavināšanai zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4454 009 0167, Dvietes pagasts, Augšdaugavas 
novads.
 Atļāva atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.6, Kastaņu iela 38, 

Ilūkste, Augšdaugavas novads.
 Atzina zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4492 001 

0030 par starpgabalu un piešķīra nekustamajam īpašumam 
nosaukumu.  
 Apstiprināja noteikumus “Par kārtību, kādā pašvaldības 

iestādes slēdz privāttiesiskus darījumus”.
 Atļāva Arvīdam Kucinam savienot amatus.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības mantas 

iznomāšanas kārtību.
 Palielināja Sabiedrības ar ierobežotu atb ildību „Naujenes 

pakalpojumu serviss” pamatkapitālu.
 Atbalstīja projekta idejas “Rokas un ķepas 2.0” 

iesniegšanu.
 Atbalstīja projekta idejas iesniegšanu Medumu, Sventes 

un Kalkūnes pagasta jauniešu saliedēšanas veicināšanai.
 Atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonda projekta 

“Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takas 
“Sprīdītis” infrastruktūras atjaunošana” īstenošanu.
 Atcēla Augšdaugavas novada pašvaldības domes 

2022. gada 27. janvāra lēmumu Nr.363 “Par strukturālām 
izmaiņām sporta funkciju izpildes reorganizēšanā”.

2022. gada 24. februārī sēdē pieņemti 77 lēmumi
 Apstiprināja saistošos noteikumus “Par sabiedrisko 

kārtību Augšdaugavas novadā”.
 Apstiprināja noteikumus “Par Augšdaugavas novada 

pašvaldības fi nansējuma piešķiršanu biedrību, nodibinājumu 
un reliģisko organizāciju atbalstam”.
 Izveidoja Augšdaugavas novada pašvaldības Nevalstisko 

un reliģisko organizāciju pašvaldības līdz fi nansējuma 
piešķiršanas komisiju.
 Apstiprināja noteikumus “Par atlīdzību, kas saistīta ar 

izdevumiem par patērēto degvielu, lietojot savā īpašumā 
esošu transportlīdzekli vai sabiedrisko transportu, deputāta 
pienākumu veikšanai”.
 Apstiprināja noteikumus “Par Ilūkstes pilsētas un 

Subates pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību”.
 Apstiprināja noteikumus “Augšdaugavas novada 

pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un pedagogu 
materiālās stimulēšanas kārtība”.
 Apstiprināja noteikumus “Par Augšdaugavas novada 

pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības 
novērtēšanu un materiālo stimulēšanu”.
 Izveidoja Augšdaugavas novada izglītības iestāžu 

vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisiju.
 Nolēma uzsākt Silenes pamatskolas pievienošanu 

Laucesas pamatskolai.
 Nolēma izveidot Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu 

nodaļu.
 Izdeva Aug šdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļas 

nolikumu.
 Iecēla Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāju.
 Aktualizēja Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 

novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 
Augšdaugavas novada investīciju plānu 2022.-2024. gadam.
 Noteica maksas pakalpojumus par parakstu apliecināšanu 

Augšdaugavas novada pašvaldībā.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības 

konkursa nolikumu “Par granta piešķiršanu topošo un jauno 
uzņēmēju projektiem 2022. gadā”.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu  

vidējā termiņa attīstības plānu 2022 – 2024. gadam.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības 

izglītības iestāžu izmaksas savstarpējiem norēķiniem starp 
pašvaldībām. 
 Grozīja Augšdaugavas novada domes 2020. gada 12. 

marta lēmumu Nr.2028 “Par Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils 
novadā”, Nr. 9.3.1.1./19/I/037, īstenošanu un ieņēmumu 
un izdevumu tāmes apstiprināšanu”.
 Nolēma ņemt aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils 
novadā”, Nr. 9.3.1.1./19/I/037 īstenošanai.
 Atļāva iesniegt Zivju fonda atbalsta saņemšanai projekta 

ideju “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde 
Augšdaugavas novada ezeriem”.
 Atļāva iesniegt Zivju fonda atbalsta saņemšanai 

projekta ideju “Augšdaugavas  novada ezeru Zivju resursu 
papildināšana ar līdaku mazuļiem”.
 Pilnvaroja Augšdaugavas novada pašvaldības Višķu 

pagasta pārvaldi iesniegt projekta pieteikumu “Zivju resursu 
papildināšana Luknas ezerā ar zandartu mazuļiem”.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu, Demenes pagasts, 

Augšdaugavas novads.
 Atteica noteikt sociālā dzīvokļa statusu, Medumu 

pagasts, Augšdaugavas novads.
 Atļāva atsavināt zemes vienību Zemnieku iela 4, Ilūkste, 

Augšdaugavas novads.
 Nolēma nodot atsavināšanai zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 4490 009 0315, Šēderes pagasts, Augšdaugavas 
novads un Jelgavas iela 3A, Ilūkste, Augšdaugavas novads.
 Piekrita nodot Augšdaugavas novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu valsts īpašumā.
 Atļāva atsavināt zemes vienību “Madaras”, Kondavnīki, 

Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads, nekustamo īpašumu 
“Zapoļki”, Ivanovka, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas 
novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4446 001 
0370, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 4446 002 0110, Biķernieku 
pagasts, Augšdaugavas novads.
 Nolēma nodot atsavināšanai zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4446 002 0119,  Biķernieku pagasts, 
Augšdaugavas novads.
 Atļāva atsavināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

4446 003 0041, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4446 003 0047, 
Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 4446 003 0079, Biķernieku pagasts, 
Augšdaugavas novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
4446 003 0224, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, 
zemes vienību Dārzu iela 14, Kumbuļi, Demenes pagasts, 
Augšdaugavas novads.
 Nolēma nodot atsavināšanai zemes vienību “171”, 

Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, 
nekustamo īpašumu “274”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts, 
Augšdaugavas novads, nekustamo īpašumu Muitas iela 8A, 
Muitas, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

 Atļāva atsavināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
4462 002 0228, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0462, 
Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, nekustamo īpašumu 
“Miltenes”, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads.
 Nolēma nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4464 004 0147, Laucesas pagasts, Augšdaugavas 
novads.
 Atļāva atsavināt nekustamo īpašumu  “125”, Latgale, 

Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, nekustamo īpašumu 
“134”, Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4468 007 0181, 
Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads.
 Nolēma nodot atsavināšanai zemes vienību “71”, 

Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, zemes 
vienību “78”, Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas 
novads, nekustamo īpašumu “Spārīte 127A”, Maļinovas 
pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4472 004 0693, Medumu pagasts, Augšdaugavas 
novads.
 Atļāva atsavināt  zemes vienību Alejas iela 24A, Medumi, 

Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, dzīvokļa īpašumu 
Nr.65, 18. novembra iela 394, Vecstropi, Naujenes pagasts, 
Augšdaugavas novads, zemes vienību “Teivāni 9”, Teivāni, 
Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.
 Nolēma nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4474 007 0396, Naujenes pagasts, Augšdaugavas 
novads.
 Atļāva atsavināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

4474 008 0336, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.
 Nolēma nodot atsavināšanai zemes vienību “17A”, 

Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.
 Atļāva atsavināt nekustamo īpašumu  “Sorokini”, 

Somugols, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads.
 Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu 

“Bērzaiņi”, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads.
 Atļāva atsavināt nekustamo īpašumu  “11”, Elektrons, 

Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, nekustamo īpašumu  
“Omuļi”, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, nekustamo 
īpašumu “Kauguri”, Sadnieku iela 7, Sadnieki, Tabores 
pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību “Pļaviņas”, 
Zabornaja, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, zemes 
vienībau ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0331, Višķu 
pagasts, Augšdaugavas novads.
 Nolēma nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4498 004 0416, Višķu pagasts, Augšdaugavas 
novads.
 Nolēma pārdot nekustamos īpašumus “154, Ozolaine”, 

Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, “Kaptiliški 4”, 
Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads un dzīvokļa 
īpašumu Nr.15, “15”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, 
Augšdaugavas novads.
 Nolēma pārdot uz nomaksu nekustamo īpašumu “475”, 

Daugava, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.
 Atzina, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0295 0,06 ha platībā ir 
piekrītoša Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstāma 
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda.
 Apstiprinaja publiskās apspriešanas rezultātu koku 

izciršanai pašvaldības kapos un ciemos, Skrudalienas pagasts, 
Augšdaugavas novads.
 Izdarīja precizējumus Augšdaugavas novada pašvaldības 

domes 2022. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 
33 “Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novada 
administratīvajā teritorijā”.
 Apstiprināja nolikumu “Nevalstisko un reliģisko 

organizāciju pašvaldības līdzfi nansējuma piešķiršanas 
komisijas nolikums”.
 Piekrita sadarbībai Lielā Kolupa ezera apsaimniekošanā.
 Pagarināja Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļaujas termiņu Akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži”.
 Nolēma turpināt īstenot investīciju projektu “Skolas 

ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā”.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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TIEK IZSLUDINĀTS GRANTU KONKURSS 

2022
Augšdaugavas novadā tiek izsludināts konkurss par grantu 

piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2022. gadā.
Konkurss tiek rīkots saskaņā ar Augšdaugavas novada 

investīciju plāna 2022. – 2024. gadam stratēģiskā ietvara 
uzdevumu UZD-024 “Pašvaldības grantu konkurss jauno 
uzņēmumu projektu atbalstam”.

Mērķis:
- popularizēt uzņēmējdarbību Augšdaugavas novada 

iedzīvotāju vidū;
- sekmēt jaunuzņēmumu izveidi un attīstību, t.sk. uzlabot 

fi nansējuma pieejamību jaunuzņēmumiem;
- popularizēt jaunuzņēmumu radītus produktus un 

pakalpojumus;
- sekmēt saimniecisko darbību Augšdaugavas novadā, 

stimulējot jaunu, inovatīvu komersantu veidošanos, 
un veicināt esošo uzņēmumu inovatīvu attīstību 
Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.

Kāds ir granta apjoms?
Kopējais paredzētais granta apjoms ir 16 000 eiro. Vienam 

granta saņēmējam noteikts maksimālais pieļaujamais granta 
apjoms – 4000 eiro. Grantus konkursa kārtībā piešķirs 
speciālā komisija. 
Kurš var pretendēt uz grantu?

Grantu konkursā var piedalīties fi ziskas vai juridiskas 
personas, kuras īsteno vai plāno īstenot projektu 
Augšdaugavas novada teritorijā. 

Konkursā nevar piedalīties uzņēmēji, kuri savu darbību 
veic ilgāk par trim gadiem. Pastāv arī nozaru ierobežojumi, ar 
kuriem var iepazīties konkursa nolikumā. 

Viens pretendents var iesniegt vairākus pieteikumus, bet 
tie nevar būt apvienoti viena projekta realizācijai. 
Vai ir jāveic līdzfi nansējums?

Jā. Pretendentam būs jānodrošina līdzfi nansējumu sava 
projekta realizācijai ne mazāk kā 10% apmērā no idejai 
piešķirtās summas. 
Iesniegšanas un realizācijas termiņi: 

Konkursā atbalstu var saņemt tikai tādi projekti, kurus 
plānots uzsākt līdz 1. novembrim. Grants jāapgūst ne vēlāk 
kā līdz šī gada 30. decembrim.

Projektus var iesniegt no 21. marta līdz 21. aprīlim plkst. 
16.30, ierodoties personīgi Augšdaugavas novada pašvaldības 
centrālajā administrācijā (21. kabinets, Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī, LV-5401) vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu 
uz elektroniskā pasta adresi: pasts@augsdaugavasnovads.lv.

Informatīvais seminārs par grantu konkursu 
norisināsies 9. martā plkst. 15.00 tiešsaistē Zoom 
platformā. Iepriekš ir jāpiesakās tiešsaistes formā. Saiti 
uz to atradīsiet Augšdaugavas novada mājaslapā.

Jautājumu gadījumā pretendents var vērsties Attīstības 
pārvaldē pie vecākā komercdarbības speciālista:

Jāzeps Krukovskis, 
tālr.: 65422284, mob.: 26121362, 

e-pasts: jazeps.krukovskis@augsdaugavasnovads.lv

2021. gadā Grantu konkursā uzvarēja divi pretendenti 
– Egils Govilovskis, kurš attīsta koka darbnīcu Naujenes 
pagastā, ka arī Bernarda Kezika, kura grantu konkursā iegūto 
fi nansējumu ieguldīja pārvietojamā kubula iegādei. 

Konkursa nolikumu un pieteikuma lapu meklējiet 
Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapā: 
augsdaugavasnovads.lv.

Teksts: Dainis Bitiņš 

 PLĀNO PAPILDINĀT ZIVJU 
RESURSUS AUGŠDAUGAVAS NOVADA 

ŪDENSTILPĒS
Augšdaugavas novadā plānots īstenot virkni projektu, kas 

ļaus papildināt zivju resursus novada ūdenstilpēs. 
Zivju fondā atbalsta saņemšanai plānots iesniegt projektu 

“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde 
Augšdaugavas novada ezeriem – Medumu ezeram, Šarlotes 
ezeram, Marinovas ezeram, Lielajam Subates ezeram, 
Mazajam Subates ezeram  (Latvijas teritorijā) un Galiņu 
ezeram  (Latvijas teritorijā)”. Projekta mērķis ir izstrādāt 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, kas ietver 
pamatojumu zivju resursu apsaimniekošanai, tai skaitā zivju 
mazuļu ielaišanai.

Projektu plānots īstenot līdz 2022. gada 31. oktobrim, 
tā kopējās izmaksas ir 10187,52 eiro, no kuriem 9066,89 
eiro ir Zivju fondam pieprasītais atbalsts, bet 1120,63 eiro - 
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfi nansējums.

Zivju fondā tiks iesniegts arī projekts „ Augšdaugavas 
novada ezeru zivju resursu papildināšana ar līdaku 
mazuļiem”, kas paredz papildināt zivju resursus Skrudalienas 
pagasta Bruņu ezerā – 4000 gab., Sila ezerā  – 4500 gab., 
Šenheidas ezerā - 7000 gab. un Smiļģinu ezerā - 5000 gab., 
Kalupes pagasta Mazajā Kolupa ezerā – 5000 gab., Vaboles 

pagasta Boltazara ezerā – 1000 gab., Līksnas pagasta Koša 
ezerā – 2000 gab. un Medumu pagasta Lielajā Ilgas ezerā - 
3500 gab, līdaku mazuļu ne mazākus par 2 gramiem. Projektu 
plānots īstenot līdz šā gada 31. oktobrim, tā plānotās 
kopējās izmaksas ir 10067,20 eiro, no kuriem Zivju fonda 
fi nansējums ir 8959,81 eiro jeb 89% no kopējām izmaksām 
un pašvaldības līdzfi nansējums – 1107,39 eiro jeb 11% no 
kopējām izmaksām.

Zivju fondā iesniegts projekts “Sabiedrības informēšanas 
pasākumu nodrošināšana par zivju resursu aizsardzību 
Augšdaugavas novadā”, kura ietvaros paredzēts iegādāties 
un uzstādīt informatīvos stendus. Projektu plānots īstenot 
līdz 31. oktobrim, kopējā summa ir 8966,10 eiro, no kuriem 
7979,83 eiro ir Zivju fondam pieprasītais atbalsts, bet 986,27 
eiro ir Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfi nansējums.

Savukārt Višķu pagasta pārvalde Zivju fondā atbalsta 
saņemšanai iesniegs projekta pieteikumu “Zivju resursu 
papildināšana Luknas ezerā ar zandartu mazuļiem”, kas 
paredz papildināt zandartu resursus Luknas ezerā. Projektu 
plānots īstenot šogad, tā kopējās izmaksas ir 5227,20 eiro, 
no kuriem 4652,21 eiro ir Zivju fondam pieprasītais atbalsts, 
bet 574,99 eiro - Višķu pagasta pārvaldes līdzfi nansējums no 
licencētās makšķerēšanas ieņēmumiem.

Teksts: Inese Minova

 BIEDRĪBAS, NODIBINĀJUMI UN 
RELIĢISKĀS ORGANIZĀCIJAS 

VAR PIETEIKTIES PAŠVALDĪBAS 
FINANSĒJUMAM

No 1. marta stājas spēkā noteikumi par Augšdaugavas 
novada pašvaldības fi nansējuma piešķiršanu biedrību, 
nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalstam, kas 
apstiprināti 24. februārī Augšdaugavas novada domes sēdē.  

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Augšdaugavas novada 
pašvaldībā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi pašvaldības 
fi nansējuma saņemšanai, fi nansējuma piešķiršanas mērķi un 
uzdevumi, un kārtību, kādā veicama fi nansējuma piešķiršana 
un atskaitīšanās par piešķirtā fi nansējuma izlietojumu. 

Uz pašvaldības fi nansiālu atbalstu var pretendēt biedrības 
vai nodibinājumi, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta 
Augšdaugavas novadā vai kuru aktivitātes tiks īstenotas 
pašvaldības teritorijā un kas ar savu darbību sekmē pašvaldības 
autonomo funkciju īstenošanu, kā arī reliģiskās organizācijas 
(draudzes, reliģiskās savienības (baznīcas) un diecēzes), kuru 
juridiskā adrese ir reģistrēta Augšdaugavas novadā. 

Pašvaldības fi nansējums tiek piešķirts organizāciju 
atbalstam, lai tās var īstenot aktivitātes, kas veicina pašvaldības 
ilgtermiņa attīstības stratēģijas mērķus un attīstības 
programmas rīcības virzienus un uzdevumus, lai sekmētu 
nevalstiskā sektora un iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos 
Augšdaugavas novada attīstības, kultūras, izglītības, sociālo 
un citu jautājumu risināšanā, veicinātu brīvprātīgas iniciatīvas, 
iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanu un 
organizāciju darbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī lai 
veicinātu reliģisko organizāciju draudžu tradīciju saglabāšanu, 
saglabātu un atjaunotu Augšdaugavas novadā esošus kultūras 
un vēstures pieminekļus, un sakrālās būves.

Organizācijām līdz 1. aprīlim jāiesniedz pieteikums par 
kārtējam gadam lūgto pašvaldības fi nansējumu, pievienojot 
tam plānoto aktivitāšu izdevumu koptāmi. Pieteikumu var 

sūtīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz pasts@
augsdaugavasnovads.lv,  vai  pa pastu uz adresi - Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī, LV-5401 , vai personīgi iesniedzot Augšdaugavas 
novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Rīgas ielā 
2, Daugavpilī. Katrai organizācijai kārtējā gadā ir tiesības 
iesniegt tikai vienu pieteikumu.

Pieteikumu līdz kārtējā gada 1. maijam izskata un lēmumu 
par fi nansējuma piešķiršanu pieņem pašvaldības domes 
izveidotā Nevalstisko un reliģisko organizāciju pašvaldības 
līdzfi nansējuma piešķiršanas komisija, ņemot vērā vairākus 
kritērijus -  atbilstību pašvaldības ilgtermiņa mērķiem, 
rīcības virzieniem un uzdevumiem; ieguldījuma nozīmību 
Augšdaugavas novada attīstībā; plānoto aktivitāšu pienesumu 
Augšdaugavas novada iedzīvotājiem kopumā; citu piesaistīto 
fi nansējuma avotu un pašfi nansējuma apjomu un līdzšinējās 
darbības un sadarbības ar pašvaldību vērtējumu. 

Pašvaldības fi nansējums netiek piešķirts administrācijas 
un darbinieku atlīdzībai, pabalstiem vai citiem līdzīgiem 
maksājumiem privātpersonām, kā arī naudas sodu, līgumsodu 
vai kavējuma procentu samaksai, nekustamā īpašuma iegādei, 
politiskiem vai militāriem pasākumiem, jau īstenotu projektu 
un aktivitāšu izdevumu apmaksai. Tāpat uz pabalstu nevar 
pretendēt organizācijas, kurām ir nodokļu parādi vai nav 
iesniegts gada pārskats, kas savlaicīgi nav iesniegušas atskaiti 
par iepriekšējā gadā piešķirto pašvaldības fi nansējuma 
izlietojumu, kurām pasludināts maksātnespējas process, vai 
uzsākta likvidācija, ka arī ja pašvaldībai sniegtas nepatiesas 
ziņas.

Pašvaldības fi nansējuma izlietojuma atskaite jāiesniedz 
pēc aktivitāšu realizācijas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 
10. decembrim, uzrādot grāmatvedības attaisnojošos 
dokumentus un fotofi ksāciju par aktivitāšu īstenošanas gaitu.  

Noteikumus, pieteikuma, plānoto aktivitāšu izdevumu 
koptāmes un atskaites par fi nansējuma izlietojumu veidlapas 
var atrast pašvaldības mājaslapā www.augsdaugavasnovads.lv.

Teksts: Inese Minova

 APSTIPRINĀTI NOTEIKUMI PAR 
ILŪKSTES PILSĒTAS UN SUBATES 
PILSĒTAS IELU UZTURĒŠANAS UN 

LIETOŠANAS KĀRTĪBU
Augšdaugavas novada pašvaldībā ir pieņemti noteikumi “Par 

Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas 
kārtību”, kas nosaka vienotas ielu ikdienas uzturēšanas prasības 
abās novada pilsētās Ilūkstē un Subatē. 

Ielu uzturēšana notiek, pamatojoties uz ielu klasifi kāciju, 
satiksmes intensitāti, seguma tipu, tehnisko stāvokli, plānoto 
un pieejamo fi nansējumu un sociālekonomisko nozīmi. Ielu 
uzturēšanas klases tiek noteiktas vasaras sezonai (no 16.aprīļa līdz 
15.oktobrim) un ziemas sezonai (no 16.oktobra līdz 15.aprīlim). 
Ziemas sezonā ielas tiek tīrītas prioritārā secībā, pamatojoties 
uz ceļu klasēm. Noteikumi paredz, ka par nobrauktuves un 
īpašumam pieguļošās ietves uzturēšanu ir atbildīgs nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai tā pārvaldnieks.

Teksts: Inese Minova

 NOTEIKTS IENĀKUMU 
SLIEKSNIS, MAZNODROŠINĀTĀS 

MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSA 
SAŅEMŠANAI 

  Ir apstiprināti Augšdaugavas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi “Par maznodrošinātās 
mājsaimniecības statusa noteikšanu Augšdaugavas 
novada pašvaldībā”, kas nosaka mājsaimniecības vai 
atsevišķas personas mājsaimniecībā ienākumu slieksni, 
kuru nepārsniedzot, mājsaimniecība vai atsevišķa 
persona mājsaimniecībā tiek atzīta par maznodrošinātu.

  Mājsaimniecība vai atsevišķa persona mājsaimniecībā 
atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi 
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 327,00 euro 
pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
229,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

  Piešķiršanas kārtību nosaka un mājsaimniecības 

vai atsevišķas personas mājsaimniecībā ienākumu un 
materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātās statusam 
novērtē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā noteiktajā kārtībā.

  Sociālā dienesta lēmumu par mājsaimniecības 
vai atsevišķas personas atbilstību maznodrošinātās 
statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātās 
statusu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var 
apstrīdēt Augšdaugavas novada pašvaldības domē.

    Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku 
zaudē Daugavpils novada domes  un Ilūkstes novada 
domes saistošie noteikumi par maznodrošinātas  
mājsaimniecības ienākumu slieksni minētajās 
pašvaldībās.

Teksts: Inese Minova
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  IEDZĪVOTĀJUS AICINA PĀRBAUDĪT 
VAKCINĀCIJAS SERTIFIKĀTA 

DERĪGUMA TERMIŅU
No šī gada 15. februāra stājās spēkā Latvijas Republikas 

noteiktie Covid-19 vakcinācijas sertifi kāta derīguma 
termiņi, tāpēc Nacionālais veselības dienests (NVD) aicina 
iedzīvotājus neatlikt un jau šobrīd pārbaudīt sava vakcinācijas 
sertifi kāta derīguma termiņu, kā arī nepieciešamības gadījumā 
veikt balstvakcināciju.

Vakcinācijas sertifi kāta derīguma termiņu var aprēķināt, 
apskatot sertifi kātā pilnajā versijā (PDF formātā) norādīto 
“Vakcinācijas datumu” jeb datumu, kad tika saņemta 
pēdējā pote. Vakcinācijas sertifi kāts ir derīgs 9 mēnešus 
pēc primārās vakcinācijas kursa pabeigšanas, ja ir saņemtas 
Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty 
(Pfi zer-BioNTech) vakcīnas, savukārt, ja ir saņemta Janssen 
(Johnson&Johnson) vakcīna – 5 mēnešus. 

No 15. februāra, skenējot sertifi kātu QR kodus 
pakalpojumu saņemšanas vietās un citviet, derīgie sertifi kāti 
uzrādās zaļā krāsā, savukārt tie, kuriem beidzies derīguma 
termiņš – sarkanā, ar paziņojumu, ka sertifi kāts nav derīgs.

Ir gadījumi, kad vakcinācijas sertifi kātam nav noteikts 
derīguma termiņš un balstvakcīnas saņemšana nav 
obligāta. Piemēram, ja iedzīvotājs pārslimoja Covid-19 
un pēc tam saņēma divas vakcīnas devas. Informāciju par 

visiem gadījumiem un derīguma termiņiem iedzīvotāji 
var noskaidrot NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv 
sadaļā “Iedzīvotājiem” – “Digitālais Covid-19 sertifi kāts” 
– “Vakcinācijas sertifi kāta derīguma termiņš” vai zvanot uz 
informatīvo tālruni 8989.

Paziņojums par derīguma termiņu
Iedzīvotājiem pieslēdzoties tīmekļvietnē www.

covid19sertifi kats.lv, ir redzams paziņojums par vakcinācijas 
sertifi kāta derīguma termiņu, līdz ar to turpmāk šie aprēķini 
nebūs jāveic pašam. Paziņojums tiks atspoguļots mēnesi 
pirms derīguma termiņa beigām. Gadījumos, kad sertifi kāta 
derīguma termiņš būs beidzies, sertifi kāts būs redzams sadaļā 
“Neaktīvie sertifi kāti”.

Iedzīvotājiem, kuri ir veikuši balstvakcināciju, vai veikuši 
primārās vakcinācijas kursu un pārslimojuši Covid-19 (kas 
tika apstiprināts laboratoriski, veicot RNS testu) vai otrādi, 
tīmekļvietnē tiks atspoguļots paziņojums par to, ka ir pieejams 
jauns vakcinācijas sertifi kāts, kuru ir jāizmanto turpmāk. 

Jaunajos sertifi kātos saņemto pošu skaits būs norādīts 
atbilstoši vienotajai Eiropas Savienības numerācijai, kas ir 
stājusies spēkā no 1. februāra. Gadījumos, kad veikta primārā 
vakcinācija un pārslimots Covid-19 (vai otrādi), saņemto 
vakcīnu skaits sertifi kātā tiks noradīts kā “2/1” vai “3/1”. 
NVD skaidro, ka tā nav tehniska kļūda un par šādu datu 
atspoguļojumu iedzīvotajiem nav jāsatraucas. Sertifi kāts ir 
derīgs izmantošanai.

Jauns vakcinācijas sertifi kāts pēc balstvakcinācijas
Ja iedzīvotājs veic balstvakcināciju pret Covid-19, 

tīmekļvietnē www.covid19sertifi kats.lv ir pieejams jauns 
sertifi kāts ar jaunu QR kodu. Sertifi kātā ir norādīta 
informācija par kopumā saņemto vakcīnu skaitu (piemēram, 
3/3) un pēdējās devas saņemšanas datumu. Šim sertifi kātam 
nav noteikts derīguma termiņš un tas uzreiz ir derīgs 
izmantošanai. Vienlaikus jāņem vērā, ka vakcinācijas veicējs 
informāciju par jauno poti ievada sistēmā 48 stundu laikā. 

Iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties 
tīmekļvietnē, savu vakcinācijas sertifi kātu var saņemt, 
vēršoties pilsētu informācijas centros, valsts un pašvaldību 
vienotajos klientu apkalpošanas centros vai ārstniecības 
iestādē, kurā tika veikta vakcinācija.

Vairāk informācijas
• Vakcinācijas sertifi kāta pilnā versija (PDF formātā) ie-

dzīvotājiem ir pieejama, pieslēdzoties savam profi lam 
tīmekļvietnē www.covid19sertifi kats.lv.

• Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par vakcinācijas 
sertifi kāta derīguma termiņu ir pieejami NVD tīmekļ-
vietnes sadaļā “Vakcinācijas sertifi kāta derīguma ter-
miņš”.

• Rekomendācijas par balstvakcīnas saņemšanas laiku ir 
pieejamas infografi kā “Kad saņemt balstvakcīnu pret 
Covid-19?”.

Avots: Nacionālais veselības dienests 

 IEDZĪVOTAJIEM IR IESPĒJA 
VAKCINĒTIES PRET COVID-19 AR 

JAUNU VAKCĪNU
No šīs nedēļas iedzīvotājiem Latvijā ir iespēja vakcinēties 

pret Covid-19 ar Čehijas uzņēmumā “Novavax” ražotu 
vakcīnu Nuvaxovid, kas Eiropas Savienībā tika reģistrēta 
2021.gada decembrī. Precīza informācija par to, kurās 
ārstniecības iestādēs varēs saņemt vakcīnu Nuvaxovid, ir 
pieejama Veselības ministrijas mājas lapā, savukārt, par 
iespēju saņemt šo vakcīnu pie ģimenes ārstiem, interesentiem 
ir jāsazinās ar saviem ģimenes ārstiem.

Nuvaxovid ir piektā ES reģistrētā un ieteiktā vakcīna 
Covid-19 profi laksei. Šī ir olbaltumvielu daļiņu vakcīna, 
līdzīgas tehnoloģijas vakcīnas tiek izmantotas daudzus 
gadus un daudzās vakcīnās, kas tiek plaši lietotas sabiedrībā 
– piemēram, vakcīnās pret garo klepu, papilomas vīrusu 
un B hepatītu. Nuvaxovid satur adjuvantu - vielu, kas 
palīdz izveidot ilgstošu un labu imūno atbildi un mazināt 
vakcīnā izmantojamo antigēnu devu, tāpēc ar mazāku devu 
panākama tikpat laba imūnā atbilde un līdz ar to arī mazinātas 
iespējamās sagaidāmās reakcijas.

Nuvaxovid var saņemt iedzīvotāji vecumā no 18 
gadiem, starp pirmo un otro poti ir jāievēro trīs līdz 
četru nedēļu intervālu; jauno vakcīnu Imunizācijas valsts 
padome rekomendē arī balstvakcinācijas veikšanai gan 
pēc AstraZeneca vai Janssen vakcīnām, gan pēc Pfi zer un 

Moderna vakcīnām.
Pētījumos Nuvaxovid vakcīnas radītā aizsardzība ir vērtēta 

pret dažādiem vīrusa variantiem – Alfa, Beta, Delta, arī 
Omicron. Visos šajos gadījumos tika novērota laba imūnā 
aizsardzība. Pētījumi par aizsardzību pret Omikrona variantu 
pagaidām tikuši pētīti tikai laboratorijas apstākļos. Ir zināms, 
ka vakcīna cilvēkam sniegs aizsardzību no simptomātiskas 
saslimšanas ar Covid-19. Tas ir drošs un šobrīd vienīgais 
veids, kā iespējams būtiski mazināt cilvēkam tik bīstamo 
vidējo un smago saslimšanas gadījumu skaitu, tostarp nāves 
gadījumus. Personas var nebūt pilnībā aizsargātas līdz 7 
dienām pēc viņu otrās devas.

Nuvaxovid vakcīna satur pīķa proteīna paveidu, kas 
izstrādāts laboratorijā. Tā satur arī “adjuvantu”. Pēc vakcīnas 
ievadīšanas imūnsistēma atpazīst vakcīnā esošo proteīnu 
kā organismam nepiederošu un veido pret to dabīgās 
aizsardzības reakcijas – antivielas un T šūnas.

Ja vakcinētā persona vēlāk nonāks saskarē ar Covid-19 
vīrusu, imūnsistēma atpazīs uz vīrusa virsmas esošo 
pīķa proteīnu un būs gatava tam uzbrukt. Antivielas un 
imūnsistēmas šūnas kopā var aizsargāt pret Covid-19, 
nogalinot vīrusu, novēršot tā iekļūšanu organisma šūnās un 
iznīcinot infi cētās šūnas.

Divos galvenajos klīniskajos pētījumos konstatēts, ka 
Nuvaxovid efektīvi novērš Covid-19 personām no 18 gadu 
vecuma. Abos pētījumos kopā iekļauti vairāk nekā 45 000 
dalībnieku. Kopumā abu šo pētījumu rezultāti liecina par to, 

ka Nuvaxovid efektivitāte ir aptuveni 90%. Pētījumu laikā 
visbiežāk sastopams bija oriģinālais Covid-19 paveids, kā 
arī vīrusa alfa un beta paveidi. Pašlaik dati par Nuvaxovid 
efektivitāti pret citiem augsta riska vīrusa paveidiem, tostarp 
pret omikrona paveidu, ir ierobežoti.

Vakcinācija pret Covid-19 turpinās gan ģimenes ārstu 
praksēs, gan ārstniecības iestādēs, tiek veiktas izbraukuma 
vakcinācijas pašvaldībās un mājas vakcinācija senioriem un 
iedzīvotājiem, kuri medicīnisku iemeslu dēļ nevar pamest 
savu dzīvesvietu.

Pieteikties vakcinācijai var:
1. Vietnē www.manavakcina.lv, ja personai ir 

internetbankas pilnā versija un iespēja autentifi cēt sevi 
portālā www.latvija.lv, izvēloties sev ērtu vakcinācijas 
vietu, datumu un laiku.

2. Zvanot pa tālruni 8989, izvēloties sev ērtu 
vakcinācijas vietu, datumu un laiku.

3. Pie sava ģimenes ārsta.
Primārās vakcinācijas kursu uzsākuši 70.8% Latvijas 

iedzīvotāju, pabeiguši – 68.49%. Balstvakcināciju 
veikuši 25.88% Latvijas iedzīvotāju, senioru grupā 60+ 
balstvakcināciju veikuši  59% no tiem iedzīvotājiem, kuriem 
ir tiesības saņemt balstvakcīnu.

Nacionālā veselības dienesta
 Vakcinācijas projekta nodaļa

 APKOPOTAS IEDZĪVOTĀJU IDEJAS 
JAUNĀ AUGŠDAUGAVAS NOVADA 

ĢERBOŅA IZSTRĀDEI
Augšdaugavas novadā turpinās darbs pie jaunā novada 

ģerboņa izveides. Gada nogalē iedzīvotāji tika aicināti 
piedalīties aptaujā un izteikt savas domas par to, kādām 
vērtībām jābūt attēlotām jaunajā novada ģerbonī. 

Jāatgādina, ka, stājoties spēkā administratīvi teritoriālai 
reformai, kopš 2021. gada 1. jūlija darbu sācis jaunais 
Augšdaugavas novads, kurā apvienots Daugavpils novads un 
Ilūkstes novads (25 pagasti un 2 pilsētas). Līdz ar to spēku 
zaudējuši abu jaunajā novadā apvienoto pašvaldību ģerboņi.  

Augšdaugavas novada pašvaldība sākusi darbu pie vienota 
ģerboņa izveides, kas simboliski parāda jaunizveidotā novada 
kopējās vērtības.

Iedzīvotāji tika aicināti atbildēt uz vairākiem jautājumiem, 
paužot savu redzējumu par nozīmīgākajām personībām, 
notikumiem un vietām, kas raksturo Augšdaugavas novadu, 
par krāsām, simboliem, novada dabas un kultūras objektiem, 
kas iederētos ģerbonī. 

Kopumā saņemtas 56 anketas, tostarp deviņas Ilūkstes 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu zīmētās ģerboņa 
vizualizācijas. 

Aptaujā iedzīvotāji vairākkārt uzsvēruši dažādas vērtības 
un personības, kā Daugava un Daugavas loki, daba, Rainis, 
Slutišķu sādža un Stenders, uzsvars likts uz Latgales un Sēlijas 
tradīcijām. No krāsām visvairāk priekšroka dota zilajai un 
zaļajai krāsai. Iedzīvotāji pauž lepnumu par Sēlijas pauguriem 
un Latgales ezeriem, daudznacionālo novadu, bagātajām 
tradīcijām un par līdz galam neatklāto Sēlijas novadu. Viņi 
vēlas redzēt ģerbonī Daugavas simbolu, rakstu jostu, Latgalei 
un Sēlijai raksturīgus simbolus, zelta zirgu, kas ir simbols 
dižgaram Rainim, kā arī simbolizē bruņniecību, pils apsardzi, 
jo novads atrodas pie Latvijas robežas, turklāt Augšdaugavas 
novadā var apgūt zirgkopja profesiju. Kā ģerboņa vairoga 
pamata fons ieteikts  kāds tonis no Daugavpils novada 
tautastērpa brunčiem. 

Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne uzsver, ka pēc reformas Augšdaugavas novadā 
apvienoti divi vēsturiski novadi, kur katram līdz šim bijusi 
sava identitāte, simboli un vērtības. Saskaņā ar likumdošanu 
novads, iegūstot pēc apvienošanās jaunu nosaukumu, nevar 
izmantot kādu no apvienoto novadu ģerboņiem un ir jāveido 
jauns ar atšķirīgiem vai pārveidotiem apzīmējumiem un 
simboliem.

Novada ģerbonis ietver nozīmīgu reprezentatīvu un 
lokālpatriotisku funkciju, tas tiks pielietots kā novada 

atšķirības zīme vēstulēs, veidlapās, zīmogos, deputātu krūšu 
nozīmēs, vizītkartēs, iespieddarbos, pašvaldības atzinības 
un pateicības rakstos, pašvaldības informācijas kanālos, 
uzrakstos uz pašvaldības ēkām, ceļa zīmēm u.c.

Sabiedrības aptauja liecina, ka novada  iedzīvotāji vēlas 
redzēt ģerbonī elementus, kas palīdz nolasīt informāciju 
gan par Latgali, gan Sēliju. Ģerbonim jāatspoguļo kopējais 
vienotais novada tēls. 

I.Mukāne atzīst, ka aptaujas dalībnieki visbiežāk vēlas redzēt 
ģerboņa attēlā  dabas elementus – upi, Daugavu, Daugavas 
lokus, ozola lapas un tml., kas ir skaisti, bet Latvijas heraldikā 
ļoti bieži lietoti simboli. Tāpēc, izvēloties šos simbolus, 
jāmeklē heraldiskie risinājumi, kas ģerboņa elementu formas 
un izteiksmi atšķir no citiem un nepārprotami norāda uz 
Augšdaugavas novada identitāti.      

Šobrīd ir svarīgi izstrādāt ģerboņa koncepciju un izvēlēties 
simbolus, ņemot vērā arī iedzīvotāju viedokli. Nākamais solis 
būs novada identitātes zīmju un tēlu pārveidošana heraldikas 
valodā, ko veiks mākslinieks. 

Labāko ierosinājumu autori saņems pašvaldības piemiņas 
suvenīrus.  

Jāpiebilst, ka jaunā ģerboņa izstrāde neietekmē līdzšinējos 
pilsētu un pagastu ģerboņus. Tie paliek spēkā un ir izmantojami 
saskaņā ar līdzšinējiem saistošajiem noteikumiem.
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 DARBS ATROD DARĪTĀJU

Jau no mūsu vecvecākiem esam ielāgojuši kādu dzīves 
gudrību, proti, kājām vienmēr jābūt siltumā. Tāpēc siltas 
vilnas zeķes vēsā laikā vienmēr lieti noderēs. Par to 
pārliecināta Dubnas pagasta rokdarbniece Anita Drozdova, 
kura darina ļoti krāšņas vilnas zeķes jebkuram vecumam un 
gaumei. Rokdarbi ir kļuvuši par Anitas ikdienas nodarbi un 
vienīgo ienākumu avotu. Taču viņa darina ne tikai zeķes vien. 
Uz pasūtījumu top arī neparasti pinumi, kurus Anita izgatavo 
nevis no klūgām, bet no vecām avīzēm. 

Ar eksotisko virtuvi uz “tu”
“Man ļoti patīk adīt zeķes. Tās ir ļoti vajadzīgas, jo ātri 

nodilst. Ja tā ir zeķe, tad tai jābūt no vilnas un siltai,” saka 
rokdarbniece. Anita ada jau kopš skolas gadiem. Pirmās 
iemaņas ierādījusi mamma, kura tik veikli darbojusies ar 
adīkli, ka bijis grūti izsekot. Nopietnāk Anita pie adatām 
ķērusies, kad jau pašai bija ģimene. Arī saimniekot virtuvē 
Anitu iemācījusi mamma, kas savulaik bijusi godu saimniece. 
Ejot mammai palīgos, pamazām Anita visu iemācījusies un 
vēlāk pati klājusi galdus dažādos pasākumos. 

Anita agri izgājusi pie vīra, kļuva par mīlošu mammu trim 
dēliem un meitai. Kad bērni pabeidza skolu, visi četri devās 
pelnīt naudu uz Angliju un Īriju. Diemžēl vīrs pāragri bija 
aizgājis aizsaulē. Anita iekārtojās darbā kafejnīcā Daugavpilī. 
Nolēma paņemt mēnesi atvaļinājuma, lai varētu apciemot 
katru bērnu. Taču atvaļinājums ievilcies uz sešiem gadiem, jo 
arī pati Anita atrada darbu Anglijā. Dēls pamudinājis mammu 
izmēģināt, palīdzējis uzrakstīt CV. “Domāju – kāds tur darbs, 
man angļu valodas zināšanas ir nulle. Skolā mācījos vācu 
valodu,” saka Anita. Viņa jau posusies ceļā uz mājām, bet 
atnāca ziņa no darba devēja, ka pēc trim dienām jāierodas 
darbā. Taizemiešu-japāņu restorāns atradās citā pilsētā, kurp 
Anita brauca ar vilcienu. Atceroties savu pirmo braucienu, 
Anita izplūst smieklos. Valodas nezināšanas dēļ nevarējusi 
saprasties ar biļešu kontrolieri, kurš viņu izsēdinājis no 
vilciena ar visu biļeti. Izrādās, viņa bija iesēdusies nevis 
parastajā, bet pirmās klases vagonā. 

Sākumā Anita pieņemta darbā par trauku mazgātāju. Visa 
saziņa notikusi ar žestu palīdzību. Menedžeris indietis Dass 
bijis ļoti pretimnākošs, palīdzējis tikt galā ne tikai ar angļu 
valodu, bet arī ar taizemiešu un japāņu ēdienu nosaukumiem, 
pamudinājis Anitu ķerties pie pašas gatavošanas. Protams, 
arī te neizticis bez kurioziem, pārpratuma pēc sagatavojot 
pavisam citu ēdienu, taču viss uztverts ar humoru. Tā Anita 
iemācījusies gatavot dažādus eksotiskus ēdienus, tostarp suši. 
Anita veikli nosauc virkni nedzirdētu ēdienu nosaukumu un 
atzīst, ka labprāt vēl būtu strādājusi, ja vien atļautu veselība. 

Visu Anglijā nopelnīto naudu Anita ieguldīja savas mājas 
remontā Dubnā. Faktiski nācies pilnībā renovēt veco māju, 
sapirkt mēbeles, lai var izguldīt visus bērnus un mazbērnus, 
kas atbrauc ciemos. Anglija ar labi apguvusi angļu valodu. 

Anita atgriezusies mājās pirms pieciem gadiem, taču 
saikne ar Angliju palikusi - ik rītu viņa saņem uzmundrinošu 
īsziņu no bijušā kaimiņa šrilankieša Radas, ar kura ģimeni bija 
izveidojusies cieša draudzība. Pirms pāris gadiem Rada bija 
ieradies ciemos apskatīt Latgali un solījies te atbraukt ar visu 
ģimeni. 

No ārzemēm atgriezušies visi četri bērni, pat agrāk 
par mammu. Nevienam nekad nav bijusi doma tur palikt, 
taču ik pa laikam kāds aizbrauc papelnīt naudu. Ar saviem 
bērniem viņa lepojas un priecīga atklāj, ka martā pasaulē nāks 
desmitais mazbērns.

Avīžu klūgas
Greznās vilnas zeķes saliktas skaistos pītos grozos, kas 

no pirmā acu uzmetiena ir tradicionālie klūgu pinumi. Taču 
izrādās, grozi sapīti no papīra.  

Pirms daudziem gadiem Anita apmeklēja kursus lietišķās 
mākslas studijā “Pūpoli” Špoģu Mūzikas un mākslas skolā, kur 
apguva klūgu pīšanas pamatus un tehniku. Jau tad sapratusi, 
ka šis darbs ir ļoti smags, jo klūgu sagatavošana pati par sevi 
ir ļoti sarežģīta. Anita atradusi izeju – klūgu vietā izmantot 
papīru, kas ir vieglāk pieejams materiāls, turklāt slavējama ir 
pati doma par avīžu otrreizēju izmantošanu.  

Pats pīšanas process esot ļoti aizraujošs. Daudz laika 
paiet, griežot un tinot avīžu lapas dažāda izmēra rullīšos. 
Visam jābūt smuki gludam. Ja izstrādājumu vēlas tumšāku, 
izvēlas apdrukātu papīru, ar attēliem. Ja vajadzīgs balts 
grozs, tad jāiemanās avīzi satīt tā, lai ārpusē paliek baltā 
avīžlapas apmale. Satītās loksnes Anita ietonē ar akrila krāsu, 
tā nostiprina rullīšus un padara tos pakļāvīgus pīšanai. Kad 
grozs gatavs, to noklāj ar PVA līmi un visbeidzot ar akrila 

laku, kas darbiņu nostiprina. Šādus grozus esot viegli kopt un pat var mazgāt 
ar ūdeni. No žurnāliem sanāk krāsaini, raibi, avangardiski darbi, tos nevar 
krāsot. Īstās klūgas tiek izmantotas vien grozu rokturiem. 

Nelielam grozam 30 cm diametrā vajadzīgi vismaz 200 papīra rullīši, tās 
esot kādas 20 avīzes. Pinot grozus, Anita ne tikai izstudējusi dažādu avīžu 
saturu, bet arī novērtējusi, kurai ir vislabākais papīrs. “Griežot avīzes, izlasīts 
daudz vērtīga, pat 15 gadus vecās avīzēs – gan receptes un padomi, gan 
intervijas ar interesantiem cilvēkiem,” teic rokdarbniece. 

Anita veido visdažādākos darbus – grozus, paplātes, paliktņus, pat šūpuļus 
bērniem. Šādos grozos labi uzglabājas sīpoli un ķiploki. 

Ja kādam mājās mētājas nevajadzīgi avīžu krājumi, tos var droši atdot 
Anitai, kura no avīzēm izgatavos skaistus darbus.  

Tieši par savu neparasto aizraušanos Anita Drozdova pirms pāris gadiem 
Daugavpils novada konkursā „Saimnieks” ieguva speciālbalvu nominācijā 
“Radošākais amatnieks”.

Pašlaik pandēmijas dēļ nenotiek tirdziņi, tāpēc vienīgā iespēja rast pircējus 
saviem izstrādājumiem ir caur sociālajiem tīkliem. Vietnē Facebook  Anita 
izveidojusi lapu “Groziņu pasaule” , kur var aplūkot viņas darinājumus un 
sazināties ar pašu autori. 

Teksts, foto: Inese Minova

 AICINA PIEDALĪTIES 
AKORDEONISTU–SOLISTU 

KONKURSĀ 
“NAUJENE – 2022”

Naujenes Mūzikas un mākslas skola 
aicina piedalīties XIX starptautiskajā 
akordeonistu – solistu konkursā 
„Naujene – 2022″. Kā liecina 
iepriekšējo gadu pieredze, talantīgo 
akordeonistu sacensības ir ļoti 
populāras gan Latvijas, gan ārzemju 
mūzikas mācību iestāžu audzēkņu vidū.

Konkurss norisināsies aprīlī 
attālināti. Konkursa dalībniekiem 
līdz 4. aprīlim jāiesūta pieteikums 
ar videoieraksta linku uz YouTube 
platformu.   Video ierakstu 
noklausīšanās notiks laikā no 8. līdz 
11. aprīlim, bet konkursa rezultāti tiks 
apkopoti līdz 15. aprīlim. 

Konkursu rīko Naujenes Mūzikas 
un mākslas skola sadarbībā ar 
Augšdaugavas novada Kultūras 
pārvaldi ar mērķi atklāt jaunus, 
talantīgus izpildītājus, popularizējot 
akordeona spēli, veicināt jauno mūziķu 
profesionālās meistarības izaugsmi. 

Konkursa laureāti saņems I, II, III 
pakāpes Diplomu vai Atzinības rakstu, 
savukārt žūrija ar savu lēmumu var 
piešķirt trīs GRAND PRIX balvas.

Apbalvošanas ceremonija notiks 
aprīlī YouTube kanālā, iepriekš par 
to paziņojot dalībniekiem. Diplomi, 
Atzinības raksti tiks nosūtīti konkursa 
dalībniekiem pa pastu uz pieteikumā 
norādīto adresi. 

Dalībnieku pieteikumi jāiesniedz 
līdz 4. aprīlim, sūtot tos  uz Naujenes 
Mūzikas un mākslas skolas  e-pastu:
naujene_konkurss@inbox.lv.

JAUNIEŠI AICINĀTI 
PIEDALĪTIES JAUNATNES 

LOGOTIPA UN MOTO 
IZSTRĀDES KONKURSĀ

Ar mērķi izkopt Augšdaugavas 
jauniešu talantus un attīstīt 
jaunradi, veicināt jauniešu 
radošo darbību un iniciatīvu, 
interesi par Augšdaugavas 
novada jaunatnes darbu un 
izveidot vizuāli atpazīstamu tēlu 
Augšdaugavas novada jaunatnes 
darba popularizēšanai, novada 
jauniešiem tiek piedāvāta iespēja 
piedalīties jaunatnes logotipa un 
moto izstrādes konkursā!

Konkursa darbu iesniegšana 
norisinās no 22. februāra līdz 16. 
martam, darbu vērtēšana norisinās 
no 16. līdz 23. martam, un rezultāti 
tiks izsludināti 24. martā.

Iesniegt savus darbus konkursā 
var dalībnieki vecumā no 15 līdz 30 
gadiem ieskaitot. Darbus konkursā 
var iesniegt no 22. februāra līdz 
16.martam digitālā formātā (jpg vai 
pdf), sūtot uz  e-pastu: 
olesja.nikitina@augsdaugavasnovads.lv.

Informācija par konkursu un 
pieteikuma anketa ir atrodama 
pašvaldības mājaslapā:
www.augsdaugavasnovads.lv. 
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KONKURSS

KULTŪRA

■

■

Visu marta mēnesi Bebrenes pagasta kultūras nama 
skatlogos ir apskatāma bebrenieša Jāņa Bogdanova 
radiouztvērēju kolekcija “Senie radio aparāti”. Tā pārsteidz 
ar dažādību un neparasto vizuālo dizainu. Daļa no izstādē 
apskatāmajiem aparātiem vēl šodien spēj uztvert frekvences 
un atskaņot raidīto.

KONKURSS SKOLĒNIEM 
 “AUGŠDAUGAVAS NOVADA KULTŪRAS 

MANTOJUMA VĒRTĪBU IZPĒTE”
No 2022. gada 7. februāra līdz 2022. gada 31. maijam 

Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde aicina 7. – 12. 
klašu skolēnus piedalīties konkursā “Augšdaugavas 
novada kultūras mantojuma vērtību izpēte”. Konkursa 
mērķis ir vairot Augšdaugavas novada iedzīvotāju izpratni 
un zināšanas par sava novada bagāto kultūras mantojumu, 
saglabājot un popularizējot kultūrvēsturisko mantojumu un ar 
to saistītās nemateriālās un materiālās liecības, īpašu uzmanību 
pievēršot dzimtu stāstiem, vietējām tradīcijām un sadarbībai 
ar šo tradīciju kopējiem, lokālai vēsturei un dažādu novada 
vēsturisku faktu apzināšanai un izpētei. Pētniecības darbu 
var veikt  vairākos  virzienos: apzināt un izpētīt ievērojamus 
cilvēkus savā dzimtā, izzināt dažādus vēstures notikumus un 
apzināt no paaudzes paaudzē nodoto priekšmetu – dzimtas 
relikviju – stāstus. Ir vērts palūkoties sev apkārt, jo varbūt 
tieši jūsu dzimta glabā vēsturiskas liecības par kādu neizpētītu 
kultūras mantojumu savā vai kaimiņu sētā, dzimtajā ciemā, 
pagastā vai novadā.

Jāatzīmē, ka konkursā  ir aicināti piedalīties ne tikai 
Augšdaugavas novada skolēni, bet arī citu novadu skolēni, 
kuriem dzimtas vēsture ir saistīta ar Augšdaugavas novada 
teritoriju. Pieteikums konkursam ir jānosūta līdz 2022. gada  25. 
februārim uz e-pastu naujenesmuzejs@inbox.lv. Ar konkursa 
nolikumu un pieteikuma anketu var iepazīties Augšdaugavas 
novada un muzeju mājas lapās: augsdaugavasnovads.lv, 
naujenesmuzejs.lv, skrindumuzejs.lv un rainamaja.lv.

Konkursa darbu prezentācijas notiks 2022. gada maijā, 
bet noslēguma  sarīkojums  jūnijā (datums tiks precizēts). 
Uz konkursa noslēgumu un apbalvošanu tiks aicināti visi 
konkursa dalībnieki un konsultanti.  Pirmajiem 15 konkursa 
dalībniekiem, kuri būs saņēmuši lielāko punktu skaitu būs 
iespēja piedalīties trīs dienu nometnē Raiņa mājā Berķenelē, 
kura notiks 2022. gada 15.-17. jūnijā. 

Konkursa aktivitātes notiks gan zoom platformā, 
gan klātienē ievērojot konkrētajā brīdī spēkā esošās 
epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir 
iespējamas atkāpes no nolikuma, t.sk. noslēguma pasākuma 

atcelšana/pārcelšana, par ko tiks paziņots atsevišķi. 
Augšdaugavas novada kultūras pārvalde aicina visus 
interesentus piedalīties konkursā, izmantot iespēju lietderīgi 
pavadīt brīvo laiku, pašrealizēties, kā arī attīstīt pētniecības un 
prezentācijas prasmes.

Informāciju sagatavoja konkursa koordinatore, 
Naujenes Novadpētniecības muzeja direktore

  Evita Kusiņa-Koļesnika
Papildu informācija par konkursu un tā norisi pa tālr.: 

+371 65471321; +371 26532508

MARTĀ 
“ŠALLE LATVIJAI” 

PIESTĀS LĪKSNĀ
Laikā no 14. līdz 16. martam Līksnas pagastā piestās 

koprades projekts – adīšanas stafete “Šalle Latvijai”, kurā 
aicinātas piedalīties Līksnas un citu pagastu rokdarbnieces, lai 
ieadītu kopīgajā šallē savu unikālo fragmentu. 

Šo neparasto radošo akciju pērn novembrī aizsākusi 
bezpeļņas organizācija “Šalle Latvijai” ar mērķi gada laikā 
rokadīšanas un mašīnadīšanas tehnikā radīt unikālu adījumu 
– šalli, kas atspoguļotu visas Latvijas adītāju prasmes, katra 
novada individuālo krāsu un rakstu izpratni. Šāda aktivitāte 
arī vieno iedzīvotājus kopīgam mērķim, nodot adīšanas 
prasmes no paaudzes uz paaudzi, apzinoties un novērtējot 
katra ieguldījumu.

Šalles adīšana sākusies Rīgā ar Lielvārdes jostas fragmentu 
un pamazām apceļo visus Latvijas novadus, bet šoruden 
atgriezīsies Rīgā un tiks pabeigta ar vēl vienu Lielvārdes 
jostas fragmentu, kas ir gudrības un spēka avots mū ž ī gam 
Latvijas amatniecības prasmju turpinājumam. Gatavais 
unikāls meistardarbs vēlāk tiks nodots Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai.

Idejas autori atzīst, ka šalles stilistika tiek veidota atkarībā 
no katra individuālā adītāja redzējuma, no katra gada gājuma 
un paaudzes etnogrāfi skā vai mūsdienīgā skatupunkta. 
Šallē tiks apvienota gan prasmīgu roku izvēlēta krāsu un 
rakstu tehnika, gan mūsdienīgs adījums, gan arī  neveiklu un 
bē rniš ķ ī gu pirmo valdziņu tekstūra. Tādā veidā  caur atš ķ irī go 
katrā  indivīdā vēlas atrast kopējo un vienojošo.

Interesanti, ka kopā ar adījumu ceļo arī Latvijā darināts 
ādas albums, kurā katrs adītājs var ierakstīt datumu, kad 
adījums pie viņiem nonācis, kā arī novēlējumu Latvijai vai 
uzmundrināt nākamos adītājus.

Adītāji arī ieraksta, kāds raksts un krāsa tiks ieadīts kopējā 
šallē un kāda emocionālā, etnogrāfi skā vai cita nozīme ir 
izvēlētajam rakstam vai krāsai.

Adīšanas stafetes ietvaros katram adītājam ir atvēlētas 12 
stundas adīšanai un jānodod stafete nākošajam adītājam. 

Līksnas pagasta Kultūras nama direktore Sintija Giptere 
stāsta, ka vietējās rokdarbnieces aktīvi piesakās šai radošajai 
akcijai un dažas jau ķērušās pie darba, lai pagūtu noadīt 
nepieciešamo šalles fragmentu. 

Pieteikties dalībai akcija, var, zvanot uz tālruni 26065446 
Sintijai.  
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PERSONĪBA ■
MŪZIKA KĀ SIRDSLIETA 

MŪŽA GARUMĀ

Dzintars Ķīsis – ilggadīgs Ilūkstes mūzikas skolas 
direktors, pedagogs, pūtēju orķestru, vokālo ansambļu 
dibinātājs un vadītājs dzimis 1941. gada  15. maijā Rēzeknes 
rajona Dricānu pagastā. Pārkāpis savu 80. gadu slieksni, 
aizvien dzīvespriecīgs, ar lielu degsmi raksta jaunus 
skaņdarbus, spēlē dažādus instrumentus un vada Ilūkstes 
pilsētas pūtēju orķestri “Sēlija”.

Pēc 2. Pasaules kara, 1946. gadā, mazais Dzintars kopā 
ar vecākiem no Dricāniem  pārcēlās uz “Medņu” mājām 
Krustpils novada Variešu pagastā. Šeit Dzintars uzsāka 
savas skolas gaitas Medņu septiņgadīgajā pamatskolā. Pēc 
neilga laika vecāki nolēma atgriezties Dricānu pagastā, kur 
Dzintars turpināja mācības. 

Pēckara gadi nebija viegli, Dzintara vecākiem atkal nācās 
mainīt dzīvesvietu, un šoreiz ģimene devās uz Viļānu pusi. 
Dzintars apmeklēja Žogotu pamatskolu. Tēvs Staņislavs 
strādāja par sagādnieku Viļānos, mamma Apolonija bija 
prasmīga šuvēja. Ģimenē auga vēl divi bērni - Ilga un 
Osvalds. 

Jau no agras bērnības Dzintars iesaistījās spēlēt ģimenes 
ansamblī. Tēvs labi spēlēja vijoli un akordeonu, mamma - 
cītaru, Dzintars bija apguvis 12 basu akordeonu. Mācoties 
Viļānu vidusskolas 7. klasē, tēvs gadu vadāja Dzintaru 
uz  Rēzeknes mūzikas vidusskolu, kur viņu ievēroja 
kāds pedagogs no Rīgas E.Dārziņa mūzikas vidusskolas 
un piedāvāja mācīties šajā skolā un apgūt fagota spēli. 
Diemžēl Rīgā jaunais, topošais mūziķis saslima, mācības 
nācās pārtraukt un atgriezties Viļānos, arī finansiālais 
stāvoklis bija pasliktinājies. Viņu vilināja mūzika, tāpēc 
pēc vidusskolas absolvēšanas iestājies Daugavpils mūzikas 
vidusskolā, kur apguva kordiriģenta mākslu pie slavenās 
kordiriģentes Terēzijas Brokas un akordeona spēli. Studiju 
laika ticis iesaukts padomju armijā Kaļiņingradas apgabalā, 
kur dienēja radistos un izveidoja ansambli, daudz muzicēja 
un sportoju, ticis pārcelts uz desantniekiem un dabūjis lēkt 
ar izpletni. Toreiz armijā bija jādienē trīs gadi. 

Atgriezies no dienesta, Dzintars Ķīsis pabeidza 4. kursu 
Daugavpils mūzikas vidusskolā un tika nosūtīts strādāt 
uz Ilūksti. Sākumā bijis ļoti grūti atrast dzīvesvietu: “No 
Daugavpils Ilūkstē ieradās trīs jauni speciālisti - es, pianiste 
un akordeoniste. Abas kolēģes neprata latviešu valodu. 
Ilūkstes izpildkomitejas priekšsēdētājs V.Kaušelis tikai aiz 
tā, ka es pratu latviešu valodu, iecēla mani par Ilūkstes 
mūzikas skolas direktoru.”

1968. gadā Dzintars Ķīsis iestājās Latvijas PSR Mūzikas 
Konservatorijā  kordiriģentu specialitātē, mācījās pie 
pedagoga Gido Kokara, par kuru palicis daudz labu atmiņu. 
Diemžēl dabūjis nomācīties vien gadu, jo nepadevās 
vācu valoda. Dzintars Ķīsis atgriezās Ilūkstē. Tajā laikā 
Ilūkstes kultūras namā sāka organizēt dažādus orķestrus un 
ansambļus, Ilūkstē tika ļoti atbalstīta kultūra. 

Mūzikas skolas direktors aktīvi nodarbojās ar futbolu, 
spēlēja Ilūkstes futbola komandā. Viņš ļoti vēlējās iegūt 
augstāko muzikālo izglītību. 1975. gadā viņa futbola 
komandas biedrs Vladimirs Kučinskis, kas bija pārcēlies 
uz dzīvi Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburgā), zinot, ka 
draugs vēlas studēt augstskolā mūzikas jomā, Dzintaram 
atsūtīja “iestāšanos noteikumus” N.Krupskajas Ļeņingradas 
Kultūras institūtā. Bija milzīgs konkurss, pretendenti 

sabrauca no visas lielās Padomju Savienības. Dzintars 
Ķīsis nokārtojis visus eksāmenus un iestājies akadēmisko 
kordiriģentu fakultātē. Paralēli apguvu arī akordeonista 
specialitāti un bazūnes spēli. “Mūsu kursā bija ļoti labs koris. 
Iesaistījās arī topošie režisori, man sanāca kopā studēt ar 
slaveno ukraiņu izcelsmes krievu aktrisi Ludmilu Gurčenko. 
Viņai bija kolosāla balss, koncertos viņa bija izcila soliste.” 
Pabeidzis neklātienes studijas, Dzintars Ķīsis 1979. gadā 
iestājās Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā, neklātienē 
papildināja savas zināšanas kordiriģenta specialitātē, uzsvaru 
liekot uz bazūnes spēli. 

Strādājot par Ilūkstes mūzikas skolas direktoru, Dzintars 
Ķīsis Ilūkstē 60. gadu beigās izveidoja pirmo diksilenda 
ansambli. Tolaik bija liels atbalsts no Daugavpils rajona 
Kultūras pārvaldes. Sākās mūzikas skolu filiāļu atvēršana: 
“Jaunā paaudze nāca spēlēt ar prieku. Mums kā mūzikas 
skolas pedagogam bija obligāti jāvada kāds no pulciņiem, 
braucot apkārt pa vietējo pagastu skolām. Bija pašam 
obligāti jādzied korī, dziedāju pie Terēzijas Brokas 
Skolotāju korī “Latgale” Daugavpils rajona kultūras namā 
“Vārpa”. Ilūkstes pilsētas izpildkomiteja izgādāja koristiem 
brīvu vienu dienu, lai varētu braukt uz koncertiem, 
mēģinājumiem.” Ilūkstes mūzikas skolā tika atvērtas vijoles, 
čella, kokles, klavieru klases. Jaunajās mūzikas skolas filiālēs 
Subatē, Vecsalienā, Silenē, Špoģos, Kalupē bija pāri par 200 
bērniem. Ilūkstes mūzikas skolas direktors pāris reizes gadā 
apmeklēja visas piecas Ilūkstes mūzikas skolas filiāles, lai 
pieņemtu eksāmenus un pārskatītu filiāļu darbību.

Ikdienā strādājot Ilūkstes mūzikas skolā, Dzintaram 
Ķīsim patika pasniegt solfedžo nodarbības bērniem. Viņa 
“jājamzirdziņš” bija akordi, ķēdītes. Visi zināja - ja tiki pie 
Ķīša uz solfedžo, tad šis priekšmets tiks apgūts ļoti labi. 

Dzintars Ķīsis ar savu aktīvo darbošanos mūzikā un 
dziedot korī izbraukāja daudzas vietas toreizējā Padomju 
Savienībā, kā arī valstis ārpus tās – Bulgāriju, Vāciju u.c. 

60. gadu beigās viņš izveidoja jaunu pūtēju orķestri, kurā 
iesaistījās dalībnieki no iepriekšējā orķestra, kas bija pārstājis 
savu darbību. Bija arī jādod “PSRS laika nodevas”, orķestris 
spēlēja gan 1. un 9. Maija svētkos, gan  7. Novembra 
“Oktobra” svētkos, spēlējot maršus Ilūkstes ielās.

Sākotnēji orķestris saucās “Ilūkstes pilsētas mūzikas 
skolas orķestris”: “Man bija tāds uzstādījums, lai orķestrī 
spēlētu visi mūzikas skolas pedagogi kopā ar saviem 
audzēkņiem”. Atskatoties mazliet pagātnē, Ilūkstes pilsētai 
savs orķestris bijis kopš 20. gadsimta 20. desmitajiem 
gadiem, un tajā spēlēja pārsvarā biedrības “Ilūkstes 
brīvprātīgie ugunsdzēsēji” pūtēji.

Laika posmā no 20. gadsimta 60. desmitajiem gadiem 
līdz 21. gadsimta sākumam Dzintars Ķīsis ir izveidojis 
vairākus pūtēju orķestrus, piemēram, “Zemgale” un 
“Sēlija”. Orķestri ir uzstājušies Lietuvā, Baltkrievijā, arī 
Krievijā. Viņš atceras kādu komisku atgadījumu, kad ar 
diksilendu koncertējuši Lietuvā 3000 skatītāju priekšā, 
kas bijis negaidīts pārsteigums. “Mums bija sagatavots 
aranžējums dziesmai “Kur tu teci, gailīti...?” Kaut ko jau 
bijām samēģinājuši - nospēlē trompete, nospēlē klarnete, 
man bazūnei solo - es vālēju vaļā un pēkšņi aizmirstu 
savu spēlējamo, tāds satraukums, neko darīt, spēlēju jau 
improvizējot, nevaru apstāties, uz mani jau noskatās caur 
brillēm ansambļa vadītājs Eduards Draško, es tik turpinu 
improvizēt, pēkšņi atceros savu partiju, jau spēlēju pa 
notīm, tiku līdz kādai 32. taktij, vai pat 64, mana bazūne tik 
rauj, vadītājs jau norauj brilles, un es sapratu, ka jāapstājas, 
skaņdarbs lēnām skaisti tika nobeigts, un neviens neko 
nesaprata, nepamanīja mūsu “aizķeršanos”,” smejoties 
atceras Dzintars Ķīsis. 

Kādreiz Ilūkstes kultūras namā notika daudzi pasākumi 
un deju vakari, cilvēki tos apmeklēja labprāt. Daudziem 
mūziķiem un arī pasākumu apmeklētājiem pati tuvākā 
bija estrādes mūzika – Raimonda Paula, Jāņa Sildega, 
Ulda Stabulnieka dziesmas un skaņdarbi. “Tikai mums 
kultūrniekiem švaki maksāja, es Ilūkstes skolas direktors 
saņēmu tikai 65 rubļus mēnesī. Lai  izdzīvotu, papildus 
izveidoju pūtēju orķestri Dvietē un vīru vokālo ansambli, 
bijušajā kolhozā “Zemgale” izveidoju vēl vienu vīru 
ansambli 12 vīru sastāvā. Dabūjām 1. vietu Daugavpils 
rajonā. Darbs aizņēma daudz laika, arī brīvdienās un svētku 
dienās bija jādodas izbraukumu koncertos.”

Kad Ilūkstes mūzikas skola pārcēlās uz Ilūkstes Jezuīta 
klostera telpām 60. gadu beigās, bijis vairāk telpu, biezas 
sienas, instrumenti turēja labu skanējumu, vienīgi skaņas gāja 
caur durvīm. 90. gadu sākumā no Ilūkstes Jezuītu  klostera 
ēkas mūzikas skola tika pārcelta uz bijušo celtniecības 
kantora ēku, kas bija pielāgota skolas vajadzībām. Visi skolas 
saviesīgie pasākumi – lielie mēģinājumi, koncerti, izlaidumi 
notika Ilūkstes kultūras namā, jo skolai savas zāles nebija.  

Mūziķi priecē bērnu attieksme pret mūziku un mākslu, 
bērni labprāt nāca uz ansambļu mēģinājumiem, kas sniedza 
gandarījumu un prieku. Joprojām pašam bija tuvs sports, 
bijis Ilūkstes pilsētas čempions galda tenisā, sportojis 
vairākos sporta veidos. Kad Ilūkstes mūzikas skola atradās 
Ilūkstes Jezuītu klostera telpās, audzēkņi uz mūzikas skolu 
brauca no daudzām Ilūkstes apkārtnes vietām. Lai viņus 
nodarbinātu brīvajā laikā, nopircis galda tenisu, ko bērni 
spēlēja starpbrīžos ar norunu, ka viņi mācīsies. 

Dzintaram Ķīsim bijis arī kāds gados vecāks audzēknis, 
orķestra “Zemgale” šoferis Ildifons Butkevičs, kurš izteica 
vēlmi mācīties un braucienu brīvajos brīžos apguva tubas 
spēli. Viņam tagad ir 88 gadi. 

Dzintars Ķīsis Ilūkstes mūzikas skolā nostrādāja par 
direktoru un pedagogu no  1966. līdz 2001. gadam, 60. gadu 
vecumā devās pensijā. 

“Lai tie mani mīļie muzikanti, kuri tagad cērt to 
ceļu, lai nekad nepamestu mūzikas lauciņu, lai viņi 
darbotos, neskatoties uz dažādiem dzīves apstākļiem, 
kas mūs piemeklē. Lai orķestrantiem visu laiku labi 
skanētu instrumenti, lai visiem būtu stipra veselība 
un būtu iespēja nākt klātienē mācīties un spēlēt. Lai 
jaunajiem mūziķiem mūzika būtu sirdslieta, lai tas būtu 
kā aicinājums darīt un  kādreiz, ar laiku veidot savus 
orķestrus un  ansambļus!” novēl Dzintars Ķīsis.

Teksts, foto: Aija Piļka
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KULTŪRA■
 SVEČU DIENĀ 

DAUDZ JĀĒD UN JĀSMEJAS

Kopš sendienām 2. februārī tiek svinēta Sveču 
diena, domājot par drīzo pavasara un gaismas 
tuvošanos. Šajā dienā latvieši lēja sveces no aitu 
taukiem vai vaska, gāja rotaļās, dziedāja, pareģoja laiku 
un klāja bagātīgu galdu. Arī Raiņa mājā Berķenelē šajā 
dienā tika pieminētas senču tradīcijas ar rotaļām, sveču 
liešanu un putras vārīšanu. 

Raiņa mājas saimniece Inese Bērziņa atzīst, ka 
pērn atklātajā seno amatu darbnīcā “Klēts” nolemts 
ieskatīties tradicionālajā mākslā un svinēt ar gadskārtu 
ieražām saistītos svētkus, atceroties senos ticējumus 
un paražas, tādejādi ceļot saulītē kultūrvēsturisko 
mantojumu.

Par godu šiem svētkiem “Klētī” izveidota plaša 
svečturu un sveču izstāde, kurai eksponāti sarūpēti 
no dažādām privātam kolekcijām. Turpat var aplūkot 
arī dvieļu izstādi, kur godā celti linu dvieļi ar skaistu 
mežģīņu apdari. 

Sveču liešana šajā dienā vienmēr bijusi galvenā 
aktivitāte, jo latvieši ticēja, ka tieši šajā dienā lietās 
sveces deg visgaišāk un visilgāk. Turklāt ticējumi vēsta, 
ka sveču lējējs nedrīkst būt dusmīgs, citādi sveces 
degs ar tumšu liesmu un sprakšķot. Berķenelē notika 
sveču liešanas meistarklase, kuras laikā Krāslavas 
novada zemnieku saimniecības “Kurmīši” īpašnieks 
Ivars Geiba klātesošos iepazīstināja ar dažādām sveču 
liešanas tehnikām un palīdzēja ikvienam tikt pie savas 
pašdarinātas sveces. Ivars sveču liešanu apguvis jau 
bērnībā, pārkausējot parafīna sveču galus un lejot 
sveces no vectēva palienētās stikla glāzēs. “Vienmēr 
bija dūmi un baltie griesti ar laiku palika melni, jo 
parafīns ir naftas pārstrādes produkts,” atceras Ivars 
Geiba. Jau krietni vēlāk viņš pats apguvis sveču liešanas 
mākslu un izmanto īstu bišu vasku, pielietojot vairākas 
metodes.  Visvienkāršākā esot aizgūta no seniem 
laikiem, proti, degļi vairākkārt tiek iemērkti izkausētā 
vaskā, kamēr ap tiem izveidojas bieza vaska kārta. Jau 
vēlāk parādījās dažādu veidu silikona fi rmiņas, kurās 
ielej kausētu vasku, ļauj atdzist un tad izloba gatavu 
fi gūriņu.  

Neatņemama Sveču dienas daļa ir mielošanās. Inese 
Bērziņa stāsta, ka Sveču dienā ir daudz jāēd, jādzer alus, 
daudz jāsmejas, jādzied un jābūt jautram. Meitām jāēd 
dzērvenes, lai būtu sārti vaigi. Tad gads būs jautrs un 
pats cilvēks – skaists. “Sveču dienā noteikti jābaro kaķi, 
jo šajā dienā tie neredz peles un var palikt neēduši,” 
jautri teic namamāte. Viņa arī pamāca, ka Sveču dienā 
jāsarūpē no meža pamatīga bunte ar pīlādžu žagariem, 
lai pavasarī pa zaram iespraustu kurmju rakumos un 
aizbaidītu no dārza šos nelūgtos viesus. 

Par gardu maltīti šajā pasākumā parūpējās Ilūkstes 
saimniece Indra Madarniece, kura uz ugunskura bija 
pagatavojusi balto skrotēto putraimu putru ar gardām 
piedevām. Kulināro mantojumu Indra aizguvusi no 
savām vecmāmiņām, kuru pierakstos ielūkojas ikdienā, 
pārsteidzot savu saimi un ciemiņus ar gardām lietām, 
tostarp gana eksotiskām, kā asinsdesa, galvas siers 
un ābolu siers. Arī visi trīs Indras dēli iemācījušies 
saimniekot virtuvē. Indra atmin, ka viņas vārda dienu, 
kas iekrīt 1. februārī, ģimenē allaž svinējuši Sveču dienā, 
kad galdā tika likta putra. “Tolaik cilvēkiem laukos 
nebija tik liela rocība, toties bija izdoma un prasmes, 
tāpēc galds bija bagātīgi klāts,” atceras saimniece. Viņa 
pasniedza putru ar divu veidu aizdaru – sēņu un speķa 
mērces ar sīpoliem. No bērnības Indra atmin arī saldās 
putras, ko pasniedza ar sīrupa savārītiem āboliem un 
bumbieriem, tas bijis liels našķis bērniem, kuriem 
kārojās kāds saldums. Jāteic, ka ikdienā, strādājot par 
teritorijas apsaimniekošanas vecāko speciālisti Ilūkstes 
pilsētā, Indra uzrauga pilsētas skvērus, puķu dobes, 
ceļa zīmes, pilsētas kapus, bērnu rotaļu laukumus un 
daudzas citas lietas, rūpējas par pilsētas ziedošo rotu, 
bet brīvajā laikā vada vietējo amatieru teātri, darbojas 
kā pirtniece un dara daudzas citas radošas lietas.  

Senāk Sveču dienā arī pareģoja laiku. Ja šajā dienā 
snieg vai putina, gaidāma silta un lietaina vasara; ja 
skaidrs laiks – sausa. Ja Sveču dienā silts laiks, būs 
agrs pavasaris, bet ja aizputināti ceļi, būs lieli pavasara 
plūdi.

Inese Bērziņa aicināja visus klātesošos šajā dienā 

izkustēties, izpriecāties, apgūt jaunas prasmes un 
galvenais – baudīt kopā būšanas prieku, kas ieilgušajā 
pandēmijā ir īpašs ieguvums. 

Teksts: Inese Minova
Foto: Dainis Bitiņš

Ivars Geiba klātesošos iepazīstina ar dažādām sveču liešanas tehnikām

Gardā mielasta laikā tika minētas arī mīklas

Ilūkstietes Indras Madarnieces gatavotā balto skrotēto putraimu putra
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KULTŪRA  ■
 AUDĒJU 

KOSMISKAIS RADOŠUMS 
NAUJENĒ

14. februārī Naujenes kultūras centrā atklāta 
biedrības „RAXTU SĒTA” tekstilmākslas izstāde 
„…Starpgalaktiku… un starp mums…”, kurā 
apskatāmi Olgas Kuzminas un Intas Uškānes darbi, 
kas tapuši kā dāvana pašām sev un biedrībai piecu 
gadu pastāvēšanas jubilejā.  

„Šajā pandēmijas laikā cilvēks brīžiem jūtas kā 
nonācis bezsvara stāvoklī vai pat pilnīgā vakuumā, 
tāpēc kosmosa tēma, manuprāt, ir ļoti piemērota šī 
brīža realitātei,” stāsta Olga. Izstāde ir mēģinājums 
radīt kaut ko nebijuši neparastu un parādīt, ka ar 
tradicionālām metodēm var izveidot arī kaut ko 
netradicionālu. “Nesen ar Intu sapratām, ka apmēram 
deviņus mēnešus abas dzīvojām „savā kosmosā”. 
Beidzot esam gatavas to parādīt arī citiem.” Inta 
Uškāne atzīstas, ka izstādes ideja un tēma esot 
diezgan ātri izkristalizējusies, taču nosaukums 
tik ātri rokās nedevās: “Tika sarīkota pat neliela 
nosaukumu prāta vētra radu un draugu lokā. Beigās 
uzvarēja mana dēla Matīsa piedāvātais nosaukums, 
kas vienlaicīgi mūs aizved starpgalaktiku telpā un 
tajā pašā laikā saglabā cilvēciskās attiecības”.

Kosmiskas domas un idejas 2021. gadā virmoja 
ne tikai Naujenes, bet arī Višķu pusē, tāpēc izstādē 
var redzēt arī Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu darbus no netradicionālās modes skates 
kolekcijas „Kosmoss. Planētas. Visums”. Tos 
izstādei sarūpēja mākslas skolas pasniedzēji Valdis 
Grebežs un Anita Jasinska. Lai arī pērn pandēmijas 
dēļ modes skate izpalika, taču audzēkņu veikums 
nepalika nepamanīts un rotā abu rokdarbnieču 
kosmisko izstādi.   

Atbalstu izstādes rīkošanā sniedza arī Daugavpils 
dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” 
direktore Inguna Kokina un Augšdaugavas novada 
māksliniece Olga Gžibovska.

“Kosmosā nav ne ziemas un rudens, ne vasaras 
un ne pavasara, nav ne rīta, ne vakara, tāpēc esam 
radījušas īpašu telpu, kur aicinām ikvienu pabūt, 
meditēt, sajusties bezsvara stāvoklī un paklausīties 
mūziku,” teic Olga. Izstādes galvenie eksponāti ir 
Olgas un Intas austie darbi, kuros no dažādu krāsu 
materiāliem ieausti vien pašām autorēm zināmi 
noslēpumaini raksti – vēstis no kosmosa. Fona 
skan pieklusināta kosmiska mūzika un fragmenti 
no Antuāna de Sent-Ekziperī grāmatas “Mazais 
Princis”, kas rada īpašu atmosfēru un vēlmi ieslīgt 
gaisīgajā pufā un nedaudz aizmirsties. 

Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes 
vadītāja Inara Mukāne, sveicot autores, uzsvēra, ka 
tas ir darbs, kas ceļ personību spārnos. 

Ikdienā Inta un Olga veido kultūras dzīvi novadā, 
bet savu brīvo laiku pavada, klabinot vecās stelles 
un darinot neparastus lupatu grīdceliņus. Aušanas 
prasmes viņas apguvušas pirms dažiem gadiem 
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules 
skola” organizētajos kursos pie tekstilmākslinieces 
Dignas Gordijenko. Izveidojušas biedrību “Raxtu 
sēta”, kas apvieno tos, kam aušana ir sirdslieta. Pērn 
biedrībai apritēja piecu gadu jubileja. 

Pa šiem gadiem tapis daudz darbu, kurus varēja 
aplūkot dažādās izstādēs. Olga atzīst, ka jau ir 
ideja nākamajam radošajam projektam, taču vajag 
nedaudz ievilkt elpu, iekams atkal sēsties pie stellēm, 
jo to var atļauties tikai retajos brīvajos brīžos.   

“Daudzi jautā, vai var uzaust jebko. Mēs sakām, 
ka pēc kosmosa noteikti var,” smejas Olga. “Var 
visu, ja vien grib, bet mums tā gribēšana ir ļoti liela, 
vienīgi laika nepietiek.”

Izstāde apskatāma līdz 15. martam, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 654-74268.

Ieeja izstāžu telpā tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 
sertifikātu. Apmeklējot pasākumu, obligāti jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments (ID karte vai 
pase) un jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās 
prasības.

Teksts, foto: Inese Minova

Izstādes autores - Olga Kuzmina un Inta Uškāne

Biedrības „RAXTU SĒTA” tekstilmākslas izstāde „…Starpgalaktiku… un starp mums…”
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■  PIEMIŅAS PASĀKUMS

PIEMIŅAS PASĀKUMS 
SĀRTENES KAPOS PAR 

GODU PIRMS 100 GADIEM 
KRITUŠAJIEM LIETUVAS 

KARAVĪRIEM
14. februārī Sārtenes kapos notika 

piemiņas pasākums, kurā piedalījās 
Augšdaugavas novada un Lietuvas pārstāvju 
kopīgā tikšanās. Pasākuma laikā tika pieminēti 
vairāk nekā 100 gadus veci notikumi, kas 
norisinājās šajā apkārtnē, kad notika gan 
lietuviešu, gan latviešu Brīvības cīņas. 
Lietuviešu karavīri cīņās pret boļševikiem 
bija nonākuši praktiski līdz Daugavai. Cīņas 
bijušas diezgan sīvas, un lietuvieši zaudēja ap 
4000 karavīru. Daļa no tiem ir apglabāti šajos 
kapos.

“Jāpateicas tiem, kas gājuši bojā, par 
mūsu kopīgu brīvu nākotni. Arī pašlaik mūsu 
karavīri stāv sardzē gan Lietuvā, gan Latvijā 
par to, lai mēs varētu būt brīvi,” klātesošos 
sveica Augšdaugavas novada domes 
priekšsēdētājs A. Kucins.

“Tā ir mūsu vēsture. Mēs atdodam godu 
tiem karavīriem, kas krita par Lietuvas 
neatkarību. Padomju laikā kapavieta tika 
aizmirsta. Tikai pēc neatkarības atjaunošanas 
katru gadu atsākām braukt šeit ik gadu, lai 
atdotu godu kritušiem, arī remontējam 
kapavietas. Pateicos Latvijas pusei par 
sadarbību. Jebkādi jautājumi, kas attiecas 
uz kapavietu apsaimniekošanu vai remontu, 
tiek kopīgiem spēkiem risināti,” teic Roķišķu 
rajona pašvaldības vadītāja padomnieks 
Vitauts Saulis.

6,5 m augstais piemineklis celts 1932. 
gadā par Lietuvas valsts līdzekļiem, 
pieminekli vainago jaunavas figūra — 
Lietuvas simbols, kas tur rokās plāksni 
ar Sv. Jura bareljefu, pie tās kājām kritis 
karavīrs ar šauteni blakus. Apakšā centrā 
krustā sistā Kristus tēls. Pieminekli veidoja 
lietuviešu skulptors Stasis Stanišauskas. 
Uz tā ir redzams uzraksts: “Lietuvas 
kritušiem karavīriem.” Un tālāk lietuviešu 
valodā: “Ceļiniek, pasaki Lietuvai, ka mēs 
kritām, Tēviju aizstāvēdami.”

Lietuvas karavīru kapu brīvprātīgās 
apvienības priekšsēdētāja Rimante 
Narvaišiene stāsta: “Apkārtesošie krusti ir 
imitācija. Savulaik tie tika atjaunoti, bet zem 
tiem nav apglabātu karavīru, tikai pie pašas 
pirmās kapavietas ar krustu. Vēl pirmskara 
gados aktīvisti centās atrast bojāgājušo pīšļus. 
Pie krustiem ir plāksnes ar vārdiem, bet, kur 
atrodas viņu atdusas vietas, neviens nezina. 
Varbūt šeit, varbūt kaut kur apkārtējos 
pagastos, jo cīņu vietas gāja līdz pat Daugavai, 
un lielu daļu karavīru tā arī neatrada.”

Piemiņas pasākumu noslēdza kopīgs 
aizlūgums par kritušo dvēselēm.

Vēsturisks konteksts
Kā vēstī Latvijas vēstneša 1998. gada 13. 

februāra raksts (Nr. 38/39 Mēs visi Baltijā):
“Kopkapi Eglainē (agrāk Lašu pagasts) 

lietuviešu cīnītājiem sakārtoti 1931. un 1932. 
gadā, tad arī uzbūvēts piemineklis. Par to 
laikrakstā “Jaunākās Ziņas” plašāk pastāstījis 
Lietuvas militārpārstāvis Rīgā pulkvedis 
Jakutis. 1932. gada 29. septembrī: 1919. un 
1920. gadā mūsu karaspēks, atspiezdams 
lieliniekus, sasniedza Daugavas krastus. Šis 
Latvijas stūrītis ir bagātīgi slacīts Lietuvas 
dēlu asinīm. Cīnoties plecu pie pleca ar latvju 
partizāniem, še krituši ap 30 un ievainoti 
ap 120 Panevēžas grupas karavīru. Arī 
daudzi Ukmerģes grupas karavīri nolikuši 
savas galvas Daugavpils, Grīvas, Kalkūnes 
apkaimē.

1929. gadā mūsu Brāļu kapu komitejas 
priekšsēdētājs pulkvežleitnants Augustausks, 

toreizējā Latvijas militārpārstāvja pulkveža 
Indāna pavadīts, apmeklēja bijušās cīņu vietas 
Latvijā un ar vietējo iedzīvotāju palīdzību 
atrada aizmirstos varoņu kapus.

1931. gada jūnijā komitejas sekretārs 
kapteinis Jakšts pa mežiem un laukiem savāca 
30 brīvības cīnītāju trūdus. Vairums ģindeņu 
bija bez šķirstiem. Dažu ģindeņu kauli bija 
sadragāti. Pēc iedzīvotāju nostāstiem lielinieki 
1919. gadā Lašu pagastā sagūstījuši ievainotu 
lietuvju kareivi un nosituši ar akmeņiem. Arī 
viņa trūdus uzgāja zem akmeņu kaudzes.

Kritušo atbrīvotāju trūdus savāca lielā 
šķirstā, un 19. jūnijā Lašu kapsētā notika 
klusas bēres. Sēru ceremoniju izpildīja 
prāvests Stuļģinskis, kura runu asarām acīs 
noklausījās pulciņš lietuvju. Svaigo kapu 
vietējās lietuvju jaunavas appušķoja lauku 
puķu vaiņagiem. Šovasar Lietuvas Brāļu kapu 
komiteja sekretārs un tēlnieks Stanišausks 
trijās nedēļās uzcēla varoņpieminekli Lašu 
kapsētā.”
Pirmajā pasaules karā kritušā lietuviešu 

karavīra kaps Sventes pagastā
Tajā ir apbedīts Latvijas Atbrīvošanās 

karā kritis Lietuvas armijas karavīrs. 1931. 
gada jūnijā Lietuvas Karavīru kapu kopšanas 
komisija uz kapa uzstādīja tipveida betona 
krustu, kurā iegravēts kritušā vārds un nāves 
datums.

Kaps atrodas Sventes katoļu baznīcas 
dārzā uz dienvidiem no baznīcas pie mūra 
sētas. Kapu iezīmē ar lietām cementa 
apmalītēm norobežots taisnstūrveida 
laukums, pildīts ar sīkām šķembām. Virs 
tām taisnstūrveida lieta cementa plāksne ar 
krustu virsū. Austrumu galā kapa plāksne un 
balti krāsots metāla krusts. Sventes kapos ir 
vairāki lietuviešu karavīru apbedījumi, kādēļ 
šis apbedīts pie baznīcas, ziņu nav.
Asas cīņas Pirmā pasaules kara izskaņā

Latvijas Valsts portāls (2015. gada 18. 
septembrī; Autors: Dr.hist., profesors Ēriks 
Jēkabsons):

“Lietuvas armija 1919. gadā karoja 
Ilūkstes apriņķa teritorijā. Augusta beigās 
aktuāls kļuva jautājums par Daugavpils 
un apriņķa turpmāko piederību, par ko 
tika uzsāktas sarunas jau Parīzes Miera 
konferencē. Lietuvas armija jau jūlijā bija ar 
kaujām iegājusi bijušās Kurzemes guberņas 
Ilūkstes apriņķī, bet augusta beigās (29.
augustā) ieņēma Ilūksti un uz laiku arī 
Grīvu. Kaujās piedalījās arī Lietuvas 
armijas atsevišķās (vēlāk – otrās) brigādes 
Speciālā Mariampoles bataljona sastāvā 
esošā 1. baltkrievu rota, kas 28. augustā 
durkļu cīņā pie Šēderes muižas zaudēja 
vienu kritušu virsnieku un četrus karavīrus. 
Daudz kritušo bija arī lietuviešu vienībās. 
Latvijas valdība šajā laikā bija informēta 
par lietuviešu teritoriālajām pretenzijām 
pat uz Daugavpili. Kārlis Ulmanis Lietuvas 
tirdzniecības un rūpniecības ministram 
Jonam Šimkum Rīgā skaidri lika noprast, ka 
nevēlas, lai lietuvieši ieņemtu Daugavpili. 
Kaujās no 30.augusta līdz 4.septembrim 
latviešu sarkanie strēlnieki un igauņu brigāde 
nepieļāva poļu un lietuviešu pārcelšanos uz 
Daugavas labo krastu un noturēja priekštilta 
nocietinājumus Grīvā. Sarkanajiem latviešu 
strēlniekiem pat izdevās padzīt lietuviešus no 
viņu 1. septembrī ieņemtajiem Kalkūniem, 
taču drīz latviešus no turienes atspieda poļu 
pārspēks. Jau augustā Lietuva pieprasīja 
atzīt par tai piederošu Ilūkstes apriņķa daļu 
līdz līnijai 5 kilometrus uz ziemeļiem no 
Ilūkstes–Eglaines–Subates ceļa. Nesaskaņas 
sākās septembrī. 23. septembrī Aknīstē tikās 
Ilūkstes un Rokišķu apriņķa priekšnieki un 
militāriestāžu pārstāvji. Tikšanās beidzās bez 
rezultātiem, jo lietuvieši vēlējās, lai Latvijas 

iestādes iespaidotu iedzīvotājus pakļauties 
Lietuvas iestāžu rīkojumiem. Savukārt 26. 
septembrī Ilūkstes apriņķa priekšnieks devās 
uz Lašu, Stelles un Sventes pagastu, lai dotu 
rīkojumu organizēt pašvaldības. Uzdevums 
palika neizpildīts, jo Stelles pagastā viņš 
sastapās ar Lietuvas Zarasu apriņķa 
priekšnieku, kurš bija tur ieradies tādā 
pašā nolūkā. 1919. gada beigās Rīgā notika 
slepenas latviešu un poļu virspavēlniecību 
pārstāvju sarunas, kas beidzās ar militārās 
sadarbības līguma parakstīšanu. Saskaņā 
ar to 1920. gada 3. janvārī Dienvidlatgalē 
sākās kopējs uzbrukums, kura rezultātā 
līdz mēneša beigām no lieliniekiem tika 
atbrīvota visa Latvija. Tomēr Lietuvas 
armijas vadība, analizējot operatīvo stāvokli, 
nojauta varbūtējos poļu mērķus un decembrī 
sāka koncentrēt savas karaspēka vienības 
Subates rajonā. Tas varēja nozīmēt nopietnu 
gatavošanos Daugavpils ieņemšanai. 30. 

decembrī toreizējais Lietuvas ārlietu ministrs 
Augustīns Voldemars atbildēja, ka viņa valsts 
“neizšķirs jautājumu vienpusēji”, uzskata par 
savām “Kurzemes guberņas lietuviskās daļas” 
un pretendē uz Daugavpils cietoksni, kurš ir 
“Lietuvas galvaspilsētas Viļņas atslēga” un 
ne no vēsturiskā, ne etnogrāfiskā viedokļa 
nepieder Latvijai. Lietuviešu vēsturnieks 
Z. Butkus atzīst, ka A. Voldemars un daži 
citi politiķi šajā laikā realizēja nesaprātīgu, 
dažkārt ambiciozu politiku pret Latviju, 
izsakot pilnīgi nepamatotas pretenzijas uz 
Daugavpili un Latgali. 

Jāpiezīmē, ka 24. decembrī Ilūkstes 
apriņķa latviešu komandants informēja 
Lietuvas armijas 2. brigādes komandieri, 
ka lietuviešu daļām apriņķi jāatstāj, uz ko 
pēdējais jau 1920. gada 6. janvārī atbildēja 
noraidoši, iesakot stāties sakaros ar Lietuvas 
armijas virspavēlniecību.”

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

Aizlūgums par mirušo dvēselēm 

Klātesošos sveic Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins.

Lietuvas karavīru kapu apvienības priekšsēdētāja Rimante Narvaišiene
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PROJEKTU ĪSTENOŠANA   ■
  ILŪKSTES RAIŅA VIDUSSKOLĀ 
BĒRNI APGŪST ZINĀŠANAS AR 
JAUNĀKAJĀM TEHNOLOĢIJĀM

Ilūkstes Raiņa vidusskolā īstenots vērienīgs projekts 
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, kurā ieguldīti 
vairāk nekā 234 tūkstoši eiro. Investīciju projekta īstenošanai 
Augšdaugavas novada pašvaldība ņēma aizņēmumu Valsts 
kasē.

Kopš 2018. gada skola izmetināta vairākās ēkās. Atsevišķās 
ēkās mācās 1.-4. un 5.-12. klašu audzēkņi, vēl ir skolas fi liāle 
Subatē. Kopuma skolā mācās vairāk nekā 400 audzēkņu. 
Projekta ietvaros pilnveidota  materiāltehniskā bāze visās 
skolas ēkās atbilstoši īstenojamajām izglītības programmām, 
nodrošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības pakalpojumu.

Projektā iegādāti portatīvie un stacionārie datori, 
mikroskopi, tāfeles ar iebūvētu interaktīvu displeju, projektori 
un mēbeles.

Jaunais aprīkojums tiek izmantots gan eksakto, gan 
humanitāro priekšmetu apguvē. 

Skolas direktore Velta Šterna uzskata, ka tehnoloģijas 
nav panaceja pret visām nelaimēm izglītības jomā un diez 
vai uzreiz uzlabos rezultātu, taču nenoliedzami tās piesaista 
skolēnu uzmanību un rada lielāku motivāciju mācīties. 

Ilūkstes Raiņa vidusskola vienmēr bijusi eksakta virziena 
skola un var lepoties ar skolēnu augstajiem panākumiem 
eksaktajos priekšmetos. “Jau tajā laikā, kad daudzas skolas 
atteicās no fi zikas un ķīmijas, izvēloties humanitāru virzienu, 
mēs no šiem priekšmetiem neesam atteikušies. Tāpēc arī 
tehnoloģijas dabiski iekļaujas šajā eksaktajā jomā.”  

Vairākas klases aprīkotas ar interaktīvām tāfelēm. 
Tās izmantot mācās gan skolēni, gan arī paši skolotāji. 
Interaktīvajām tāfelēm ir dažādas funkcijas, kas atvieglo 
skolotājiem ikdienas darbu. Pie vienas šādas tāfeles vienlaikus 
var darboties divi skolēni. 

Ar šādām tāfelēm ir ērti apgūt arī humanitāros priekšmetus. 
Latviešu valodas skolotāja Silvija Romaņenkova par lielisku 
ieguvumu uzskata iespēju vairākkārt izmantot iepriekš 
sagatavotu mācību materiālu, atliek vien ieslēgt tāfeli. Turklāt 
tā ļauj vienlaikus pieslēgties arī dažādām mācību platformām 
online, ka to pieprasa mūsdienu kompetenču pieeja. 

“Tās ir labas tā iemesla pēc, ka mūsdienās skolēniem 
atmiņa un uzmanība diemžēl vairs nav tik noturīga, jo ir 
skārienjūtīgie telefoni, kur paiet visa jauniešu dzīve. Tāpēc 
šis ir ļoti labs līdzeklis, kas palīdz noturēt viņu uzmanību un 
palīdz koncentrēties darbam,” teic Silvija Romaņenkova.

Interaktīvās tāfeles ir lielisks līdzeklis, apgūstot eksaktos 
priekšmetus. Matemātikas skolotāja Biruta Gičevska uzskata, 
ka mācību viela nav viegla, bet jaunās tehnoloģijas palīdz 
jauniešiem pārbaudīt savas zināšanas un ieraudzīt savas 
kļūdas. Skolotāja uzskata, ka šādas interaktīvās tāfeles arī 
piesaista jauniešus un rosina mācīties. 

Tā kā pašlaik pandēmijas dēļ bieži vien mācību process 
notiek attālināti, talkā nāk modernās kameras, kas spēj izsekot 
katrai skolotājas kustībai.

Reizē ar skolēniem jaunās tehnoloģijas apgūst arī paši 
skolotāji. Matemātikas skolotāja Biruta Gičevska atzīst, ka 
sākums bija grūts, jo trūkst gatava materiāla, taču vienreiz to 
sagatavojot, var izmantot vairākkārt un pamazām veidosies 
sagatavoto materiālu krājums. Bet pagaidām tam jāveltī 
daudz laika ārpus stundām.  

Darboties pie interaktīvas tāfeles īpaši patīk visjaunākajiem 
skolēniem, tas viņus motivējot mācīties, turklāt skolotāji var 
izmantot dažādas online mācību materiālu vietnes un nav 
jāizdomā darba lapas. Šāda interaktīvā veidā skolēni apgūst 
dažādus mācību priekšmetus. 

“Patiesībā tas ir izaicinājums. Es tikai sāku to apgūt. 
Iepriekš man bija nedaudz savādāka tāfele, tāpēc bija nedaudz 
bailes. Šeit ir nedaudz ērtāk un vieglāk. Bet vēl ir daudz 
nezināmā, tāpēc es mācos kopā ar bērniem. Mums notiek 
kādi izaicinājumi, viens otru pamācam,” stāsta sākumskolas 
skolotāja Lilita Bērziņa.

Mācību stundās skolēniem ir iespēja izmantot arī planšetes. 
Turpat klasē atrodas īpaša iekārta planšetu uzlādei. Šādas 
iekārtas skolai iegādātas vairākas. 

Šādas planšetes izmanto skolotāja Veslava Vinčika, kura 
bērniem māca dažādus priekšmetus - dizainu un tehnoloģijas, 
mājturību un krievu valodu. Viņa atzīst, ka bērniem planšetes 
raisa lielu sajūsmu un māca ātri orientēties lielajā informācijas 
apjomā. “Viņiem ļoti patīk. Kad sākumā atnesu planšetes, 
bērni bija sajūsmā, ka arī tā var strādāt, ne tikai rakstīt un lasīt. 
Viņi ļoti labi zina, pat man palīdz atrast informāciju, pamāca, 
kādu pogu spiest.” 

Skolas direktore Velta Šterna atzīst, ka jauno tehnoloģiju 
ieviešana stundās liela mēra atkarīga no paša skolotāja – ja 
skolotājam patīk un viņš ar to aizraujas, tad tā lieta ātri aiziet. 

Interese par tehnoloģijām skolas audzēkņiem ir jau sen. 
Ilgāku laiku skolā darbojas robotikas pulciņš, bērni piedalās 
konkursos un iegūst godalgotas vietas valsts līmenī. Skolā ir 

četri robotikas virzieni, audzēkņi mācās strādāt ar dažādām 
programmām. No projekta skola iegādājusies arī vairākus 
robotu komplektus, ko bērni paši konstruē un programmē. 

Tehnoloģiju un informātikas skolotāja Airita Šuksto atzīst, 
ka iemaņas, ko skolēni iegūst, kā reiz atbilst jaunajam mācību 
standartam, kas tiek prasīts kompetenču pieejā. “Jo šobrīd 
šeit nav nodalīts, kur ir matemātika, kur ir latviešu valoda, jo 
viņiem jāprot gan runāt, gan sadarboties, gan prezentēt un 
būvēt to visu.”

Robotikas pulcinu apmeklē dažāda vecuma jaunieši un 

labprāt darbojas, veidojot un programmējot paši savus 
robotus. 

11. klases skolnieks Andžejs Treščinskis atzīst, ka no 
viena komplekta var uzmeistaros desmit dažādus robotus, šis 
process viņu ļoti aizrauj. 

Nākotnē Andžejs plāno mācīties par programmētāju, 
tāpēc robotikas pulciņā iegūtās zināšanas viņš vērtē ļoti 
augstu. 

Teksts, foto: Inese Minova
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 DABAS LIEGUMĀ “PILSKALNES SIGULDIŅA” 
TIEK ATJAUNOTA TŪRISMA TAKA 

“SPRĪDĪTIS” 

Aizvadītā gada nogalē Ilūkstes pilsētas 
administrācija pabeigusi īstenot projektu 
“Gājēju tiltu remonts dabas lieguma 
“Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā 
“Sprīdītis”” (Nr.1-08/98/2020), kā rezultātā 
dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma 
takā “Sprīdītis” ir veikts divu gājēju tiltu, koka 
kāpņu un laipu remonts, lai tūrisma plūsma 
tiktu organizēta droši un videi draudzīgi, 
mazinot antropogēno ietekmi uz nogāzēm 
un dabas vērtībām.

Šobrīd pēc vienošanās ar Vides reģionālās 
attīstības aģentūru Ilūkstes pilsētas 
administrācija  turpina iesāktos darbus tūrisma 
takā “Sprīdītis”, īstenojot otru LVAF projektu 
“Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” 
tūrisma takas “Sprīdītis” infrastruktūras 
atjaunošana” (Nr.1-08/97/2020), līdz ar to 
Pilskalnē 2022. gads iesācies ar apņēmīgu 
darbošanos tūrisma takā “Sprīdītis”. 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 
sēdē 10. februārī pieņemts lēmums atbalstīt 
projekta īstenošanu, paredzot pašvaldības 
līdzfi nansējumu. 

Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” 
tūrisma taka “Sprīdītis” ir vietējo 
iedzīvotāju un tūristu iecienīta pārgājienu, 
pastaigu un atpūtas vieta, kas iedvesmo 
ne vien ar  īpašiem gravu un nogāžu meža 
skatiem, bet arī ir neparasts izziņas objekts. 
Vēsturiski dabas lieguma “Pilskalnes 
Siguldiņa” teritorija ir veidojusies kā 

unikāla bioloģiskās daudzveidības mājvieta 
Latvijas dienvidaustrumu pierobežā ar īpašu 
ģeomorfoloģisko uzbūvi, jo te atrodas arī 
viena no dziļākajām gravām Austrumlatvijā. 
Īpaši aizsargājami biotopi, dižkoki, neparastas 
skatu perspektīvas, putnu dziesmas un 
dažādas skaņas dabā aicina iedzīvotājus 
iepazīt dabas liegumu “Pilskalnes Siguldiņa”, 
bet tas rada lielāku risku šīs vērtības ar laiku 
zaudēt.

Kopš 1989. gada, kad dabas lieguma 
“Pilskalnes Siguldiņa” teritorijā izveidota 
tūrisma un izziņu taku infrastruktūra, koka 
infrastruktūra tiek pastāvīgi uzturēta, bet 
vērienīgi remontdarbi vai atjaunošanas darbi 
nav notikuši. Tas laika gaitā radījis lielāku 
antropogēno ietekmi (augsnes noplicināšanos 
taku tuvumā, koka sakņu atsegšanos) uz 
dabas vērtībām dabas lieguma “Pilskalnes 
Siguldiņa” teritorijā, stāsta Ilūkstes pilsētas 
administrācijas Plānošanas nodaļas projektu 
koordinatore Zanda Lisovska.

Pateicoties iespējai piedalīties Latvijas 
vides aizsardzības fonda (LVAF) 
projektu konkursā “Dabas un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana un aizsardzība”, 
konkursa kārtībā aktivitātē “Sugu un biotopu 
stāvokļa uzlabošana”, pašvaldība saņēmusi 
akceptu projekta “Dabas lieguma “Pilskalnes 
Siguldiņa” tūrisma takas “Sprīdītis” 
infrastruktūras atjaunošana” īstenošanai kā 
arī fi nansiālu atbalstu no LVAF. Līdz šim 

tūrisma takā “Sprīdītis” ir uzstādīti koka 
soliņi un galdiņi, atjaunots informācijas 
stends pie takas ieejas kā arī 15 informatīvās 
plāksnes par dabas vērtībām un procesiem, 
daļēji veikta koka laipu, koka kāpņu un 
barjeru (nožogojuma) atjaunošana, kas  
turpināsies arī šogad līdz tūrisma sezonas 
atklāšanai. Projekta noslēgumā tiek plānots 
takas atklāšanas pasākums. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 
sastāda EUR 52265,30, no kuriem 
EUR 25069,00 sedz LVAF, savukārt 
līdzfi nansējumu EUR 27 196,30 nodrošina 
Augšdaugavas novada pašvaldība. Projektu 

plānots īstenot līdz 2022. gada 20. aprīlim.
Projekta mērķis ir mazināt antropogēno 

ietekmi uz dabas lieguma “Pilskalnes 
Siguldiņa” biotopu un aizsargājamajām 
sugām. Izglītot sabiedrību par dabas 
vērtībām un procesiem dabas liegumā, kā arī 
dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību. 
Tādejādi veicināt ilgtspējīgu tūrisma attīstību, 
ievērojot vides aizsardzības prasības, biotopu 
daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmas 
aizsardzības principus.

Ilūkstes pilsētas administrācijas 
Plānošanas nodaļa

 TŪRISMA IESPĒJAS BEBRENES 
PAGASTA DVIETES PALIENĒ

Dvietes senlejā, dabas parkā “Dvietes 
paliene” atrodas informācijas centrs 
“Gulbji”, kas tika izveidots 2008. gadā. 
Šajā Bebrenes pagasta centrā var iegūt 
informāciju par Dvietes senlejas dabas 
bagātībām un kultūrvēsturiskajām vērtībām, 
par bioloģiski vērtīgo zālāju un dabas parka 
apsaimniekošanu, var saņemt konsultācijas 
par dabisko ganīšanu. 

Sākot ekskursiju galvenajā infocentra ēkā, 
tiek izrādīti brunči vai villaines, ko piemeklēja 
audēja Ārija Grūberte. Viņa bija arī atradusi 
Bebrenes kora fotogrāfi jas no Stropu estrādes 
Latvijas dziesmu un deju svētkiem, ar kurām 
tiek pētītas krāsas un raksti, kādi ir uz tērpiem. 
Svītraini un rūtaini raksti ir atrodami visos 
novados, bet, ja raksti ir redzami ar lāsumiņiem, 
tad tas ir nācis no Sēlijas: “Šis brunča audums 

ar lāsumiņiem, tiem gaišajiem ielaidumiem ir 
dārgākais Latvijā, jo te ir jāiegulda vislielākais 
laiks, lai tiktu pie tāda brunča. Rūtainos, 
svītrainos uzmetam stellē un aužam, bet, 
lai tiktu pie lāsumiņa, katrs lāsumiņš jāielasa 
iekšā,” stāsta Bebrenes pagasta priekšsēdētāja 
Benita Štrausa. 

Vēl viena lieta, ar ko var lepoties, ir 
Kaldabruņas Māras matu josta. Tajā laikā, 
kad tā tapusi, Kaldabruņa atradās Bebrenes 
pagastā, Ilūkstes apriņķī, tādēļ to mūsdienās 
pieskaita pie vietējām. Šādu jostu pērļošana 
bija modē pirms 100 un 200 gadiem, ne 
tikai mūsdienās. Kaldabruņas Māras jostā 
ir 51 svastikas elements – tikpat daudz 
ugunskrustu ir tikai Stāmerienas villainē. 
Arī vietējā villaine ir īpaša ar skaisto, celoto 
apmalīti un bārkstīm. 
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Ar šiem dekoriem rotājās jauna meita, bet 
precētas sievas jau rotājās ar dāmatu jeb 
galvasautu. Tas arī ir viens no garākajiem 
Latvijā – četri metri.   

Turpina B. Štrausa: “Tad, kad šo uzliek 
galvā, speciālajā sējumā, galva mēdz skaisti 
atliekties atpakaļ, zods un deguns paceļas, 
un Augšzemes saimniece var lepni doties 
uzņemt savus viesus.” 

Senos rokdarbus mūsdienās diemžēl 
mēdz sviest laukā, nenovērtējot vecvecāku 
darbu, kuri pēc garām biešu vagām, pēc ilga 
darba siena druvā, kad lopiņi sadzīti mājās 
un izslauktas govis, vakaros laiku veltīja pūra 
izveidei. Arī vīriešiem un bērniem veidoja 
rotātu apģērbu.

Māju kompleksā ir pieejama semināru 
un vides klašu nodarbību telpa, kurā notiek 
arī Lauku konsultāciju biroja semināri. Tajā 
ir atrodami arī interesanti zīmējumi, kas 
atspoguļo aptuveno izskatu, kā izskatījās 
Putnu salā, kad šajā teritorijā ienāca pirmie 
ziemeļbriežu mednieki, pirms dažiem 
tūkstošiem gadu. Apkārtnē ir atrasti vairāki 
seno laiku artefakti – akmens cirvji, āmuri, 
kas ir atrodami gandrīz katrā Dvietes palienes 
sētā, podu lauskas no akmens laikmeta, kuras 

bieži vien atrod, rokot kartupeļus. 
Benita stāsta, ka Ulmaņlaikos Dvietes 

upē ir atrasts Ziemeļbrieža raga harpūns, 
kas ir vissenākais savrupais atradums 
Latvijas teritorijā. Viņa pat apstrīd Latvijā 
iesakņojušos priekšstatu par pirmā cilvēka 
ienākšanu šajā teritorijā. Mūsdienās uzskata, 
ka pirmais cilvēks te ieradās Lubānas klānos, 
pēc ledāja atkāpšanās. Viņasprāt loģiskāk 
uzskatīt, ka pirmais cilvēks, nākdams no 
Dienvidu puses, tomēr varētu ienākt tieši 
Dvietes apkārtnē, nākdams pa upju ielejām, 
jo tieši Daugava tam pretī stātos pirmā, bet 
tikai vēlāk Aiviekstes paliene. “Te ir redzams 
upes atjaunošanas projekts, kas norisinājās 
vēl 2015. gadā, 2 km upes atgriežot vecajos 
līkumos, turpat, kur tie arī bijuši. Ulmaņlaikos 
visu upi novagarēja, cauri diviem palieņu 
ezeriem izraka taisnu grāvi.” 

Rezultātā līmenis ezeros nokritās par 1,5 
m, un tie aizauga ar dūņām, kaut gan vecie 
ļaudis vēl atceras, ka viņi tur peldējušies, 
ka tur bija izveidotas smilšainas pludmales. 
Ulmanis savulaik teica, ka Dvietes palienē 
būs līdzīga maizes klēts kā Zemgalē. Viņš 
vēlējās te redzēt viļņojamies kviešu un rudzu 
laukus. Dabu uzveikt neizdevās, un šīs ieceres 

nepiepildījās. 
Dvietes palienē ir tik mitrs, ka ar smago 

tehniku te nav iespējams iebraukt, tādēļ 
savvaļā ganās zirgi un govis, topošie tauri un 
tarpāni, kuri arī apsaimnieko palieni. 

Blakus informācijas centram “Gulbji” ir 
izveidota ekspozīcija par koka priekšmetiem.  

Rijā redzamie senie sadzīves priekšmeti 
paglābti no iznīcības sagruvušās, cilvēku 
pamestās mājās Dvietes palienes teritorijā. 
Gadsimtu liecinieki ir savākti, nomazgāti, 
novietoti zem senās rijas niedru jumta. 

Īpaša vieta ekspozīcijas centrā iekārtota 
arheoloģiskajiem atradumiem, kuri savākti, 
vienkārši pastaigājoties Dvietes palienē 
vai strādājot piemājas dārzā. Šajā vietā var 
izjust gadsimtu strāvojumu, jo ļaudis te 
dzīvojuši jau 11 gadu tūkstošus. Te apskatāmi 
arheoloģiskie atradumi, kas pārstāv gan 
akmens laikmetu, gan dzelzs laikmetu 
un viduslaikus. Vienkopus savāktas seno 
trauku lauskas, krama un akmens rīki, senas 
monētas, rotaslietu fragmenti, bedrīšakmeņi.

Dabas parkā „Dvietes paliene” kopš 2006. 
gada dzīvo Konik Polski šķirnes savvaļas 
zirgi un Highlander šķirnes liellopi. Tie ir labi 
pļavu „apsaimniekotāji”. Dabisko palienes 

pļavu noganīšana ar lielajiem zālēdājiem ir 
nozīmīgs dabas daudzveidības saglabāšanas 
pasākums, jo mitrās un ciņainās pļavas, ko 
agrāk pļāva ar rokām, mehanizēti apkopt ir 
gandrīz neiespējami. Tās pakāpeniski aizaug, 
samazinās augiem un dzīvniekiem piemērotu 
dzīvotņu platības. Lielo zālēdāju galvenais 
darbs ir nepieļaut palieņu pļavu aizaugšanu, 
uzturēt tās atklātas un dot iespēju dabas 
vērotājiem iepazīt savvaļas dzīvnieku dzīvi.

Lielie zālēdāji uzturas ganībās visu gadu, 
tie nav izvēlīgi barības ziņā: vasarā barojas 
ar zāli, krūmu atvasēm, jaunajām niedrēm, 
bet ziemā tie labprāt ēd veco zāli, koku 
un krūmu zarus, mizas. Ar sienu piebaro 
visnelabvēlīgākajos apstākļos bargās ziemās.

Ekskursanti pie savvaļas zirgiem un govīm 
tiek gaidīti visos gadalaikos!

Dodoties ekskursijā pie savvaļas zirgiem 
un govīm, jārēķinās vismaz ar  stundu laika 
un aptuveni 2 km garu pastaigu dabā, svaigā 
gaisā. Līdzi ņemiet fotoaparātus un binokļus!

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

 AUGŠDAUGAVAS 
VOLEJBOLISTIEM SUDRABS 

OPTIBET FINĀLĀ
12. februārī Daugavpils sporta skolā 

norisinājās Optibet Latvijas čempionāta 
nacionālās līgas Final Four vīriešu volejbola 
komandām.  Pirmajā pusfi nāla spēlē VK 
Vecumnieki vinnēja komandu OC Limbaži/
MSĢ ar rezultātu 3:0.

Otrajā pusfi nāla spēlē tikās komandas 
Augšdaugava un VK Ozolnieki. Sīkstā 
cīņā uzvaru ar rezultātu 3:2 guva komanda 
Augšdaugava.

13. februārī norisinājās spēles par 
pirmo vietu čempionātā. Pirmajā fi nālspēlē 
sacentās komandas OC Limbaži/MSĢ un 
VK Ozolnieki, kura uzvaru ar rezultātu 3:1 
izcīnīja komanda OC Limbaži/MSĢ.

Fināla spēlē Augšdaugava par zelta 
medaļām cīnījās ar komandu VK Vecumnieki, 
taču zaudēja ar rezultātu 3:2.

Rezultatīvākie spēlētāji komandā 
Augšdaugava ir Sandis Vilcāns un Aleksandrs 
Samuilovs, katram pa 17 punktiem, savukārt 
14 punkti ir Alekseja Formaņicka un 13 
punkti Sergeja Nikolajeva kontā.

Par komandas Augšdaugava labāko 
spēlētāju šajā turnīrā kļuva Sergejs Nikolajevs. 

KALUPIEŠI PLŪC LAURUS 
PILSĒTAS ATKLĀTAJĀ 

ČEMPIONĀTĀ BASKETBOLĀ 
31. janvārī noslēdzās Daugavpils pilsētas atklātais čempionāts 

basketbolā vīriešiem 2021/2022. Notika divas spēles. Par trešo vietu 
cīnījās Augšdaugavas novada komanda “Pilskalne” un komanda 
“Krāslava”. Šajā spēlē komanda “Pilskalne” zaudēja ar rezultātu 85:63 
un palika ceturtajā vietā. 

Finālā tikās divas Augšdaugavas novada komandas – “Kalupe” un 
“Veterāni”. Spraigā un aizraujošā cīņā uzvaru guva kalupieši ar rezultātu  
79:67, izcīnot čempionu titulu.

Rezultatīvākie komandas “Kalupe” spēlētāji - Zintis Saulītis un 
Maksims Gurjančiks (katram 21 punkts), savukārt komandas “Veterāni” 
rezultatīvākais spēlētājs ir Sergejs Frolovs (21 p).  

Par turnīra labākajiem spēlētājiem atzīti: Aleksejs Makarovs (MT 
Latgale), Mārtiņš Teivišs (Krāslava), Mārtiņš Kļavinskis (Višķi), Oļegs 
Keziks (Veterāni), Gintars Lazda (Kalupe) un Mareks Bogdanovs 
(Pilskalne). 

Turnīra rezultatīvākā spēlētāja titulu izcīnīja Zintis Saulītis (Kalupe). 

NOTIKA 
ČEMPIONĀTS TELPU FUTBOLĀ

29. janvārī notika Augšdaugavas novada čempionāts telpu 
futbolā. Komanda “Kalupe” cīņā ar komandu “Kalkūni” 
guva uzvaru ar rezultātu 8:3, komanda “Ambeļi” uzvarēja 
“Ilūkstes/Sventes” komandu ar rezultātu 8:4, bet komanda 
“Naujene” uzvarēja komandu “Kalkūni” ar rezultātu 9:6. 

TURPINĀS
 NOVADA ATKLĀTAIS 

ČEMPIONĀTS BASKETBOLĀ

30. janvārī notika Augšdaugavas novada 
atklātā čempionāta basketbolā kārtējās 
spēles. Komanda “Višķi” uzvarēja komandu 
“Pilskalne” ar rezultātu 71:54. 

Spraiga spēle notika starp komandām 
“Naujene” un “Kalupe”, kurā uzvaru izrāva 
Naujenes komanda ar rezultātu 79:76. 
Komandas “Kalupe” rezultatīvākie spēlētāji - 
Vilmārs Settarovs (26 p) un Gintars Lazda (19 
p), Naujenes komandā – Ēriks Kreipāns (18 
p) un Sergejs Frolovs (16 p), Višķu komandā 
– Maksims Gurjančiks (30 p) un Artūrs Cipats 
(17 p), bet Pilskalnes komandā - Agris Plinte (20 
p) un Vitālijs Jevsejevs (10 p). 

PIRMĀ VIETA TURNĪRA TABULĀ

29. janvārī turpinājās Maksibasket līgas čempionāta spēles 
basketbolā. Augšdaugavas novada vīriešu K40+ komanda 
mājas spēlē uzņēma viesus – komandu “Tenax Dobele” 
un guva uzvaru ar rezultātu 80:45, iekļūstot 1. vietā turnīra 
tabulā. Rezultatīvākie spēlētāji - Pēteris Dzalbe (23 p) un 
Sergejs Frolovs (22 p). Nākamā spēle notiks 5. februārī, 
kad komanda “Augšdaugava” uzņems viesos komandu BK 
Stopiņi. 

Foto: Margarita Vīgule
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■   SPORTS  

■   VID INFORMĀCIJA

 UZVARA UN ZAUDĒJUMS OPTIBET 
ČEMPIONĀTĀ

Nedēļas nogalē turpinājās Optibet Latvijas čempionāts 
volejbolā. 29. janvārī mājas spēlē Augšdaugavas novada 
komanda uzņēma Rīgas komandu RTU un izcīnīja uzvaru 
ar rezultātu 3:0. Komandas “Augšdaugava” rezultatīvākie 
spēlētāji - Aleksandrs Samuilovs (22 p), Aleksejs Formanickis 
(11 p) un Sandris Turlais (11 p).

Savukārt 30. janvārī komanda “Augšdaugava” izbraukumā 
tikās ar komandu “Vecumnieki”, kurai spraigā cīņā zaudēja ar 
rezultātu 2:3. Šajā  spēlē mūsu novada rezultatīvākie spēlētāji 
- Oļegs Klopovs (23 p), Sandis Vilcāns (23 p) un Sandris 
Turlais (20 p).

 AUGŠDAUGAVAS NOVADA
 ČEMPIONĀTS TELPU FUTBOLĀ 

NOSLĒDZĀS AR KALUPIEŠU UZVARU
10. februāri  noslēdzās Augšdaugavas novada čempionāts 

telpu futbolā. Pēc pamatturnīra izspēles noskaidrojās četras 
labākās komandas, kuras piedalīsies čempionāta fi nālturnīrā 
un iesaistīsies cīņā par medaļām, - Naujene, Ambeļi, Kalupe 
un Ilūkste/Svente.

Pirmajā pusfi nālā spēle tikās Kalupes un Naujenes 
komandas. Kalupieši uzvarēja ar rezultātu 15:2. Otrajā 
pusfi nālā tikās Ilūkste/Svente ar Ambeļiem, šajā pārī pārāki 
bija Ambeļi ar rezultātu 2:1. Pēc pusfi nāliem notika spēles 
par medaļām. Cīņā par trešo vietu laukumā satikās Naujene 

un Ilūkste/Svente. Saspringtā un aizraujošā cīņā uzvaru ar 
rezultātu 8:2 izcīnīja un ieguva bronzas medaļas komanda 
Ilūkste/Svente.

Cīņā par zelta medaļām tikās komandas Kalupe un Ambeļi. 
Spēles sākums izvērtās spraigs, neviena komanda negribēja 
padoties un zaudēt. Taču spēles gaitā kalupieši pierādīja savu 
pārākumu un guva uzvaru ar rezultātu 8:1, izcīnot čempiona 
titulu, otrajā vietā atstājot Ambeļu komandu.  

Par turnīra labākajiem spēlētājiem tika atzīti: Mārtiņš 
Rubļevskis (Ilūkste/Svente), Vladimirs Jurasš (Ambeļi), 
Sergejs Iļjahovs (Kalupe).

Turnīra gaitā gūstot 22 vārtus, par rezultatīvāko spēlētāju 
kļuva Aigars Catlakšs (Kalupe). 

Čempionāta spēles augstā līmenī tiesāja Ivars Caune. 

 GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS 
AICINĀM IESNIEGT ELEKTRONISKI UN 

NESTEIGTIES TO DARĪT 
MARTA PIRMAJĀS DIENĀS

Sākot no marta, iedzīvotāji var iesniegt 
gada ienākumu deklarācijas par 2021. gadu. 
Iedzīvotāji, kam tas jādara obligāti, var iesniegt 
deklarācijas trīs mēnešu laikā, līdz pat 1. jūnijam, 
bet brīvprātīgi, attaisnoto izdevumu atgūšanai, to 
var darīt trīs gadu garumā. Aicinām deklarāciju 
iesniegt elektroniski, Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmā (EDS), jo tajā automātiski ielasās visi VID 
rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās 
summas.

VID arī aicina nesniegt deklarācijas tieši marta 
pirmajās dienās, jo gadījumā, ja sistēmai vienlaicīgi 
cenšas pieslēgties pārmēru liels lietotāju skaits, tā 
var darboties lēnāk vai uz laiku nebūt pieejama.

VID tīmekļvietnes sadaļā ”Gada ienākumu 
deklarācija” ir pieejama video pamācība, semināra 
ieraksts un citi informatīvi materiāli.

Tiem cilvēkiem, kuriem pašiem nav pietiekamu 
prasmju vai pieredzes EDS lietošanā, palīdzēt sagatavot 
deklarāciju var ģimenes locekļi.  Tāpat ģimenes locekļi 
savu radinieku attaisnotos izdevumus var iesniegt savā 
deklarācijā. Deklarācijā var iekļaut vecāku, vecvecāku, 
bērnu, mazbērnu un arī laulāto attaisnotos izdevumus 
par ārstniecību un izglītību, kā arī izglītības un 
ārstniecības izdevumus par savām māsām un brāļiem, 
kuriem ir noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte.

Ir arī iespēja pierakstīties uz VID klātienes 
apmeklējumu kādā no VID klientu apkalpošanas 
centriem, sākot no 1. marta zvanot pa tālruni 67120005, 
vai arī doties uz tuvāko valsts un pašvaldības vienoto 
klientu apkalpošanas centru, kur darbinieki sniegs 
pilnvērtīgu palīdzību deklarācijas aizpildīšanā EDS. 

Ierodoties klātienē, līdzi jābūt personu apliecinošam 
dokumentam (pase vai ID karte) un, ja cilvēks izmanto 
internetbanku - internetbankas lietotājvārdam un 
parolei, lai varētu pieslēgties VID EDS.

Un tikai gadījumā, ja cilvēkam nav nevienas 
no minētajām iespējām, gada ienākumu 
deklarācijas veidlapas joprojām var izdrukāt VID 
tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt VID pa pastu (Talejas 
iela 1, Rīga, LV-1978), tomēr papīra veidlapā pastāv ļoti 
augsts risks norādīt nekorektus datus, jo tādā gadījumā 
cilvēkam pašam deklarācijā jāieraksta visa informācija, 
kas citādi elektroniski tiktu ielasīta no dažādām valsts 
informācijas sistēmām.

Obligāti 2021. gada deklarācija līdz 1. jūnijam (ja 
personas kopējie 2021. gada ienākumi pārsnieguši 62 800 
eiro - līdz 1. jūlijam) jāsniedz tiem iedzīvotājiem, 
kuriem  saistībā ar  progresīvās nodokļa likmes vai 
diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu 
ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts 
budžetā, kā arī visiem tiem, kuri:

•  ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir 
individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iz-
nomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecī-
bas īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profe-
sionālās darbības u.c.);

•  ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūr-
nieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos 
pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot 
gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis al-
gota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas 
Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai 
ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku 
nodokli;

•  ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, 
kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 eiro (pie-
mēram, gūti ienākumi no personiskās mantas 

pārdošanas);
•  ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % 

nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no ne-
kustamā īpašuma izīrēšanas, ja Valsts ieņēmu-
mu dienestam ir paziņots par nereģistrējamas 
saimnieciskās darbības veikšanu, vai guvuši 
ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu 
pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts 
ienākuma izmaksas vietā);

•  ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienāku-
mus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts 
nodoklis, t.sk. no fi ziskām personām saņemti 
dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ie-
nākuma nodokli.

Savukārt brīvprātīgi, lai atgūtu attaisnotos izdevumus, 
gada ienākumu deklarāciju šogad varēs iesniegt ne tikai 
par 2021. gadu, bet arī par 2020. un 2019. gadu, bet līdz 
2022. gada 16. jūnijam – vēl arī par 2018. gadu.

Aicinām to darīt elektroniski, VID EDS, jo tādā 
gadījumā deklarācijā automātiski ielasās visi VID 
rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās 
summas. Pieslēgties EDS var ikviens, izmantojot savas 
internetbankas lietotājvārdu un paroli, kā arī eID, 
eParakstu vai «eParaksts mobile».

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var zvanīt uz 
VID Konsultatīvo tālruni 67120000 (svarīgi, ka, zvanot 
uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var 
saņemt arī personifi cētu konsultāciju, ja vien zvanot 
pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu). 
Jautājumus var uzdot arī VID EDS sadaļā ”Sarakste 
ar VID” un visu diennakti – arī virtuālajam asistentam 
Tomam VID tīmekļvietnē. 

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122670, 67122668
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv 
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INFORMĀCIJA NO MINISTRIJĀM   ■

 AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA BRĪDINA
 PAR DEZINFORMĀCIJAS UN 

KIBERUZBRUKUMU 
PIEAUGUMU RISKU

Ņemot vērā Krievijas uzsākto karu 
pret Ukrainu, Aizsardzības ministrija vērš 
iedzīvotāju uzmanību uz dezinformācijas un 
kiberuzbrukumu pieaugumu risku Eiropā, 
tostarp arī Latvijā.

Aizsardzības ministrija par kiberuzbrukumu 
pieaugumu risku ir informējusi Ministru 
kabinetu un devusi uzdevumu iestādēm veikt 
pastiprinātus drošības pasākumus, savukārt 
visām Latvijas pašvaldībām tika izsūtīta vēstule 
par rīcību krīzes gadījumā un par uzdevumiem, 
kādi pašvaldībām jārisina. 

Latvijas kibertelpā šobrīd tiek novērota 
pastiprināta aktivitāte, kas saistāma ar Krievijas 
iebrukumu Ukrainā. Ir novēroti vairāki 
kiberincidenti, taču situācija tiek kontrolēta, 
un informācijas tehnoloģiju drošības incidentu 
novēršanas institūcija CERT.LV sadarbībā ar 
incidentu skartajām organizācijām aktīvi strādā, 
lai novērstu to sekas.

Turpinoties Krievijas agresijai pret Ukrainu, 
ir sagaidāms, ka aktivitāte kibertelpā un 
kiberincidentu skaits pieaugs. Atbildīgās 
institūcijas šādam situācijas attīstības scenārijam 
ir gatavas – ir skaidrs rīcības plāns kiberincidentu 
seku novēršanai un informācijas tehnoloģiju 
sistēmu normālas darbības atjaunošanai.

Lai pasargātu sevi no dažādiem digitālās 
drošības riskiem, neērtām situācijām, un 
fi nansiāliem zaudējumiem, Aizsardzības 
ministrija aicina iedzīvotājus rūpīgi ievērot 
kiberhigiēnu. Tas nozīmē to, ka ikkatram ir 
jārūpējas par savu iekārtu drošību – nevērt 
vaļā nezināmas saites, izvairīties no dažādu 
multivides datņu, tostarp fi lmu, spēļu un citu 
datņu lejupielādes no aizdomīgām vietnēm, 
uzstādīt antivīrusa programmatūru un veikt 
visus nepieciešamos atjauninājumus gan iekārtas 
operētājsistēmai, gan lietotnēm.

Sabiedrībai ir jābūt gatavai arī uz 
dezinformācijas jeb viltus ziņu pieaugumu 
informatīvajā telpā ar mērķi ietekmēt sabiedrības 
viedokli un veicināt paniku, tāpēc Aizsardzības 
ministrija aicina iedzīvotājus kritiski izvērtēt 
publicēto ziņu saturu un to vēstošos avotus.

Aicinām izmantot tikai uzticamus informācijas 
avotus – valsts iestāžu mājaslapas un sociālo 
mediju kontu profi lus, kā arī medijus, kas sevi 
pierādījuši kā objektīvus informācijas līdzekļus!

Vienlaikus uzsveram, ka tiešs militāra 
rakstura apdraudējums Latvijai nepastāv, tomēr 
apliecinām, ka Nacionālie bruņotie spēki ir gatavi 
reaģēt uz jebkādiem apdraudējuma scenārijiem, 
ja gadījumā Latvijas iedzīvotāju drošība un valsts 
suverenitāte tiks apdraudēta.

Atgādinām, ka var būt dažāda rakstura 
krīzes, piemēram, dabas katastrofas, elektrības 
traucējumi, interneta darbības pārtraukumi, kas 
var radīt ķēdes reakciju, apgrūtinot ikdienas 
dzīves ritumu. Tādēļ vēlreiz aicinām iepazīties 
ar bukletu “Kā rīkoties krīzes gadījumā”, kas 
latviešu, angļu un krievu valodā pieejams portālā: 
www.sargs.lv/lv/tema/72stundas. 

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta

Preses nodaļas vecākā referente
Gunta Krevica

Tālrunis: 67335067
E-pasts: Gunta.Krevica@mod.gov.lv

NO 1. MARTA 
BŪTISKI TIKS ATVIEGLOTI 

EPIDEMIOLOĢISKIE IEROBEŽOJUMI

No 1. marta Latvijā būtiski tiks atviegloti 
Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktie 
drošības pasākumi, tostarp veikalu apmeklēšanai 
vairs neprasīs Covid-19 sertifi kātus, varēs strādāt 
visas līdz šim slēgtās nozares un atcels darba 
laika ierobežojumus.

Ministru kabinets (MK) lēma, ka no 
1. marta netiek saglabāta prasība tirdzniecības 
pakalpojumus nodrošināt epidemioloģiski 
drošā vidē jeb vidē, kurā atrodas tikai pilnībā 
pret Covid-19 vakcinētas vai to pārslimojušas 
personas. Tā vietā, lai kompensētu Covid-19 
izplatības risku, tiek noteikta prasība, ka 
tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas vietā uz 
vienu pakalpojuma saņēmēju ir jānodrošina ne 
mazāk kā 15 kvadrātmetri no publiski pieejamās 
platības.

Veikalos sertifi kāti vairs nebūs jāuzrāda!
Telpas platības kvadrātmetru ierobežojums no 

1. marta attieksies tikai uz veikaliem.
Prasība pēc vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifi kāta atcelta arī ārtelpu pasākumos un 
baznīcās, reliģiskajos pasākumos. 

Tomēr nosacījums uzrādīt sertifi kātu tiks 
saglabāts publiskos pasākumos telpās un 
pakalpojumiem, kur ir augstāks risks Covid-19 
izplatībai. Prasība pēc sertifi kātiem tiks 
saglabāta:

• publiskos pasākumos (sporta, kultūras 
pasākumi un citi);

• diskotēkās, naktsklubos, atrakcijās;
• sporta un amatieru (koru, deju 

mēģinājumos) aktivitātēs;
• ēdināšanā, piemēram, kafejnīcās, 

restorānos;
• individuālo pakalpojumu nodrošināšanā, 

kur nelieto maskas vai FFP2 respiratorus 
bez vārsta.

Publiskos pasākumos telpās, atsevišķu 
pakalpojumu saņemšanai un amatierkolektīvu 
mēģinājumos sertifi kāts būs jāuzrāda, ņemot 
vērā balstvakcinācijas lomu saslimšanas riska 
mazināšanā, joprojām ir jāsaglabā stingri 
epidemioloģiskās drošības pasākumi cilvēkiem, 
kam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifi kāta, 
teikts valdībā atbalstīto noteikumu anotācijā.

Tāpat arī paredzēts, ka uzņēmēji savu 
darbinieku un pakalpojumu saņēmēju aizsardzībai 
var izvēlēties arī citus noteikumos neminētos 
pakalpojumus sniegt epidemioloģiski drošā 
vidē, kas paredz uzrādīt sertifi kātu. Šāda iespēja 
neattiecas uz pakalpojumiem, kas ir būtiski cilvēku 
tiesību un sabiedrības drošības nodrošināšanai, 
piemēram, publiskie pakalpojumi, pasta 
pakalpojumi, sabiedriskā transporta pakalpojumi, 
fi nanšu pakalpojumi, kuriem jābūt pieejamiem 
ikvienam. 

Nozaru darbības un darba laika 
ierobežojumi

No 1. marta  darbu atsāks tās nozares, kuru 
darbība līdz šim bijusi ierobežota, piemēram, 
naktsklubu un atrakciju darbība. Šie pasākumi 
varēs notikt epidemioloģiski drošajā vidē, 
kur pakalpojuma saņēmējam un pakalpojuma 
sniedzējam jābūt ar Covid-19 sertifi kātu.

Apmeklētāju skaits pasākumos un 
ēdināšanas vietās

Organizētos pasākumos no 1. marta palielinās 
maksimālo apmeklētāju skaitu no 500 līdz 
3000 cilvēkiem. Tāpat tiks atcelta apmeklētāju 
reģistrācija un prasība nodrošināt personalizētas 
sēdvietas, kas nozīmē, ka būs iespēja organizēt arī 
“stāvpasākumus”.

Toties privātos pasākumos iekštelpās varēs 
pulcēties līdz 50 cilvēkiem, savukārt ārā līdz 100 
cilvēkiem, bet kāzās, bērēs, kristībās no 1. marta 
varēs pulcēties līdz 250 cilvēkiem.

Grupu dalībnieku skaita ierobežojumus atcels 
amatieru aktivitātēs, sportā, izglītībā. Vienlaikus 
no marta atcelts cilvēku skaita ierobežojums pie 
galdiņiem ēdināšanā.
Izolācijas un mājas karantīnas noteikumi 

Kaut arī tiek prognozēts, ka no 1. marta 
Covid-19 izplatība stabilizēsies, tā tomēr joprojām 
būs tik augsta, ka būs nepieciešami izņēmumi 
izolācijas un mājas karantīnas nosacījumiem darba 
pienākumu veikšanai, lai novērstu organizāciju 
darbības nepārtrauktības riskus saimnieciskās 
darbības un valstiski svarīgu uzdevumu veikšanai. 

Proti, no 1. marta līdz 1. aprīlim tiks 
saglabāti 18. janvārī ieviestie nosacījumi izolācijas 
un mājas karantīnas ievērošanai, kad samazināts 
izolācijas un mājas karantīnas laiks.  

Līdz 1. aprīlim tiek saglabāta iespēja 
mājas karantīnu neievērot izglītības iestāžu un 
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un 
darbiniekiem, vienlaicīgi paredzot, ka izglītības 
iestādēs veic regulāru Covid-19 testēšanas 
skrīningu, lai pēc iespējas ātrāk atklātu infi cēšanās 
gadījumus.

Ja izglītojamajam Covid-19 infi cēšanās gadījums 
ir mājsaimniecībā, par to, ka izglītojamam ir 
kontaktpersonas statuss, ir jāinformē izglītības 
iestāde, lai tās vadība var lemt par papildu 
epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu, 
piemēram, izglītojamo un darbinieku veselības 
stāvokļa novērošanu, papildu testēšanu, klases ar 
paaugstinātu Covid-19 izplatības risku nošķiršanu. 

Savukārt pirmsskolas izglītības iestādē mājas 
karantīnas nosacījumus var neievērot tikai tādos 
gadījumos, ja kontakts ar infi cēto personu ir 
noticis ārpus mājsaimniecības, jo kontakts ar 
SARS-CoV-2 infi cēto vienā mājsaimniecībā ir ar 
ļoti augstu risku, un tā kā pirmsskolas izglītības 
iestādēs netiek veikts regulārs izglītojamo 
skrīnings, nav iespējams pietiekami operatīvi 
atklāt infi cēšanās gadījumu. 

Tāpat arī tiek saglabāts nosacījums, ka 
uzņēmumu un iestāžu vadītājiem, tai skaitā 
izglītības iestāžu vadītājiem, nav pienākuma 
informēt Slimību profi lakses un kontroles centru 
par iestādē konstatētajām kontaktpersonām, kā arī 
atcelti nosacījumi, ka ģimenes ārstiem nav jāveic 
regulāra kontaktpersonu medicīniskā novērošana. 

Kāda būs dzīve pēc 1.aprīļa?
Turpinot mazināties saslimstībai, sākot ar 1. 

aprīli plānots pāriet pie plāna trešā soļa ieviešanas, 
atceļot visus drošības pasākumus, saglabājot 
tikai rekomendācijas medicīnisko masku, FFP2 
respiratoru lietošanai, distances ievērošanai, telpu 
vēdināšanai.

Avots: lsm.lv 



AUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS2022. gada 3. marts18

IZSOLES

■  INFORMĀCIJA NO MINISTRIJĀM

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem!

Mūžībā aizgājuši  no 28.01.2022

KĀ RĪKOTIES ĀRKĀRTAS 
SITUĀCIJĀ?

Krīzes situācijā ikdienas 
dzīve kardināli mainās, jo 
var nebūt pieejami kritiskie 
pakalpojumi - elektrība, gāze, 
apkure, komunālie pakalpojumi, 
internets un mobilie sakari. Var 
nestrādāt veikali un benzīntanki, 
nedarboties bankomāti un 
maksājumu kartes. Varētu tikt  
apgrūtināta ārstniecības iestāžu 
un glābšanas dienestu darbība.

Krīzes situācijā atbildīgie 
dienesti un bruņotie spēki īstenos 
apdraudējuma pārvarēšanas 
pasākumus, tāpēc ikvienam jābūt 
spējīgam noturēties pirmās krīzes 
dienas - vismaz 72 stundas. 

Labākais veids, kā pasargāt sevi 
un savus tuviniekus, ir savlaicīgi 
sagatavoties jebkādai krīzes 
situācijai.

Aizsardzības ministrija 
piedāvā iepazīties ar 

informāciju par to, kā 
jārīkojas ārkārtas situācijā:
1. Saglabā mieru;
2. Pildi atbildīgo dienestu 

rīkojumus;
3. Palīdzi tuviniekiem;
4. Noskaidro, vai kaimiņiem 

un cilvēkiem blakus nav 
nepieciešama palīdzība;

5. Iesaisties kā brīvprātīgais, 
sniedz atbalstu;

6. Vari sniegt atbalstu ar savām 
zināšanām, prasmēm, 
materiāli – tehniskiem 

līdzekļiem, resursiem, 
psiholoģisko atbalstu vai 
citādi;

7. Turpini darbu, ja iespējams. 
Īpaši tad, ja iestāde vai 
uzņēmums nodrošina 
sabiedrību ar kritiskiem 
pakalpojumiem – elektrību, 
sakariem, ārstniecību utml. 

Kā sagatavoties ekstremālai 
situācijai?

1. Izrunā un vienojies ar saviem 
tuviniekiem par rīcības plānu;

2. Sagatavo pārtikas, ūdens 
un pirmās nepieciešamības 
preču krājumus vismaz 3 – 7 
dienām;

3. Saliec ārkārtas gadījumu 
somu;

4. Pieraksti blociņā vai iegaumē 
savu tuvinieku, kaimiņu, 
draugu un citu svarīgu 
personu mobilos tālruņus; 
aicini viņu darīt tāpat.

Kādiem medikamentiem 
jābūt aptieciņā? 

1. Pretsāpju un temperatūru 
mazinošiem līdzekļiem;

2. Medikamentiem pret 
gremošanas traucējumiem;

3. Pretalerģijas 
medikamentiem;

4. Medikamentiem ar 
nomierinošu efektu;

5. Dezinfekcijas līdzekļiem;
6. Pārsienamiem materiāliem 

un šķērēm (plāksteris; 
marle; salvete);

7. Ikdienā tev nepieciešamie 
medikamenti;

8. Siltumu atstarojošai 
izdzīvošanas segai un 
termometram.

Ko likt ārkārtas gadījumu 
somā?

1. Dokumentus: pase vai ID, 
autovadītāja apliecība, 
to kopijas polietilēna 
iesaiņojumā;

2. Svarīgo telefonu saraksts;
3. Radio un baterijas;
4. Naudas summas;
5. Ūdensdrošs blociņš;
6. Rakstāmpiederumi
7. Pārtika ar ilgu derīguma 

termiņu, ko var lietot 
negatavojot;

8. Saliekams nazis, konservu 
attaisāmais, karote; krūze, 
bļoda;

9. Dzeramais ūdens trim 
dienām;

10. Sausais spirts;
11. Ūdens filtrs, dezinfekcijas 

tabletes;
12. Rezerves lādētājs, ārējās 

enerģijas krātuve (power 
bank);

13. Sērkociņi, lukturis, 
šķiltavas, sveces, lukturīti, 
baterijas;

14. Siltu apģērbu, rezerves 
apakšveļu, ērtus apavus;

15. Guļammaisu vai segu, 
tūristu paklājiņu, ja 
iespējams arī telti;

16. Līmlenti, diegu, 
adatu, šķēres, 
rakstāmpiederumus;

17. Dvieli, tualetes papīru, 
vienreizlietojamās salvetes;

18. Dezinfekcijas līdzekļi, 
higiēnas piederumus;

19. Medikamentus, ko lietojat 
(receptes, to kopijas);

20. Pirmās palīdzības 
aptieciņu;

21. Rezerves brilles vai 
kontaktlēcas.

Kur iegūt informāciju 
ārkārtas situācijas pirmajās 

stundās?
Izdzirdot trauksmes sirēnas vai 

apziņošanu ar skaļruņiem:
1. Ieslēdz TV (LTV) vai 

Latvijas Radio;
2. Seko informācijai dienestu 

atbildīgajos soctīklos un 
mājaslapās: mod.gov.lv; 
mil.lv; sargs.lv; iem.gov.lv; 
vm.gov.lv vai šo dienestu 
sociālajos tīklos Facebook 
un Twitter platformās. 

3. Neizslēdz TV vai radio 
un seko turpmākiem 
paziņojumiem. Pārbaudi 
informāciju pirms dalies ar 
citiem!

4. Neizplati nepārbaudītas 
ziņas un baumas.

5. Operatīvajiem dienestiem 
zvani tikai ārkārtas 
gadījumā, lai nepārslogotu 
to darbu.

Avots: Aizsardzības ministrija 

Ambeļu pagasts
Antons Nitišs (07.01.1939-09.02.2022)

Bebrenes pagasts
Podencija Sauskāja (19.11.1926-31.01.2022)

Lūcija Strupule (14.01.1940-21.02.2022)
Biķernieku pagasts

Uļjana Sorokina (29.06.1942-08.02.2022)
Demenes pagasts

Jevģēnijs Dembovskis (29.01.1960-08.02.2022)
Vasīlijs Trofi mov (04.04.1967-30.01.2022)

Ivans Ukstiņš (26.02.1951-12.02.2022)
Dubnas pagasts

Monika Gatiņa (18.09.1928-11.02.2022)
Roma Libiks (26.11.1963-08.02.2022)

Dvietes pagasts
Vlads Kuosa (01.01.1954-02.02.2022)

Eglaines pagasts
Jevdokija Dudaļeva (09.03.1942-18.02.2022)

Valdis Bacāns (17.03.1961-07.02.2022)
Arnis Pļavinieks (03.10.1936-06.02.2022)

Ilūkste
Māris Kusiņš (18.05.1984-14.02.2022)

Leonards Leščinskis (11.09.1929-29.01.2022)
Marija Siliņa (15.08.1934-16.02.2022)

Agris Dzenuška (22.04.1972-21.02.2022) 
Aleksandrs Semjonovs (08.06.1956-05.02.2022)

Kalkūnes pagasts
Oļegs Gavrilovs (19.08.1968-18.02.2022)

Andris Kreišmanis (23.01.1956-14.02.2022)
Pjotrs Ribakovs (13.01.1952-19.02.2022)

Kalupes pagasts
Jeļena Bogdanoviča (09.04.1964-22.02.2022)
Gaļina Lavrenova (15.08.1978-11.02.2022)

Franciska Ziļa (24.07.1949-01.02.2022)
Laucesas pagasts

Anisim Merkuriev (15.02.1929-24.02.2022)
Jevdokija Sokolova (10.03.1935-19.02.2022)

Jevgeņijs Suhorukovs (01.03.1978-28.01.2022)
Vanda Upeniece (29.01.1937-19.02.2022)

Naujenes pagasts
Aleksandrs Gamuļčiks (28.02.1940-05.02.2022)
Jevgēnijs Gerasimovs (23.02.1981-12.02.2022)

Lolita Jonāne (03.06.1966-13.02.2022)
Janīna Kulakova (22.09.1940-17.02.2022)
Tatiana Protsiv (25.10.1946-17.02.2022)

Jānis Simanovičs (17.08.1931-12.02.2022)
Feonija Vasiļjeva (11.01.1933-18.02.2022)

Nīcgales pagasts
Aleksandrs Neždanovs (27.12.1949-11.02.2022)

Pilskalnes pagasts
Elita Bigāte (01.04.1968-21.02.2022) 

Salienas pagasts
Juzefa Ragovska (15.09.1936-10.02.2022)

Antoņina Tihomirova (03.12.1940-16.02.2022)
Skrudalienas pagasts

Ludmila Pučinska (15.09.1946-07.02.2022)
Sventes pagasts

Stepans Vasiļjevs (12.04.1932-22.02.2022)
Šēderes pagasts

Vilis Juršis (30.05.1961-30.01.2022)
Tabores pagasts

Edmonds Geičuns (13.08.1945-16.02.2022)
Vaboles pagasts

Aleksandrs Krasovskis (17.12.1958-28.02.2022)
Broņislava Skuķe (26.06.1938-21.02.2022)

Vecsalienas pagasts
Alla Sedjukeviča (14.07.1942-10.02.2022)

Višķu pagasts
Vjačeslavs Fjodorovs (09.02.1954-22.02.2022)

 Pavels Smilgins (20.06.1945-21.02.2022)
Anastasija Švarnoviča (16.05.1943-08.02.2022)
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Atbildīgie par izdevumu: Augšdaugavas novada pašvaldības
centrālās administrācijas Informācijas un sabiedrisko attiecību 
nodaļa, e-pasts: vestis@augsdaugavasnovads.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

Augšdaugavas novada pašvaldības bezmaksas izdevums 
„Augšdaugavas Novada Vēstis”
Izdevējs: Augšdaugavas novada pašvaldība, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 9240 eks., izdevums iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Izdevums iznāk kopš 2022. gada 3. februāra

IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ - PAŠVALDĪBA ATBILD

■  PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

 Cienījamie Augšdaugavas novada pašvaldības 
iedzīvotāji!

No š.g. 14. marta līdz 14. aprīlim Augšdaugavas 
novada pilsētu, pagastu telpās un Augšdaugavas 
novada pašvaldības centrālajā administrācijā būs 
pieejamas kastes jūsu jautājumiem, ierosinājumiem, 
priekšlikumiem un komentāriem par Augšdaugavas 
novada pašvaldības darbību. Izsakiet savu viedokli 
vai uzdodiet jautājumu Augšdaugavas novada 
pašvaldības deputātiem, vadībai vai nozaru 
speciālistiem.

 Jautājumus ir iespēja uzdot gan anonīmi, gan 
norādot savu vārdu, kontaktus, veidu, kā vēlaties 
saņemt atbildi.

 Mums ir svarīgs katrs viedoklis!       

Februārī Augšdaugavas novada 
dzimtsarakstu nodaļā  laulību noslēdza

  7 pāri, 3  pāros - novada iedzīvotāji

 No 2022. gada 27. janvāra   Augšdaugavas novada 
iedzīvotāju ģimenēs dzimuši 

  6 bērniņi - 4  meitenes un 2 puikas.

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

• Četrus vītolus un vienu papeli Višķu pagasta Višķu ciemā pie 
saimniecības ēkām Mednieku ielā 4;

• Divus bērzus, vienu apsi un trīs kļavas Višķu pagasta Višķu ciemā 
Aglonas ielā 45.

Priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt Višķu pagasta pārvaldē 
(Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pag.) no 7. līdz 27. martam.

Publiskā apspriešana notiks 28. martā plkst. 9:30 Višķu ciemā 
Mednieku ielā 4, un plkst. 9:45 Višķu ciemā Aglonas ielā 45. 

IEDZĪVOTĀJI VAR ZIEDOT 
UKRAINAS ATBALSTAM

24. februārī portālā Ziedot.lv ir atvērts ziedojumu vākšanas 
paziņojums Ukrainas atbalstam. 

Ukrainai ir nepieciešama mūsu palīdzība! 
Saziedotos līdzekļus palīdz nogādāt Aizsardzības ministrija. 

Lielākoties tiek iepirkta degviela un pirmās palīdzības preces. 
Līdz 2. martam 69 039 cilvēki no Latvijas jau ziedojuši vairāk nekā 

3,8 miljonus eiro. 
Sīkākai informācijai: www.ziedot.lv 

 KAS JĀZINA 
LIELĀS TALKAS 
DALĪBNIEKIEM

Viss, kas nepieciešams, lai 
piedalītos Lielajā Talkā, ir – 
vēlēšanās to darīt!

KAD UN CIKOS?
Lielā Talka norisināsies sestdien, 

30. aprīlī, no plkst. 9:00 – 15:00 
vienlaicīgi visā Latvijā!

KUR TALKOT?
Savu talkošanas vietu jautā 

tuvākajā pašvaldībā Lielās Talkas 
Koordinatoram vai noskaidro 
mājas lapā www.talkas.lv! Tur 
Tu vari ērti apskatīt visas ofi ciāli 
reģistrētās talku vietas, ko organizē 
aktīvākās pašvaldības, izglītības 
iestādes, organizācijas, uzņēmumi, 
kā arī brīvprātīgie entuziasti. 
Izvēlies tuvāko vai interesantāko 
talku un 30. aprīlī pievienojies tai! 
Katrā reģistrētajā talkas vietā ir sava 
Atbildīgā persona. Piefi ksē viņa 
tālruņa numuru, lai nepieciešamības 
gadījumā vari sazināties!

KĀ TALKOT COVID-19 
LAIKĀ?

SOLO talkas: talkojiet vienatnē, 
pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, 
sakopjot savas mājas apkārti;

DUO talkas: talkojiet divatā. 
Ja esat vienas mājsaimniecības 
pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, 
ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet 
vismaz divu metru distanci;

ĢIMENES talkas: talkojiet visa 
ģimene kopā, bet ievērojiet, ka 
jums jābūt vienas mājsaimniecības 
pārstāvjiem.
KUR SAŅEMT ATKRITUMU 

MAISUS?
Lielās Talkas atkritumu maisus 

talcinieki varēs saņemt bez maksas. 
Talkas laikā atkritumu vākšana 
notiek tikai izsniegtajos maisos! 
Papildus informācija par maisiem 
pieejama pie konkrētā novada 
koordinatora!
KUR ATSTĀT PIEPILDĪTOS 

MAISUS?
Par Lielās Talkas atkritumu 

maisu savākšanu un izvešanu ir 
atbildīga attiecīgā pašvaldība. Savus 

piepildītos maisus atstāj TIKAI 
reģistrētajā talkas vietā un par to 
atrašanās vietu informē talkas 
Atbildīgo. Neskaidrību gadījumā 
zvani savas pašvaldības talkas 
koordinatoram.

KO IESĀKT AR 
AIZDOMĪGIEM 

ATKRITUMIEM UN 
MIRUŠIEM DZĪVNIEKIEM?

Ja talkojot ieraugi izlietotas 
injekcijas šļirces, pudeles ar 
ķīmiskiem vai nenosakāmiem 
šķīdumiem, akumulatorus, kā 
arī citus bīstamus atkritumus – 
neaiztiec tos! Par šādu priekšmetu 
atrašanās vietu informē Talkas 
Atbildīgo! Bet, ja talkojot dabā 
vai pilsētas teritorijā uzej mirušu 
dzīvnieku – neaiztiec to, bet 
gan ziņo attiecīgajai pašvaldībai. 
Savukārt, ja ieraugi vairāk nekā 
divus ievainotus vai bojā gājušus 
dzīvniekos, ziņo operatīvajam 
dienestam pa tālruni 112.

KĀ APĢĒRBTIES?
Talkojot noteikti lieto darba 

cimdus! Iesakām vilkt garās 
bikses un kreklu vai jaku ar 

garām piedurknēm. Kājās velc 
slēgtus apavus ar pietiekami cietu, 
biezu zoli, lai pēdās neieduras 
kāds nepamanīts stikls vai ass 
priekšmets. Galvā liec cepuri vai 
lakatu. Šāds apģērbs Tevi pasargās 
arī no ērču kodieniem!

KO ŅEMT LĪDZI?
Dodoties talkot, noteikti 

ņem līdzi darba cimdus, savus 
ģimenes locekļus, draugus, radus, 
darba kolēģus, kaimiņus un pats 
svarīgākais – darba prieku!

UZ TIKŠANOS 30. APRĪLĪ!
 Ņem vērā, ka Lielajā Talkā 

aicinām ne tikai vākt atkritumus, 
bet darīt arī citus labus darbus – 
stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu 
dobes, labiekārtot māju pagalmus, 
izgatavot putnu būrīšus, atjaunot 
žogus, soliņus, tiltiņus… Dzīvosim 
skaisti! Lai prieks Tev pašam un 
pārējiem! Latvijai BŪT zaļai!

!!! Lielās talkas koordinators 
Augšdaugavas novadā: 

Valērijs Ašķeļaņecs,  25602114, 
e-pasts: valerijs.askelanecs@

augsdaugavasnovads.lv.


