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Augšdaugavas
Novada Vēstis
POLITISKĀ DISKUSIJA

GAIDIS ANDREJS ZEIBOTS:
“IEDZĪVOTĀJUS
VAR SALIEDĒT
VIENOTS MĒRĶIS”
Īstenojot
projektu
„Kopienas
izaugsmes
katalizators.
Empātija.”,
biedrība „Ūdenszīmes” šopavasar Sēlijā
rīko diskusiju ciklu “Politikas virtuve”, lai
aicinātu valsts un pašvaldību speciālistus,
uzņēmējus,
nevalstisko
organizāciju
aktīvistus, kopienu līderus un vietējos
iedzīvotājus spriest par to, kā uzlabot
dzīves kvalitāti Sēlijā.

■

ir svarīgs arī Augšdaugavas novadā, kas ir
Latvijas pierobežas pašvaldība.
Drošību veicina NATO klātbūtne
Klātesošie politiķi vairākkārt uzsvēra,
ka Latvijai bija stratēģiski svarīgi iestāties
NATO, kas mūsu valstij ir militārās drošības
garants. “Kad mēs kļuvām par NATO
valsti, es pa īstam sajutos drošībā. Latvijas
drošība ir atkarīga no tā, ka mums ir
spēcīgi sabiedrotie,” teica Saeimas deputāte
un Ārlietu komisijas sekretāre Krista
Baumane. Viņa uzsvēra, ka pašlaik Latvijas
Aizsardzības ministrija gādā par NATO
klātbūtnes Latvijā pastiprināšanu. “Protams,

Gaidis Andrejs Zeibots un Rihards Kozlovskis

Viens no cikla pasākumiem – diskusija
“Valsts iekšējā un ārējā drošība” - 22.
aprīlī notika Demenē. Kopienu sadarbības
tīkla „Sēlijas salas” sabiedrisko attiecību
speciālists Jānis Dzimtais aicināja klātesošos
diskutēt par drošības jautājumiem, vaicājot
politiķiem, kas no viņu puses tiek darīts, lai
cilvēki Latvijā varētu justies droši, kā tiek
palīdzēts Ukrainai, kāda ir pašvaldību loma
iekšējās un ārējās drošības uzlabošanā, cik
svarīga ir saliedētas sabiedrības loma un
kāda nozīme šajos jautājumos ir izglītībai,
kultūrai un valodai.
Notiekot karam Ukrainā, drošības
jautājumi ir kļuvuši īpaši aktuāli valstīs,
kas robežojas ar agresorvalsti Krieviju un
tās sabiedroto Baltkrieviju. Šis jautājums

nevaram paļauties tikai uz to, ka citi mūs
sargās, mums jādara viss iespējamais, lai
varam paši sevi sargāt. Tāpēc Saeima
pieņēma lēmumu palielināt nākamgad
valsts aizsardzības budžetu līdz 2,5% no
IKP, ko mums prasa saistības NATO. Tas
ir svarīgs solis, jo nepieciešami līdzekļi, lai
pirktu aprīkojumu un sevi sargātu.” Pašlaik
valsts aizsardzības budžets esot pāri 700 mlj
eiro, bet tuvāko gadu laikā tiks palielināts
vēl par aptuveni 200 mlj, kas jo īpaši esot
svarīgi pierobežai. Arī bijušais Latvijas
iekšlietu ministrs, Saeimas deputāts Rihards
Kozlovskis uzsvēra, ka ir ļoti nozīmīga
Latvijas uzņemšana NATO, taču traģiskie
notikumi Ukrainā parādījuši, kādas sfēras
nepieciešams attīstīt Latvijā, un pašlaik jau
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Latvijas valsts simtgadē esam
iedibinājuši jaunu tradīciju Baltā galdauta svētkus, kurus
svinam Latvijas otrajā dzimšanas
dienā. 1990. gada 4. maijā Latvijas
PSR Augstākā Padome pieņēma
deklarāciju par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu. Šajā
pavasara dienā Latvija atguva savu
neatkarību, bet mēs paši – iespēju
veidot savu nākotni.
Šajā dienā mēs svinam savu
brīvību, iespēju būt patiesiem,
brīvi paust savus uzskatus, būt tik
dažādiem, bet mums pašiem un
turēties kopā.
Savas zemes brīvības trauslumu
apzināmies šodienas pasaules
skaudro
notikumu fonā, kad
gadu desmitiem būvētās tuvējās
Ukrainas valsts labklājība tiek
brutāli
sagrauta,
iznīcinātas
cilvēku dzīvības un reizē arī sapnis
par 21. gadsimtu kā ekonomiskās
stabilitātes,
humānisma
un
drošības laikmetu.
Šīs vērtības šodienas pasaulē
novērtējam jo īpaši. Valsts un
pašvaldību vara, visa sabiedrība ir
strādājusi un cīnījusies, lai Latvijas
valsts mums visiem būtu vislabākā
vieta, kur varam strādāt, mācīties,
dibināt ģimenes, kopt savu zemi
un māju, dzīvot, priecāties un
justies droši. Paldies visiem, kuri
šajos gados ir pielikuši pūliņus, lai
mūsu novads un valsts augtu un
attīstītos. Ikviens mūsu darbs gan
profesionālajā, gan sabiedriskajā
jomā ir zelta vērts.
Šis laiks mums visiem katru
dienu nes jaunus izaicinājumus,
prasības pārkārtot un mainīt
tiek darīts daudz drošības jomā.
Kas satrauc iedzīvotājus
Situācija valsts pierobežā kļuva saspīlēta
jau pērn vasarā, kad no Baltkrievijas puses
pastiprinājās nelegālo imigrantu pieplūdums.
Valsts Robežsardzes Daugavpils pārvaldes
priekšnieka vietnieks robežkontroles un
imigrācijas jautājumos pulkvežleitnants Juris
Kusiņš atzīst, ka šai situācijai dienests bija
gatavs, tomēr tas bijis milzīgs izaicinājums.
Pa šo laiku ir novērsta 6650 personu
nelikumīga iekļūšana valstī, par nelikumīgu
robežas šķērsošanu aizturētas 380 personas.
Juris Kusiņš pateicās vietējiem iedzīvotājiem

iepriekš rūpīgi pārdomātos plānus
un ieceres. Arī Covid pandēmija
mums ir mācījusi dzīvot un strādāt
savādāk, pielāgoties, lai ikdienas
dzīve tomēr ritētu uz priekšu un
viss iecerētais tiktu īstenots. Šī
paša iemesla dēļ mums neizdevās
būt kopā 18. novembra svētkos,
lai klātienē jums pateiktos par
ieguldīto darbu. Tāpēc vēlamies to
darīt šodien.
Paldies, ka esat daļa no
Augšdaugavas novada un Latvijas.
Novēlu katram no jums arī
turpmāk uzturēt savu profesionālo
varēšanu, vairot sabiedrībā savus
sasniegumus un gara spējas, kas
virzīs mūsu novadu un Latviju
nākotnes attīstībai.
Priecājamies kopā ar jums
par sasniegto, svinēsim 4. maija
Svētkus un Latvijas brīvību!
Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

un mednieku kolektīviem, kas ziņoja
par nelegālajiem migrantiem, kam bija
izdevies šķērsot robežu. Viņš pastāstīja, ka
drošības stiprināšanai uz Latvijas valsts un
Baltkrievijas robežas jau tuvākajā laikā tiks
sākta 3,5 m augsta žoga izbūve, pašlaik ir
38 km dzeloņstiepļu žogs, kam tiek izbūvēti
papildus 22 km. Taču kopumā imigrantu krīze
iedzīvotājus pierobežā neesot izbiedējusi,
uzskata Demenes pagasta pārvaldes vadītāja
Valentīna Gadzāne. Viņasprāt iedzīvotāji
pierobežā jūtas droši, jo redz pastāvīgu
robežsargu vai policijas klātbūtni.
Turpinājums 2. lpp. ►►►
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VALSTS PREZIDENTA VIZĪTE

VALSTS PREZIDENTS
DISKUTĒJA
AR LATGALES
PAŠVALDĪBU
VADĪTĀJIEM
4. un 5. aprīlī Valsts prezidents
viesojās Daugavpilī, lai iepazītos
ar situāciju uz vietas un diskutētu
ar vietējiem viedokļu līderiem par
aktuālākajām problēmām reģionā.
Prezidents
aicināja
stiprināt
valsts un pašvaldību kopdarbu,
sabiedrības
saliedētību
un
solidaritāti jaunajos ģeopolitiskajos
un ekonomiskajos apstākļos.
Daugavpils Universitātē Egils
Levits diskutēja ar Latgales
plānošanas reģiona pašvaldību
vadītājiem, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministru
Artūru Tomu Plešu, Ekonomikas
ministrijas parlamentāro sekretāri
►►► no 1. lpp.

Savukārt Medumu speciālās
pamatskolas
direktors
Ēriks
Lukmans aicināja robežsargus
biežāk iebraukt iedzīvotāju viensētās
sasveicināties un aprunāties, lai
vairotu šo drošības sajūtu un
uzticēšanos. Viņš arī uzsvēra
nepieciešamību valstij sakārtot ceļus
lauku apvidū, jo tie ir vitāli svarīgi
lauku cilvēkiem.
Augšdaugavas
novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins uzskata, ka drošība
ir cilvēku ikdiena, proti, viņiem
svarīgi saņemt pašvaldības dienestu
palīdzību, justies pasargātiem no
policijas puses. “No savas puses
pašvaldība cenšas saglabāt skolas
pierobežā, lai notiktu vismaz
kaut kāda kustība un cilvēki
neaizbrauktu.”
Saeimas deputāte, Izglītības,
kultūras un zinātnes komitejas locekle
un Latgaliešu kultūras biedrības
valdes locekle Ilga Šuplinska
uzsvēra, ka vietējo iedzīvotāju
drošību var veicināt ar pierobežai
paredzētu mērķprogrammu un
sociālās labklājības celšanu. Savukārt
Aldis Adamovičs atgādināja, ka
Saeimas Latgales apakškomisija,
kurā darbojas no Latgales ievēlētie
deputāti, palīdz risināt mūsu
novadam svarīgus jautājumus,
vairāku gadu laikā esot piesaistīti
līdzekļi
dažādiem
projektiem
Latgalē.
Mācīties no ukraiņiem
Kopš Krievijas iebrukuma
Ukrainā Latvija sniedz lielu atbalstu
ukraiņiem. Pēc Kristas Baumanes
teiktā Latvija palīdzības sniegšanā pat

Ilzi Indriksoni un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras
pārstāvjiem par Latgales attīstības
perspektīvām jaunu izaicinājumu
priekšā.
Augšdaugavas
novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins atzīmēja, ka šogad ir
vērojams augsts cenu kāpums, tādēļ
pašvaldībai, lai pabeigtu daudzus
projektus, būs vai nu jāņem
aizdevums, vai arī jāpārstrukturē
budžets. Viens no aktuālākajiem
jautājumiem ir skolēnu ēdināšana,
jo uzņēmēji atsakās piegādāt preces
par vecajām cenām, turklāt jauni
cenu kāpumi ir gaidāmi arī rudenī.
“Degvielas cena pieauga, skolēni
jāved uz skolu. Tas būs jārisina.
Otrs jautājums ir energoresursi.
Mūsu novadā pārsvarā izmanto
šķeldu un granulas. Ja šķelda
pagaidām ir pieejama, tad granulas
pārspējot tādas lielvalstis kā Vācija
un Francija. Tiek sūtītas humānās
kravas, uzņemti bēgļi, sniegts atbalsts
dažādās starptautiskās organizācijās.
Šo darbu palīdz koordinēt arī Alda
Adamoviča vadītā Saeimas Ukrainas
sadarbības grupa, kas kopš kara
sākuma pārorientējusies tieši uz
palīdzības sniegšanu ukraiņiem.
Zināmā mērā palīdzības sniegšana
Ukrainai esot saliedējusi arī
Latvijas politiķus, pašlaik Saeima
panākusi milzu vienprātību daudzos
jautājumos.
Bijušais jūras kara ﬂotes
virsnieks, viceadmirālis, Latvijas
Republikas Nacionālo Bruņoto
spēku (NBS) komandieris Gaidis
Andrejs Zeibots uzsvēra, ka drošība
nav tikai bruņoto spēku ziņā, bet ir
atkarīga no mums katra un šajā ziņā
mēs varētu mācīties no ukraiņiem,
kuri kara apstākļos nav apjukuši,
bet katrs pilda savu darbu un kopā
cīnās cits par cita dzīvību. Viņaprāt
Latvijā saliedētības piemērs ir
NBS un iemesls tam ir kopīgs
mērķis. “Armijā dienē dažādu
tautību cilvēki, viņus saliedē kopīgs
uzdevums, izpildījums un mērķis.
Astoņdesmitajos gados kopīgs
mērķis bija brīvības atgūšana.
Nākamais mērķis bija iestāšanās
NATO un ES. Kāds šodien mūsu
valstī ir mērķis? Mums nav liela
kopīga mērķa, kas mūs visus
apvieno. Šis mērķis mums visiem
kopā jānosaka, ne tikai politiķiem.
Tad būs uzdevums, kuru kopā
pildīsim!” teica G.A. Zeibots.
Rihards Kozlovskis atgādināja,
ka arī Ukrainas sabiedrība līdz
karam bija politiski neviendabīga,

par nelielu cenu nav pieejamas, bet
par ļoti lielu summu tomēr ir, kas
nes papildus slogu budžetam,” teic
A. Kucins.
Novada vadītājs uzsver, ka ir
piedzīvotas daudzas krīzes. Gan

ekonomiskā krīze 2008. gadā, kas
skāra visu pasauli, gan arī citas.
Covid - 19 izraisīto pandēmiju
Augšdaugavas novads pārdzīvoja
samērā veiksmīgi. Gan uzņēmēji,
gan pašvaldības projekti virzījās uz

Krista Baumane, Ilga Šuplinska, Aivars Friliņš

Valentīna Gadzāne, Daina Alužāne

bet Krievijas uzbrukums saliedējis
Ukrainas iedzīvotājus, kam iebrucēji
nebija gatavi: “Domāju, ka viņiem
tas joprojām ir liels šoks. Tāpēc
iedzīvotāju saliedētībai ir liela
nozīme.” Savukārt saliedēšanā
liela loma esot valodai, proti, ar
iedzīvotājiem jārunā visās valodās,

lai viņi sadzirdētu un saprastu nevis
dzīvotu paralēlajā informatīvajā
telpā.
Valsts neizpildītais mājasdarbs
Kopš kara sākšanās Ukrainā
sabiedrība Latvijā sāka šķelties.
Neliela daļa nostājusies agresora
pusē, akli ticot gadiem ilgi

priekšu.
”Mēs jau pusgadu runājam
par skolotāju apmaksas sistēmu.
Izglītības ministrijai vai pat ministru
kabinetam jāizskata šis jautājums.
Jāpalielina finansējuma koeficienti
valsts pierobežā. Tas attiecas uz
vairākām pierobežas pašvaldībām,
tanī skaitā uz Augšdaugavas
novadu,” skaidro Augšdaugavas
novada domes priekšsēdētājs.
Savulaik Kārlis Ulmanis uzbūvēja
vairākas skolas pierobežā. Tagad
daudzas no tām jau nestrādā, bet
atlikušās ir jāatbalsta un jāparāda, ka
arī teritorija, kas atrodas pierobežā,
ir mums nepieciešama, svarīga un
vajadzīga, turpina A. Kucins.

Apkopoja Dainis Bitiņš

uzklausītajai Krievijas propagandai.
Tieši informatīvā telpa ietekmējot
iedzīvotāju noskaņu un šis jautājums
valstī joprojām nav sakārtots. Par
nepieciešamību stiprināt Latvijas
informatīvo telpu tiek runāts jau
gadiem, taču savlaicīgi neizpildītais
“mājasdarbs” šobrīd liek par
sevi manīt, atzīst Arvīds Kucins.
Pierobežā iedzīvotāji joprojām
uztver kaimiņvalstu TV kanālus,
labāk pārzina notiekošo aiz robežas,
bet nezina, kas notiek valsts
iekšpusē. “Mēs visi te justos droši,
ja cilvēki justos piederīgi šai vietai,
valstij un būtu apmierināti. Ir lietas,
ko viņiem vajadzētu nodrošināt,”
teica A. Kucins. Diskusijas dalībnieki
aktualizēja
nepieciešamību
nodrošināt TV un radio pārraides
krievvalodīgajiem, lai piedāvātu
objektīvu, analītisku informāciju
par notiekošo Latvijā un pasaulē.
Krievvalodīgie cilvēki ir mūsu valsts
daļa, tāpēc jāpalīdz viņiem saņemt
objektīvu informāciju, lai tādejādi
arī veicinātu lojalitāti pret savu valsti
un notiekošā izpratni.
Diemžēl pierobežas ļaudis esot
apdalīti arī no Latvijas mediju puses.
Jānis Dzimtais atzina, ka lielākoties
medijos
Latgales
pierobežas
pašvaldības parādās vien saistībā
ar kādu skandalozu notikumu vai
kriminālziņām. Lai arī valsts dotē
sabiedriskos medijus, arī tiem
interese par reģioniem maza. Taču
arī pierobežā ir aktīvi cilvēki, kas
īsteno projektus un interesantas
lietas, atzīst Ilūkstes un Daugavpils
novadu lauku partnerības „Kaimiņi”
vadītāja Inga Krekele. Piemēram,
Sēlijā izveidota mobilā veterinārā
klīnika, eksotisku putnu zoodārzs,
dzīvnieku krematorija un daudzas
citas lietas. Necerot uz medijiem,
iedzīvotājiem
pašiem
aktīvi
jāstāsta sabiedrībai par šīm lietām,
veidojot savus sociālos medijus.
Ilga Šuplinska atzina, ka pašlaik
pašvaldībām ir iespēja pieteikties
jauno struktūrfondu finansējumam,
kur milzīga summa paredzēta
tieši pieaugušo vitālo prasmju
uzlabošanai.

Teksts, foto: Inese Minova
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PROJEKTU REALIZĀCIJA

■

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

■

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

PAVASARA
VESELĪBAS SOĻI
Ilūkstes
apkārtnē
2022.
gadā ESF projekta “Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai un slimību profilaksei
Augšdaugavas novada Ilūkstes
apkārtnē” (Nr.9.2.4.2/16/I/058)
notiks vairāki pasākumi veselības
veicināšanai un slimību profilaksei.
Šī gada aprīlī, maijā un jūnijā
turpinās pasākuma “Baseina
apmeklējumi”
aktivitātes
Ilūkstes pilsētas Sporta centra
peldbaseinā. Tā kā COVID-19
pandēmijas ierobežojumi ar
laiku tiek atcelti, Sporta centrs
atvērts visiem interesentiem.
Pasākuma mērķauditorija, kas vecāki
par 54 gadiem vai bezdarbnieki, vai
personas ar invaliditāti, vai trūcīgās
un maznodrošinātās personas var
vērsties Valsts
un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas
centrā (Brīvības iela 7, Ilūkste)
un Bebrenes, Dvietes, Eglaines,
Pilskalnes, Subates pilsētas un
Prodes pagasta, Šēderes pagasta
pārvaldēs, lai saņemtu baseina
bezmaksas apmeklējuma kuponus.
Katrs no mērķgrupas iedzīvotājiem
šo iespēju var izmantot vienu reizi
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gadā. Lai saņemtu bezmaksas
baseina apmeklējuma kuponu,
iedzīvotājs
uzrāda
personu
apliecinošo
dokumentu,
kā
arī invaliditātes apliecību vai
dokumentu par maznodrošinātas/
trūcīgas personas statusu.
Pasākums “Vingrošana dabā”
un nodarbība “Uzturs - balsts
veselīgam dzīvesveidam” notiks
maijā Bebrenē un Dvietē. Šajos
pasākumos fizioterapeita vadībā
apgūsim
vingrojumus
stājas
uzlabošanai un tiksimies ar
uztura speciālistu vērtīga uztura
izzināšanai. Savukārt maijā dabas
liegumā “Pilskalnes Siguldiņa”
notiks pasākums “Sevis izzināšanas
pārgājiens
psihoemocionālās
labsajūtas uzlabošanai”.
ESF
projekta
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai un slimību profilaksei
Augšdaugavas novada Ilūkstes
apkārtnē» (Nr.9.2.4.2/16/I/058)
ietvaros tiek īstenoti slimību
profilakses
un
veselības
veicināšanas pasākumi, kuros tiek
apskatīti dažādi praktiski risinājumi

paradumu maiņai un veselīga
dzīvesveida
popularizēšanai
ikdienā. Gan sevis izglītošana,
gan praktisku iemaņu apgūšana ir
pamats rūpēm par savu veselību
soli pa solim.
Aktivitāte
“Baseina
apmeklējumi” notiek, iepriekš
piesakot apmeklējumu, zvanot uz
tālr. 65449002.
Projekta
mērķis:
Uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem
visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem,
jo īpaši teritoriālās, nabadzības
un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot
novada mēroga pasākumus.
Īstenošanas laiks: 03.07.2017.01.06.2023.
Kopējās projekta izmaksas: 156
064,00 EUR (ESF – 85%,Valsts
budžeta finansējums – 15 %)
Plašākai
informācijai
par
pasākumiem sekojiet mājaslapā
ilukste.lv .
Ilūkstes pilsētas administrācijas
Plānošanas nodaļa

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins
novada pašvaldības ēka,
02.05. Augšdaugavas
Rīgas ielā 2, Daugavpilī

10.00-12.00
14.00-18.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
1. vietnieks Aivars Rasčevskis
16.05.

Augšdaugavas novada pašvaldības ēka,
Rīgas ielā 2, Daugavpilī

10.00-12.00
14.00-18.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks Vitālijs Aizbalts
10.05. Pilskalnes pagasta pārvalde
24.05. Skrudalienas pagasta pārvalde

14.00-16.30
14.00-16.30

Maigurs Krievāns
03.05. Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka

09.00-13.00

Jānis Belkovskis

ATBALSTS
LĪDZCILVĒKAM
Ilūkstes PII “Zvaniņš” jau otro
mācību gadu darbojas kā Izglītības
iniciatīvu centra un British Council
Latvija iniciētā projekta “Darbīgās
kopienas Latgalē” vietējās kopienas
resursu centrs. Šopavasar iestāde
rīkoja labdarības akciju, lai sniegtu
atbalstu un uzmundrinājumu
vienam no iestādes vecākiem,
trīs bērnu tēvam Kristapam, kurš
nokļuva satiksmes negadījumā un
satraumēja mugurkaulu.
Par sponsorētajiem līdzekļiem
tika
iegādāta
profesionāla

šujmašīna, tvaika gludeklis, pleds,
spilveni. Akcijas idejas pamatā
bija izgatavot ar aplikācijām rotātu
pledu un spilvenus, kas būtu mīļa
dāvana atveseļošanās atbalstam.
Kristaps darbojas arī iestādes
padomē. Bērnu vecāki ziedoja
audumus, diegus un dziju. Akcijā
iesaistījās arī iestādes darbinieces,
skolotājas un skolotāju palīgi, arī
bērni. Rezultātā tapa skaists pleds
ar aplikācijām un uzšūtu veselības
vēlējumu un divi spilveni. Viens
no tiem tika izrotāts ar bērnu

LATGALES
PLĀNOŠANAS
REĢIONS IZSLUDINA
UZŅĒMĒJU ATKLĀTĀ
GRANTU PROJEKTU
KONKURSA 2. KĀRTU

ir noslēdzis 8 projektu līgumus
uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu
darbavietu radīšanai. Ar piešķirto
atbalstu tiks radītas vismaz 8
jaunas darbavietas un dažādots
preču sortiments, veidoti jauni un
uzlaboti jau esošie pakalpojumi
tūrisma, informācijas tehnoloģiju,
ēdināšanas, kokapstrādes u.c.
nozarēs.
Arī otrajā konkursa kārtā
tiks atbalstītas gandrīz visas
uzņēmējdarbības
jomas
un
atbalstam var pieteikties jebkura
fiziska un juridiska persona (mazais
vai mikro uzņēmums), kas savu
saimniecisko darbību veic Latgales
reģionā.
Projektu
iesniedzēji,
īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs
saņemt atbalstu jaunu produktu
vai pakalpojumu radīšanai, esošu
produktu uzlabošanai, ražošanas
jaudas
būtiskai
palielināšanai
vai ražošanas procesu būtiskai
maiņai, kā arī esošu pakalpojumu
efektivitātes uzlabošanai.
Konkursam
pieejamais
programmas līdzfinansējums ir 457

Latgales plānošanas reģions
ir izsludinājis pieteikšanos EEZ
grantu 2014.–2021. gada perioda
programmas “Vietējā attīstība,
nabadzības mazināšana un kultūras
sadarbība”
atklātā
projektu
konkursā “Atbalsts biznesa ideju
īstenošanai Latgalē”, kur būs iespēja
saņemt atbalstu uzņēmējdarbības
attīstībai līdz 2024. gadam,
īstenojot jaunas biznesa idejas un
radot darba vietas Latgales reģionā.
Sākotnējā
pieteikšanās
konkursam noslēgusies 2021.gada
septembrī. Konkursa “Atbalsts
biznesa ideju īstenošanai Latgalē”
vērtēšanas komisija sadarbībā ar
neatkarīgajiem ekspertiem izvērtēja
konkursa pieteikumus. Latgales
plānošanas reģions kā grantu
shēmas apsaimniekotājs šobrīd

darinātajiem dzijas bumbulīšiem,
izvietotiem sirsniņas formā, lai
simboliski nodotu labās domas un
sirds siltumu Ozoliņu ģimenei.
Paldies Izglītības iniciatīvu
centram un British Council Latvija
par šo projektu, kas palīdz atvērt
sirdis labiem darbiem, apvieno
vietējās kopienas pārstāvjus kopā
darboties, lai labas iniciatīvas kopā
paveiktas, kalpotu par gaismu mūsu
dzīvē.

Inga Zviedrāne,
Ilūkstes PI “Zvaniņš vadītāja”,
vietējās kopienas resursu centra
koordinatore

625,01 EUR un vienam projektam
pieejamais līdzfinansējums ir no 5000
līdz 10 000 EUR. Līdzfinansējuma
atbalsta intensitāte nepārsniedz 55%
no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām.
Minētais
atbalsts
turpinās Rīcības plāna Latgales
reģiona ekonomiskajai izaugsmei
īstenošanu.
Visi
projekta
konkursa
dokumenti ir publicēti Latgales
plānošanas reģiona mājas lapā
lpr.gov.lv sadaļā Grantu shēma
“Atbalsts biznesa ideju īstenošanai
Latgalē”.
Projektu pieteikumus var iesniegt
Latgales plānošanas reģionam līdz 1.
jūnijam.
Sīkāka informācija - nosūtot
jautājumus uz e-pastu: eeagrants@
lpr.gov.lv

09.05. Višķu pagasta pārvalde
23.05. Nīcgales pagasta pārvalde

10.00-13.00
10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs
12.05. Tiešsaistes Zoom platformā
19.05. Ilūkstes pilsētas administrācija
26.05. Pašulienas bibliotēkas telpās

15.30-17.30
15.30-17.00
16.00-17.30

Pāvils Kveders
10.05.

Subates pilsētas un Prodes pagasta
pārvalde

15.30-17.30

Reinis Līcis
Subates pilsētas un Prodes pagasta
pārvalde
24.05. Ilūkstes pilsētas administrācija
10.05.

15.30-17.30
15.30-17.30

Aleksejs Mackevičs
05.05.
09.05.
10.05.
23.05.
26.05.

Tiešsaistes Zoom platformā
Biķernieku pamatskola
Višķu pagasta pārvalde
Biķernieku pamatskola
Tiešsaistes Zoom platformā

17.00-19.30
15.30-16.30
15.30-16.00
15.30-16.30
17.00-19.30

Dainis Millers
30.05. Tiešsaistes Zoom platformā

12.00-14.00

Gunta Okmane
06.05. Subates kultūras nams
26.05. Subates kultūras nams

10.00-12.00
13.00-14.00

Dzintars Pabērzs
09.05. Tiešsaistes Zoom platformā
23.05. Tiešsaistes Zoom platformā

14.00-16.00
14.00-16.00

Deniss Sarafaņuks
18.05. Tiešsaistes Zoom platformā
25.05. Tiešsaistes Zoom platformā

18.00-20.00
18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs
13.05. Sventes vidusskola
24.05. Sventes vidusskola

16.00-18.00
16.00-18.00

Regīna Tamane
10.05. Salienas pagasta pārvalde
17.05. Sventes pagasta pārvalde
24.05. Tabores pagasta pārvalde

14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00

Deputātu pieņemšanas laiks var mainīties. Lūdzu sekojiet aktuālajai informācijai
mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā
“Pašvaldība”->”Domes deputāti”

2022. gada 29. aprīlis
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AUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMI

2022. gada 31. martā sēdē pieņemti 43 lēmumi:
 Aktualizēja Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas
novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam
Augšdaugavas novada investīciju plānu 2022.-2024. gadam.
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Augšdaugavas
novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra
saistošajos noteikumos Nr.21 “Augšdaugavas novada
pašvaldības budžets 2022. gadam””.
 Nolēma ņemt aizņēmumu Augšdaugavas novada
pašvaldības budžeta un finanšu vadībai.
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Augšdaugavas
novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos
noteikumos Nr.29 “AUGŠDAUGAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””.
 Izdeva saistošos noteikumus “Par Augšdaugavas novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
 Precizēja Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 27. janvāra saistošos noteikumus Nr.30 “Par
maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni
Augšdaugavas novada pašvaldībā” un Augšdaugavas
novada pašvaldības domes 2022. gada 10. februāra saistošos
noteikumus Nr.32 “Par interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”.
 Izdeva Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās
administrācijas Iekšējā audita nodaļas nolikumu.
 Izdeva nolikumu “Grozījums Augšdaugavas novada
pašvaldības domes 2021. gada 15. jūlija nolikumā Nr.21
“Laucesas pamatskolas nolikums””.
 Apstiprināja finansējumu Augšdaugavas novada
pašvaldības izglītības iestādēm piemaksu par epidemioloģisko
nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa
nodrošināšanu Covid-19 pandēmijas laikā piešķiršanai.
 Izdeva Augšdaugavas novada pašvaldības konkursa
„Saimnieks 2022”nolikumu.
 Izdeva nolikumu par Augšdaugavas novada skolēnu
vasaras nodarbinātības programmu.
 Noteica siltumenerģijas tarifu Pašulienes ciemā.
 Izsniedza bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļauju Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Mežvidi Neo”.
 Izsniedza atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes
ierīkošanai mežā īpašumā “Osinovka-1”, Biķernieku pagasts,
Augšdaugavas novads.
 Nolēma nodrošināt primārā atbalsta – izmitināšanas
pakalpojumu sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu.
 Atcēla sociālā dzīvokļa statusu.
 Atļāva atsavināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4446 001 0153, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads.
 Nolēma nodot atsavināšanai zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4446 001 0296, Biķernieku pagasts,
Augšdaugavas novads.
 Atļāva atsavināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4446 001 0607, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads,
zemes vienību “Irši”, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas
novads, nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4446 002
0106, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4446 003 0057, Biķernieku
pagasts, Augšdaugavas novads, nekustamo īpašumu
“Biķernieki”, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4452 002 0195,
Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību
“286”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.
 Nolēma nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4460 003 0585, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas
novads.
 Atļāva atsavināt zemes vienību “Oļegmāja”, Ķeiši,
Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads.
 Nolēma nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4464 004 0151, Laucesas pagasts, Augšdaugavas
novads.
 Atļāva atsavināt nekustamo īpašumu “8”, Laucesa,
Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, nekustamo īpašumu
“Auzas”, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4486 005 0179, Skrudalienas
pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību “23”, Meža
ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību
“135A”, Maļutki, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma “Kalkūne 22”,
Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, atkārtotās izsoles
rīkošanu un izsoles noteikumus un nekustamā īpašuma
“73”, Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads,
atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumus.

 Atzina zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4472
001 0127 un 4472 005 0075, kas atrodas Medumu pagasts,
Augšdaugavas novads, par piederīgām pašvaldībai.
 Atzina, ka zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4462 003 0266 ,
4462 003 0268, 4462 003 0599 un 4462 003 0598, kas atrodas
Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, ir Augšdaugavas
novada pašvaldībai piekritīgi starpgabali un ierakstāmi
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda.
 Atzina, ka rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 4480 007 0032, 4480 007
0151, kas atrodas Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads,
4490 005 0051, 4490 005 0052, 4490 005 0053, 4490 005
0055, 4490 005 0056, 4490 005 0057, 4490 005 0058, 4490 005
0059, kas atrodas Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, ir
piekrītošas Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstāmas
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda.
 Atcēla Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2021.gada 9.decembra saistošos noteikumus Nr.18 “Par
Augšdaugavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”.
 Apstiprināja laivu nomas pakalpojumu maksu Višķu
pagastā.
 Izvirzīja delegātus dalībai Latgales kongresā.
2022. gada 14. aprīlī sēdē pieņemti 53 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Augšdaugavas
novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos
noteikumos Nr.31 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Augšdaugavas novadā””.
 Izdeva noteikumus “Par Augšdaugavas novada
pašvaldības izīrētā dzīvojamā fonda atjaunošanu”.
 Izdeva nolikumu “Par grozījumiem Augšdaugavas
novada pašvaldības domes 2021. gada 15. jūlija nolikumā Nr.
20 „Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas komisijas nolikums””.
 Izdeva nolikumu “Augšdaugavas novada pašvaldības
Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas nolikums”.
 Nolēma izveidot valsts un pašvaldības vienotos klientu
apkalpošanas centrus Augšdaugavas novada teritorijā.
 Atbalstīja Augšdaugavas novada bāriņtiesas dalību
biedrībā “Latvijas Bāriņtiesas darbinieku asociācija”.
 Nolēma Ilūkstes pilsētas administrācijas struktūrvienību
“Ilūkstes pilsētas sporta centrs” nodot Augšdaugavas novada
Sporta skolai.
 Nolēma izslēgt Ilūkstes sporta centra lietošanā nodotos
pašvaldības pamatlīdzekļus no bilances.
 Apstiprināja finansējumu Augšdaugavas novada
izglītības iestādēm piemaksu par izglītības pakalpojuma
nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska
apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā piešķiršanai.
 Apstiprināja valsts budžeta līdzekļu sadali Augšdaugavas
novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību līdzekļu un
mācību literatūras iegādei 2022. gadā.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos
maksājumus, soda naudu un nokavējuma naudu.
 Atbalstīja
Augšdaugavas
novada
pašvaldības
energoefektivitātes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai Nr.26, Daugavas iela, Krauja, Naujenes
pagasts, Augšdaugavas novads un piešķīra Augšdaugavas
novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvokļu īpašniekiem.
 Piešķīra pabalstu dzīvojamās telpas remontam.
 Nolēma izbeigt Augšdaugavas novada pašvaldības
nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu.
 Nolēma izbeigt Augšdaugavas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma Avotu iela 13, Ilūkste, Augšdaugavas
novads, atsavināšanas procesu.
 Nolēma nodot atsavināšanai zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4446 001 0300, Biķernieku pagasts,
Augšdaugavas novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4446 001 0301, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0586,
Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0641, Biķernieku pagasts,
Augšdaugavas novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4446 003 0078, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4446 004 0247,
Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību
“Uguntiņš”, Lielie Krivini, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas
novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4488 005
0896, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads.
 Atļāva atsavināt zemes vienību “189A”, Daugava,
Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību

“71”, Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas
novads, zemes vienību “Līcītis”, Grancova, Kalupes
pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 4462 003 0147 un 4462 003 0148, Kalupes
pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību “50”, Latgale,
Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību “54”,
Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, zemes
vienību “Pūddari 1”, Mazie Kokini, Maļinovas pagasts,
Augšdaugavas novads, zemes vienību “Kriškāni 1”, Kriškāni,
Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4474 007 0075, Naujenes pagasts,
Augšdaugavas novads, zemes vienību “Arāji”, Pilskalnes
pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību Ziedu iela 15A,
Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4486 001 0570, Skrudalienas
pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4488 005 0808, Sventes pagasts, Augšdaugavas
novads, zemes vienību “Bērziņi 26”, Šēderes pagasts,
Augšdaugavas novads, nekustamo īpašumu “Birztalas”,
Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību
Sadnieku iela 13, Sadnieki, Tabores pagasts, Augšdaugavas
novads, nekustamo īpašumu “Šķersti-3”, Tabores pagasts,
Augšdaugavas novads.
 Atzina, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0184, ir
piekritīga Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda.
 Atzina, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu
4486 006 0066 , ir
piekrītoša Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda.
 Atzina, ka īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4470 003 0546, ir
piekrītoša Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus koku
ciršanai Kraujas ciemā un publiskās apspriešanas rezultātus
koku ciršanai Višķu pagasta Višķu ciemā.
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2021.gada 13.decembra lēmumu Nr.295 “Par projekta
“Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” filiāles Bebrenē
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” iesniegšanu
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām
attīstības
programmām
sekmēt
energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās” un l3.1.3. specifiskā atbalsta mērķa
“Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā”
13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”
piektajai projektu iesniegumu atlases kārtai”.
 Izdeva nolikumu “Grozījumi Augšdaugavas novada
pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra nolikumā
Nr.100 “Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas
administrācijas nolikums””.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ
7 KM GARUMĀ ATJAUNOS
AUTOCEĻA A13 POSMU
Uzsākta seguma atjaunošana uz valsts galvenā autoceļa A13
(Krievijas robeža–Daugavpils–Lietuvas robeža). Ceļa posmu
7 km garumā remontēs no Višķu stacijas līdz krustojumam
ar vietējo autoceļu Ostrova–Vīgantu stacija (V684) (autoceļa
posma 105,72. - 112,81. km).
Tiks veikta asfaltbetona seguma izlīdzinošā frēzēšana,
profila labošana un jaunā asfaltbetona dilumkārtas uzklāšana.
Lai uzlabotu satiksmes drošību, izbūvēs arī akustisko
ribjoslu. Darbus veiks SIA Binders par līgumcenu 1 257 182
eiro (ar PVN), kas tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem.
Būvdarbus plānots pabeigt jūnija vidū.
Būvdarbu izmaksās ietilpst arī šī paša ceļa posma remonts
Preiļu novadā, posmā no Caunām līdz Malienei (94,70.96,71. km).

Avots: Latvijas valsts ceļi

2022. gada 29. aprīlis
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PROJEKTU REALIZĀCIJA

PAŠVALDĪBA

PABEIGTI BŪVDARBI
GRUPU DZĪVOKĻU
UN SPECIALIZĒTO
DARBNĪCU IZVEIDEI
PIEAUGUŠĀM
PERSONĀM AR
GARĪGA RAKSTURA
TRAUCĒJUMIEM
NĪCGALĒ
2022. gada martā ir pabeigti
būvdarbi grupu dzīvokļu un
specializēto
darbnīcu
izveidei
pieaugušām personām ar garīga
rakstura
traucējumiem
(GRT)
Nīcgalē, kas veikti projekta
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai Daugavpils novadā”, Nr.
9.3.1.1/19/I/037, ietvaros. Būvdarbi
ilga no 2021. gada septembra un tika
veikti saskaņā ar projekta ietvaros
izstrādāto būvprojektu “Skolas telpu
grupu pārbūve par grupu dzīvokļiem
un specializētām darbnīcām (divas
kārtas) Skolas ielā 15, Nīcgalē,
Nīcgales pag., Daugavpils nov.”.
Objektā izveidota jauna, personām
ar īpašām vajadzībām pielāgota ieeja
specializētajās darbnīcās, uzstādīts
pacēlājs uz ēkas 2. stāvu, veikta logu
un durvju nomaiņa, ēkas fasādes
daļēja atjaunošana, ēkas jumta
nomaiņa, veikta telpu pārplānošana,
izbūvējot 8 dzīvokļus, kur katrā
iebūvēta virtuve un sanitārais mezgls,
kā arī koplietošanas telpas: virtuve,
sanitārie mezgli, dušas telpas un
telpas darbiniekiem, arī labiekārtota
teritorija pie jaunizveidotās ieejas.
Līdz
projekta
noslēgumam
- 2022. gada 30. jūnijam, ir
paredzēts iegādāties mēbeles un
aprīkojumu gan grupu dzīvokļiem,
gan specializētajām darbnīcām
keramikas, šūšanas, filcēšanas un
kokapstrādes jomā, lai sāktu sniegt
sociālos pakalpojumus. Plānotais
klientu skaits grupu dzīvokļos - 16
personas, specializētajās darbnīcās 20 personas.
Projektu
«Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas
plānu
īstenošanai Daugavpils novadā», Nr.
9.3.1.1/19/I/037, pašvaldība īsteno
kopš 2020. gada 2. februāra, kad
noslēgta vienošanās ar CFLA par tā
īstenošanu. Kopējā projekta summa
EUR 1 346 004,38, tai skaitā ERAF
finansējums EUR 971 059.39 jeb
72,14 %; Valsts budžeta finansējums
EUR 42 093.09 jeb 3,13%; valsts
budžeta dotācija pašvaldībām EUR
49 951.49 jeb 3.71%; pašvaldības
finansējums EUR 282 900,41 jeb
21,02%.
Projekta
ietvaros,
saskaņā
ar Latgales plānošanas reģiona
izstrādāto
un
apstiprināto
Deinstitucionalizācijas (DI) plānu,
plānots attīstīt plašu sabiedrībā
balstītu
pakalpojumu
klāstu.
DI plāna ietvaros, piesaistot
ERAF finansējumu, tiek veidota
infrastruktūra,
lai
nodrošinātu
sabiedrībā balstītu pakalpojumu
sniegšanu ārpusģimenes aprūpē
esošiem bērniem, bērniem ar
funkcionālajiem traucējumiem un
pieaugušām personām ar GRT:

DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMAI MĀJAI
KRAUJĀ PIEŠĶIR
LĪDZFINANSĒJUMU
ENERGOEFEKTIVITĀTEI
14. aprīļa Augšdaugavas novada
pašvaldības domes sēdē deputāti
atbalstīja priekšlikumu piešķirt
daudzdzīvokļu
mājai
Kraujā
(Daugavas ielā 26) līdzfinansējumu
energoefektivitātes
pasākumu

Nr.
p.k.

Pakalpojums

1.

Pieaugušie ar GRT:
Grupu dzīvokļi

2.

Pieaugušie ar GRT:
Dienas aprūpes
centrs

3.
4.
5.
6.

Pieaugušie ar GRT:
Specializētās darbnīcas
Bērni ar FT: Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu centrs
Ģimeniskai videi
pietuvināts pakalpojums (ĢVPP)
Jauniešu māja

KlienPakalpojumu sniegšanas vietu
tas adrese
skaits
Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales
16
pagasts, Augšdaugavas novads
1) “Rūpes”, Višķu tehnikums,
Višķu pagasts, Augšdaugavas
novads
35
2) Daudzfunkcionālais centrs
“Skrudaliena”, Miera iela 12,
Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads
20
24
8
8

Projekta īstenošanas rezultātā
paveikta virkne darbu:
- Sociālās aprūpes un atbalsta
centra “Avots” pārbūvētajā
ēkā un labiekārtotajā teritorijā
Daugavas ielā 2, Kraujā,
Naujenes pagastā, saskaņā
ar
apstiprināto
Latgales
plānošanas reģiona DI plānu,
kopš 2020. gada darbojas
ģimeniskās vides pakalpojumi:
ĢVPP centrs “Kamoliņš” un
“Jauniešu māja”;
- Savukārt 2021. gada 17. augustā
notika Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu centra bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem
atvēršana. Centrs ir aprīkots
ar
multisensorās
istabas
aprīkojumu (30 pozīcijas),
fizioterapijas
pakalpojuma
un kabineta aprīkojumu (77
pozīcijas) un smilšu terapijas
kabineta
aprīkojumu
(28
pozīcijas).
Rehabilitācijas
centrā strādā fizioterapeits,
ergoterapeits, psihologs un
audio logopēds. Centrs ir
pavēris unikālu iespēju bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem
un viņu vecākiem vienuviet
saņemt
pakalpojumus
četru kvalificētu speciālistu
uzraudzībā. Multisensorā istaba
ir izmantota ergoterapijas un
fizioterapijas
nodarbībām
vai psihologa vajadzībām. Ar
uzstādītā aprīkojuma palīdzību

Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales
pagasts, Augšdaugavas novads
Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas
novads
Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas
novads
Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas
novads
speciālisti darbojas, lai attīstītu
bērniem dažādas iemaņas,
kuras noteiktu iemeslu dēļ
nav attīstījušās (atmiņa, tauste,
garša, redze, skaņa, smaržas un
kustības sajūtas). Multisensorās
istabas mērķis ir panākt, lai
bērni, klienti atrod harmoniju
ar sevi un apkārtējo pasauli;
- Daudzfunkcionālajā
centrā
“Skrudaliena” Miera iela 12,
Skrudalienā, ir pielāgota vides
pieejamība dienas aprūpes
centra izveidei. Ēkā ir veikta
esošās ieejas pielāgošana,
vēsturisko ārdurvju un virsloga
restaurācija, kāpņu remonts,
divu pacēlāju uzstādīšana
personu ar īpašām vajadzībām
nokļūšanai
ēkas
foajē,
pacēlāja uzstādīšana pieejas
nodrošināšanai uz ēkas 3. stāvu
un sanitārā mezgla pielāgošana;
- Dienas aprūpes centrā Višķos
darbojas šūšanas un filcēšanas
darbnīcas, kurās klienti strādā
ar projekta ietvaros iepirkto
aprīkojumu.
Kopējās projekta attiecināmās
izmaksas EUR 1 346 004,38, tai
skaitā ERAF finansējums EUR 910
188,50 jeb 67,62%; Valsts budžeta
finansējums EUR 48 186,45 jeb
3,58% pašvaldības finansējums
EUR 387 629,43 jeb 28,80%.

Guna Smelcere,
Projekta koordinatore

PAŠVALDĪBA PLĀNO
TURPINĀT ATTĪSTĪT
VPVKAC TĪKLU
Turpinot attīstīt iedzīvotāju
iespēju
saņemt
valsts
un
pašvaldības sniegtos pakalpojumus
pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai,
šogad
Augšdaugavas
novada
teritorijā plānots izveidot 15 jaunus
Valsts un pašvaldības vienotos
klientu apkalpošanas centrus
(VPVKAC). Jauno centru izveidei
un uzturēšanai pašvaldības šā gada
budžetā būs nepieciešami 46 686
eiro, šāds lēmums pieņemts 14.
aprīļa domes sēdē.
Jaunie VPVKAC atradīsies
Bebrenē, Biķerniekos, Demenē,
Kalkūnē, Kalupē, Laucesā, Līksnā,
Medumos, Naujenē, Nīcgalē,
Salienā,
Skrudalienā,
Sventē,
Vabolē un Subatē.
Pašvaldība
iesniegs
Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā pieteikumu valsts budžeta
dotācijas saņemšanai 2022. gadā
VPVKAC izveidei, uzturēšanai un
publisko pakalpojumu sistēmas
pilnveidei. Ir paredzēts, ka ar
laiku šādi pakalpojumu centri būs
pieejams visos novada pagastos/
pilsētās. Pašlaik VPVKAC darbojas

■

veikšanai.
Kopsummā
daudzdzīvokļu
mājai tiks piešķirts līdzfinansējums
36 547 eiro apmērā, no tiem
energoaudita izstrādei - 540 eiro,
tehniskā projekta dokumentācijas
sagatavošanai - 3700 eiro, gala
sienu siltināšanas darbiem - 21 321
eiro, bēniņu pārseguma siltināšanas
darbiem – 10 985 eiro.

Teksts: Dainis Bitiņš

Višķu pagastā un Ilūkstē.
VPVKAC ir pakalpojumu
pieteikšanas vietas pašvaldībās,
kur iedzīvotāji vienkopus var
pieteikt atsevišķus pieprasītākos
valsts
iestāžu
pakalpojumus
un pašvaldības pakalpojumus.
VPVKAC var patstāvīgi pieteikt vai
ar VPVKAC darbinieka palīdzību
saņemt visus valsts pārvaldes
portālā
https://www.latvija.lv
pieejamos e-pakalpojumus, kā arī
atsevišķus pakalpojumus uz vietas
VPVKAC var pieteikt papīra
formā, vai izmantot “attālinātā
ierēdņa” iespējas un saņemt
attālinātas konsultācijas no VSAA,
VID un VZD speciālistiem.
Latvijas pašvaldībās ir 128
vienotie klientu apkalpošanas
centri, kuros iedzīvotāji vienkopus
var pieteikt atsevišķus pieprasītākos
valsts pakalpojumus un visus
pašvaldības pakalpojumus. Līdz
2023. gadam VARAM plāno
paplašināt teritoriālo VPVKAC
pieejamību līdz 592 punktiem.
Plānots arī paplašināt VPVKAC
pakalpojumu grozu – šobrīd
VPVKAC apkalpo 13 iestādes,
atbalstot
97
pakalpojumu
pieteikšanu.

PAZIŅOJUMS

■

SIA “ORNAMENTS” PAZIŅOJUMS PAR APKURES
TARIFIEM PAŠULIENES CIEMĀ

Informējam, ka Augšdaugavas novada dome
apstiprināja jaunu apkures tarifu Pašulienes ciemam,
tas ir 54,53 EUR/MWh. Tarifa palielinājums saistīts ar
kurināmā izmaksu palielinājumu. Tarifs stāsies spēkā
01.05.2022.
SIA “Ornaments” administrācija

2022. gada 29. aprīlis
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MEKLĒ RISINĀJUMUS
PIEVEDCEĻU REMONTAM
LĪDZ ILŪKSTEI
Valsts autoceļa P70 posms no Sventes
apļa līdz Pilskalnei atrodas kritiskā stāvoklī.
Tas ilgstoši nav remontēts, kā rezultātā uz
tā izveidojās bedres, nelīdzenumi, izsitumi.
Šo ceļu aktīvi izmanto tie, kas dodas uz
galvaspilsētu pa otru Daugavas krastu, ka arī
vietējie iedzīvotāji, jo minētais ceļa posms
savieno ar Ilūksti. Kā atzīmē Augšdaugavas
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks Vitālijs Aizbalts, tas ir apsveicami,

IEDZĪVOTĀJUS AICINA
PAREIZI APSAIMNIEKOT
ATKRITUMUS
Ik gadu pavasarī, nokūstot sniegam, vai
ikvienā sētā sākas talkošana. Iedzīvotāji vāc
gružus un pie viena pārskata arī nevajadzīgās
mantas savos mājokļos, tāpēc atkritumu kļūst
stipri vairāk. Diemžēl ne vienmēr atkritumi
nonāk tiem paredzētās vietās, tādejādi
piesārņojot apkārtējo vidi. Šo problēmu
aktualizējusi Ilūkstes pilsētas administrācija,
aicinot iedzīvotājus ievērot Augšdaugavas
novada pašvaldības saistošos noteikumus par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un slēgt
līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju.
Ilūkstes pilsētas administrācijas Teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Romualda
Kartašova vērš uzmanību, ka galvenokārt
tas attiecas uz privāto sektoru un zemnieku
saimniecībām, jo daudzdzīvokļu namos šos
jautājumus risina namu apsaimniekotājs,
slēdzot līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju
un piestādot rēķinus iedzīvotājiem. “Ja
neslēdz šos līgumus, saistošie noteikumi
paredz arī administratīvo sodu par to, ka
cilvēki neiesaistās pašvaldības organizētā
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.”

■

AUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS

ka valsts no savas puses ir apņēmusies šogad
izprojektēt un nākamgad izbūvēt minēto ceļa
posmu, taču atliek arī neatrisināti jautājumi.
“Ļoti slikti ir tas, ka paliks divi iebraucamie
valsts ceļa posmi Ilūkstē. Vienu iebraucamo
posmu pilsētas robežās pašvaldība saveda
kārtībā jau iepriekš, bet otru savedīs šogad.
Taču paliek divi iebraucamie Ilūkstē ceļa
posmi starp apvedceļu un pilsētas robežu,”
teic Vitālijs Aizbalts.
Pašvaldības ieskatā, veicot valsts ceļa P70
remontdarbus, būtu saprātīgi iekļaut arī divus
nelielus ceļa posmus, kas ieved Ilūkstē. Viens
no pievedceļiem ir 2 km, bet otrs tikai 500 m

garš. Arī šie valsts pārraudzībā esošie mazie
pievedceļu posmi ir kritiskā stāvoklī, tādēļ
jācīnās par to iekļaušanu “lielo” remontdarbu
ietvaros.
V. Aizbalts: “Ļoti labi ir tas, ka ir pieņemts
vēsturisko zemju likums. Sēlijas pašvaldību
vadītājs aicina Rīgas pilī uz pieņemšanu, kur
Ilūkste prezentēs savu ģerboni, bet manuprāt
vēl labāk būtu tas, ja mēs valstī atrisinātu arī
Sēlijas ikdienas problēmas jeb tehniskās lietas.
Šie divi ceļi ir nepieciešami gan Ilūkstes, gan
visas Sēlijas iedzīvotājiem.”
Ilūkstes pilsētā šogad izremontēs jau
minēto Priežu ielu un Kalna ielu. Kalna iela ir
diezgan īsa – tikai 100 m, savukārt Priežu iela

ir tranzīta iela, kas savieno pilsētu ar valsts
autoceļu.
Ilūkstes pilsētas administrācijas būvvaldes
vadītājs Reinis Līcis: “Tāpat ir ieplānots
izbūvēt trotuāru Strēlnieku ielā, pagaidām
tur norisinās darbs pie būvniecības ieceres
dokumentācijas, bet Kalna un Priežu ielai
drīz izsludinās iepirkumu būvdarbiem.”
Priežu ielai segumu atjaunos divās kārtās,
bet Kalna ielā uzklās vienu kārtu, jo tā ir
iela ar nelielu satiksmes intensitāti. Iecerētos
būvdarbus plāno pabeigt jau šogad.

Privātajām mājsaimniecībām ir jāiegādājas
īpašs konteiners vai marķēti maisi atkritumu
savākšanai, kas tiek izvesti ne retāk kā reizi
mēnesī. Maisus iedzīvotājs var arī pats
nogādāt līdz tuvākajai atkritumu savākšanas
vietai. Diemžēl ne visi ir noslēguši šādus
līgumus, bet atkritumus labākajā gadījumā
izmet pie konteineriem apdzīvotā vietā vai
kapsētā, bet sliktākajā gadījumā – dabā.
Esot arī gadījumi, kad līgums ir noslēgts, bet
ilgstoši nenotiek norēķināšanās par atkritumu
izvešanu. Arī šajos gadījumos tiek meklēts
risinājums.
Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāja
Ieva Strode atgādina, ka ir ļoti svarīgi šķirot
atkritumus, jo tas ļauj samazināt izdevumus
par atkritumu apsaimniekošanu. “Ļoti aicinu
izmantot šo iespēju gan rūpēs par dabu, gan
arī tīri ekonomisku apsvērumu dēļ.”
Papīra, stikla, plastmasas vai metāla
iepakojuma priekšmeti jāievieto speciālos
taisnstūrveida konteineros, atkarībā no to
marķējuma (stiklam vai iepakojumam).
Savukārt zvanveida konteineros drīkst
ievietot stikla taru un plastmasas iepakojumu.
Šķirojot sadzīves atkritumus, iespējams
samazināt to apsaimniekošanas izmaksas.
Ilūkstes pilsētas administrācijas mājaslapā

ilukste.lv var atrast informāciju par šo
konteineru atrašanās vietu.
Romualda Kartašova aicina arī nenovietot
atkritumus ārpus konteinera, jo šajā gadījumā
tie kļūst pieejami klaiņojošiem dzīvniekiem,
kas maisus saplēš un atkritumus izmētā. “Ja
pašvaldība nāk pretī ar tādu piedāvājumu,
tad tas ir jāizmanto pareizi un līdz galam,
neapgrūtinot citus ar saviem atkritumiem, ar
atkritumu vākšanu un papildus šķirošanu.”
Lai izvestu būvgružus un lielgabarīta
atkritumus, iedzīvotājam jāvēršas pie

atkritumu apsaimniekotāja un jāslēdz
atsevišķs līgums, kas paredz šo pakalpojumu
nodrošināt par samaksu. Atsevišķi jānodod
arī nolietota sadzīves tehnika.
Informāciju par iespēju noslēgt līgumus
ar atkritumu apsaimniekotāju un par dažādu
atkritumu veidu apsaimniekošanu var atrast
pašvaldības mājaslapā augsdaugavasnovads.
lv un pilsētas administrācijas mājaslapā
ilukste.lv.

(reisi tiks izpildīti katru dienu).
Maršrutā Nr.6295 Ilūkste–Subate: reiss,
kas Ilūkstes autoostā darbadienās tiek uzsākts
plkst. 6.00.
Maršrutā
Nr.5575
Daugavpils–
Biķernieki: reiss, kas Daugavpils autoostā
katru dienu tiek uzsākts plkst. 5.50.
Maršrutā Nr.5573 Daugavpils–Cirši–
Naujenes stacija: reiss, kas Daugavpils
autoostā sestdienās un svētdienās tiek uzsākts
plkst.7.10, bet pieturā Naujenes stacija –
plkst. 7.45 (reisi tiks izpildīti katru dienu);
reiss, kas Daugavpils autoostā sestdienās
un svētdienās tiek uzsākts plkst.20.00, bet
pieturā Naujenes stacija – plkst. 20.35 (reisi
tiks izpildīti katru dienu).
Tādējādi maršruta Nr.5573 Daugavpils–

Cirši–Naujenes stacija reiss, kas Daugavpils
autoostā tiek uzsākts plkst.20.50, tiks
izpildīts darbadienās (autobuss vairs nekursēs
sestdienās un svētdienās).
Nodrošinot pilsētas satiksmes autobusam
iespēju apstāties pieturā Daugavpils stacija,
maršruta Nr.7543 Daugavpils – Krāslava
autobuss no Daugavpils autoostas katru
dienu izbrauks plkst. 11.05 (līdz šim izbrauca
plkst.10.55), pieturā Daugavpils stacija
pienākot plkst. 11.10 (līdz šim pienāca plkst.
11.00).
Tāpat autobuss no Daugavpils autoostas
piektdienās, sestdienās un svētdienās
izbrauks plkst. 16.40 (līdz šim izbrauca plkst.
16.35), pieturā Daugavpils stacija, pienākot
plkst. 16.45 (līdz šim pienāca plkst.16.40).

Izbraukšanas laiks no Daugavpils stacijas
abiem autobusiem paliks nemainīgs – attiecīgi
plkst. 11.12 un 16.50, sagaidot pasažierus,
kuri vēlas pārsēsties no vilciena autobusā un
turpināt ceļu līdz Krāslavai.
Autotransporta
direkcija
aicina
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta
pakalpojumus un paņemt biļeti par savu
braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa
pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais
biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu
tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var
ziņot kontrolieriem jebkurā diennakts laikā,
sūtot īsziņu vai zvanot uz tālruni 27776621.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

Teksts, foto: Inese Minova

INFORMĀCIJA

IZMAIŅAS
AUTOBUSU MARŠRUTOS NO
15. APRĪĻA

Izvērtējot maršruta Nr.6165 Daugavpils–
Ilūkste, Nr.6295 Ilūkste–Eglaines stacija–
Subate, Nr.5573 Daugavpils–Cirši–Naujenes
stacija un Nr.5575 Daugavpils–Biķernieki
Eksperimentālo reisu rezultātus, sabiedriskā
transporta padome lēma tos iekļaut kopējā
maršrutu tīklā. Tie ir atjaunoti no 15. aprīļa.
Tāpat gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr.7543
Daugavpils–Krāslava.
Reisi, kas tiks atjaunoti:
Maršrutā
Nr.6165
Daugavpils–
Ilūkste: reiss, kas Ilūkstes autoostā sestdienās
un svētdienās tiek uzsākts plkst. 6.40 un 7.45,
bet Daugavpils autoostā – plkst. 7.45 un 9.20

Valsts SIA Autotransporta direkcija
Tālr. 67356129, 26627578
www.atd.lv

AUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS

2022. gada 29. aprīlis

7

PAŠVALDĪBA

ILŪKSTĒ
JAU TIEK PLĀNOTAS
ŠĀ GADA
PUĶU DOBES
Ilūkstes
pilsētā
pamazām
pēc ziemas miega mostas puķu
dobes. Vietumis jau zied pirmās
sīpolpuķes, bet pilsētas ainavu
košāku padara Lieldienu rotājumi.
Kāda šogad izskatīsies pilsētas
ziedošā rota, jautājām Ilūkstes
pilsētas administrācijas Teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas vadītājai
Romualdai Kartašovai.
Rādot apstādījumus pilsētas
centrā, viņa atzīst, ka lielu skādi
šoziem izdarījusi biezā sniega
sega, kas nopostījusi daudziem

skujeņiem zarus. No sala cietuši arī
rožu krūmi, kas būšot jāatjauno.
Drīzumā jau sāksies vasaras
puķu stādīšana. Augi apstādījumiem
lielākoties tiek iegādāti Subates
dārzniecībā, arī pie privātiem
audzētājiem. Jau gadiem esot
iegājies dažādus augus sarūpēt arī
pašiem pašvaldības darbiniekiem,
kuriem ir savs mazdārziņš. Dažādus
puķu stādus piedāvā arī vietējie
iedzīvotāji. Izveidojies arī liels
kannu dēstu krājums, ko pa ziemu
uzglabā komunālās saimniecības
telpās.
“Puķu dobes pārsvarā mēs
veidojam kā miksli no ziemcietēm
un vasaras puķēm, nelielus
akcentus liekam no vasaras puķēm.
Pateicīgākās, protams, ir samtenes.

Lai gan daudziem tās nepatīk,
toties tās ir sausuma izturīgas. Ja
pienācīgos apstākļos audzē, tad arī
labi izaug. Šobrīd arī selekcionāri
ir labi pastrādājuši pie tā, ka ziedu
krāsu gamma ir ļoti liela.”
Šogad gan speciālisti bažījas,
ka ekonomiskā situācija valstī
liks pievilkt jostas visās jomās, arī
novada apzaļumošanā. Pieaugušas
cenas pakalpojumiem un degvielai,
trūkst arī cilvēkresursu. Cik krāšņas
izskatīsies šogad puķu dobes, būs
atkarīgs no pieejamā finansējuma,
taču speciālisti lēš, ka šogad varēs
atļauties daudz mazāk nekā iecerēts,
tāpēc akcents tiks likts uz esošo
apstādījumu kopšanas darbiem ar
nelieliem košuma piesitieniem.
“Teritorija ir liela, vienīgā

cerība, ka mums iedos skolēnus.
Bērni strādā ar atdevi un pagājušā
gadā viņi tiešām mums palīdzēja,”
par skolēnu vasaras nodarbinātību
cerīgi teic Romualda Kartašova.
Lai arī uz jauniem apstādījumiem
šogad cerību maz, toties jau šogad
Ilūkstē blakus pilsētas estrādei varētu
tapt īpašs ozolu skvērs. Atzīmējot
reformācijas piecsimtgadi Latvijā
un Latvijas evaņģēliski luteriskās
baznīcas simto dzimšanas dienu,
pašvaldības aicinātas stādīt Glika

ozolus. Savulaik Ernsts Johans
Gliks par godu Bībeles tulkošanas
pabeigšanai iestādījis divus ozolus
Alūksnē, kas kuplo joprojām. Pirms
sešiem gadiem no tiem ievāktas
zīles, no kurām Latvijas valsts mežu
audzētavā izaudzēti 1000 stādi, ko
šogad luteriskā baznīca piedāvā
stādīt pašvaldībām visā Latvijā.

Teksts, foto: Inese Minova

DI PROJEKTS

DIENAS CENTRA
KLIENTI
MĀCĀS IEKĻAUTIES
CEĻU SATIKSMĒ
Augšdaugavas
novadā
jau
vairākus gadus tiek veiksmīgi
īstenots
deinstitucionalizācijas
(DI) projekts 9.2.2.1./15/I/005
“Deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošana Latgales
reģionā”, sniedzot pakalpojumus
pieaugušām personām ar garīga
rakstura traucējumiem un tādejādi
palīdzot integrēties sabiedrībā un
apgūt dzīvei noderīgas prasmes. Šos
pakalpojumus sniedz Višķu dienas
aprūpes centrs, turklāt cenšas ieviest
arī dažādas jaunas idejas. Viena no tām
nupat īstenota – dienas centra klienti
apguva ceļu satiksmes noteikumus,
lai kļūtu par pilnvērtīgiem ceļu
satiksmes dalībniekiem.

■

Centra vadītāja Svetlana Miglāne
stāsta, ka daudzi klienti ikdienā
pārvietojas ar velosipēdiem, tostarp
no tālākām vietām, kā Kalupe. Dienas
centrs nodrošina transportu klientu
nogādāšanai uz centru un atpakaļ
uz mājam, dienā sanākot vismaz
300 km garš maršruts, kas esot
ļoti dārgs prieks, jo īpaši tagad, kad
degvielas cenas aug. Daudzi centra
klienti izteica vēlmi braukt paši ar
saviem velosipēdiem. Rūpējoties par
viņu drošību, radās doma organizēt
šādas mācības, lai centra klienti
apgūtu satiksmes noteikumus. Reizē
ar dienas centra klientiem mācībām
pieteicās arī vairāki aprūpes centra
darbinieki. Svetlana Miglāne atzīst, ka
satiksmes noteikumu apguve sniedz
jaunas zināšanas un iemaņas, kas ir

svarīgas ikviena cilvēka drošībai uz
ceļa – gan gājējiem, gan braucējiem.
Pērn pieņemtie grozījumi Ceļu
satiksmes likumā gan paredz, ka
personām, kuras sasniegušas 18
gadu vecumu, velosipēda vadīšanai
transportlīdzekļu vadīšanas tiesības
nav nepieciešamas, taču Svetlana
uzskata, ka pats mācīšanās process
ir ļoti svarīgs dienas centra klientu

drošībai un pieredzes bagātināšanai.
Apmācību dalībnieki apguva teoriju
un praksi kvalificēta speciālista vadībā
un noslēgumā nokārtoja eksāmenu.
Mācību procesu īstenoja IK
”Porieša
autoskola”
vadītājs
Aleksandrs Porietis, kurš topošos
autovadītājus un velobraucējus
apmāca jau vairāk nekā 20 gadus.
Viņš atzīst, ka pirmo reizi nācies

■

strādāt ar dienas centra klientiem. ¨Tā
bija ļoti interesanta pieredze. Šiem
klientiem vajag īpašu pieeju, taču viņi
ir ļoti uzmanīgi, ieinteresēti. Varbūt
daudzas lietas jāatkārto vairākkārt,
sīkāk jāskaidro, saviem vārdiem,”
stāsta pasniedzējs. Lai arī daudzi no
viņiem jau sen brauc ar velosipēdu,
taču pirmo reizi iedziļinājās
noteikumos,
iepazina
dažādas
nianses, kam līdz tam nebija pievērsuši
uzmanību. “Mūsdienās velosipēdists
autovadītājam ir liela problēma,
tāpēc svarīgi, lai velosipēdisti zinātu
noteikumus. Man patīk, kā šie klienti
uztver informāciju, gluži vai iesūc
visu dzirdēto. Viņi daudz atbildīgāk
izturējās pret mācību procesu,
nekavēja nodarbības, izturēja divu
stundu teoriju reizi nedēļā un labprāt
devās apgūt praktiskās iemaņas,”
saka Aleksandrs. Nedaudz bijis
jūtams uztraukums, kārtojot teorijas
eksāmenu, taču visi veiksmīgi tikuši
galā. Svetlana stāsta, ka mācību
dalībnieki pat meklēja paši papildu
literatūru, nesa no mājām grāmatas,
dalījās cits ar citu. Dienas centru šie
cilvēki apmeklē katru dienu, te mācās
dzīvot patstāvīgi, apgūst dažādas
dzīvei noderīgas iemaņas, rokdarbus,
mācās gatavot ēst. Šīs apmācības
viņiem bijusi jauna, bet ļoti vērtīga
pieredze, kas palīdzēs veiksmīgi
integrēties sabiedrībā un kopīgajā
ceļu satiksmē.

Teksts, foto: Inese Minova
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MAIJA KIVLENIECE:
“MŪZA ATNĀK,
JA KAUT KO SĀC DARĪT”
Tautas Lietišķās mākslas studijā “Pūpoli”
pamazām sākas rosība pēc garās ziemas un
pandēmijas, kas iedragājusi arī radošo cilvēku
ikdienu.
Te valda silts mājīgums un radoša
gaisotne. Drīz jau sāksies klūgu vākšanas
sezona, bet tikmēr studijas vadītāja, Latvijas
Amatniecības kameras pinēju amata meistare
Maija Kivleniece rāda iepriekš darinātos
darbus un dalās savās sajūtās par to, kā
atradusi savu sirdij mīļo nodarbi.
Nav nekas jāatliek uz vēlāku laiku
Maija aktīvi iesaistās dažādās sabiedriskās
aktivitātēs, viena no tām ir ikgadējā akcija
“Satiec savu meistaru”. Pirms pāris gadiem
satikām Maiju Naujenē, kur veidojām kļavu
lapu cepures. Patīkama lapu čaukstoņa, lapu
smarža un jaukas sarunas – šādā radošā
atmosfērā ikviens varēja iemācīties no
dabas materiāliem pagatavot sev neparastu
galvassegu, ko var izmantot iešanai pirtī.
Taču cepures Maija prot darināt ne tikai no
kļavu lapām. Viņas kolekcijā ir arī salmu
cepures – gan tradicionālās, gan skaistā
mežģīņu tehnikā darinātas. Neparastas ir arī
cepures, kas pītas no kukurūzas šķiedrām
blāvi zaļganā krāsā.
Pasākumā “Satiec savu meistaru” Maija
piedalījās arī šogad, aicinot uz Naujenes
Kultūras centru tos, kas vēlas izmēģināt kaut
ko izveidot no klūgām.
Studiju “Pūpoli” Maija vada vien
pāris gadus, līdz tam daudz strādājusi ar
klūgām, mācījusies, ieguvusi amata meistara
nosaukumu. “Tas bija liels izaicinājums, jo
esmu kādu laiku strādājusi par sētnieku,
dežuranti skolā, biju bezdarbniece. Palēnām
kļuvu tuvāk studijai,” teic Maija. Studijā aktīvi
darbojas seši pinēji, varbūt kāds gribētu nākt
klāt, bet pandēmija iztraucēja. “Dažreiz, kad
aicinu nākt uz studiju darboties, kāds saka –
padzīvošu līdz vecumdienām un tad sākšu
ko darīt. Nevarēs vecumā neko darīt. Nu
varbūt mazliet. Labāk darīt, kad esi spēka
pilns, labi redzi, dzirdi, spēj atcerēties un
uztvert informāciju.” Pašlaik ir īstais laiks
izmēģināt ko jaunu, kaut vai klūgu pīšanu.
Bet galvenais esot vispār kaut ko darīt un
nemeklēt aizbildinājumus. “Visgrūtākais
reizēm ir piecelties no dīvāna, bet nedrīkst
sašļukt, ļauties slinkumam. Ir jādara, tad tā
Mūza pati ieradīsies,” iedrošina amatniece.
Klūgu tēja mundrumam
Gaidot savā studijā viešņu, Maija
sarūpējusi neparastu cienastu – klūgu mizu
tēju un pašas gatavotu kaņepju sviestu.
Maigās garšas tēja esot ļoti veselīga, dabiska
antibiotika organismam, kas palīdz pie
dažādām kaitēm. To zinājuši jau mūsu senči.
Arī kaņepju smēriņš ir aizgūts mantojums,
ko īpaši iecienījuši Maijas dzimtajā Vidzemes
pusē. Amatniece pamāca, ka kaņepju sēklas
viegli apgrauzdē un samaļ, pievieno sāli,
sviestu un gardums ir gatavs. ”Atceros kā
padomju laikā veikalā uz letes stāvēja sviesta
kluči – dzeltenais un tumšais. Un es, maza
meitene, lūkojos pāri letei, cik vien varēju
aizsniegties, cik skaisti pārdevēja to grieza
gabalos un tina sviesta papīrā,” Maija atmin
laikus, kad pirmo reizi dabūjusi nogaršot arī
kaņepju sviestu.
Viņas dzimtā puse ir Rauna, taču ar
Latgali saistījis liktenis. Maijas mamma Zaiga
pēc Rīgas medicīnas skolas absolvēšanas
nonāca vietā “Putj Iļjiča” Latgalē, strādāja
par feldšeri Luknā, kur iepazinās ar vietējo
krievu puisi un apprecējās. Dzīve mētājusi
turpu šurpu. Kamēr tēvs dienēja armijā,
mamma atgriezusies pie vecākiem Raunā,
bet pēc gadiem, jau būdama atraitne ar
diviem bērniem, atkal devusies uz Latgali.
Maija izmācījusies Bebrenes tehnikumā par
veterināro feldšeri. “Vai tad tajā laikā ir prāts?
Nu nav,” smejas Maija par savu izvēli. Lai
arī šī profesija nekad nebija saistījusi, strādāt

tajā gan nācies, sākumā agrofirmā “Uzvara”
Bauskas pusē, vēlāk Latgalē tajā pat Luknā.
Taču pēc otrā dēla piedzimšanas Maija šajā
darbā vairs neatgriezās un jutusi atvieglojumu.
Pēc neilga laika nācis piedāvājums strādāt
skolā par dārznieci, ko Maija ar prieku
pieņēmusi. “Tik vien es zināju, kā piķēt
puķes, jo vīramāte bija rādījusi. Nolēmu
stādīt tepiķdobi, zīmēju pa krāsām pleķīšus,
2800 puķu stādi bija centrālajā dobē,” atceras
Maija, kas ar savu krāšņo dobi piedalījusies
arī sakoptības konkursā.
“Esmu sevi atradusi”
Pirmo reizi darboties ar klūgām sanācis,
uzsākot darba gaitas Zemgalē. “Kāds vecs
vīrs, skolotājs Adamovičs, vadīja klūgu
pīšanas pulciņu, gājām turp reizi nedēļā,
tapa pirmie grozi. Tā man sākumā bija
Ķīnas ābece,” saka Maija. Strādājot Špoģos,
sākusi apmeklēt studiju “Pūpoli”, ko tolaik
vadīja Viktors Kuhaļskis, radās interese
par pašu klūgu sagatavošanu, apguvusi
sloksnīšu pinumus. Ātri vien bija “āķis

lūpā”. Maija stāsta, ka viņas mātes rados visi
bijuši radoši. Mamma pati esot liela adītāja,
pirmos cimdus sev uzadījusi jau sešu gadu
vecumā, bet vidusskolā sev un draudzenēm
adījusi džemperus, tagad ada skaistas
kleitas. Vecmamma pratusi grozus pīt, bet
vecvecmamma bijusi varena šuvēja, mācījusi
šo arodu jaunām meitenēm. Savukārt vectēvs
un vecvectēvs bijuši kalēji. Radošs ir arī Maijas
vīrs Guntis, kurš strādā par restauratoru. Abi
dēli Kārlis un Mārtiņš izmēģinājuši vecāku
aizraušanos, taču atraduši katrs savu – vienam
ir pašam savs autoserviss, otrs strādā par
programmētāju. Maija priecājas, ka pati sevi
arī atradusi, jo klūgas ir viņas sirds nodarbe.
Taču viņa ir atklāta visam jaunajam, labprāt
rosās arī dārzā un siltumnīcā, kur stāda
dārzeņus. “Nevaru iedomāties, kā dzīvot bez
sava burkāna un kartupeļa.”
Reiz būs savs kārklu lauks
Maija ar nepacietību gaida, kad kārkli
sāks plaukt, jo tad esot īstais laiks doties tos
griezt klūgām. Turpat uz lauka viņa arī cenšas

klūgas mizot. Cik klūgas būs labas, esot
atkarīgs no vietas, kur kārkli aug. Vislabākās
klūgas sanāk no smilšainā augsnē augošiem
kārkliem. “Visforšākās ir pie Daugavas,
laikam arī pie Gaujas, kur smilts un ūdens.
Tās tādas lokanas, zīdainas. Tādas klūgas,
kādas aug Daugavmalā, nekur nav redzētas,
ar tādām bauda strādāt. Mālainā augsnē
augušās ir stiegrainas,” teic amatniece un
stāsta, ka mūsdienās ievākt materiālu klūgām
nav tik viegli, jo ceļmalas tiek izcirstas, arī
citviet kārklu krūmi tiek iztīrīti. Tāpēc viņai
padomā ir veidot savu kārklu lauku. “Tur
būs dažādas šķirnes – Majak, Amerikanka,
kāda dzeltenā un citas. Stādīšu savā zemē, lai
neviens neko nevar izdarīt.”
Pati klūgu sagatavošana esot vesels rituāls,
kurā parasti talkā nāk arī citi studijas biedri.
Kad klūgas savāktas un nomizotas, tās šķiro,
kam tiks izmantotas. Īpašs process ir klūgu
mērcēšana un vārīšana, kuras gaitā klūgas
iegūst īpašu nokrāsu. “Vārīšana ir tam, lai
dabūtu nost mizu. Vāra kādu stundu. Tas ir
interesanti. Kā mēs vāram, kā kāpj uz tā galda
un velk klūgas ārā no katla. Tas, kuram klūgas
pieder, stāv un rij tos dūmus, pārējie nāk
palīgā mizot,” smejas amatniece. Tad klūgas
tiek šķeltas, maltas, ēvelētas ar speciālām
iekārtām, līdz klūga iegūst vajadzīgo biezumu
un platumu.
Jau griežot klūgas, Maija sāk apcerēt, ko
no tām veidos. “Pavasarī, kad baltas klūgas
mizojas, ir iekšējs prieks – nu tik būs!” Maija
pin dažādas lietas – gan šķīvjus un grozus, gan
vāzes un dekorus. Viens no Maijas pītajiem
groziem ir nonācis Latvijas prezidenta Egila
Levita īpašumā.
Ir arī lielāki darbi, piemēram, pīti krēsli.
Arī tradicionālie izstrādājumi izskatās
neparasti, jo meistare liek lietā izdomu, lai tie
atšķirtos un izceltos, būtu arī gana praktiski.
Piemēram, piknika grozam vāks taisās uz āru,
lai to var ērti piepildīt. “Man nepatīk dzīvot
vienveidībā. Nu nopīšu es to grozu, bet ar
to nepietiek. Gribas kādu citādāku niansi
– varbūt kantaināku to grozu, interesantu
vāciņu.”
Šoziem Maija darinājusi smalkas lietas uzpinusi klūgu maijpuķītes. Vienam ziediņam
tiek veltīta gandrīz stunda. Ļoti izturīgi ir no
klūgām darināti puzuri.
Nebeidz pārsteigt sevi
Lai arī Maija sevi ir atradusi klūgu pīšanā
un nemitīgi pilnveido savas prasmes, tomēr
atzīst, ka vienmēr grib apgūt vēl ko jaunu.
“Visu mūžu esmu gribējusi gleznot. Bet nebija
man mākslas skolas un tādas iespējas. Tikai
vizuālās mākslas stundas skolā, bet ko mums
tur iemācīja?” Viņa nolēmusi ķerties pie lietas
un beidzot šo sapni īstenot. Gleznošanu ar
eļļas krāsām Maija apgūst pašmācības ceļā,
izmantojot online kursus internetā. “Domāju,
ka cilvēkam nekad nedrīkst pārtraukt sapņot.
Var fantazēt, bet jāpāriet uz darbiem, jo ar
sapņošanu vien nekas nebūs,” pārliecināta
meistare. Īpaši mīļas viņai ir tieši eļļas krāsas,
taču sapņo apgūt arī akvareļa tehniku. “Eļļas
krāsas esot stiprajiem cilvēkiem. Nezinu, vai
esmu stipra, bet spītīga gan,” saka Maija. “Es
tikai tagad uzzinu par krāsu triepieniem, par
krāsu jaukšanu, kā var dabūt gatavus mazos
knifiņus. Esmu sevi atklājusi no jauna. Pati
sev nereti esmu pārsteigums.”
Maija uzskata, ka vienmēr jāmēģina
apgūt ko jaunu. Iepriekš izmēģinājusi arī
filcēšanu, un tagad katram ģimenes loceklim
ir viņas filcētās čības. Vēl ir sapnis apgūt
ģitāras spēli, bet tas vēl esot priekšā. Pašlaik
viņa ļaujas krāsām un klūgām, radot jaunus
meistardarbus, tādejādi cenšoties pārdzīvot
arī dažādas pasaulē notiekošās negācijas.
“Cilvēkam jāspēj redzēt skaisto, nedrīkst
ieciklēties uz nebūšanām, kuru pašlaik ir
daudz. Dienā jāatrod vismaz trīs prieki.
Pirmais no tiem jau ir tas, ka esi pamodies.
Man patīk satikt kolosālus cilvēkus, kas
iedvesmo. Dzīve pati neko nedod, tā tikai tev
pasviež, bet pašam tālāk jārīkojas.”

Teksts, foto: Inese Minova
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VPVKAC

VALSTS UN PAŠVALDĪBA
ATTĪSTA KLIENTU
APKALPOŠANAS CENTRUS
Kas ir VPVKAC?
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM) sadarbībā ar pašvaldībām
un Latvijas Pašvaldību savienību 2015. gadā
uzsāka Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izveidi.
VPVKAC ir pakalpojumu pieteikšanas
vietas pašvaldībās, kur iedzīvotāji līdztekus
ierastajiem pašvaldības pakalpojumiem var
pieteikt arī atsevišķus pieprasītākos valsts
pārvaldes iestāžu pakalpojumus.
Ilūkstē VPVKAC izveidots 2015. gada
1. septembrī, paplašinot jau 2010. gadā
izveidotā Ilūkstes novada pašvaldības
Pakalpojumu
centra
darbību.
“Mēs
pieņemam visus pašvaldībai adresētos
iesniegumus, Ilūkstes pilsētas administrācijai
adresētos iesniegumus, kā arī valsts iestādēm
adresētos iesniegumus, ar kurām pašvaldībai
ir noslēgts sadarbības līgums,” skaidro
Ilūkstes VPVKAC vadītāja Rita Butkeviča.
Kādu iestāžu pakalpojumus var saņemt?
Pašlaik
Augšdaugavas
novada
Ilūkstes pilsētas VPVKAC sadarbība
pakalpojumu sniegšanā noris ar 13 valsts
iestādēm: “Populārākās ir Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu
dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra.”
Tāpat ir iespējams saņemt pakalpojumus no
Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB),
Lauksaimniecības datu centra (LDC), Lauku
atbalsta dienesta (LAD), Nacionālā veselības
dienesta (NVD), Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes (PMLP), Sociālās integrācijas
valsts aģentūras (SIVA), Uzņēmumu reģistra
(UR), Valsts darba inspekcijas (VDI),
Valsts zemes dienesta (VZD), Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas
(VDEĀVK).
Vai ir iespējams saņemt pakalpojumus
elektroniski un attālināti?
Atkarībā no pašvaldības un attiecīgās
iestādes noslēgtā sadarbības līguma klientiem
pieejami klātienes pakalpojumi, pieņemot
iesniegumus, vai pilnvarotie e-pakalpojumi
jeb tā sauktais „e-asistents”. Klients var
aizpildīt pilnvarojumu, lūdzot viņa vārdā
pieprasīt pakalpojumu. “Tie mums ir VSAA
pakalpojumi. Arī VID no šī gada ienākumu
deklarācijas var sniegt ar pilnvarojumu.
Tas notiek gadījumos, ja cilvēkam nav ne
elektroniskās deklarēšanās sistēmas paroles,
ne internetbankas, e-paraksta,” turpina
centra vadītāja.
Vineta Zemlicka - Ruhmane (VPVKAC
speciāliste): “Šobrīd ar VARAM ministriju
norit izmēģinājuma projekts, kurā iesaistīti
arī mūsu VPVKAC. Jau ir izmēģināts
pakalpojums ar VID, kad iedzīvotājs var
konsultēties kapitāla pieauguma gadījumos,
piemēram, ja tiek pārdots dzīvoklis. Attiecīgi
ir jāsamaksā daļa no ienākumiem nodokļos.”
Šis pakalpojums ir veidots kā attālināts
pakalpojums ar ierēdni, kura būtība ir saņemt
pakalpojumu
videoformātā
tiešsaistes
režīmā. “Otra iestāde, ar kuru tiek izmēģināts
“attālinātais ierēdnis”, ir Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra. Var konsultēties, ja
ir jautājumi par vecuma pensijas piešķiršanu.
Iedzīvotāji bieži vēršas tieši ar šo jautājumu,
jo sistēma ir pietiekoši komplicēta.” Daudz
jautājumu rodas arī par darba stāžu,
dokumentu iesniegšanas lietām, bet pluss ir
tāds, ka nav jādodas klātienē, kas aizņemtu
gan laiku, gan resursus, teic centra speciāliste.
Plānošanas stadijā atrodas arī Valsts zemes
dienesta “attālinātais ierēdnis”.
Kādas ierīces ir centra rīcībā?
Klientu centra telpā ir iekārtota „darba
vieta”, kurā pieejamas vairākas ierīces
dažādu pakalpojumu nodrošināšanai: “Ir
pieejams publiskais dators ar interneta
pieslēgumu, kuru apmeklētāji var izmantot
brīvi, kopēšanas iekārta, ja ir nepieciešamība
skenējam dokumentus un nosūtam e-pastā.

Dažkārt nākas palīdzēt arī ar e–pasta izveidi,”
teic R. Butkeviča. Centrā darbojas eID
viedkaršu lasītājs un Wi-Fi tīkls. Darbinieces
ir apmācītas darboties arī ar pašvaldības
lietvedības programmu, valsts pakalpojumu
reģistrācijas, nekustamā īpašuma un
iedzīvotāju reģistra programmām. Tiek
veikta iedzīvotāju dzīvesvietas deklarācija un
fizisko personu iekļaušana reģistrā.
VPVKAC skaitu paplašinās
Ilūkstē 2021. gada laikā tika sniegti vairāk
nekā 3600 valsts pakalpojumi, savukārt
pašvaldības pakalpojumu skaits tiek lēsts
ap 700. Pašvaldības pakalpojumu skaits
Ilūkstes VPVKAC ir samazinājies pēc ATR
ieviešanas, jo, novadam kļūstot lielākam,
iesniegumus var sniegt arī citviet.
Valsts kopā ar pašvaldību ir iecerējusi
paplašināt līdzīga veida klientu apkalpošanas
centru skaitu, izveidojot tos tuvāk pagastu
centriem. R. Butkeviča to raksturo kā
pareizu soli, jo valsts iestādes mūsdienās
lielākoties strādā attālināti, bet lielai daļai
iedzīvotāju, pārsvarā vecāka gadagājuma, nav
datorprasmju.
Ilūkstes VPVKAC ierodas klienti ne tikai
no Ilūkstes apkārtnes, bet arī no attālākām
vietām – Sventes, Kalupes, no Jēkabpils
novada, Rīgas. Teorētiski klientu centrā
ierasties var jebkurš Latvijas iedzīvotājs risināt
jautājumus ar valsts iestāžu pakalpojumiem
vai ar Augšdaugavas novada pašvaldības
saistītiem jautājumiem.
Covid - 19 pandēmijas laikā bija
periods, kad klienti tika apkalpoti pēc
iepriekšējā pieraksta, ielaižot tikai pa vienam
iedzīvotājam vienlaikus. 2021. gadā apmēram
1500 cilvēku vērsās tieši pēc Covid – 19
sertifikātu saņemšanas. Šogad tika izsniegti
ap 600 sertifikāti, teic centra vadītāja.
Klientu centri kā pirmā pieturvieta
ukraiņu bēgļiem
Pēdējā laikā īpaši aktuāls kļuva arī
Ukrainas bēgļu jautājums, kuriem, ierodoties
Latvijā, nepieciešams legalizēties.
“Šobrīd esam apkalpojuši pirmās divas
ģimenes. Personas tiek iekļautas fizisko
personu reģistrā, lai būtu iespēja saņemt
valsts garantētos pabalstus. Tiek sniegta
palīdzība uzturēšanās atļauju un vīzu
pieteikumu aizpildīšanā,” situāciju apraksta
V. Zemlicka – Ruhmane.
Centrā strādājošie speciālisti ir izgājuši
speciālas apmācības darbam ar klientiem
un ir gatavi sniegt palīdzības roku jebkurā
situācijā: “Mēs nekad neatteiksim un nekad
neesam atteikuši. Vienmēr cenšamies atrisināt
jautājumu. Ļoti daudzi nāk ar lūgumiem,
kas nav iekļauti mūsu pakalpojumu grozā.
Tie paši e – pasta pakalpojumi un EDS
jautājumi, elektrības pieslēgšanas jautājumi,
gāze. Protams, mēs arī šajos jautājumos
palīdzēsim,” rezumē R. Butkeviča.
Apmeklētāju centrs
Višķu pagasta Špoģos
Otrs Augšdaugavas novada Valsts un
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs Špoģos darbojas no 2015. gada 1.
oktobra. Atšķirībā no Ilūkstes VPVKAC
Špoģu centrs lielākoties nodarbojas ar
valsts piedāvātiem pakalpojumiem. Taču
pēc tehniskā aprīkojuma un piedāvātajām
iespējām neatšķiras no Ilūkstes VPVKAC vai
citiem klientu centriem.
“Sniegtie pakalpojumi vienmēr ir
specifiski, tādēļ iedzīvotājiem jāatceras,
ka pats svarīgākais ir paņem līdzi personu
apliecinošu dokumentu. Tikai tā var
identificēt personu. Ja vēlamies atrisināt kādu
konkrētu jautājumu, līdzi jābūt arī attiecīgiem
dokumentiem,” atgādina Višķu VPVKAC
vadītāja Ruta Grustāne. Lai saņemtu
pakalpojumus elektroniskajā vidē, jāpaņem
elektroniskie identitātes apliecināšanas rīki:
internetbankas autentifikācijas rīki (lietotāja
numurs, kodu kalkulators vai viedtālrunis ar
aktivizētu SmartID lietotni) vai arī eID karte,
eParaksta karte, mobilā lietotne eParaksts
mobile. Par to, kādi dokumenti jāņem līdzi,

■

VPVKAC Ilūkstē, Brīvības ielā 7

Rita Butkeviča un Vineta Zemlicka-Ruhmane

VPVKAC Špoģos, Skolas ielā 17

Ruta Grustāne

var pārliecināties, uzzvanot attiecīgajam
centram pa pieejamo tālruni.
“Pērn Višķu VPVKAC kopumā bija pāri
3000 apmeklētāji, no kuriem 900 vēlējās
saņemt Covid – 19 sertifikātus. Bija daudz
konsultāciju, bet no iestādēm lielākoties tie
bija VSA un VID sniegtie pakalpojumi.”
R. Grustāne min, ka ne reizi apmeklētājam
netika atteikts kāda pakalpojuma vai
problēmjautājuma sniegšanā. Vismaz, kas

attiecas uz valsts sniegtajiem pakalpojumiem.
“Mērķis ir strādāt tā, lai cilvēki, kas atnāk,
aizietu apmierināti un pateicīgi, ka šāds
centrs pastāv. Lai būtu iespaids, ka mēs
tiešām strādājam cilvēkiem, nevis eksistējam
kā vienība.”
VPVKAC darbojas 35 pašvaldībās.
To darbu koordinē Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš
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■ IZGLĪTĪBA

AR PARLAMENTĀRO
SEKRETĀRU APSPRIEŽ
ZIRGKOPĪBAS
ATTĪSTĪBU BEBRENĒ

22. aprīlī Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas
parlamentārais sekretārs Sandis
Riekstiņš devās uz Augšdaugavas
novada izglītības iestādēm, lai
iepazītos ar to darbību, uzklausītu
aktuālās problēmas, un apspriestu
attīstības projektus. Vispirms S.
Riekstiņš apciemoja Bebreni, kur
vispārizglītojošās un profesionālās
vidusskolas telpās notika saruna pie
apaļā galda. Kopā ar parlamentāro
sekretāru tikās skolas vadītāja Ērika
Šaršune, novada priekšsēdētāja
vietnieki Vitālijs Aizbalts un
Maigurs Krievāns, deputāts Reinis
Līcis, Bebrenes pagasta pārvaldes
vadītāja Benita Štrausa, novada
izglītības pārvaldes vadītāja Janita
Zarakovska un skolas darbinieki.
Bebrenes vispārizglītojošā un
profesionālā vidusskola pilnībā
pieder pašvaldībai. Gan zeme,
gan īpašumi, gan profesionālās
programmas tiek veidotas un
uzturētas ar pašvaldības palīdzību.
Jau kopš tālākiem laikiem Bebrenes
tehnikums bija pazīstams ar
veterinārprogrammām. Latvijā ir
divas vietas, kur šādus speciālistus
gatavo – tā ir Smiltene un Bebrene.
Savulaik Bebrenes profesionālo
vidusskolu no bankrota paglāba
tieši pašvaldība. ”Pašvaldības
budžetā jau ir paredzēta nauda
3x3 basketbola laukuma izveidei.
Bet kopumā viss pārējais ir savests
kārtībā. Un tagad, kad skolas
esošā infrastruktūra ir savesta
kārtībā, ir jādomā par tās attīstību,”

SAEIMAS DEPUTĀTUS
IEPAZĪSTINA AR
“VIŠĶU”
ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM
22. aprīļa vakarpusē DBT IPĪV
“Višķi” telpās notika Saeimas
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu
komisijas Latgales apakškomisijas
izbraukuma sēde. Sēdē piedalījās
Saeimas
deputāti
Edmunds
Teirumnieks,
Janīna
Kursīte,
Mārtiņš Bondars, Sandis Riekstiņš,
DBT direktore Ināra Ostrovska ar
kolēģiem, Augšdaugavas novada
vadība – Vitālijs Aizbalts, deputāts
Jānis Belkovskis, Višķu pagasta
pārvaldes vadītājs Jānis Proms.
Saeimas komisijas deputātiem
prezentēja iestādes vērienīgos
attīstības
plānus
“Višķos”,
kur iecerēts attīstīt modernu
lauksaimniecības izglītības centru
Latgalē. 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, bet
šogad tas sasniedza jau simts
izglītojamo.
Augšdaugavas novads, darba
devēji un Daugavpils būvniecības
tehnikums
plāno
attīstīt

prezentējot
parlamentārajam
sekretāram infomateriālus, teic V.
Aizbalts.
Viens
no
perspektīvajiem
virzieniem ir zirgkopība, kuras
attīstīšanai nepieciešams izremontēt
stalli, uzbūvēt manēžu, kā arī
klīniku. Pastāv ideja atjaunot kopš
muižas laikiem esošos vēsturiskos
staļļus, kuri ir saglabājušies diezgan
labā stāvoklī. “Višķos mums jau ir
labs piemērs, kā kopīgi veiksmīgi
sadarbojas valsts, pašvaldība un
privātie uzņēmēji. Arī Bebrenē
ceram uz valsts un uzņēmēju
līdzdalību,” turpina V. Aizbalts.
Zirgkopības jomā paveras plašas
attīstības perspektīvas. Šajā nozarē
ir iespējams strādāt ne tikai
zirgkopības attīstīšanā, bet arī tik
nepieciešamo sociālo pakalpojumu
- reitterapiju. Tieši Bebrenē varētu
rīkot dažāda veida mācības un
seminārus zirgkopības jomā, ēzeļu
sertifikāciju, zirgu vērtēšanu u.c.
Kā skaidroja S. Riekstiņš,
par valsts budžeta finansējuma
naudām sarunas tikai sāksies. Arī
IZM sagatavos zināmu projektu
daudzumu uz noteiktām summām.
Šī gada budžetā projektiem tika
paredzēta valsts mērogā pavisam
neliela summa – tikai miljons eiro,
bet uz nākamo gadu ministrija
cīnīsies par ievērojami lielāku
finansējumu. ”No savas puses
varu teikt, ka esmu vienmēr
atbalstījis DBT projektus “Višķos”
un Daugavpilī, un atbalstīšu arī
profesionālo izglītību Bebrenē.”
Bebrenes
vispārizglītojošās
un
profesionālās
vidusskolas
direktore atzīmē, ka skola ir pilnībā
gatava realizēt programmas, kas ir
saistītas ar zirgkopību. Zirgkopības
vairākus objektus. Esošajā “Višķu”
mācību
ēkā,
kas
pieder
Augšdaugavas novadam, noslēdzās
pašvaldības projekta īstenošana,
kurš paredzēja iekšējās vides
sakārtošanu un modernizēšanu,
tai
skaitā
iekšējās
apdares
darbus, tāpat ir plānots tuvākajā
laikā piesaistīt investīcijas ārsienu
energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai.
“Višķu” teritorijā tiek plānots
izveidot Lauksaimniecības un
industriālās tehnikas poligonu,
kas, ka atzīmē V. Aizbalts,
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.
Ir paredzēti arī atlikušo
korpusu jumta, logu, durvju,
iekštelpu
remontdarbi.
Veco
sporta zāli sliktā tehniskā stāvokļa
dēļ nojauks, bet tās vietā veiks
labiekārtošanas darbus. Iegūts arī
papildfinansējums 88 tūkstošu eiro
apmērā IT un datortehnikas lietu

programmās ietilpst arī tūrisms,
veselība un apmācības par
pašiem zirgiem, piemēram, zirgu
psiholoģija u.c.: “Zirgs ir īpašs
dzīvnieks. Tas nav parastais lauku
dzīvnieks un pielietojums tam
ir savādāks. Paveicām pietiekoši
daudz, lai zirgkopības programmas
pie mums pastāvētu. Esam vienīgā
skola, kas jau trīs gadus realizē
šo zirgkopības programmu.”
Par šīm programmām ir liela
interese no jauniešu puses, jo zirgs
Latvijā parādās arvien biežāk.
Daudzsološas perspektīvas var

attīstībai izglītības iestādē.
“Višķos” ir plānots arī uzbūvēt
slēgto tehnikas poligonu. DBT un
novada domes pārstāvji jau bija
viesojušies Vācijā un redzēja, kā
šādi poligoni darbojas. Vāciešu
projekts tika uzbūvēts vairākus

AUGŠDAUGAVAS novada vēstis

paverties sadarbībai ar ārzemju
speciālistiem. Bebrenē jau bija
pasniedzis speciālists no Amerikas.
Manēža un staļļi būtu prioritārajā
kārtā realizējamie projekti, jo
tieši tas radītu pievilcīgu vidi
potenciāliem audzēkņiem.
Patlaban Bebrenē darbojas
četrgadīgā mācību programma,
kurā zirgkopība tiek mācīta jau
no pirmā kursa, atšķirībā no
standartprogrammām, kur parasti
līdz trešajam kursam tiek mācīts par
visiem lopiem, bet tikai ceturtajā
kursā specializēti par zirgiem.

gadus atpakaļ. Ņemot vērā vāciešu
ieteikumus un kļūdas, Višķos ir
iespēja to uzbūvēt daudz labāk
un racionālāk, nekā Vācijā. Šis
būs pirmais un vienīgais Latvijā
poligons zem jumta, kur no rīta
varēs zemi uzart, nokultivēt,

“Mūsu skolai vienmēr ir bijuši
savi zirgi. Mācoties par zirgkopi, ir
jāredz arī pataloģijas vai trūkumus,
tādēļ mācības nevar notikt tikai uz
sporta zirgu bāzes,” skaidro skolas
direktore. Skolas audzēkņi arī
gatavojas pasaules čempionātam
zirgkopībā, kas notiks Nīderlandē.
Tā ir lieliska iespēja “izbīdīt”
mūsu jauniešus pasaules līmenī,
kas celtu skolas prestižu. Latvijas
zirgu audzētāji labi pazīst Bebrenes
vārdu, tieši kā specifiskās nozares
skolu, un zirgu audzētāju vidū liela
daļa izskata iespējas apmācīt savus
bērnus tieši Bebrenē. Bebrenes
vispārizglītojošajā un profesionālajā
vidusskolā četrgadīgajā programmā
zirgkopībā mācās 12 audzēkņi, bet
pusotra gada ilgajā programmā 15
izglītojamie.
M.
Krievāns
atzīst,
ka
izglītība nevar būt kvalitatīva bez
materiāltehniskās bāzes: “Pašlaik
skolas telpas ir izremontētas, ir
telpas un pasniedzēji. Lai attīstītu
zirgkopību,
ir
nepieciešama
materiāltehniskā bāze. Manēža ir
nepieciešama, jo ļoti daudzi no
audzēkņiem vēlas ierasties ar savu
zirgu. Arī tagad daudziem no
izglītojamajiem šeit ir savi zirgi.”
Viņaprāt, bez manēžas un staļļiem
nevar runāt par jaunu audzēkņu
piesaistīšanu, ar ko jāsāk vispirms.
Pēc mācību telpu un korpusu
apskates S. Riekstiņš apciemoja
Ilūkstes Raiņa vidusskolu, Ilūkstes
pilsētas sporta centru, bet vakara
pusē devās uz Višķiem, lai
piedalītos Saeimas Cilvēktiesību un
sabiedrisko lietu komisijas Latgales
apakškomisijas izbraukuma sēdē.

nomiglot, iestādīt un novākt
kartupeļus. Turklāt tas viss būs
iespējams arī ziemas periodā, pie
lieliem mīnusa grādiem. Nākamgad
ir ieplānota arī dienesta viesnīcas
siltināšana.
“Nesen man bija tikšanās
ar LDDK. No valsts puses ir
uzstādījums nodrošināt darba
vidē balstītās mācības. To varēsim
nodrošināt,
sadarbojoties
ar
uzņēmumu “Amazone””, skaidro
direktore I. Ostrovska. Līdz ar
ko “Višķiem” nebūs jābūvē savas
darbnīcas, bet tehniku varēs arī
nomāt.
Izglītības un zinātnes ministre
Anita
Muižniece,
viesojoties
Augšdaugavas novadā februārī,
atzīmēja šo projektu svarīgumu:
“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 vadības vēlmi iesaistīties,
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.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš
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AUGŠDAUGAVAS NOVADA
JAUNATNEI IR SAVS
MOTO UN LOGO

arī veidoja interesantas idejas logo un moto
salikumam.
Izskatot 26 iesniegtās logo idejas, par
labāko darbu vērtēšanas komisija atzina
Laimas Dārznieces darbu. Otrajā vietā ir
Lindas Laizānes darbs, bet 3. vietu ir ieguvis
Evelinas Prokofjevas darbs.
Laima Dārzniece stāsta, ka iesniegtais
logotips ir tikpat enerģisks un krāšņs
kā Augšdaugavas novada jaunatne. Tā
pamatā ir Māras līklocis – Augšdaugavas
novada simbols. Tas apvieno sevī vairākus
elementus, kuri rada asociāciju ar savā starpā
vienotiem cilvēkiem, kas, savukārt, uzsver
to, cik vienota ir jaunatne mūsu novadā.
Elementu krustpunktos rodas jaunas krāsas
- arī jaunatne, esot kopā, ir spējīga radīt kaut
ko jaunu, unikālu. Par to pašu runā arī moto
– “Roku rokā – esam kopā”. Jo tikai kopā var
paveikt lielas lietas.

Iesniegtos darbus rūpīgi un objektīvi
izvērtēja komisija, kuras sastāvā bija
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
deputāte Gunta Okmane,
sabiedrisko
attiecību speciāliste Inese Minova un
Augšdaugavas novada kultūras centra
māksliniece Olga Gžibovska. Komisijas
locekļi augsti novērtēja jauniešu radošumu
un fantāziju darbu izstrādē un bija patīkami
pārsteigti par tik lielu iesniegto darbu skaitu.
Savos darbos jaunieši attēloja pazīstamas
vietas un objektus novadā, izmantoja dažādu
krāsu salikumus un vizuālās kompozīcijas, kā

Izsakām pateicību visiem jauniešiem, kuri
iesniedza savus darbus konkursam: Jelizavetai
Jefimovai, Jeļenai Maslovai, Sintijai Ģipterei,
Jeļenai Goršentovai, Līgai Vaiderei, Rūdolfam
Lukaševičam, Angelīnai Minkevičai, Izabellai
Muštavinskai,
Dmitrijam
Ivanovam,
Maksimam Pastjejevam, Olgai Pankovai,
Viktorijai Ivanovai, Anetei Aizbaltei,
Natālijai Poļakovai, Katrīnai Zaķei, Antonam
Trofimovam!
Roku rokā – esam kopā!

JAUNIEŠI VEIDOJA
INFORMATĪVOS PLAKĀTUS

komisija nolēma izmantot visus iesūtītos
darbus kā informatīvos plakātus, kas tiks
izvietoti novada teritorijā. Katram pagastam
ir iespēja izvēlēties sev tīkamākos plakātus,
kas tiks uzdrukāti un nodoti pagastiem.
Drīzumā Skrudalienas, Tabores, Naujenes,
Nīcgales un Višķu pagasta teritorijā tiks
izvietotas miskastes un kaķus mājas.
Projekts īstenots Eiropas Solidaritātes
korpusa – Solidaritātes projektu ietvaros.

No 22. februāra līdz 16. martam
norisinājās Augšdaugavas novada jaunatnes
logo un moto konkurss. Kopumā tika
iesniegti 26 darbi no Sventes, Medumu,
Kalkūnu, Līksnas, Naujenes, Demenes,
Višķu pagastiem un Ilūkstes pilsētas.
Konkursa dalībnieki tika aicināti iesniegt
pašu veidotu Augšdaugavas novada
jaunatnes logo un moto, ko turpmāk varētu
izmantot dažādos informatīvajos materiālos,
uz suvenīriem, dāvanām, lai veicinātu
darba ar Augšdaugavas novada jauniešiem
atpazīstamību vietējā un starptautiskā
mērogā. Iesniegtās idejas bija dažādas un
ļoti interesantas. Tās atspoguļoja jaunatnes
darbību un sasaisti ar novadu.

Augšdaugavas novada jaunieši veidoja
informatīvos plakātus Solidaritātes projekta
“Rokas un ķepas” ietvaros. Plakātu saturam
jāveicina sabiedrības izpratne par tīras un
sakoptas vides veidošanu, sakopjot pēc
saviem mīluļiem pastaigu laikā.
Konkursam tika iesūtīti 17 darbi.
Izvērtējot iesūtītos darbus, vērtēšanas

DARBA DEVĒJI
AICINĀTI PIETEIKTIES
SKOLĒNU VASARAS
NODARBINĀTĪBAI
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
sēdē apstiprināta Augšdaugavas novada
skolēnu vasaras nodarbinātības programma.
Vasaras nodarbinātībā tiks iesaistīti skolēni
vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Prioritāte
ir skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta
ir Augšdaugavas novadā un kuri mācās
Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības
iestādēs.
Darba vietas skolēniem var piedāvāt
uzņēmumi, kas darbojas Augšdaugavas

Olesja Ņikitina,
Jaunatnes lietu daļas vadītāja

novada teritorijā, kā arī pašvaldības iestādes.
Viens skolēns ar novada pašvaldības
finansējumu drīkst būt nodarbināts pie darba
devēja ne vairāk kā 4 stundas dienā un ne
mazāk kā 2 nedēļas, ja skolēnam ir 14-15 gadi,
un ne vairāk kā vienu mēnesi, ja skolēnam ir
16-19 gadi.
Augšdaugavas
novada
pašvaldība
nodrošinās dotāciju darba devējam skolēna
darba algai 2022. gadā valstī noteiktās
minimālās stundas likmes apmērā.
Darba devēji aicināti pieteikties skolēnu
vasaras nodarbinātībai. Nolikums un
pieteikuma veidlapas pieejamas pašvaldības
mājas lapā augsdaugavasnovads.lv.
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SARUNA
TAUTASTĒRPU
VALODĀ

Īsi pirms Lieldienām seno
amatu darbnīcā “Klēts” Berķenelē
izveidota
tautastērpu
izstāde
“Augšdaugavas novada abi krasti
sarunājas”, kurā var aplūkot Sēlijai
un Latgalei raksturīgos tērpus, kādi
valkāti senāk Augšdaugavas novada
teritorijā. Izstāde tapusi sadarbībā
ar Augšdaugavas novada Kultūras
centra „Vārpa” deju ansambļa
„Līksme” vadītāju Aiju Daugeli,
lai celtu saulītē nacionālo kultūras
vērtību – latvieša tautastērpu un
senās rokdarbnieču amata prasmes.
Raiņa mājas Berķenelē vadītāja
Inese Bērziņa uzsver, ka šāda
izstāde tapusi, gatavojoties nākamā
gada dziesmu un deju svētkiem, lai
uzspodrinātu novada tautastērpus,
izvērtētu, kas pietrūkst vai
jāpamaina.
Izstāžu zālē simboliski viesojas
divas ģimenes, kas pārstāv abus
novada krastus – Sēliju un Latgali.
Te var aplūkot gan jaunu meitu,
gan sievu un vīru tērpus. Katram
raksturīgs savs krāsu salikums un
detaļas. Atpazīstams ir Daugavpils
jaunās meitas tautastērps ar rūtoto
villaini un krāšņo pērļu vainadziņu,
kas vizuļo dažādās krāsās.

“Šis tērps ir unikāls ar svārku
audumu. Tas ir likts nītīs tā, lai
izskatītos nedaudz saburzīts un ar
to arī ir unikāls. Un vēl tā prievīte,
kas pabeidz šo svārku,” saka Inese
Bērziņa.
Vīri Latgalē savukārt tērpušies
baltā linu mētelī, kam apakšā vilkts
balts krekls un rūtota veste. Galvā
likta salmu cepure, bet kaklu rotāja
skaists zīda lakatiņš.
Lai arī daudzi esot neizpratnē,
kāpēc vīram tāda prasta salmu
cepure galvā, Inese teic, ka ir
jāielūkojas senākā pagātnē, kad
darināt šādas cepures pratis retais.
“Ja saimniecībā bija salmu cepure,
tika uzskatīts, ka saimnieks ir

ārkārtīgi darbīgs, jo šādas cepures
izgatavošana prasa lielu pacietību.”
Skaistie
sieviešu
tērpi
apliecina, ka Latgalē dzīvoja lielas
rokdarbnieces. Kalupes sievu
tērpu rotā krāšņa izšūstīta villaine
un balts priekšauts, greznots ar
tamborētām mežģīnēm. Galvā
sievas lika baltu autu ar pārpieri,
kas izšūts sarkanbaltiem rakstiem.
Šādu autu pareizi uzsiet bijusi liela
māksla.
Augšzemes puses tērpi atšķiras
krāsu izvēlē, piemēram, meitu
tērpam veste ir melnā krāsā,
mugurā vilka vienkāršu baltu blūzi,
toties izmantoja bagātīgas rotas –
saktu un dzintara krelles.

“Svārkos parādās jau tādas
kā iešuves un ir divu motīvu
krāsas. Dancojot vai kustoties,
svārki izskatās pavisam savādāk,”
stāsta Inese. Tērpa neatņemama
sastāvdaļa bija austa josta, kas
kalpoja kā rota pāri svārkiem. Īpaši
krāšņs ir izšūtais vainadziņš ar
saules rakstā sarindotām pērlītēm.
Augšzemes sievas un vīra tērpi
atšķiras no Latgalē ierastajiem. Ja
Latgalē vīram mugurā bija balts
mētelis, tad Sēlijā tas ir melns.
Veste šūta no bagātīga grezna
auduma, kaklā zīda lakatiņš, bet
galvā naģene.
Augšzemes svārkos parādās
skaists lāsumains raksts, kas

TAUTAS MUZIKANTI
IESKANDINĀJA PAVASARI
VABOLĒ
24. aprīlī jau 18. reizi Vabolē notika
Tautas muzikantu saiets, kas ir viens no
nozīmīgākajiem
pasākumiem
Latgales
novada muzikantiem. Pēc gandrīz divu
gadu pārtraukuma pandēmijas dēļ Vaboles
Kultūras nama zāli atkal piepildīja ermoņiku
un akordeona melodijas un muzikantu
balsis, skanēja joki un anekdotes. Pasākumu
apmeklēja negaidīti kupls skatītāju pulciņš.
Ceļu uz Vaboli mēroja muzikanti no
Augšdaugavas novada, Daugavpils un citiem
Latvijas novadiem, kā arī viesi no Lietuvas –
vīru folkloras kopa “Čir vyr vyrai”. Pasākumā
piedalījās arī Augšdaugavas novada folkloras
kopa “Dyrbyni”, “Skaņumājas muzikanti”
– Ilmārs Pumpurs un Sandra Lipska no
Rīgas, kā arī tautas mūzikas eksperts Oskars
Patjanko.
Tautas muzikantu saiets Vabolē jau kļuvis
par jauku tradīciju, tā galvenais mērķis ir
apzināt un celt godā seno tautas mūzikas
instrumentu spēlētpratējus - talantīgos
cilvēkus, kuri paši vai no saviem vecākiem
iemācījušies spēlēt un savulaik muzicējuši
dažādos pasākumos - ballēs, kāzās vai
večerinkās.
Šī ir reize, kad vecmeistari beidzot izvelk
no skapja savu instrumentu - ermoņiku
jeb garmošku vai arī akordeonu, lai ļautos
jaunības atmiņām, uzrautu kādu jaunu paša
sacerētu meldiņu, uzdziedātu kopā ar citiem.
Tautas muzikantu saieta iniciators un
rīkotājs ir mūziķis Artūrs Uškāns. Viņš
uzsver, ka pirmajā saietā bija kādi septiņi
muzikanti un pāris rindas skatītāju, bet nu
pasākums izvērties par īstu vietējo festivālu,
muzikanti pavelk cits citu un viņu rindas par
laimi neizsīkst, apliecinot, ka tautas mūzika
Latgalē joprojām ir dzīva. Lai arī vecmeistari
pamazām aiziet aizsaulē, viņu vietā nāk citi,
kas mācās no vecajiem mūziķiem vai meklē

Leontīns Dailis Bērziņš

video pamācības youtobe kanālā, apgūstot
dažādu senu tautas instrumentu spēli.
Šajā pasākumā izskanēja mūzika latgaliski,
latviski un krieviski. Tā ir mūzika, kas senāk
Latgalē skanējusi dažādos pasākumos un
danču vakaros. Lai arī muzikanti ir dažādas
tautības, dažs pat nāk no Krievijas, taču te
neesot nekādas politikas, jo muzikanti runā

mūzikas valodā. Ikvienam no viņiem aiz
muguras lielāka vai mazāka muzikālā dzīves
pieredze, daudzi savulaik bijuši pieprasīti
kāzu muzikanti, kāds savas ermoņikas tagad
ņem rokās vien savam priekam, bet daudzi
muzicē joprojām dažādos pasākumos.
Artūra Uškāna vadītajā meistarklasē
muzikanti pastāstīja par savu dzīves pieredzi

raksturīgs tieši Sēlijai. Dominē
sarkanie toņi, austā veste ir
vienkārša, taču izceļ sievietes
ķermeņa aprises. Savukārt balto
blūzi
papildina
neuzkrītoši
izšuvumi. Sievas tērpu Sēlijā
papildina gan villaine, gan mežģīņu
aube ar ļoti smalku rakstu.
Apmeklējot
seno
amatu
darbnīcu “Klēts”, viesi var
iepazīt gan senču mantojumu
un rokdarbnieču prasmes, gan
noskaņoties Vispārējiem dziesmu
un deju svētkiem, kas notiks
nākamgad.

Teksts, foto: Inese Minova

un izvēlētajām melodijām. Te varēja dzirdēt
dažādus dzīvesstāstus un atgadījumus
no muzikantu ikdienas. Artūrs atzīst, ka
muzikanti ir kā viena kopiena, kur cits citu
jau gadiem pazīst, mainās instrumentiem,
palīdz tos noskaņot vai labot. Viens no
tautas muzikantu leģendām ir 81 gadu vecais
Staņislavs Zabiņako no Līvāniem, kurš
restaurējis ne vienu vien instrumentu. Ar
mūziku Staņislavs aizraujas kopš bērnības.
Onkulis viņam uzdāvinājis vijoli ar vienu
stīgu, ko viņš astoņu gadu vecumā čīgājis.
Pēckara gados ermoņikas nopirkt nebijis
iespējams, tās bijušas divu govju vērtībā.
Ap 1948. gadu Staņislavs tomēr ticis pie
ermoņikām, pats iemācījies spēlēt. Kaimiņš
spēlējis mandolīnu, ar viņu kopā sācis spēlēt
večerinkās, būdams vēl pusaudzis. “Kā
brīvdienas klāt, tā aicina spēlēt večerinkā.
Ielej vēl glāzīti samogonkas. No balles tik
uz rīta pusi mājās. Par balli maksāja piecus
rubļus,” atceras sirmgalvis. Vēlāk jau nopircis
bajānu uz nomaksu. Daudzus gadus mūzikai
bija metis mieru, dzīvojot pilsētā. Tad atkal
atgriezies pie mūzikas, sācis pats arī remontēt
instrumentus, pie viņa labot un noskaņot
instrumentus brauc muzikanti no malu
malām. “Laikam Dievs man devis spējas.
Protu mašīnas remontēt, esmu autoelektriķis,
virpotājs. Protu strādāt ar rokām. Mājās man
ir sava darbnīca,” stāsta Staņislavs. Tautas
muzikantu saietā viņš spēlēja uz tatāru
ermoņikām, kas līdzinās akordeonam. Nesen
uzgājis senas, vērtīgas Petrogradas trīsrindu
ermoņikas, kuras pusgadu restaurējis.
Sirmgalvis bikli uzrauj meldiņu un atzīst,
ka saietā jūtas satraucies publikas priekšā,
daudz labāk ermoņikas viņam skanot mājās,
kad spēlē paša priekam. Daudz laika tam gan
neesot, jo vajag pagūt gan malku saskaldīt,
gan dārzu sarakt un pamakšķerēt. Mūziku
Staņislavam patīk sacerēt pašam, citreiz
sanākot tik smeldzīga melodija, ka pašam
asaras acīs sariešas.
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Staņislavs pārcietis vairākas sirds
operācijas un atzīst, ka mūzika viņu glābjot.
Būt par tautas muzikantu nemāca neviena
skola. Kādam muzikanti bijuši rados. Antona
Savicka vectēvs spēlējis večerinkas Lielajā
Liepukalnā. Tēvs pārdevis aunu, lai nopirktu
ermoņikas, ar tām no sešu gadu vecuma
Antons sācis spēlēt un spēlē joprojām.
Muzikants Genādijs Skubinovs dzimis
Krievijā, bet jau no 16 gadu vecuma dzīvo
Latvijā. Ermoņikas spēlējis viņa tēvs, bet ar
laiku ermoņiku spēli apguvis arī Genādijs.
Jāzeps Usāns sapņojis spēlēt kopš
bērnības, bet instruments bijis dārgs, vecāki
nevarēja atļauties, tāpēc atlicis vien uzsist
takti uz metāla bļodiņas, ganos ejot. Kādā
ballē atļāvies piedurt pirkstu muzikanta

akordeonam un juties svētlaimīgs. Spēlēt
ermoņikas iemācījies, dienot armijā, vēlāk
ticis pie sava akordeona. “Mēs bijām pieci
brāļi. Neviens rados nespēlēja, laikam man
Dievs devis tādu talantu. Ja būtu gājis mūzikas
skolā, būtu kļuvis par īstu muzikantu,” saka
sirmgalvis.
Ar skaļām ovācijām tika uzņemts
visvecākais saieta dalībnieks – 92 gadus
vecais Leontīns Dailis Bērziņš. Viņš muzicē
jau no sešu gadu vecuma. Visu jaunību
spēlējis večerinkās, paša ģimenē nav bijis
neviena muzikanta. Tēvs savulaik nopircis
mandolīnu, gribējis iemācīties spēlēt, taču
nācies laist instrumentu lietā, lai glābtu
draugu kautiņā, sašķaidījis to gabalos pret
uzbrucējiem.

BERĶENELĒ
APGUVA SKALU
GROZU PĪŠANU
Aprīlī visā Latvijā notika tradicionālā
prasmju skola “Satiec savu meistaru”.
Raiņa māja Berķenelē aicināja uz skalu
grozu pīšanas darbnīcu, lai profesionāla
meistara Andra Kačkāna vadībā apgūtu
grozu pīšanas mākslu.

kurpīšu un zābaciņu – no keramikas, stikla,
māla un ādas. Es domāju, ka vairāki tūkstoši,
nespēju saskaitīt. Kastēs laikam pietiks gulēt,
jāceļ augšā,” saka Andris.
Uz Berķeneli meistars bija atvedis izrādīt
savus darinājumus no ādas – kurpes, zābakus,
siksnas, pastalas un somas. Šajā nodarbē
viņam labi palīgi esot visas trīs meitas, kurām
viņš iecerējis nodot savas amata prasmes.
Vecākā meita Ilze palīdz ar grāmatvedību
un prot iesiet grāmatas ādas vākos. Zelma

Andris Kačkāns ir kvalificēts kurpju
meistars no Rēzeknes ar vairāk nekā 40 gadu
stāžu. Savulaik pabeidzis Rīgas kurpnieku
skolu un atgriezies strādāt Latgalē. Pirms 25
gadiem viņš izveidojis savu apavu ražošanas
uzņēmumu “Kristāla kurpīte”, kur nodarbina
cilvēkus ar īpašām vajadzībām, ļaujot viņiem
tādejādi integrēties sabiedrībā un pelnīt
iztiku.
Šajā darbnīcā tiek veidoti apavi, kādus
veikalā nevar nopirkt. Galvenokārt tie ir
apavi deju kolektīviem gan Latvijā, gan
ārpus tās. Pērn Andris piepildījis vienu savu
sapni – izgatavojis apavus Latvijas operai.
Pasūtījumi ir dažādi, piemēram, izgatavoti
apavi kinofilmām un teātriem. Pirms gada uz
pasūtījumu izgatavojis kādus 80 apavu pārus
kinofilmai “Trīs musketieri” kaimiņzemē.
Gadās arī darināt apavus pēc individuāla
pasūtījuma cilvēkiem, kuri savu fizisko
īpatnību dēļ nevar neko piemeklēt veikalā.
Pats sev nevienu kurpju pāri Andris gan
vēl neesot izgatavojis un smejoties piekrīt
teicienam, ka viņš ir kurpnieks bez kurpēm.
Iespējams, kādreiz arī pats sev ko izgatavos,
bet pagaidām priekšā esot lieli pasūtījumi.
“Tā kā tuvojas dziesmu un deju svētki, kas
notiks nākošgad, es atkal būšu pieprasīts un
viss atkal notiks,” par tuvākajām iecerēm
saka meistars.
Andris atklāj, ka drīzumā īstenos vēl vienu
senu sapni, proti, Rēzeknē būs kurpnieku
muzejs. Pirmos eksponātus viņš plāno izlikt
jau aprīļa beigās, bet līdz vasarai pilnībā
iekārtot ekspozīciju. “Man ir ļoti liela kolekcija

pabeigusi Rīgas amatnieku skolu darbā ar
ādām, ieguvusi interjera un apģērba dizaina
specialitāti Rēzeknes augstskolā un darina
ādas somas. Bet jaunākā meita Anna ir
ieguvusi mākslas skolas diplomu un palīdz
tēvam īstenot radošas ieceres.
Pirms
diviem
gadiem,
sākoties
pandēmijai, kurpnieka darbā iestājies neliels
klusums, pasūtījumi izsīka, tāpēc Andris sāka
apgūt jaunas prasmes. Sapratis, ka Latgalē
trūkst amata meistaru, kas vēl prot pīt skalu
grozus, Andris pievērsies tieši šim arodam
un tagad jau ir gatavs apmācīt arī citus. Jau
divus gadus viņš pin skalu grozus, pamazām
sevi pilnveido, visu apgūst pašmācības ceļā.
Meistars uzsver, ka šo amatu var apgūt
ikviens, galvenais, lai tas aizrautu un patiktu.
Lai izgatavotu skalu grozus, meistars
iegādājies visus nepieciešamos instrumentus.
Iekams ķerties pie pašas pīšanas, ir jāizgatavo
koka loksnes, turklāt jāzina dažādi stiķi, lai šīs
loksnes būtu izturīgas un lokanas.
“Nav tā, ka dabū koka kluci un ar to
būs viss. Nē. Jo no koka bluķa apmēram
paliek tikai 20-30%, ko es varu izmantot,
pārējais neder. Ir svarīgi, lai koka loksnes
locītos, nelūstu,” stāsta meistars. Līdzi
uz meistarklasi viņš paķēris nepabeigtu
grozu, kam pie pamata loksnes ielūzušas, jo
acīmredzot materiāls nav bijis kvalitatīvs. No
tādām kļūdām esot jāmācās.
Sākumā tiek nopīta groza pamatne, kurai
tiek izmantotas 12 loksnes. Tad tiek ielocīti
groza stūri, lai varētu veidot tālāk formu. Lai
grozs stūros nelūztu, vajadzīgs labs materiāls.

■

Jēkabpilietis Nikolajs Bogdanovs ir
jaunākas paaudzes muzikants. Spēlēt
ermoņikas apguvis ar interneta starpniecību,
bet no Staņislava Zabiņako iemācījies tās
remontēt. Uz saietu Nikolajs atbrauca ar
īpašām ermoņikām, kuru iegādei pārdevis
mežu.
Muzikantu saietā varēja dzirdēt ne vien
daudzveidīgu mūziku, bet arī redzēt dažādus
interesantus un neparastus instrumentus.
Rīdzinieks Oskars Patjanko, kura ermoņiku
spēli var redzēt arī Viestura Kairiša spēlfilmā
“Piļsāta pi upis”, bija atvedis līdzi instrumentu
sauktu par ieviņām, kuru pētījis, rakstot
bakalaura darbu. Lai apgūtu to spēli, licis
sludinājumus avīzē, meklējot lietpratējus. Tā
viņš smēlies vērtīgu informāciju un pieredzi.

Pasākumā ermoņikas ieskandināja arī
“Skaņumājas muzikanti” vadītājs Ilmārs
Pumpurs. Viņš pastāstīja, ka jaunībā spēlējis
dažādus stīgu instrumentus. Tolaik viņa
rokās nonāca kāda Talsu muzikanta Vīnes
ermoņikas, kas ilgus gadus stāvēja bēniņos,
līdz Ilmārs satika Lietuvas muzikantus, kas
iemācīja tās spēlēt un aicināja piedalīties
ermoņiku festivālā.
Būt pat tautas muzikantu ir dzīvesveids
un liels gods, jo šī ir mūzika, kas aizrauj un
liek sirdij iepukstēties straujāk.

Andris novērojis, ka vislabāk groziem
der bērzs, jo tas esot elastīgs, balts un lokot
gluži vai dzied. Esot izmēģinājis arī apsi,
taču šis materiāls ar laiku paliekot tumšs un
nav izskatīgs. Groziem labi der arī priede, jo
īpaši purvā augusī. Vislabāk izmantot svaigu
koksni, taču der arī izžuvis materiāls.
“Vislabāk der mitrs koks. Protams, esmu
eksperimentējis. To, kas palicis pāri pa vasaru,
ielaižu dīķī, lai papeld kādas 2-3 diennaktis,
samirkst un es varu atkal izmantot,” saka
Andris Kačkāns.
Kad groza stūri ielocīti, meistars apskauj
grozu gluži kā līgavu un uzmanīgi ieloka
katru strēmeli, veidojot groza formu. Šajā
procesā vajadzīga liela pacietība, jo loksnes
cenšas atlekt atpakaļ, tāpēc ielocītās tiek
sastiprinātas ar knaģiem.
Ar nedaudz šaurākām un biezākām
līstēm tiek apņemts jau izveidotais grozs un
nostiprināts gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Liekais materiāls tiek rūpīgi nogriezts un
groza mala pielīdzināta. Kad pats grozs jau ir
gatavs, var ķerties pie roktura izgatavošanas.

Arī te meistars ņem talkā dažādus
instrumentus, lai rokturi izliektu vajadzīgajā
formā. Tad tas tiek kārtīgi nostiprināts, un
grozs ir gatavs.
Paša pītie grozi noder arī savā saimniecībā
dažādu
mantu
uzglabāšanai.
Andra
dzīvesbiedre aizraujas ar pirtslietām un lasa
zāļu tējas, kuru uzglabāšanai šādi grozi ļoti
lieti noder. Ja grozus pareizi izmanto un
neatstāj laukā mirkt lietū, tie varot kalpot
mūžīgi.
Meistars darina ne tikai grozus, jo tie ir
mazāk pieprasīti. Viņš izmēģina kaut ko
mūsdienīgu un ekskluzīvu, tāpēc sortimentā
parādījušies malkas grozi, turklāt ar savu
rozīnīti. Esot jautāts arī pēc kartupeļu
groziem.
Aptuveni stundas laikā, mijot darbu ar
jautrām sarunām, skalu grozs ir gatavs. Ar to
var rudenī doties uz mežu sēnēs, uzglabāt tajā
izkaltētās zāļu tējas vai izmantot kā praktisku
interjera priekšmetu.

Teksts, foto: Inese Minova
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■ KULTŪRA
PIE LASĪTĀJIEM
NONĀKUSI GRĀMATA
“BITES - MEDUS –
CILVĒKI”

Dienasgaismu nesen ieraudzījusi
rokasgrāmata
“Bites-MedusCilvēki”, kas izdota projekta
“Biškopības nozares attīstības
veicināšana sadarbības partneru
teritorijās un sabiedrības izglītošana
biškopības jomā. Akronīms BitesMedus-Cilvēki” ietvaros. Projektu
kopš 2018. gada īstenoja Saldus
rajona attīstības biedrība, Kandavas
Partnerība, Preiļu rajona partnerība,
kā arī Daugavpils un Ilūkstes
novadu partnerība “Kaimiņi” ar
mērķi veicināt biškopības nozares
attīstību
sadarbības
partneru
teritorijās, veidojot jaunas saites
un stiprinot biškopju un vietējo
uzņēmēju sadarbību, organizējot
pieredzes apmaiņas braucienus,
izglītojošus seminārus, kā arī
veicināt biškopības produktu
noietu.
Daugavpils un Ilūkstes novadu
partnerības “Kaimiņi” vadītāja
Inga Krekele stāsta, ka projekta
īstenošanas gaitā notika dažādi
pasākumi, bet rezultātā tapa

grāmata. Sākotnēji gan bija domāts
to izdot elektroniskā formātā, bet
Covid pandēmijas dēļ nebija iespējas
rīkot dažus klātienes pasākumus,
uz kuru rēķina radās izdevība
grāmatu laist klajā drukātā veidā.
Pa vienam grāmatas eksemplāram
saņems katra Augšdaugavas novada
bibliotēka, tāpēc visi, kurus interesē
bišu produkcija un tās pielietojums,
varēs iegūt ļoti vērtīgu informāciju.
Viens no grāmatas autoriem ir
Augšdaugavas novada pieredzējis
biškopis Guntars Melnis, kura
dravā pašlaik ir vismaz 70 bišu

8. aprīlī Naujenes Kultūras
centrā aizritēja pasākums “Satiec
savu meistaru”, kura laikā varēja
apgūt dažādas amata prasmes un
baudīt neparastu cienastu slāvu
gaumē. Kultūras centra meitenes
apmeklētājus sagaidīja ar svaigu
bērzu sulu, kas iegūta tepat ciema
birztalā.
Amatnieks Valdis Grebežs
no kārklu klūgām darināja
skaistu atpūtas krēslu, kas kļūs
par Juzefovas parka jauno vides
objektu. Šajā procesā tika aicināts
piedalīties
ikviens
pasākuma
apmeklētājs, iepinot savu klūgu
lielajā meistardarbā.

iejusties muzikantu lomā un
uzspēlēt kādu no instrumentiem.
Muzikālu priekšnesumu sniedza
slāvu tradīciju ansamblis “Radienie”,
turklāt klātesošos iepazīstināja
ne vien ar slāvu kultūru, bet arī
kulināro mantojumu. Ansambļa
vadītāja Tatjana Čuprova cienāja
visus ar slāvu nacionālo ēdienu
skanciem. Tie ir savdabīgi un gardi
rauga mīklas un biezpiena plāceņi,
ko cep krāsnī. Savukārt ansambļa
dalībniece Tatjana Šatalova cienāja
ar auzu ķīseli un pieneņu sīrupu,
bet klāt tika pasniegts sbitenis
– sens karsts medus dzēriens ar
garšvielām un augu piedevām.
Tatjana Šatalova klātesošajiem
pastāstīja, ka auzu ķīselis ir ēdiens
ar gandrīz tūkstoš gadu vēsturi.
Parasti Ziemassvētkos tiek baudīts
daudz gaļas ēdienu, tāpēc vēlāk

Liela interese bija arī par
biedrības “Raxtu Sēta” darbošanos.
Biedrības pārstāve Inta Uškāne
demonstrēja lupatu grīdceliņu
aušanas meistarību un rosināja
izmēģināt ikvienu darboties pie
stellēm.
Folkloras kopas “Rūžeņa”
vadītāja Inga Zeile pulcināja gan
jaunākus, gan vecākus klausītājus,
kuri varēja ne tikai baudīt latviešu
folkloras mūziku, bet arī paši

nepieciešams organismu attīrīt,
kamdēļ tika ēsts tieši šis veselīgais
ķīselis. To pagatavot ir diezgan
vienkārši – glāzi pilngraudu auzu
pārslu aplej ar trim glāzēm silta
ūdens, pievieno izkaltētas rudzu
maizes garozas un atstāj nostāvēties
siltā vietā vismaz divas dienas. Tad
uzrūgušo šķidrumu caur sietu
nolej un nospiež, lej katliņā, pieber
šķipsnu sāls un vāra apmaisot uz
mazas uguns kādas piecas minūtes,

NAUJENES PAGASTĀ
AKTĪVI ROSĪJĀS
DAŽĀDU JOMU
MEISTARI

saimes, taču galvenokārt viņš
ļaujas dažādiem eksperimentiem
biškopības jomā, lai ieviestu jaunas
tehnoloģijas un izglītotu citus
biškopjus.
Guntars Melnis atzīst, ka
šī grāmata nav vis domāta
biškopjiem,
bet
tieši
bišu
produkcijas patērētājiem, jo satur
ļoti
daudzveidīgu,
izsmeļošu
un interesantu informāciju par
dažādiem bišu produktiem –
medu, propolisu, bišu maizi,
ziedputekšņiem,
bišu
vasku,
peru pieniņu un bišu indi. Te

kamēr masa sabiezē. Iegūto masu
salej bļodiņās, ļauj atdzist un
liek ledusskapī sastingt. Agrākos
laikos šo ēdienu pasniedza ar
saldinātu ūdeni, pienu vai linsēklu

var smelties arī receptes, kā bišu
produktus var izmantot dažādu
slimību profilaksei un ārstēšanai,
var atrast interesantus faktus par
bišu produktiem no visas pasaules.
Piemēram, reti kurš zina, ka bišu
maize palīdz pret galvas sāpēm
un migrēnu, pret radiāciju un
vairogdziedzera slimībām. Savukārt
peru pieniņš noder sievietēm
skaistumkopšanā, kā arī ir lielisks
līdzeklis pret saaukstēšanos un
palīdz stiprināt organismu.
“Mēs gribējām uzrunāt tieši
medus ēdājus, jo ir ļoti maz
informācijas, kā šos produktus
lietot. Pirms gadiem 200, kad nebija
cukura, saldināšanai izmantoja
medu, un par bišu produktiem
cilvēki zināja daudz vairāk. Triju
paaudžu laikā pamazām sāka
zaudēt šīs zināšanas. Latvija nav
tā valsts, kur varam lepoties ar
zināšanām par bišu produktiem,”
saka G. Melnis un piebilst, ka
ir svarīgi saglabāt šīs zināšanas
un apkopot kādā krājumā, kur
cilvēki var ieskatīties. “Parasti kā
olbaltuma avots tiek minēta gaļa,
lasis, siers, bet neviens nepiemin, ka
ziedputekšņos ir vairāk olbaltuma
nekā visos iepriekš minētajos

eļļu. Šoreiz saimniece piedāvāja
baudīt šo ēdienu ar pieneņu ziedu
medu, ko pati pērn savārījusi. Šāds
ķīselis esot ļoti veselīgs, tas ārstē
kuņģa kaites, paaugstina imunitāti,

produktos.
Arī
aminoskābes
daudzos bišu produktos ir vairāk
nekā citur. Grāmatā var arī
aplūkot šo produktu sastāvu, cik
daudz jāapēd. Piemēram, 100 g
ziedputekšņu satur tikpat daudz
olbaltumvielas, cik divi kilogrami
liellopa gaļas. Ko tad ir vieglāk
apēst – 100 g ziedputekšņu vai 2 kg
liellopu gaļas?”
Grāmatas
lappušu dizains
veidots vaska šūnu veidolā, saturs
viegli uztverams un pārskatāms. Šeit
var atrast informāciju, kā pagatavot
ziedputekšņu ziepes, kā izmantot
bišu produktus matu stiprināšanai,
ko satur bišu inde un kā to pareizi
izmantot veselības uzlabošanai, kā
arī daudzas citas interesantas lietas.
Grāmatas prezentācijā Raiņa
mājā Berķenelē varēja tikties ar
grāmatas autoru, nobaudīt dažādus
bišu produktus un saņemt biškopja
padomus.
Projekts tiek īstenots Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas lauku attīstības
programmas
2014.-2020.gadam
apakšpasākuma „Starpteritoriālā un
starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Teksts, foto: Inese Minova

sniedz enerģiju, izvada toksīnus
un medikamentu pārpalikumus no
organisma, mazina aterosklerozi un
sirds kaites.
Pasākumā satikām arī Anitu
Šteinerti, kas iepazīt Latgales
meistaru prasmes šurp bija
ieradusies no Alūksnes. Sieviete
stāsta, ka apceļot Latviju šajās
dienās jau izveidojies par tradīciju,
līdzi ņemot draudzenes vai
vedeklu. Anita iepriekš izpēta
pasākuma “Satiec savu meistaru”
piedāvājumu visā Latvijā un plāno
maršrutu, kurp vēlas doties un ko
redzēt. Tā viņa kopš 2009. gada
apceļojusi jau daudzas vietas un
iepazinusi dažādus amatus. Anita
Šteinerte pati ir arhitekte, šajā jomā
darbojas arī pēc aiziešanas pensijā.
“Esmu pati rīdziniece, bet pēc
pārcelšanās uz Alūksni nebija, ko
darīt. Blakus darba vietai atradās
audēju studija, tur sāku. Tagad
izvēlos to, ko nezinu, piemēram, kas
ir peternes, kas ir voiloka filcēšana.
Esam taisījušas arheoloģiskās rotas.
Tie visi ir ļoti labi pasākumi,” saka
ceļotāja un rāda savu albumu, kurā
ir apkopojusi šajos gados gūtos
iespaidus, receptes un padomus.
Uz Naujeni viņa devusies vērot
audēju un klūgu pīšanas darbu,
bet pie viena izdevies nobaudīt arī
vietējo kulināro mantojumu. “Ļoti
skaists bija slāvu dziedājums, ļoti
kompakts. Kad skanēja ukraiņu
dziesma, tad man raudāt gribējās.”
Tajā pat dienā viņa paspēja pagūt
arī Līvānos, kur darināja telpiskus
Lieldienu rotājumus.
Šogad pēc garā pandēmijas
pārtraukuma uz pasākumu “Satiec
savu meistaru” pulcējas prāvs
skaits apmeklētāju – gan lieli, gan
mazi, lai apgūtu jaunas prasmes un
beidzot varētu iziet sabiedrībā un
satikties.

Teksts, foto: Inese Minova
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KULTŪRA

NAUJENES
NOVADPĒTNIECĪBAS
MUZEJĀ APSKATĀMA ĀRA
IZSTĀDE “PERSONĪBU
DZĪVESSTĀSTI–2”
2021. gadā Naujenes Novadpētniecības
muzejā tika aizsākts izstāžu cikls “Personību
dzīvesstāsti”. Tās ir personības, kam pirmās
atmiņas saistās ar Augšdaugavas novadu,
kas ar talantu, neatlaidību un savu darbu nes
Latvijas vārdu tālu pasaulē. Šogad daudziem
novadniekiem ir jubilejas gads, par viņiem arī
stāsts izstādē “Personību dzīvesstāsti – 2”.
Izstāde pieejama apskatei muzeja teritorijā
Skolas ielā 1, Naujenē.
Dzejnieka Jāzepa Osmaņa dzimtā
vieta ir netālu no Daugavpils – Skrudalienas
pagasta Mikitiškos. Dzejnieks atzīst: “Tā
ir stipru cilvēku puse, un arī es dzīvē esmu
mantojis īpašu Latgales spēku un svētuma
apziņu”. Jāzepa Osmaņa dzejoļi, kur dzirkstī
labsirdīgs humors, bērnišķīga sirsnība un
naivitāte, nereti arī draiskas asprātības
tulkoti un lasāmi kirgīzu, ukraiņu, baltkrievu,
balkāru, kabardiešu u.c. valodās.
Mācītājs Broņislavs Kokins, izjūtot
aicinājumu kalpot Dievam, 1930. gadā
iestājās Katoļu Garīgajā seminārā Rīgā un
savu pirmo Svēto Misi celebrēja dzimtajā
Jezupovas baznīcā. B. Kokins ir pirmais
latvietis, kurš ieguvis doktora grādu Luvēnas
universitātē Beļģijā, kas ir viena no vecākajām
universitātēm Eiropā. Ikdienas dzīvē viņš
bija vienkāršs, iecietīgs un sirsnīgs cilvēks ar

bagātu dvēseli, bet par nopelniem baznīcas
un skolu darbā viņš apbalvots ar Vatikāna
ordeni “Pro ecclesia et Pontifice”.
Fotogrāfam
Borisam
Tarļeckim
interese par fotografēšanu aizsākās 13 gadu
vecumā, kad māte nopirka pirmo fotoaparātu
“Smena-2”. Pirmās fotogrāfijas tapa
Daugavas ielejā, kur dzīvoja vecvecāki. Viņa
tvertajos mirkļos ir Slutišķu sādžas maģiskā
noskaņa, ģimene, kurā valdīja mīlestība un
tika ievērotas visas vecticībnieku paražas un
tradīcijas, daba un Daugava.
Māksliniece Ģertrūde Zeile savu talantu
slīpēja pie portretu meistara V. Kozina,
ainavista K. Ubāna, izciliem gleznotājiem un
pedagogiem B. Bērziņa, I. Zariņa, E. Iltnera,
J. Pauļuka, kuri mācīja vērot notiekošos

procesus un saskatīt vērtības. Viņas gleznās
ir Latgales zemes krāsu spēks un pašas
izdzīvotais. Ģ. Zeiles darbi eksponēti
republikas mākslinieku kopējās izstādēs Rīgā,
Maskavā, Rumānijā, Ungārijā, Somijā, ASV
u.c.
Dzejnieks Putānu Seimaņs dzimis
trūcīgā zemnieka ģimenē, pabeidzis tikai
Biķernieku divklasīgo t. s. ministrijas skolu,
dēvēts par „bādu un nūpuyty dzejnīku”.
Viņa dumpinieciskās un asās dzejas rindas,
dzejoļus par mīlas pārdzīvojumiem, par
dzimtenes dabu tauta mācījās no galvas,
deklamēja strādnieku sapulcēs, ierakstīja
atmiņu burtnīcās.
Sportists Afanasijs Kuzmins ir
titulētākais Latvijas sportists šaušanā, kurš

piedalījies 9 Olimpiskajās spēlēs. 1988. gadā
Seulas Olimpiskajās spēlēs 41 gadu vecā
Afanasija Kuzmina uzstādītais rekords – 698
punkti no 700 iespējamajiem - ir iekļauts
Ginesa rekordu grāmatā.
Keramiķis V. Vincevičs podnieku
tradīcijas iepazinis pie slavenā vecmeistara
Polikarpa Vilcāna, taču Daugavpils rajona
kolhoza “Znamja Oktjabrja” vecajā zirgu
stallī radīja, interpretēja un radoši variēja,
kļūstot par vienu no labākajiem tradicionālo
saimniecības trauku darinātājiem. Ar saviem
darbiem V. Vincevičs ir piedalījies lietišķās
mākslas izstādēs Latvijā un ārzemēs.
19 gadu vecumā latviešu jauneklis
Staņislavs Kursītis brīvprātīgi pieteicās
cara dienestā un pēc Viņa Majestātes Ķeizara
kancelejas pārvaldnieka fon Reikes ieteikuma
tika uzņemts 9. rezerves kavalērijas pulkā,
kļūdams par priekšzīmīgu virsnieku, kas
ar visu savu domu asumu un neatlaidību
nodevās kara zinātnei. Taču draudzība ar
Latgales atmodas aizsācēju brāļu Skrindu
ģimeni ir devusi pārliecību, ka latviešu tauta
nav mazvērtīgāka par citām tautām un būt
nesalaužam savas zemes un brīvas Latvijas
patriotam.
Aicinām iepazīt šo personību dzīvesstāstus
Naujenes Novadpētniecības muzeja āra
izstādē, kura ir pieejama jebkurā laikā.
Māra Kampāne,
Naujenes Novadpētniecības muzeja
vecākā speciāliste

TŪRISMS

AICINA PIETEIKT
DALĪBU IKGADĒJĀ
TŪRISMA TRIATLONĀ
DABAS PARKĀ
“DAUGAVAS LOKI”
Arī šogad, uzsākot aktīvo
tūrisma sezonu Augšdaugavas
novadā, jau 15. maijā dabas parkā
“Daugavas
loki”
norisināsies
ikgadējs vasaras piedzīvojums –
Tūrisma triatlons, kurā tiek aicināti
piedalīties visi aktīvā dzīvesveida
un dabas mīļotāji. Tūrisma triatlons
norisināsies Augšdaugavas novada
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augiem izgatavoti skrubji un veidotas
apdrukas uz auduma, krāsota dzija ar sēnēm,
bet kulinārijas meistarklasē ar šefpavāru
Haraldu Saušu izgatavoti gardumi no meža
veltēm.
Izstrādāts arī velomaršruts Silenē gar
robežu, kurp dodoties, noteikti jāņem līdzi
grozs sēnēm. Bet, lai zinātu, kādas sēnes likt
grozā, izveidots sēņu vākšanas kalendārs ar
sēņu fotogrāfijām, nogatavošanās laiku un
pagatavošanas veidu. Izdota arī grāmata “Uz
mežu visu gadu”, kā arī kartītes ar meža velšu
receptēm.
Jaunā velomaršruta atklāšana plānota
augustā, bet tuvākajā laikā gaidāma jaunā
zīmola prezentācija. Inga Krekele atzīst, ka
projekts tiks turpināts arī nākošajā plānošanas
periodā, jo par mežu var stāstīt bezgalīgi un
ir ļoti daudz resursu, kuriem ikdienā paejam
garām.

PA SĒŅU CEĻU
Noslēgumam tuvojas starptautiskais
projekts “Sēņu ceļš”. Projektā iesaistītas
četras Eiropas valstis – Somija, Lietuva,
Itālija un Latvija, ko pārstāv arī biedrība
“Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība
“Kaimiņi””. Biedrības vadītāja Inga Krekele
atzīst, ka projekts tika aizsākts jau pirms
daudziem gadiem un pamazām vērsies
plašumā. Pa šo laiku izveidota sadarbība ar
Lietuvu, kur atrodas sēņu pārstrādes rūpnīca,
kam vietējie iedzīvotāji nodod mežā lasītas
sēnes. “Arī mums netrūkst mežu, tāpēc ātri
atradām kopīgu valodu,” par izveidojušos
sadarbību stāsta Inga. Pamazām tika
piesaistīti citi Latvijas partneri - biedrība
“Sateka”, “Ropažu Garkalnes partnerība” un
“Lauku partnerība “Ziemeļgauja””.
”Mēs apskatījām sēnes folklorā. Sapratām,
ka sēnes ir resurss, kas ir neiedomājami
neizsmeļams, un viena projekta mums
būs par maz, tāpēc piesaistījām somus, kas
mēģināja to stāstu padarīt modernāku un

■

Teksts, foto: Inese Minova

komerciālāku. Tika izstrādāts jauns zīmols
“Wildly”, kas tiks dots tiem komersantiem,
kas savās kafejnīcās vai uzņēmumos izmanto

Naujenes pagastā, Slutišķu un
Dileviču ciemu teritorijā. Triatlona
trase būs ļoti ainaviska un tiks
iedalīta trijos posmos – laivošana
ar smailīti, riteņbraukšana un
foto
orientēšanās.
Uzvarēs
visatjautīgākie
un
vērīgākie
pasākuma dalībnieki.
Tūrisma
triatlonā
aicinām
piedalīties
ģimenes,
draugus,

vietējās meža veltes – sēnes, riekstus un
ogas.” Projekta ietvaros ir notikuši dažādi
semināri un vairākas darbnīcas – no meža

kolēģus un ikvienu, kuram patīk
ceļot un iepazīt arvien jaunas,
interesantas vietas. Visi tiek aicināti
ļauties neaizmirstamam vasaras
piedzīvojumam,
bez
vecuma
ierobežojuma, jo dalībnieki netiek
dalīti vecuma grupās, un var
piedalīties ikviens, kas prot braukt
ar velosipēdu un airēt smailīti.
Nepieciešams labs garastāvoklis,

uzlādēts mobilais telefons un
interneta
pieslēgums
vismaz
kādam no komandas dalībniekiem,
jo uzdevumi būs saistīti ar foto
orientēšanos. Protams, attapīgākie
un vērīgākie tiks apbalvoti. Balvu
saņems piedzīvojuma jaunākais un
vecākais dalībnieks, kā arī lielākā
komanda.
Lūdzam
pieteikt
savu
komandu, aizpildot anketu, ko
var atrast pašvaldības mājaslapā
augsdaugavasnovads.lv
sadaļā
Tūrisms.
Solām
aizraujošu
un

interesantiem
pārsteigumiem
bagātu dienu!
Vairāk
informācijas
par
pieteikšanos pašvaldības majaslapā
tūrisma sadaļā.

Pasākums tiek īstenots ESF
projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/070
“Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Augšdaugavas novadā”
ietvaros.
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AUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS

TŪRISMS

TIKS ATKLĀTS EUROVELO
11 VELO MARŠRUTS

LIELAIS PLOSTS 2022
Pēc divu gadu pauzes 21. maijā norisināsies
ilgi gaidīts Vislatvijas ūdens tūristu saiets –
“Lielais Plosts 2022”.
Pasākumā “Lielais plosts” tiek piedāvāta
lieliska iespēja aktīvi pavadīt brīvdienas,
piedaloties aizraujošā laivu braucienā pa
Daugavu. Brauciena laikā ikviens dalībnieks
var aplūkot gan kultūrvēsturiskos, gan dabas
objektus. Brauciena maršruts šoreiz ir Indrica
– Lielbornes muiža.
Pasākums nav paredzēts kā sacensības,
bet tā mērķis ir popularizēt ūdens tūrismu
Latgalē un sekmēt iedzīvotāju pievēršanos
veselīgam un aktīvam dzīvesveidam, kā arī
saliedēt iedzīvotājus un pavadīt brīvo laiku
pozitīvā gaisotnē.
Pasākuma programma:
• 8.45 – 9.30 – dalībnieku reģistrācija starta vietā
• 10.00 – starts netālu no Indricas Romas
katoļu baznīcas
• Pēc aptuveni 14 km – pieturvieta “Akmeņainā pludmale”. Atpūta, nelielas uzkodas

• Pēc aptuveni 2 km – draudzīga un saliedēta iepeldēšana Krāslavā
• Pēc aptuveni 5 km – pieturvieta brīvdienu mājas “Skerškāni”. Atpūta, zorb
bumbām. Latgales kulinārā mantojuma
zupa
• Pēc aptuveni 14 km – finišs “Lielbornes
muižas” Daugavas krastā. Apbalvošana.
Kopīga fotografēšanās. Darbosies foto stūrītis Lielbornes muižas teritorijā.
Latgales kulinārā mantojuma uzkodas.
Dalībnieku zaļumballe ar muzikālo apvienību “TERMOSS”.
Dalības maksa pasākumā ir 15 eiro no
personas. Bērniem līdz 12 gadiem dalība ir
par brīvu.
Dalības maksā iekļauts: glābēja un
mediķa pakalpojumi, transports dalībnieku
nogādāšanai uz starta vietu, piemiņas balva,
ēdināšana pasākuma norises laikā, pasākuma
fotografēšana un filmēšana, foto speciāli
iekārtotā foto stūrītī, noslēguma pasākuma

organizēšana. Pasteidzies, pēc 16. maija
dalības maksa 20 eiro.
Pasākumu organizē Krāslavas novada
pašvaldības tūrisma informācijas centrs,
Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde
“TAKA” sadarbībā ar sporta klubu
“Beibuks”, brīvdienu māju “Skerškāni” un
Lielbornes muižu.
Lai pieteiktos pasākumam, ir jāaizpilda
elektroniskā pieteikuma anketa, kas atrodama
mājaslapā www.laivunoma.lv sadaļā “Kā
pieteikties” vai jāaizpilda papīra formātā
Krāslavas novada TIC (Pils iela 2, Krāslava)
līdz 2022. gada 16. maijam.
Sīkāka informācija par pasākumu
pašvaldības mājaslapā tūrisma sadaļā.
Pasākums tiek īstenots ESF projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību proﬁlaksei
Augšdaugavas novadā” ietvaros.

■ IZGLĪTĪBA

KONKURSS
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NOTIKS AUGŠDAUGAVAS
NOVADA PAŠVALDĪBAS
KONKURSS
„SAIMNIEKS 2022”

AUGŠDAUGAVAS NOVADA
SKOLĒNU VIDES IZGLĪTĪBAS
EKSPERIMENTU KONKURSS
“LŪK TĀ!”
Pēc divu gadu pārtraukuma klātienē
pulcējās Augšdaugavas novada skolēnu
vides izglītības eksperimentu konkursa
“Lūk tā!” dalībnieki. Konkursā piedalījās
sešas novada skolu komandas. Konkurss
norisinājās Daugavpils Inovāciju centrā, kur
komandas rādīja savu veikumu, iepazinās ar
citu komandu pētījumiem un atbildēja uz
ekspertu jautājumiem. Skolēnu komandas
prezentēja interesantus pētījumus un
eksperimentus, kuru sagatavošanā bija
nepieciešams pielietot gan vides, gan ķīmijas,
gan bioloģijas un fizikas zināšanas. Salienas
vidusskolas komanda demonstrēja, kā mājas
apstākļos izgatavot robotu mājas uzkopšanai,
Laucesas pamatskola iepazīstināja ar
veikto pētījumu par bateriju kaitējumu
apkārtējai videi, Kalupes pamatskolas
komanda parādīja, kā no mājās esošajām
izejvielām var pagatavot slaimu, Zemgales
vidusskolas komanda demonstrēja vides
tīrības saglabāšanas iespējas, nodrošinot
atkritumiem
“otro
dzīvi”,
Sventes
vidusskolas komanda prezentēja pētījumu
par medicīniskajām maskām – aizsardzība no
vīrusiem vai dabas piesārņojums, savukārt
Naujenes pamatskolas komanda stāstīja un
rādīja, kā dzīvot videi draudzīgāk.
1. vietu konkursā ieguva Sventes
vidusskolas komanda (Anna Virbale,
Jana Švedova, sk. Natālija Gridasova) par
eksperimentu “Medicīniskās maskas –
cilvēku aizsardzība no vīrusiem vai dabas
piesārņojums?”, 2. vietu ieguva Salienas
vidusskolas skolēns Andrejs Bikovskis (sk.
Anna Aņisimova) par eksperimentu “Mans
mājas robots”, 3. vietu ieguva Zemgales
vidusskolas komanda (Artjoms Drožins,
Vladislavs Vanags, Timurs Lozickis, sk.
Jadviga Bobkova) par eksperimentu
“Atkritumu otrā dzīve”. Pārējās komandas
saņēma diplomu par piedalīšanos.
Specbalvu no Daugavpils Inovāciju centra
saņēma Salienas vidusskolas skolēns Andrejs
Bikovskis un skolotāja Anna Aņisimova.
Konkursā komandām bija iespēja ne tikai

7.-8. maijā notiks EuroVelo 11 velo
maršruta atklāšana. Šajā pasākumā katrs
interesents ir aicināts pievienoties brīnišķīgam
velobraucienam Latgalē.
Velobrauciens notiks divu dienu garumā.
Pirmās dienas posms: Krāslava–Aglona–
Dagda (67km), otrās dienas posms: Dagda–
Kaunata–Rēzekne (58km). Velo maršruta
kopējais garums ir 125 km. Dalība pasākumā
ir bezmaksas, atsevišķa samaksa paredzēta
par ēdienreizēm un naktsmītni.
Pasākuma
organizatori
nodrošina
dalībnieku un velosipēdu transportēšanu.
Starts 7. maijā paredzēts no Krāslavas
novada Tūrisma informācijas centra.
Reģistrēšanās braucienam sākot no plkst.
09.00, bet brauciena sākums plkst. 10.00.
Pirmās dienas finišs un otrās dienas starts ir
pie Dagdas vidusskolas.
Sīkāka informācija par pasākumu un
reģistrācija pašvaldības mājaslapa tūrisma
sadaļā.

parādīt savus eksperimentus un prezentēt
pētījumu rezultātus, bet arī mācīties uzstāties
publikas priekšā, atbildēt uz jautājumiem,
iegūt papildus zināšanas, vērojot citu
komandu veikumu.

Paldies visām komandām un skolotājiem
par ieguldīto darbu un dalību šajā konkursā!

Līdz 3. maijam Augšdaugavas novada
iedzīvotāji, biedrības, uzņēmēji, Ilūkstes
pilsētas administrācija, pagastu pārvaldes
un citas organizācijas aicinātas pieteikt
kandidātus novada pašvaldības konkursam
“Saimnieks 2022”.
Konkurss tiek rīkots jau ceturto reizi.
Konkursa mērķis ir apzināt un godināt
Augšdaugavas novada uzņēmumus, kuri
aktīvi darbojas savā nozarē, rada pievienoto
vērtību, ražo unikālus produktus un piedāvā
pakalpojumus, ievieš jaunas tehnoloģijas,
īsteno
videi
draudzīgu
ilgtspējīgu
saimniekošanu, ir ieguvuši atpazīstamību
pašmāju un starptautiskajā tirgū, tādējādi
popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses
piemērus un stiprinot lokālpatriotismu un
piederības sajūtu Augšdaugavas novadam.
Šogad tas notiks vairākās nominācijās:
Gada jaunais uzņēmējs; Ģimenei un bērniem
draudzīgākais uzņēmums; Gada saimnieks
mežsaimniecībā; Gada mājražotājs; Gada
amatnieks; Gada pakalpojumu sniedzējs
(tehnikas remonta darbnīcas); Gada tirgotājs;
Ģimeniskās vides saimniecība; Gada
bioloģiskā saimniecība; Gada populārākais
uzņēmums – iedzīvotāju simpātiju balva un
Videi draudzīgs uzņēmums.
Konkursā var piedalīties Augšdaugavas
novadā reģistrēti uzņēmumi, biedrības,
to filiāles un struktūrvienības, kuras veic
saimniecisko darbību Augšdaugavas novada
teritorijā, kā arī fiziskās personas, kuras ir
reģistrējušas un veic saimniecisko darbību
Augšdaugavas novadā.
Konkursa dalībniekus vērtēs īpaši
izveidota komisija, savukārt uzvarētāju
nominācijā “Gada populārākais uzņēmums
– iedzīvotāju simpātiju balva” noteiks
iedzīvotāju balsojums pašvaldības mājas lapā
un Facebook kontā.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti svinīgā
noslēguma pasākumā 16. jūlijā.

AUGŠDAUGAVAS NOVADA VĒSTIS

2022. gada 29. aprīlis

SPORTS

NOSKAIDROTS
AUGŠDAUGAVAS NOVADA
ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA
BASKETBOLĀ UZVARĒTĀJS

16. aprīlī noslēdzās Augšdaugavas
novada atklātais čempionāts basketbolā.
Turnīrā piedalījās sešas komandas – Ambeļi,
Višķi, Naujene, Kalupe, Pilskalne un viesu
komanda no Preiļiem.
Vairāku mēnešu garumā tika izspēlēts
divu apļu turnīrs. 16. aprīlī bija pienākusi
čempionāta pēdējā kārta, kurā arī tika
noskaidrots galīgais vietu sadalījums. Jāatzīst,
ka katras spēles rezultāts ietekmēja to, kurā
vietā būs attiecīgā komanda.
Vispirms laukumā devās Ambeļu un
Preiļu komandas, no šīs spēles iznākuma
bija atkarīgs, kura no komandām ieņems
piekto un kura sesto vietu. Šajā spēlē uzvaru
ar rezultātu 68:61 un piekto vietu izcīnīja
Ambeļu komanda.
Rezultatīvākie spēlētāji Preiļu komandā
bija Kārlis Kurcenbaums (21 p) un
Nauris Lazda (15 p). Ambeļu komandas
rezultatīvākie spēlētāji bija Emīls Repelis (40
p) un Edvīns Jaudzems (19 p).
Nākamajā spēlē laukumā devās Pilskalnes
un Višķu komanda, cīnoties par trešo vietu.
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Spēle izvērtās ļoti spraiga, jo, lai noskaidrotu
uzvarētāju, bija nepieciešams papildlaiks.
Uzvaru ar rezultātu 65: 58 un trešo vietu
izcīnīja Višķi. Spēles rezultatīvākie spēlētāji
Pilskalnes komandā bija Agris Plinte (25 p)
un Kaspars Briedis (19 p), savukārt Višķu
komandā Vladislavs Beļavskis (19 p) un
Artūrs Cipats (18 p).
Čempionāta pēdējā spēlē tikās Kalupes
un Naujenes komandas. Šīs spēles uzvarētāji
automātiski kļuva par čempioniem.
Saspringtā un nervozā spēlē ar rezultātu
75:72 uzvaru izcīnīja Naujenes komanda,
kļūstot par čempionāta uzvarētājiem.
Rezultatīvākie spēlētāji Kalupes komandā
bija Gintars Lazda (17 p), Vilmārs Setarovs
(17 p) un Zintis Saulītis (17 p). Naujenes
komandā – Vitālijs Gubanovs (14 p), Arvis
Malta (13 p) un Ēriks Kreipāns (13 p).
Pēc turnīra tika apbalvoti labākie spēlētāji
katrā komandā, kā arī turnīra MVP. Par
labākajiem spēlētājiem savā komandā tika
atzīti: Preiļi – Kārlis Kurcenbaums, Ambeļi
– Emīls Repelis, Pilskalne – Agris Plinte,
Višķi – Māris Umbraško, Kalupe – Gintars
Lazda, Naujene – Ēriks Kreipāns. Par turnīra
MVP tika atzīts Vilmārs Setarovs no Kalupes
komandas.
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LUCAS 2022 APSEKOJUMS:
ZEMES LIETOJUMA
UN ZEMES SEGUMA
STATISTISKAIS
APSEKOJUMS

SIA “Vides eksperti” pēc
Eiropas Komisijas statistikas
biroja EUROSTAT pasūtījuma
veiks zemes seguma un lietojuma
apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī
Augšdaugavas novadā.
Apsekojums notiks no 2022.
gada maija līdz oktobrim.
Apsekojumā Latvijā ir iekļauti
3385 punkti. Punkti var atrasties
visos zemes seguma veidos
(aramzemē, zālājos, meža zemēs,
apbūvētās teritorijās, transporta
tīklos utt.). Apsekotāji nosaka
zemes seguma un lietojuma veidu,
zālājus, meliorācijas esamību un
ainavas struktūras elementus.
Vienlaikus 717 punktos tiek
paņemts
augsnes
virskārtas
paraugs. Paraugs tiek analizēts
laboratorijā un izmantots ar vides
faktoru novērtēšanu saistītiem
mērķiem, piemēram, Eiropas
augšņu karšu atjaunināšanai,
augsnes modeļu validācijai un
organiskas izcelsmes oglekļa
satura noteikšanai augsnē, kas ir
būtisks klimata pārmaiņu ietekmes
faktors.
Trīsdesmit
punktos
tiek

■

paņemts augsnes papildu paraugs,
lai analizētu augsnes bioloģisko
daudzveidību.
Apsekotājs darbojas saskaņā
ar precīzām instrukcijām, lai
kartētu un nofotografētu izvēlēto
punktu, radot pēc iespējas mazāk
traucējumu un nebojājot augu
segu, kas atrodas punktā.
Ja nepieciešams, apsekotājs
varēs uzrādīt ID karti un
Eiropas Komisijas Statistikas
dienesta EUROSTAT parakstītu
akreditācijas vēstuli.
Apkopotā informācija tiks
izmantota tikai Eiropas mēroga
statistikas apkopošanai, un tā
neatspoguļos nekādus personiska
rakstura datus vai datus par
zemes īpašumu. LUCAS 2022
apsekojuma dati netiks izmantoti
lauksaimniecības
subsīdiju
kontrolei, un tie nav piemēroti
šādam mērķim.
Lai iegūtu papildu informāciju
par LUCAS, lūdzu, apmeklējiet
atbilstošo nodaļu interneta vietnē
ec.europa.eu/eurostat/web/
lucas/overview
SIA “Vides eksperti”
Ganību dambis 24D-25, Rīga, LV-1005,
Latvia
Reģ. Nr.: 40003820612
E-pasts: birojs@videseksperti.lv
www.videseksperti.lv

NOSLĒDZIES
AUGŠDAUGAVAS NOVADA
FLORBOLA ČEMPIONĀTS
3. aprīlī noslēdzās Augšdaugavas novada
ﬂorbola čempionāts. Špoģu vidusskolā
satikās astoņas novada ﬂorbola komandas,
kuras pēc pamatturnīra rezultātiem iekļuva
ceturtdaļfinālā.
Pirmajā ceturtdaļfināla spēlē spēkiem
mērojās Naujenes un Kalkūnu komanda.
Cīņas sākums bija līdzvērtīgs, taču spēles
gaitā pamazām iniciatīvu pārņēma Naujene
un ar rezultātu 10:6 izcīnīja uzvaru.
Otrajā ceturtdaļfināla spēlē tikās Vabole
un Višķi. Ar rezultātu 11:5 uzvarēja Vaboles
komanda.
Nākamās tikās komandas Kalupe
un Līksna/Svente. Atšķirībā no divām
iepriekšējām ceturtdaļfināla spēlēm, skatītāji
beidzot sagaidīja sensāciju, jo potenciālie
kandidāti uz čempionāta medaļām - Kalupes
komanda -spraigā cīņā ar rezultātu 3:5
piekāpās Līksnas un Sventes apvienotajai
komandai.
Pēdējā ceturtdaļfināla spēlē tikās Ilūkste un
Skrudaliena. Šeit savu meistarību apliecināja
Ilūkstes komanda, uzvarot ar rezultātu 9:3.
Pēc ceturtdaļfināla spēlēm noskaidrojās
pusfināla pāri. Pirmais pāris – Naujene
un Ilūkste. Ļoti spraigā cīņā spēles pēdējās
sekundēs uzvaru ar rezultātu 6:5 izrāva
Naujene.

Mazāk spraigs bija otrs pusfināls, kur
tikās Vabole ar apvienoto komandu Līksna/
Svente. Vaboles komanda pārliecinoši ar
rezultātu 13:0 uzvarēja Līksnu/Sventi, kā
rezultātā iekļuva finālā, kur to jau gaidīja
Naujenes komanda.
Pirms fināla spēles tika noskaidrota
bronzas medaļas ieguvēja komanda.
Spēkiem mērojās Ilūkste ar Līksnu/Sventi.
Arī šajā spēlē cīņas gaita bija spraiga un
neprognozējama. Lielāko spēles daļu abas
komandas cīnījās punkts punktā. Un atkal

tikai pašā spēles izskaņā uzvaru izrāva
Ilūkstes komanda ar rezultātu 7:5 un izcīnīja
čempionāta bronzas medaļu.
Pirms lielā fināla cīņas par pirmo vietu
gaisā virmoja saspringta atmosfēra, jo abas
komandas bija noskaņotas cīnīties par zelta
medaļām, bija jūtama spriedze. Diemžēl
gaidītā saspringtā cīņa un intriga izpalika,
Vabole ar rezultātu 10:1 izcīnīja uzvaru.
Čempionātā tika noskaidroti labākie un
rezultatīvākie turnīra spēlētāji. Par labākajiem
tika atzīts Arnis Kaļiņins (Ilūkste), Maksis

Krilovs (Naujene) un Nauris Poikāns
(Vabole). Par turnīra rezultatīvāko spēlētāju,
gūstot 67 punktus (41 vārti un 26 piespēles),
kļuva Vaboles komandas spēlētājs Holgers
Folkmanis. Jāatzīmē, ka arī otrs rezultatīvākais
spēlētājs Egils Govilovskis no Vaboles
komandas šajā turnīrā guva 67 punktus, bet
viņa kontā ir 38 vārti un 29 piespēles.
Tiesāšanu novada čempionātā ﬂorbolā
vadīja galvenais tiesnesis Edgars Teivāns.

2022. gada 29. aprīlis
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AUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS

MK INFORMĀCIJA

IZSOLES

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības
nekustamos īpašumus:
- 2022. gada 10. maijā plkst. 09:00
nekustamo īpašumu “Liesmas” ar kadastra
numuru 4435 004 0135, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4435 004
0135 1.63 ha platībā un atrodas Prodes
pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 5200.
- 2022. gada 10. maijā plkst. 09:30
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460
005 0224, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4460 005 0194 0.1446
ha platībā un atrodas “73”, Varavīksne,
Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 1230.
- 2022. gada 10. maijā plkst. 10:00
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
4460 004 1131, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0445 0.66
ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagastā,
Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 4650.
- 2022. gada 10. maijā plkst. 10:30
nekustamo īpašumu “Pavasaris 114A” ar
kadastra numuru 4470 002 0668, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4470 002 0662 0.0537 ha platībā, un atrodas
Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 1330.
- 2022. gada 10. maijā plkst. 11:00
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
4474 001 0502, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0502
0.1617 ha platībā, un atrodas “43”, Eglīte,
Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 2600.
- 2022. gada 10. maijā plkst. 11:30
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
4470 002 0293, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0293 439
m2 platībā, un atrodas “256”, Pavasaris,
Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 1100.
- 2022. gada 17. maijā plkst. 09:00
dzīvokļa īpašumu Nr.2, Jaunatnes ielā 22,
Līksnā, Līksnas pagastā, Augšdaugavas
novadā, ar kadastra numuru 4468 900 0078 un
īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 353/3733
domājamās daļas no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
4468 005 0464 001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 4468 005 0464.
Objekta sākotnējā cena – EUR 970.
- 2022. gada 17. maijā plkst. 09:30

Mūžībā aizgājuši

nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
4460 004 2507, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2507
4933 m2 platībā, jaunbūves ar kadastra
apzīmējumu 4460 004 2507 001 4292.9 m2
platībā un atrodas “Kalkūne 22”, Kalkūnes
pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 14 740.
- 2022. gada 17. maijā plkst. 10:00 zemes
vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu
4468 005 0245 6000 m2 platībā, kura ietilpst
nekustamā īpašumā “Dārziņš 3” ar kadastra
numuru 4468 005 0245, un atrodas Līksnas
pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 1430.
- 2022. gada 17. maijā plkst. 10:30 zemes
vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu
4468 003 0280 0.3774 ha platībā, kura ietilpst
nekustamā īpašumā “Madariņas” ar kadastra
numuru 4468 003 0025, un atrodas Līksnas
pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 1030.
- 2022. gada 17. maijā plkst. 11:00
nekustamo īpašumu “Mantinieki 1” ar
kadastra numuru 4468 003 0237, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4468 003 0237 0.32 ha platībā, un atrodas
Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 1070.
- 2022. gada 17. maijā plkst. 11:30
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460
003 0543, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4460 003 0543 0.1104
ha platībā, un atrodas Muitas ielā 8A, Muitas,
Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 2050.
- 2022. gada 24. maijā plkst. 09:00
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460
004 1917, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4460 004 1917 0.0585
ha platībā, un atrodas “272”, Daugava,
Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 1400.
- 2022. gada 24. maijā plkst. 09:30
nekustamo īpašumu “Daugava, 273” ar
kadastra numuru 4460 004 1918, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4460 004 1918 0.0654 ha platībā, un
atrodas “273”, Daugava, Kalkūnes pagastā,
Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 1600.
- 2022. gada 24. maijā plkst. 10:00
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
4460 004 0491, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0491 2306
m2 platībā, un atrodas Kalkūnes pagastā,

no 26.03.2022

Bebrenes pagasts
Dzidra Saviča (17.08.1939-18.04.2022)
Anna Vitkovska (19.12.1930-13.04.2022)

Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 2600.
- 2022. gada 24. maijā plkst. 10:30
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
4460 004 1477, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0352 2.18
ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagastā,
Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 1630.
- 2022. gada 24. maijā plkst. 11:00 zemes
vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu
4468 008 0440 0.0108 ha platībā, kura ietilpst
nekustamā īpašumā ar kadastra numuru
4468 008 0440, un atrodas Līksnas pagastā,
Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 500.
- 2022. gada 24. maijā plkst. 11:30 zemes
vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu
4486 004 0184 5800 m2 platībā, kura ietilpst
nekustamā īpašumā “Šengeida ZR-18” ar
kadastra numuru 4486 004 0184, un atrodas
Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – EUR 1340.
Izsoles notiks Augšdaugavas
novada pašvaldības centrālās administrācijas,
konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.
Samaksa par objektiem veicama saskaņā
ar izsoles noteikumiem.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
un
saņemt
Augšdaugavas
novada
pašvaldības
centrālās
administrācijā,
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai
elektroniski
pašvaldības
tīmekļvietnē:
www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/
sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/
nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.
Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas
novada pašvaldības centrālās administrācijas
12. kabinetā (darbadienās no plkst.8.00
līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.
29412676, no paziņojuma publicēšanas
līdz 2022. gada 6. maijam, plkst.15.00,
iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos
norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot
nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas
un reģistrācijas maksu EUR 20.
Reģistrācijas maksa un nodrošinājums
jāiemaksā
Augšdaugavas
novada
pašvaldības
centrālās
administrācijas
(reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā
LV37TREL9807280440200, Valsts kases
kods: TRELLV22.
Nekustamos īpašumus var apskatīt
darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates
laiku pa mob. 29412676.

Kalupes pagasts
Silva Andersone (06.08.1955-13.04.2022)
Aleksandrs Arlamovs (29.11.1951-29.03.2022)
Roberts Melnis (30.08.1941-14.04.2022)
Ēriks Mihailovs (12.02.1962-01.04.2022)

Demenes pagasts
Nikolajs Pučko (01.08.1974-13.04.2022)

Laucesas pagasts
Sofija Saviča (25.12.1928-26.03.2022)
Pjotrs Vasiļjevs (28.08.1967-13.04.2022)

Dubnas pagasts
Vladimirs Beinarovičs (07.01.1948-29.03.2022)
Feofanija Naumova (06.01.1929-04.04.2022)

Maļinovas pagasts
Kims Bogdanovs (02.12.1928-31.03.2022)
Pāvels Grunšteins (28.03.1954-08.04.2022)

Eglaines pagasts
Glikerija Spurģe (05.05.1935-14.04.2022)

Naujenes pagasts
Viktors Biriņš (25.03.1940-15.04.2022)
Valentīna Gadļevska (04.05.1944-03.04.2022)
Marija Jermošina (19.02.1936-26.03.2022)
Jānis Kalnietis (10.09.1956-01.04.2022)
Tamāra Savicka (22.09.1938-19.04.2022)

Ilūkste
Jefrosinija Kiseļova (22.09.1935-08.04.2022)
Aleksandra Lopuha (11.11.1947-09.04.2022)
Vitālijs Purvinskis (06.04.1964-21.04.2022)
Kalkūnea pagasts
Valentīna Smiļgina (03.06.1954-01.04.2022)
Arkadijs Tihomirovs (10.08.1963-08.04.2022)

LATVIJA SLĒDZ KRIEVIJAS
ĢENERĀLKONSULĀTUS
DAUGAVPILĪ UN LIEPĀJĀ
2022. gada 5. aprīlī Ārlietu ministrija
ir pieņēmusi lēmumu atsaukt piekrišanu
Krievijas
Federācijas
ģenerālkonsulātu
Daugavpilī un Liepājā darbībai Latvijas
Republikā,
tādējādi
slēdzot
abas
Krievijas konsulārās pārstāvniecības. Šo
ģenerālkonsulātu diplomātiskie darbinieki
tiek pasludināti par Latvijā nevēlamām
personām.
Lēmums ir pieņemts, solidarizējoties
ar Ukrainu tās cīņā pret neizprovocēto un
neattaisnojamo Krievijas militāro agresiju
un karu. Latvija atkārtoti un visstingrākajā
veidā nosoda Krievijas Federācijas militāro
agresiju un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā.
Starptautiskās sabiedrības rīcībā ir nonākušas
plašas liecības par Krievijas bruņoto spēku
slepkavībām, zvērībām un kara noziegumiem
pret Ukrainas mierīgajiem civiliedzīvotājiem,
kā arī par Krievijas militāristu mērķtiecīgajām
darbībām, lai iznīcinātu civiliedzīvotāju
īpašumu un civilo infrastruktūru okupētajos
Ukrainas reģionos.
Krievijas
Federācijas
prettiesiskais
iebrukums un tās bruņoto spēku īstenotie
kara noziegumi ir klajā pretrunā ar Krievijas
Federācijas starptautiskajām saistībām un
pienākumiem. Tiem, kuri ir pieņēmuši,
izpildījuši un atbalstījuši lēmumus par
militāru agresiju un noziegumiem Ukrainā, ir
jāuzņemas pilna atbildība.
Šis lēmums tika paziņots Krievijas
Federācijas vēstniekam Latvijā Mihailam
Vaņinam.
Krievijas
Federācijas
ģenerālkonsulātu
darbība
Latvijas
Republikā nav pieļaujama pēc 2022. gada
30. aprīļa dienas beigām. Līdz šim termiņam
Latvijas Republika ir jāpamet izraidāmajām
personām.

Avots: Ārlietu ministrija

Skrudalienas pagasts
Nikifors Goršentovs (15.02.1932-23.04.2022)
Sventes pagasts
Ivans Jaloveckis (14.06.1938-22.04.2022)
Zigmunds Timšāns (09.07.1948-31.03.2022)
Tabores pagasts
Pēteris Avens-Aveniņš (17.04.1938-05.04.2022)
Regīna Junele (03.04.1940-11.04.2022)
Vecsalienas pagasts
Anatolijs Jeļisejevs (23.12.1935-14.04.2022)
Višķu pagasts
Oļegs Jefimovs (29.09.1943-23.04.2022)
Vanda Straume (13.07.1954-31.03.2022)

Nīcgales pagasts
Anna Jeļisejeva (05.07.1945-31.03.2022)
Prodes pagasts
Māris Prauliņš (27.05.1970-07.04.2022)

■

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem!

AUGŠDAUGAVAS novada vēstis
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KULTŪRA

JAU SEPTĪTO GADU NOTIKS
PASĀKUMS
“BAZNĪCU NAKTS”
Latvija ir bagāta ar daudzveidīgu kultūras
un arhitektūras mantojumu. Tas nozīmīgā
mērā veido Latvijas identitāti un mūsu valsts
– pilsētu un novadu – tūrisma piedāvājuma
saturu. Liela vērtība Latvijas kultūras tūrisma
piedāvājumā ir sakrālajam mantojumam –
Latvijas baznīcu ēkām, kas glabā mūsu tautas
vēsturi, tie ir bijuši liecinieki daudziem Latvijas
ģimeņu un dzimtu vēstures notikumiem –
laulībām, kristībām un lūgšanām dzīves ceļos.
Jau septīto gadu Latvijā norisināsies
“Baznīcu nakts”. Notikums ir kļuvis par
garīgu kultūras pieredzi visas Latvijas dzīvē,
ik gadu apvienojot vairāk nekā 100 dievnamu,
kur ar dažādiem pasākumiem apmeklētāji
tiek aicināti iepazīt baznīcu, tās kultūras un
garīgās vērtības. Baznīcu nakts pasākumi
ir piemēroti ģimenēm, draugu grupām un
individuāliem apmeklētājiem, dalība tajos ir
bez maksas.
Kultūras notikums Baznīcu nakts maija
pēdējā sestdienā aicina iepazīt baznīcu
mantojumu. Taču Baznīcu nakts ilgst tikai
sešas stundas – no 18.00 līdz pusnaktij.
Tas ir pārāk īss laiks dievnamu iepazīšanai.
Tādēļ 2021. gadā pirmo reizi Baznīcu nakti
papildināja un paplašināja Atvērto baznīcu
diena.
Šogad Atvērto baznīcu diena ar aicinājumu
“Apceļosim baznīcas!” notiks sestdien, 28.
maijā, no pulksten 10.00 līdz 22.00. Baznīcu
nakts laiks, kā tas jau ir ierasts, būs no 18.00
līdz pusnaktij.
Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai ir
atceļojusi no Austrijas un Čehijas. Pirms
13 gadiem Baznīcu nakts aizsākās Austrijā
kā Kristīgās baznīcas konfesiju un draudžu
kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc
tam tas norisinājās arī Čehijā un Slovākijā.
Kopš 2012. gada Baznīcu nakts notiek arī
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Igaunijā, bet no 2014. gada – Latvijā.
Baznīcu nakti no algotā darba brīvajā laikā
organizē domubiedru grupa - nodibinājums
“Baznīcu nakts fonds”. Pasākuma ieceri
atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju
vadītāji. Baznīcu nakts ir aizsākusies un
notiek, pateicoties cilvēku brīvprātīgam
darbam un atbalstam.
Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas,
pateicoties baznīcu draudžu cilvēku
kalpošanai, valsts budžeta, pašvaldību, ES un
privāto ziedotāju finansējumam, ir izdevies
atjaunot un restaurēt daudzus dievnamus.
Tajā pašā laikā mazāk ir darīts, lai Latvijas
ļaudis un mūsu valsts viesi varētu sakrālā
mantojuma vērtības iepazīt – lai dievnamu
durvis būtu biežāk atvērtas cilvēkiem arī
ārpus dievkalpojumu norises laika. Tādēļ
Baznīcu nakts fonds ir ierosinājis gada
ritējumā vismaz vienu sestdienu rīkot
Atvērto baznīcu dienu – vienu dienu katrā
pilsētā, katrā novadā veltīt, lai dāvātu iespēju
cilvēkiem mūsu baznīcas iepazīt tuvāk.
Atvērto baznīcu dienas ideja un
aicinājums “Apceļosim baznīcas!” ir radies,
ar sirsnīgu pateicību vērojot Latvijas pilsētu
un novadu baznīcu draudžu – garīdznieku un
brīvprātīgo – rūpes par saviem dievnamiem,
viņu gadiem ilgo kalpojumu, uzturot un
atjaunojot mūsu Latvijas baznīcas. Viņu
ar Dieva palīgu un daudzviet ar vietējās
pašvaldības atbalstu paveiktais ir bagātība,
kurai ir vērts veltīt vienu īpašu dienu gadā –
Atvērto baznīcu dienu. Ikvienam cilvēkam,
ģimenei un viesim no ārzemēm tāda diena
būtu aicinājums apceļot Latvijas dievnamus
– vēl neredzētos un tos, ar kuriem saista savas
ģimenes un dzimtas vēsture. Šogad Atvērto
baznīcu dienai un Baznīcu naktij būs arī īpašs
uzdevums uzaicināt uz pasākumu Latvijā
patvērumu atradušos ukraiņu bērnus, viņu
vecākus un vecvecākus.
Baznīcu dalības reģistrācija vienotajā
notikuma kartē notiek no 4. marta
baznicunakts.lv.
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UZ ČETRU JOSLU AUTOCEĻA
TRŪKST DROŠU RISINĀJUMU
GĀJĒJIEM
Valsts galvenā autoceļa A6 posma no
Daugavpils līdz Nīcgalei tehniskais stāvoklis
ir kritisks. Četru joslu autoceļš ilgstoši nav
remontēts, kā rezultātā uz tā ir izveidojušās
bīstamas bedres un nelīdzenumi.
VSIA “Latvijas valsts ceļi” tuvāko
mēnešu laikā plāno izsludināt iepirkumu ceļa
rekonstrukcijas projektēšanai. Projekts būs
gatavs ne ātrāk par 2023. gada beigām.
Pēc daudzām iedzīvotāju sūdzībām
pašvaldība aktualizējusi jautājumu par gājēju
pārejas vai cita veida risinājumu pieturā
“Pagrieziens uz Kalupi”. Šo autobusu un
pieturu izmanto desmitiem cilvēku, kas pēc
darba no Daugavpils dodas uz Līksnu, kā
arī skolēni. Autobuss neienāk pašā ciemā,
bet dodas uz Kalupi, savukārt iedzīvotājiem
jādomā, kā tikt pāri ceļam.

“Pirms pāris gadiem notika avārija ar
letālām sekām. Vai nu redzamība bija slikta,
vai arī bija kāda cita problēma. Iedzīvotāju
kopsapulcēs vairākas reizes šis jautājums
tika iztirzāts, lai nodrošinātu pāreju,” skaidro
Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta
Ozoliņa.
Patlaban iedzīvotāji spiesti šķērsot
četru joslu autoceļu neatļautā vietā, turklāt
sadalošajā joslā ir izrakts grāvis, kas vēl
vairāk apgrūtina iespējas to paveikt. “Tagad
mums ir orientieris mājiņa (pāri ceļam). Bet,
lai tiktu līdz tai mājiņai, mums ir jāpārvar
šķērslis. Jau divus gadus ir izrakts grāvis ceļa
vidū. Tas ir liels apgrūtinājums, un ne katrs
var tikt pāri grāvim, it sevišķi, kad ir lietus vai
sniegs,” teic līksniete Anna Komarovska. Pēc
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viņas vārdiem, vienīgais tuvākais apejamais
ceļš aizņem pusstundu, kas ir jāiet pa loku.
Ne katrs var šādu attālumu veikt, un ikdienā
neviens tādu apli neiet. Apgaismojums
minētajā ceļa posmā nepastāv. “Ja ir sniegs,
un šoziem bija ļoti daudz sniega, nevar
redzēt, kur jāiet. Ja ir lietus, tad ir līdzīga
situācija. Es vēl varu tikt, bet ne katru reizi.”
Vēl pagājušā gadsimta 70. gados, kad
minētais ceļa posms tika būvēts, tika izveidoti
uzkalniņi topošajai pārbrauktuvei. Šajā vietā
varētu ierīkot gaisa tiltu pāri ceļam, kas būtu
drošs iedzīvotājiem un tūristiem.
VSIA “Latvijas valsts ceļi” atteicās sniegt
komentārus videoierakstam, bet iesūtīja
atbildi. Uzņēmumā skaidro, ka būvprojekta
iecerē nav paredzēts gājēju tunelis vai tilts,
bet gājējiem tiks nodrošināta ceļa šķērsošanas
vieta. Lielāku un dārgāku būvju izveidi valsts
ceļu uzņēmums pārliek uz pašvaldību: “Ja
pašvaldība uzskata, ka tās prioritātēs ir
tuneļa vai tilta izbūve dotajā vietā, tā var

slēgt sadarbības līgumu ar “Latvijas valsts
ceļiem” un projektēt, kā arī būvēt tuneli vai
pārvadu gājējiem, līdzīgi kā citas pašvaldības
būvē ietves un veloinfrastruktūru valsts ceļu
nodalījuma joslā.”
B. Ozoliņa min, ka vasarā uz Līksnas
parku dodas daudzi, jo daudzi, un tieši ar
reisa autobusiem: “Ir veselas grupas, kas
šeit atbrauc. Gribētos, lai visi varētu droši
pārvietoties.”

Teksts, foto: Dainis Bitiņš
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PAR AIZLIEGUMU
ĢENĒTISKI
MODIFICĒTO
KULTŪRAUGU
AUDZĒŠANAI
NOVADĀ
Augšdaugavas
novada
pašvaldība saskaņā ar Ģenētiski
modiﬁcēto
organismu
aprites likuma 22. pantu
informē par savu nodomu
noteikt aizliegumu ģenētiski
modiﬁcēto
kultūraugu
audzēšanai visā Augšdaugavas
novada
administratīvajā
teritorijā.
Augšdaugavas
novada
pašvaldība aicina iedzīvotājus
līdz 2022. gada 6. maijam
izteikt viedokli, priekšlikumus
vai iebildumus saistībā ar
aizliegumu ģenētiski modiﬁcēto
kultūraugu
audzēšanai.
Viedokli,
priekšlikumus
vai iebildumus var izteikt,
sūtot tos uz e-pastu pasts@
augsdaugavasnovads.lv
vai
nosūtot pa pastu Augšdaugavas
novada pašvaldības centrālajai
administrācijai, Rīgas ielā 2,
Daugavpilī, LV-5401, vai ievietot
iesniegumu
Augšdaugavas
novada pašvaldības centrālās
administrācijas ēkā (Rīgas
ielā 2, Daugavpilī) novietotajā
speciālajā kastē iesniegumiem.
Jautājumu gadījumā vērsties
Augšdaugavas
novada
pašvaldības
centrālās
administrācijas
Juridiskajā
nodaļā pa tālr. 65422280 vai
65422233.
Iebildumu
neiesniegšana
noteiktajā termiņā uzskatāma
par piekrišanu aizlieguma
noteikšanai.

Līksnas pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nocirst 2 bērzus, 4 liepas, 2 lapegles un 2 priedes ārpus meža teritorijas, kas atrodas Patmaļu kapos Līksnas pagastā Augšdaugavas novadā.
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Līksnas pagasta pārvaldē Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā, no 2022. gada 1. līdz 24
maijam.
Publiskā apspriešana notiks 2022. gada 25. maijā plkst. 10.00
Līksnas pagasta pārvaldes telpās.
Sventes pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:
- divas priedes, vienu liepu un vienu ozolu Sventes pagasta Plikā kalna
kapos,
- Sventes ciemā:
 pie mājas Skolas ielā - vienu lapegli ;
 pie mājas Alejas ielā 15 - vienu lapegli;
 pretī Tautas namam Alejas ielā 13 - trīs egles.
Lūdzam izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus Sventes
pagasta pārvaldē (Alejas iela 9, Svente, Sventes pag., Augšdaugavas nov.,
tālr. 654 25180, e-pasts: parvalde@svente.lv) līdz 2022. gada 10. maijam.
Publiskā apspriešana notiks 2022. gada 12. maijā plkst. 11.00
Sventes pagasta pārvaldē.

No 2022. gada 24. marta Augšdaugavas novada
iedzīvotāju ģimenēs dzimuši 8 bērniņi 2 meitenes un 6 puikas.
Aprīlī Augšdaugavas novada
dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza
4 pāri, 2 pāros - novada iedzīvotāji.

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 “Poligrāﬁjas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Izdevums iznāk kopš 2022. gada 3. februāra

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!

