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2022. GADA MAIJS

KLIMaTa pĀRMaIŅU pIKNIKS  ■
 BĒRNI 

RaDOŠI IEpaZINa KLIMaTa 
pĀRMaIŅU TĒMU

30. maijā Višķu pagasta estrādē 
norisinājās pasākums “Klimata pārmaiņu 
pikniks”, kas notika projekta Nr. NFI/
AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas 
“Višķu profesionālās vidusskolas mazuta 
glabātuve” sanācija Višķu pagasta, 
Augšdaugavas novadā” ietvaros.

Piedalīties pasākumā tika aicināti vizuālās 
mākslas konkursa “Klimata pārmaiņas – 
ko es varu darīt?” uzvarētāji, Augšdaugavas 
novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēni 
un mazpulcēni. 

Klimata pārmaiņas ir viens no aktuāliem 
jautājumiem, un tās skar ikvienu. Lai gan 
klimata izmaiņas ir dabisks process, tomēr 
šobrīd esam sasnieguši punktu, kad cilvēku 
rīcība atstāj pārāk postošu ietekmi uz mūsu 
planētu. Arvien vairāk tiek runāts par to, 
ka ar vidi saistīto problēmu risināšanai ir 
nepieciešama ātra un ļoti mērķēta rīcība. 
Un šajā procesā būs jāiesaistās ikvienam. 
Tieši tādēļ jaunieši tika aicināti piedalīties 
dažādās vides izglītojošās vai vides 
izglītības darbnīcās, stiprinot zināšanas 
par dabas vērtībām, vides aizsardzību un 
piesārņojumu. Pasākumu apmeklēja arī 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas pārstāvji. 

Augšdaugavas novada pašvaldības 
Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Juta 
Valaine atzīst, ka šī pasākuma mērķis ir 
izglītot Augšdaugavas novada pašvaldības 
izglītības iestāžu audzēkņus par klimata 
jautājumiem un likt mazliet vairāk 
aizdomāties par to, ko mēs ikdienā darām 
vai nedarām, lai saudzētu dabu. “Manuprāt, 
tā ir lieliska iespēja brīvā dabā, piedaloties 
sešās dažādās darbnīcās, uzzināt kaut ko 
jaunu, padomāt par atkritumu šķirošanu.” 

Pasākumā piedalījās Špoģu mazpulks, 
Kalupes mazpulks, Špoģu Mūzikas un 
mākslas skola, Naujenes pamatskolas 
mazpulks, Biķernieku pamatskolas mazpulks, 
Ilūkstes Raiņa vidusskola un Bebrenes VP 
vidusskola. Jaunieši tika aicināti līdzi ņemt 
vecus džinsus, PET pudeļu korķīšus, PET 
pudeles, tualetes papīra vai papīra dvieļu 
rullīšus, kas tika sagādāti lielā daudzumā. 
Liela daļa šī rekvizīta tika izmantota 
Daugavpils Inovāciju centra vadītajās 
radošajās darbnīcās, mācot bērnus pareizi 
šķirot atkritumus un tos atkārtoti izmantot, 
piemēram, veidot no PET pudelēm 
rotaļlietas, bet no tualetes papīra rullīšiem 
un dabas materiāliem veidot kukaiņu 
mājiņas. Latvijas Valsts mežu radošajā 
darbnīcā jaunieši iepazina mežu bagātības 
un daudzveidību, kā arī mācījās pareizi 

stādīt skujkokus. Daugavpils Universitāte 
iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar ūdens 
pasauli un piedāvāja izpētīt ar mikroskopiem 
ūdenī mītošos organismus. Augšdaugavas 
novada pašvaldības Dabas resursu nodaļa 
aicināja jauniešus salikt lielformāta puzli 
ar novada ezeru iemītniekiem un iepazīt 
Augšdaugavas novada īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas un dabas vērtības. 

Izgājuši visas radošās darbnīcas, jaunieši 
atzina, ka uzzinājuši daudz jauna un 
interesanta, piemēram, kādas radības dzīvo 
ūdeņos, kā izgatavot kukaiņu mājas, kā pareizi 
stādīt kokus. 

Jaunieši atzīst, ka arī ikdienā paši cenšas 
šķirot atkritumus, lai saudzētu dabu, turklāt, 
šķirojot atkritumus, tos esot arī vieglāk 
pārstrādāt.  Šīs zināšanas viņi apgūst skolā. 
Naujenes pamatskolas skolotāja Zinaīda 
Pauliņa pastāstīja, ka par dabas saudzēšanu, 
atkritumu šķirošanu tiek runāts dažādos 
mācību priekšmetos - sociālajās zinībās, dabas 
zinībās, bioloģijā un mājturībā. Viņasprāt, 
beidzamajos gados cilvēki daudz vairāk pievērš 
uzmanību atkritumu šķirošanai, jo aizdomājas 
par vidi sev apkārt. Liela nozīme esot ģimenei, 
kur būtu jāmāca bērniem saudzēt vidi. “Tas ir 
ļoti svarīgi mūsu veselībai, lai mūsu bērni un 
mazbērni dzīvotu tīrā vidē, kādu mēs to tagad 
vēl redzam, ar tām skaistajām zvaigžņu naktīm, 
ko citas valstis jau neredz. Mums Latvijā ir ļoti 
daudz ūdenstilpņu, vajag tās sakārtot, lai būtu 
tīrs ūdens un dzīvotu kaut kas tajā ūdenī.” 

Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki 
saņēma piemiņas veltes un cienājās ar vietējā 
uzņēmēja IK “Višķezers” pagatavoto gardo 
zupu un pīrāgu.  

Pasākums tiek īstenots Norvēģijas fi nanšu 
instrumenta 2014. – 2021. gada perioda 
programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, 
pielāgošanās tām un vide” projekta Nr. NFI/
AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu 
profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” 
sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” 
ietvaros.

 Projekta “Vēsturiski piesārņotās 
vietas “Višķu profesionālās vidusskolas 
mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, 
Augšdaugavas novadā” mērķis ir Višķu 
profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas 
sanācija, likvidējot piesārņojuma avotus un 
revitalizējot piesārņojuma areālu.

Projekta ilgums:  01.08.2021 - 30.04.2024
Projekta realizācijas ieguvēji būs 19 639 

bijušā Daugavpils novada iedzīvotāji, kas gūs 
labumu no vides piesārņojuma samazinājuma 
un saņems informāciju par šāda piesārņojuma 
iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību 
un iespējamu ietekmes pastiprināšanos klimata 
pārmaiņu faktoru rezultātā.

Projekta īstenošanai kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 1 682 189,00 EUR, t. sk. 
programmas fi nansējums 1 429 861,00 EUR, 
saņēmēja līdzfi nansējums 252 328,00 EUR.

Teksts, foto: Inese Minova
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■ paŠVaLDĪBa

TURpINĀS DaRBS 
pIE “VIŠĶU” 
aTTĪSTĪBaS

Pirms diviem gadiem “Višķi” bija 
uz iznīcības robežas. Daugavpils 
Būvniecības tehnikumam to 
pārņemot, sadarbībā ar pašvaldību 
sākās mērķtiecīgs darbs izglītības 
iestādes attīstībai. Aprīļa nogalē 
DBT IPĪV “Višķi” telpās 
notika Saeimas Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisijas Latgales 
apakškomisijas izbraukuma sēde, 
kurā prezentēja iestādes vērienīgos 
attīstības plānus “Višķos”, ar ieceri 
attīstīt modernu lauksaimniecības 
izglītības centru Latgalē. 27. maijā 
izglītības iestādi apmeklēja Saeimas 
deputāts Juris Pūce. 

“Mani patīkami pārsteidza 
skaidrā “Višķu” attīstības vīzija, 
profesionālā izglītības nākotnes 
ietvaros. Ambīcijas būt pirmajiem 
un labākajiem ne tikai Latvijā un 
Baltijā ir apsveicamas. Latvijā 
jābūt ambiciozai domāšanai,” 
teic J. Pūce. Viņš skaidro, ka tikai 
tādā veidā Latvija, kā valsts ar 
samērā zemu apdzīvotību un 
novecošanās problēmām, kā 
arī citiem izaicinājumiem, varēs 
izrauties priekšā citām zemēm. Pēc 
Saeimas deputāta teiktā, laukos 
vairs praktiski nav nepieciešami 
mazkvalifi cēti strādnieki, bet gan 
otrādi. Tas ir valstiski svarīgs 
uzdevums sagatavot attiecīgos 
augsti kvalifi cētos speciālistus. 

atpakaļ, un protams tehnoloģijas 
mainījušās. Mēs uzbūvēsim daudz 
labāk nekā Vācijā,” apgalvo V. 
Aizbalts. Arī “Višķu” teritorijā 
esošo dienesta viesnīcu plānots 
renovēt.

Višķu pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Proms piemin, ka pagastam 
ir izveidojušās labas attiecības ar 
Vācijas kolēģiem no Hasbergenas. 
Šī reģiona galva šovasar ieradīsies 
Višķos, lai vienotos par nodomu 
protokola parakstīšanu, kas 
veicinās sadarbību. Hasbergenā 
arī atrodas lielais lauksaimniecības 
tehnikas uzņēmums “Amazone”, 
kas ir ieinteresēts nomāt tehniku 
izglītības iestādes vajadzībām. 

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

DISKUTĒ paR 
ILŪKSTES KLOSTERa 

NĀKOTNI 
27. maija pēcpusdienā novada 

domes deputāti, Ilūkstes pilsētas 
administrācijas pārstāvji un 
paaicinātie viesi devās uz Ilūkstes 
kultūras un mākslas centru, lai 
spriestu par Ilūkstes klostera 
attīstību. 

Klosteris ir piedzīvojis gan 
spožuma laikus, kļūstot par vienu 
no nozīmīgākajiem jezuītu centriem 
Kurzemes – Zemgales hercogistē, 
gan arī postu un baznīcas 
sagraušanu. Tika piedzīvoti arī 
daudzie pazemības gadi, kad ēku 
izmantoja neatbilstošiem mērķiem. 
2021. gada nogalē objekts kļuvis 
par Valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekli. Tas ir vienīgais objekts 
valstī, kurā vienlaikus valsts 
aizsargā ne tikai arhitektūru, bet arī 
arheoloģiskos atradumus. Ilūkstes 
klostera attīstības sekmēšanai 
darbojas arī speciālā darba grupa. 

Ilūkstes pilsētas Plānošanas 
nodaļas vadītājas p.i. Iveta Megne: 
“Objekts atrodas izpētes stadijā, 
vēl tiek plānota arheoloģiskā izpēte 
atsegtajiem baznīcas fragmentiem. 
Pēc koncepcijas izveidošanas, 
varētu notikt projektēšana, bet vēlāk 
pa daļām arī restaurācijas darbi.” 
Viņa atzīst, ka šodienas diskusija 
tiek veidota, lai aktualizētu klostera 
nozīmību pēc iespējas plašākā 
sabiedrības daļā. Cik gadu aizņems 
pilnīga klostera atjaunošana, 
patlaban grūti spriest, taču pēc I. 
Megnes teiktā, tas netraucē sākt 
ēku izmantot arī agrāk, stāstot, 
rādot, sarīkojot pasākumus. 

“Šis objekts ir nozīmīgs Latvijas 
un Baltijas mērogā. Senā celtne ar 
tās vēsturi, ar tām vērtībām, kuras 
jau ir zināmas un kuras tiks atklātas, 
padara šo vietu par unikālu. Daudz 

DBT IPĪV “Višķi” nekustamais 
īpašums, t.i. ēkas un zeme, pieder 
Augšdaugavas novadam, savukārt 
programmas realizāciju uzņemas 
izpildīt DBT. Lai izglītības iestādes 
attīstība sekmīgi īstenotos, katrai 
no pusēm ir jārealizē lietas 
savas kompetences ietvaros. 
Pašvaldība jau ir savedusi kārtībā 
vienu korpusu, bet priekšā vēl 
grandiozāki plāni. Tuvākajā 
laikā tiek plānota 1,3 miljonus 
eiro vērta energoefektivitātes 
projekta īstenošana, kura ietvaros 
tiks īstenota fasāžu siltināšana, 
jumta un logu nomaiņa, grīdu 
siltināšana. Pateicoties Saeimas 
deputātiem, 88 tūkstoši eiro tika 
iedalīti digitalizācijas projektiem, 
savukārt veco sporta zāli tiek 

plānots nojaukt. Tiek strādāts 
arī pie apkārt esošās teritorijas 
labiekārtošanas un piebraucamo 
ceļu sakārtošanas. Pašvaldība ir 
ieplānojusi izprojektēt un uzbūvēt 
angāru, ka arī piebraucamos 
ceļus topošajam demonstrācijas 
– diagnostikas servisa centram, 
kurā darbosies lauksaimniecības 
tehnikas uzņēmums “Amazone”. 
Vairāk nekā 2 ha lielajā zemes 
gabalā tiek plānots izveidot 
Lauksaimniecības un industriālās 
tehnikas poligonu, kas, kā atzīmē 
V. Aizbalts, atspoguļos trīspusējās 
sadarbības modeli – novads, 
izglītības iestāde, nozare. “Esam 
viesojušies pie kolēģiem Vācijā un 
apskatījām līdzīgu poligonu tur. 
Viņiem poligons būvēts 20 gadus 

kas laika gaitā tika aizmirsts vai 
gāja bojā, bet šobrīd notiek vietas 
atdzimšana,” teic Nacionālās 
kultūras mantojuma pārvaldes 
vadītājs Juris Dambis. Viņaprāt 
pašvaldība ir laba ceļa sākumā, 
apslēpto vērtību izpētei noteikti 
jāturpinās un nevis būvējot no 
jauna to, kas ir zudis, bet izceļot to, 
kas ir saglabājies. 

Viens no pamatuzdevumiem 
klostera attīstības procesā ir 
saglabāt esošās vēsturiskās vērtības, 

kā arī rast piemērotu funkcionālo 
pielietojumu tūrisma nozarē. 
Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvalde savulaik ir apciemojusi 
klostera telpas, sarakstot un sniedzot 
rekomendācijas. Tika veikta arī 
arhitektoniski – mākslinieciskā 
izpēte un inventarizācija, kas kļuva 
par pamatu klostera attīstības 
koncepcijas izveidē. Vēsturiskos 
datus par klosteri ir apkopojusi 
Aija Piļka. Viņa ir arī izdevusi 
grāmatu “Ilūkste – Augškurzemes 

metropole”, kas tiks prezentēta 
11. jūnijā Ilūkstē un nonāks pie 
lasītājiem. 

Vēlāk diskusijas dalībnieki devās 
uz klosteri, lai aplūkotu tā stāvokli. 
Diskusijas par klostera nākotni 
iesākās pēc klostera telpu apskates. 

Saeimas deputāts Juris Pūce 
atzīmēja, ka viņš ir viesojies 
daudzās kultūrvēsturiskās celtnēs 
visā Latvijā, un Ilūkstes klosteris, 
pēc viņa vārdiem, ir saglabājies 
diezgan labi: “Jāapzinās, ka tāda 

mēroga objektu nevar pagūt 
atjaunot pāris gadu laikā. Šeit jātop 
veselam stāstam, lai tūristi izprastu, 
ka šeit ir ko redzēt, un te ir kaut kas 
patiešām vērtīgs.” 

“Garīgā dzīve Ilūkstē ir ļoti 
sena. Kad esmu bijis Zviedrijā, 
ar skaudību vēroju, kā saimnieks 
stāsta, cik paaudzēs viņi saimnieko 
konkrētajā saimniecībā. Ja pāri 
Ilūkstei nebūtu gājuši pasaules kari, 
jo pēc Pirmā pasaules kara te palika 
tikai dažas ēkas, kādas te būtu 
palikušas vēsturiskās vērtības?” teic 
Maigurs Krievāns. Viņš arī piebilst, 
ka pirms pasaules kariem Ilūkstē 
bija attīstīta amatniecība, darbojās 
ūdensdzirnavas u.c. vērtības, kuras 
varētu apkopot stāstos par pilsētu. 

Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieks Vitālijs Aizbalts: “Višķos 
(izglītības programmu īstenošanas 
vietā) mēs vēlamies attīstīt izglītības 
projektus pat labāk nekā Vācijā, 
un līdzīgi jādarbojas arī šeit. Jābūt 
drosmīgiem idejm, un jātiecas 
būt labākiem par citiem. Esmu 
pārliecināts, ka mēs to paveiksim!”

Teksts, foto: Dainis Bitiņš
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■DEpUTĀTU pIEŅEMŠaNaS LaIKI■ NaCIONĀLIE BRUŅOTIE SpĒKI

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins

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

10.00-12.00 
14.00-18.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks Aivars Rasčevskis

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

10.00-12.00 
14.00-18.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieks Vitālijs Aizbalts
14.06. Šēderes pagasta pārvalde 14.00-16.30
28.06. Tabores pagasta pārvalde 14.00-16.30

Maigurs Krievāns
07.06. Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 09.00-13.00

Jānis Belkovskis
06.06. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00
20.06. Laucesas pagasta pārvalde 10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs
02.06. Tiešsaistes Zoom platformā 16.00-18.00
09.06. Pilskalnes pagasta pārvalde 15.30-17.00
16.06. Ilūkstes pilsētas administrācija 16.00-17.00
30.06. Maļinovas pagasta pārvalde 13.00-14.00

Pāvils Kveders
21.06. Biķernieku pagasta pārvalde 14.00-16.00

Reinis Līcis
01.06. Sventes pagasta pārvalde 15.00-16.00
21.06. Biķernieku pagasta pārvalde 14.00-16.00

Aleksejs Mackevičs
06.06. Biķernieku pamatskola 15.30-17.00
07.06. Tiešsaistes Zoom platformā 17.00-19.30
13.06. Tiešsaistes Zoom platformā 17.00-19.30
16.06. Biķernieku pamatskola 15.30-17.00

Dainis Millers
15.06. Tiešsaistes Zoom platformā 12.00-14.00

Gunta Okmane
01.06. Subates kultūras nams 10.00-12.00
15.06. Subates kultūras nams 13.00-14.00

Dzintars Pabērzs
06.06. Tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00
20.06. Tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00

Deniss Sarafaņuks
 22.06. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00
 29.06. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs
07.06. Sventes vidusskola 16.00-18.00
17.06. Sventes vidusskola 16.00-18.00

Regīna Tamane
07.06. Tabores pagasta pārvalde 14.00-16.00
14.06. Laucesas pagasta pārvalde, c. Mirnijs 14.00-16.00

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

 “Pašvaldība”->”Domes deputāti”

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

NBS pREZENTĒ 
MILITĀRĀS 

KaRJERaS IESpĒJaS
25. maijā Daugavpils būvniecības 

tehnikuma Izglītības programmu 
īstenošanas vietā “Višķi” un 
Augšdaugavas novada Višķu 
pagasta estrādē sadarbībā ar 
Ādažu mehanizēto kājnieku 
brigādi un NATO karavīriem 
notika pasākums “Militārās 
karjeras iespējas un Tehnikas 
displejs”. Vairāk kā 350 skolēni 
no 18 izglītības iestādēm ieradās 
uz pasākumu, lai vairāk uzzinātu 
par militāro jomu. Ikvienam 
interesentam bija iespēja satikt 
karavīrus ne tikai no Latvijas, bet 
arī no Dānijas, Spānijas un Polijas 
vienībām, kas jau piecus gadus tiek 
bāzēti Ādažos Starptautiskā NATO 
kontingenta ietvaros. 

“Jauniešiem tiek parādītas 
tās tehnikas vienības, ar kurām 
mēs paši strādājam Mehanizētajā 
kājnieku brigādē, tanī skaitā 
tās tehnikas vienības, kuras 
ir atveduši Kanādas vadītās 
kaujas grupas dalībvalstis. Tajā 
ietilpst tanki, bruņutehnika, 
motocikli, bruņumašīnas utml,” 
teic Sauszemes spēku kājnieku 
mehanizētās brigādes 2. Mehanizētā 
kājnieku bataljona atbalsta rotas 
virsseržants Toms Grīslis.

Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieks Vitālijs Aizbalts: 
“Mums ir jāapzinās, ka brīvība un 
neatkarība ir ļoti trausla, un tā ir 
jāaizsargā. Patīkami ir tas, ka arvien 
pieaug zemessargu skaits. Ļoti labi 
ir tas, ka pieaug jaunsargu skaits. 
Šodienas pasākums bija iespējams, 
pateicoties labai sadarbībai starp 
Augšdaugavas novadu, DBT un 
Ādažu poligonu (NBS).” Viņš arī 
piebilst, ka, pateicoties NATO, 
mēs varam justies droši, turklāt 
pašvaldība kopā ar NBS un 
DBT Višķos plāno veikt “Meža 
Mackeviču” poligonā esošās 
tehnikas apkopi un remontu. Tiek 
plānota arī speciālistu apmācība 
NBS vajadzībām. Latvijā jau no 
2025. gada “Valsts aizsardzības 
mācība” būs obligāta visas skolās, 
tādēļ jau laikus notiek gatavošanās 
tā ieviešanai: “Ilūkstē par 
Aizsardzības ministrijas līdzekļiem 
tiks izveidota šautuve, kuru varēs 
izmantot jaunā priekšmeta apguvei. 
Ilūkstes Raiņa vidusskolā jau 
tagad notiek šī priekšmeta apguve 
eksperimentālā kārtībā.” 

T. Grīslis piebilst, ka gadījumā 
jaunietis nav izdomājis, ko viņš īsti 
dzīvē vēlas, tad NBS ir tā vieta, kur 
var iesākt darīt kaut ko nopietnu 
un profesionālu savā dzīvē. NBS 
sagaida ļoti plaša spektra profesiju 
pārstāvjus, kā arī piedāvā stabilu 
atalgojumu, sākot no 900 eiro 
uz rokas, tanī pašā laikā pilnībā 
nodrošinot veselības aprūpi.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš 
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■ aUGŠDaUGaVaS NOVaDa paŠVaLDĪBaS DOMES LĒMUMI

paŠVaLDĪBa   ■

2022. gada 28. aprīlī sēdē pieņemti 20 lēmumi:
	Izdeva saistošos noteikumus “Par Daugavpils novada 

domes 2013. gada 11. jūlija saistošo noteikumu Nr.14 
„Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “TAKA” maksas 
pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
	Izdeva nolikumu “Augšdaugavas novada pašvaldības 

iestādes “TAKA” nolikums”.
	Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības iestādes 

“TAKA” maksas pakalpojumus.
	Nolēma izveidot Višķu kultūras centru.
	Apstiprināja Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 

novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu jaunā 
redakcijā.
	Sniedza atzinumu aizsargājamo ainavu apvidus 

“Augšdaugava” dabas aizsardzības plānam.
	Pieņemts lēmums par licencētās makšķerēšanas 

organizēšanu Augšdaugavas novada ezeros.
	Pieņemts lēmums par bērnu dienas nometnes 

“Gliemezis” organizēšanu Naujenes pagastā.
	Izsludināja atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīga 

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos”.
	Nolēma ņemt aizņēmumu projekta “Daugavpils novada 

un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot 
mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes 
(akronīms “Mūžam jauns”) realizēšanai.
	Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. 

gada 13. janvāra lēmumu Nr.344 “Par būvprojektu izstrādi 
Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa /74-27/ “Lociki-
Lidlauks” un /74-104/ Lidostas ielas  pārbūvei”.
	Atbalstīja investīciju projekta “Publiskās infrastruktūras 

pārbūve Vecstropu ciemā uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 
un saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai” iesniegšanu.
	Pagarināja līgumu par atkritumu apsaimniekošanu  

ar  Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Atkritumu 
apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību 
organizācija”.
	Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus koku 

ciršanai Dubnas pagasta Petrānu kapos.
	Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības 2021.

gada konsolidēto fi nanšu pārskatu.
	Precizēja Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. 

gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr.23 “Nolikums 
licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un 
Dubnas upes posmā Augšdaugavas novada Višķu pagasta 
teritorijā”.
	Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. 

gada 27. janvāra lēmumu Nr.401 “Par fi nanšu līdzekļu 
piešķiršanu”.
	Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. 

gada 10. februāra lēmumu Nr.412 “Par fi nanšu līdzekļu 
piešķiršanu”.
	Piešķīra fi nansējumu no budžeta programmas “Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”.
	 Atcēla Augšdaugavas novada domes 2022. gada 31. 

marta lēmumu Nr.530 “Par aizņēmumu Augšdaugavas 
novada pašvaldības budžeta un fi nanšu vadībai”.

2022. gada 12. maijā sēdē pieņemti 45 lēmumi:
	Izdeva saistošos noteikumus “Pirmsskolas vecuma 

bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība 
Augšdaugavas novada izglītības iestādēs, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmas”.
	Atcēla Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. 

gada 30. septembra saistošos noteikumus Nr.9 “Pirmsskolas 
vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas 
kār tība Augšdaugavas novada izglītības iestādēs”.
	Grozīja Daugavpils novada domes 2017. gada 28. 

septembra lēmumu Nr.329 “Par Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” ieņēmumu un izdevumu 
tāmes apstiprināšanu”.
	Precizēja Augšdaugavas novada pašvaldības domes 

2022. gada 24. februāra saistošos noteikumus Nr.34 “Par 
sabiedrisko kārtību Augšdaugavas novadā”.
	Precizēja Augšdaugavas novada pašvaldības domes 

2022. gada 31. marta saistošos noteikumus Nr.41 “Par 
Augšdaugavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā”.
	Nolēma īstenot projektu “Augšdaugavas  novada ezeru 

zivju resursu papildināšana ar līdaku mazuļiem”.
	Nolēma nodot medību tiesības biedrībai “Mednieku 

kolektīvs “Subates Silva””.

	Piešķīra fi nansējumu būvprojektu izstrādei.
	Noteica sociālā dzīvokļa statusu.
	Nolēma nodot atsavināšanai zemes vienību “104”, 

Birkineļu dārziņi, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, 
zemes vienību “219”, Birkineļu dārziņi, Kalkūnes pagasts, 
Augšdaugavas novads, zemes vienību “520”, Mičurinietis, 
Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, nekustamo 
īpašumu  “Jaunkrastnieki”, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas 
novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4474 005 
0493, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.
	Atļāva atsavināt zemes vienību “520”, Celtnieks, 

Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, nekustamo 
īpašumu ar kadastra numuru 4462 001 0212, Kalupes 
pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību “5”, Laucesa, 
Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, nekustamo īpašumu 
“Jāņkalni”, Vaikuļāni, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, 
nekustamo īpašumu “57”, Pavasaris, Maļinovas pagasts, 
Augšdaugavas novads, nekustamo īpašumu “235”, Pavasaris, 
Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību 
“Markova 7”, Markova, Naujenes pagasts, Augšdaugavas 
novads, zemes vienību Ogu iela 32, Stropi, Naujenes 
pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4474 001 0744, Naujenes pagasts, Augšdaugavas 
novads, zemes vienību “Arumi”, Kašatniki, Naujenes 
pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4474 001 0744, Naujenes pagasts, Augšdaugavas 
novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4486 005 
0884, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 4488 009 0376, Sventes 
pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4492 005 0159, Tabores pagasts, Augšdaugavas 
novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4496 007 
0118, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0319, Višķu 
pagasts, Augšdaugavas novads, dzīvokļa īpašumu Nr.16, “5”, 
Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads.
	Nolēma pārdot nekustamo īpašumu “Sadnieki”, 

Ābeļu iela 14, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas 
novads, nekustamo īpašumu “Medņi”, Kalkūnes pagasts, 
Augšdaugavas novads, nekustamo īpašumu “244”, 
Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, 
nekustamo īpašumu Pļavas iela 11, Krauja, Naujenes pagasts, 
Augšdaugavas novads.
	Nolēma pārdot uz nomaksu nekustamo īpašumu 

“Mārpuķīte”, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas 
novads.
	Apstiprināja zemes vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4407  001 0290, Lāčplēša iela 9A, Ilūkste 
Augšdaugavas novads, atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 
noteikumus.
	Nolēma izbeigt zemes vienības “Veczemnieki 1”, Šēderes 

pagasts, Augšdaugavas novads, atsavināšanas procesu.
	Atzina, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes 

vienība  ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0445 ir 
piekrītoša Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstāma 
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda.
	Atzina, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0323 ir 
piekritīga Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstāma 
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda.
	Atzina, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2167  ir 
piekritīga Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstāma 
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda.
	Atzina pašvaldībai piekritīgo zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu 4460 006 0225 par  pašvaldībai piekritīgu 
starpgabalu.
	Atļāva nocirst kokus Višķu pagasta Višķu kapos.
	Izdeva saistošos noteikumus “Par aizliegumu ģenētiski 

modifi cēto kultūraugu audzēšanai Augšdaugavas novadā”.
	Atcēla sociālā dzīvokļa statusu.

2022. gada 19. maijā sēdē pieņemts 1 lēmums:
	Izdeva saistošos noteikumus “Par Augšdaugavas novada 

pašvaldības nodevām”.

dzīvojamās mājās”.
	Izdeva saistošos noteikumus “Par Daugavpils novada 

domes 2009. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr.12 
„Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada 
pašvaldībā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
	Grozīja zemes nomas saistības.
	Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. 

gada 27. janvāra nolikumu Nr.76 “Augšdaugavas novada 
pašvaldības Ambeļu pagasta pārvaldes nolikums”.
	Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. 

gada 27. janvāra nolikumu Nr.80 “Augšdaugavas novada 
pašvaldības Dubnas pagasta pārvaldes nolikums”.
	Atbalstīja projekta “Sabiedrības informēšanas pasākumu 

nodrošināšana par zivju resursu aizsardzību Augšdaugavas 
novadā” realizēšanu.
	Atbalstīja projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumu izstrāde Augšdaugavas novada ezeriem” 
realizēšanu.
	Atbalstīja projekta “Ilūkstes jezuītu baznīcas atsegto 

fragmentu arheoloģiskā izpēte” pieteikuma iesniegšanu 
dalībai Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes  kultūras 
pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 
pieteikumu konkursā.
	Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus koku 

ciršanai Laucesas pagasta Tanaji kapos.
	Apstiprināja publiskās apspriešanas rezult ātus koku 

ciršanai Tabores pagasta dārzkopības biedrībā “Cīrulīši” .
	Apstiprināja publiskās apspr iešanas rezultātus koku 

ciršanai Sventes pagastā.
	Piešķīra fi nansējumu no Augšdaugavas novada 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Kalupes 
pagasta pārvaldei.
	Piešķīra fi nansējumu no Augšdaugavas novada 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Nīcgales 
pirmskolas izglītības iestādei “Sprīdītis”.
	Piešķīra fi nansējumu no Augšdaugavas novada 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Višķu 
pagasta pārvaldei.
	Nolēma uzsākt projekta “Zivju resursu papildināšana 

Luknas ezerā ar zandartu mazuļiem” īstenošanu.
	Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. 

gada 24. februāra lēmumu Nr.495 “Par investīciju projekta 
“Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” 
īstenošanas turpināšanu”.
	Piekrita iegādāties īpašuma “Saulrieti” zemes vienības 

domājamās daļas Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas 
novadā.
	Paziņoja jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa “Attīsti 

sevi!” rezultātus.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

2022. gada 26. maijā sēdē pieņemts 21 lēmums:
	Izdeva saistošos noteikumus “Par dece ntralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 
Augšdaugavas novadā”.
	Izdeva saistošos noteikumus “Par Augšdaugavas novada 

pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

 NOVaDa EZEROS LaIDĪS 
LĪDaKU MaZUĻUS

12. maija Augšdaugavas novada pašvaldības domes 
sēdē pieņemts lēmums Augšdaugavas novada pašvaldības 
centrālajai administrācijai uzsākt projekta “Augšdaugavas  
novada ezeru Zivju resursu papildināšana ar līdaku mazuļiem” 
realizāciju, nosakot projekta īstenošanas termiņu līdz šā gada 
31.oktobrim ar kopējo projekta summu 10 067,20 eiro, no 
kuriem 7559,84 eiro jeb 89 % piešķir Zivju fonds, 934,36 
eiro ir Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfi nansējums, bet 
1573 eiro projekta līdzfi nansējumu nodrošina ezera licencētās 
makšķerēšanas organizētājs SIA “URI” (līdzfi nansējums par 
Smiļģinu ezera papildināšanu ar līdaku mazuļiem).

Kopumā plānots ielaist 32 000 vienvasaras līdaku 
mazuļus: Bruņu ezerā (Skrudalienas pag.) – 4000 gab., 
Sila ezerā (Skrudalienas pag.) – 4500 gab., Mazajā Kolupa 
ezerā (Kalupes pag.) – 5000 gab., Boltazara ezerā (Vaboles 
pag.) – 1000 gab., Koša ezerā (Līksnas  pag.) – 2000 gab., 
Šenheidas ezerā (Skrudalienas pag.) -- 7000 gab., Smiļģinu 
ezerā, (Skrudalienas pag.) -- 5000 gab. un Lielajā Ilgas ezerā 
(Medumu pag.) --3500 gab.



AUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS 2022. gada 2. jūnijs 5

paZIŅOJUMS  ■IZGLĪTĪBa  ■

IEDZĪVOTĀJI JaUTĀ – paŠVaLDĪBa aTBILD  ■

VaBOLES paGaSTa IEDZĪVOTĀJI JaUTĀ - paŠVaLDĪBa aTBILD  ■

Kāpēc Nīcgales ciema 
daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem jāmaksā par 
kanalizāciju ziemas periodā, ja 
attīrīšanas iekārtas stāv šo laiku 
aizsalušas, kopš tās pārņēma 
SIA “NPS”? 
SIA “NPS” skaidro:

Informējam, ka notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas darbojas 
nepārtraukti. Notekūdeņu attīrīšana 
iekārtās Nīcgalē notiek bioloģiskā 
veidā - mikroorganismi sadala un 
kā barību izmanto notekūdeņos 
esošos organiskos piesārņojumus, 
tādā veidā attīrot ūdeni. Bioloģiskā 
attīrīšanas metode balstās uz 
baktēriju spēju baroties ar dažādām 
organiskām un minerālām vielām, 
kas atrodas notekūdeņos. Baktēriju 
dzīvai darbībai bez barības vielām 
arī nepieciešams skābeklis, tāpēc 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtā 
papildus tiek uzstādīts arī gaisa 
padeves kompresors. Primārā 
notekūdeņu dūņu tvertne ziemā 
aizsals tikai augšējā slānī, savukārt 
tā tvertnes daļa, kur notekūdeņi 
nonāk no kanalizācijas tīkliem, un 

notiek to mehāniska attīrīšana un 
bioloģiska attīrīšana, neaizsalst.

Kad SIA “NPS” nodrošinās 
tīru dzeramo ūdeni Nīcgales 
pagasta iedzīvotājiem? 
Ūdensvads nav skalots, 
ūdenstornis vienreiz, pa mājām 
apkope nav veikta. Lūdzam 
Augšdaugavas novada domi 
izsaukt veselības inspekcijas 
pārbaudi vai norīkot mums citu 
pakalpojumu sniedzēju. 
SIA “NPS” skaidro:

SIA “Naujenes pakalpojumu 
serviss” pārņēma ūdenssaimniecību 
Nīcgales pagastā 2019. gada 
31. maijā. Līdz šīm brīdim jau 
ir ieguldīti ievērojami līdzekļi 
ūdenssaimniecības tīklu un 
iekārtu atjaunošanai. 2021. gada 
rudenī ūdenstornis Nīcgalē, kurš 
bija pārņemts bēdīgā stāvoklī, 
tika izjaukts, pilnībā iztīrīts un 
dezinficēts. 

2022. gada pavasarī tika 
modernizētas atdzelžošanas 
stacijas iekārtas, savukārt šī gada 
aprīlī notika ievērojami ūdensvada 

dezinfekcijas darbi. Maijā ņemto 
ūdens paraugu laboratorisko 
izmeklējumu rezultāti būs pieejami 
tuvākajā laikā, pēc kā varēs spriest 
par veikto darbu efektivitāti.

Randenē Dārza ielai nav 
trotuāra, tāpēc jāpārvietojas 
kājām pa braucamo ceļu, 
asfalts ir sliktā kvalitātē. 
Iepriekš šai ielai un daļai 
Strādnieku ielas bija ceļa zīme 
par masas ierobežojumiem. 
Tagad vairs tādas zīmes nav. 
Pa ielām bieži brauc fūres 
un degvielas pārvadāšanas 
automašīnas, kas ir bīstami 
gājējiem un velosipēdiem. Uz 
ceļa manāmi uzkrituši sauso 
koku zari. Lūgums uzlikt masas 
ierobežojumu. 
Skaidro Kalkūnes pagasta 
pārvaldes vadītājs Osvalds 
Kursītis:

Randenes ciema Dārza ielas 
seguma atjaunošana ir iekļauta 
pašvaldības investīciju plānā, 
ieskaitot gājēju celiņa izbūvi un 
ielas apgaismojuma ierīkošanu. 
Diemžēl jau šogad budžeta iespējas 

darbus veikt neļauj. Ielā ir noteikts 
izmantojamā autotransporta masas 
ierobežojums – 7,5 tonnas, ko 
apliecina atbilstoša ceļazīme pie 
ielas pieslēguma valsts autoceļam 
A13. Tiek risināts jautājums par 
atbilstošas ceļazīmes atjaunošanu 
pie Strādnieku ielas pieslēguma 
Daugavpils pilsētas Biķernieku 
ielai. Dārza ielai piekritīgajā 
zemes nodalījuma joslā un tai tieši 
piegulošajā teritorijā sausu koku 
nav. 

Vai ir plānota tilta pār 
Tartaciņas upi rekonstrukcija?
Skaidro Salienas pagasta 
pārvaldes vadītāja p.i. Ivars 
Sarmulis:

Tilts pār Tartaciņas upi slēgts 
satiksmei 2016. gadā tādēļ, ka visas 
tilta konstrukcijas ir novecojušas un 
smagsvara kustība pa to ir bīstama.  

2011. gadā ir veikta tiltu 
inspekcija, ko veicis sertificēts 
specialists Jānis Rozīte. Analizējot 
sniegtos piedāvājumus, tika 
konstatēts, ka tāmes ar nelielajām 
izmaksām neļaus veikt  tilta 
kvalitatīvus rekonstrukcijas darbus, 

tāpēc  rekonstrukcijas darbi tika 
atlikti, ar mērķi meklēt  atbilstošu 
finansējumu.

Tilta pār Tartaciņas upi 
rekonstrukcijas darbi ir iekļauti 
Augšdaugavas novada konsolidētajā 
investīciju plānā, bet tuvākajā laikā 
rekonstrukcijas darbi nav ieplānoti.

Jāpiebilst, ka apkārt tiltiņam ir 
organizēts apbraucamais ceļš.

Kādēļ Eglaines un Šēderes 
pagastiem no 2009. gada ir viens 
pārvaldnieks?
Skaidro pašvaldības 
izpilddirektore Vanda Kezika:

Šāda prakse tika īstenota 
Administratīvi teritoriālās reformas 
iespaidā, kad pārdalīja funkcijas 
starp centrālo administrāciju un 
pagastu pārvaldēm. Likumā nav 
noteikts, ka katram pagastam jābūt 
atsevišķam vadītājam. Līdzīga 
prakse tiek pielietota arī citos 
novados, piemēram Rēzeknes 
un Krāslavas novadā, un ir sevi 
attaisnojusi. Aicinām iedzīvotājus 
izteikt konkrētus priekšlikumus 
pašvaldības darba uzlabošanā. 

Jau četrus gadus Vaboles 
pagastā nav ģimenes ārsta. 
Pagasts nedod transportu 
iedzīvotāju vešanai pie ģimenes 
ārsta Kalupē, sabiedriskais 
transports kursē reti.

Pašvaldībai piederošās telpas 
Parka ielā 2-2 tika iznomātas 
ģimenes ārstei Inesei Kudeiko 
otrās prakses vietas vajadzībām 
(pamatprakses vieta Kalupē, Lielā 
iela 43). Telpas bija pielāgotas 
feldšerpunkta vajadzībām un 
nodrošinātas ar aprīkojumu. Sakarā 
ar medmāsas ilgstošo slimību 
otrā prakses vieta izslēgta no 
Ārstniecības iestāžu reģistra un 
izbeigts telpu nomas līgums ar ārsti, 
kura atteicās atjaunot prakses vietu 
Vabolē. Nav izdevies piesaistīt arī 
citu ģimenes ārstu. 

Pēc ģimenes ārstes Ineses 
Kudeiko  pieprasījuma Vaboles 
pagasta pārvalde akūtos gadījumos 
nodrošina transportu medmāsai, 
lai dotos pie pagasta vientuļajiem 
cilvēkiem. Ja būs iedzīvotāju 
pieprasījums,  2 reizes mēnesī 
konkrētās dienās Vaboles pagasta 
pārvalde varētu veikt veco un 
vientuļo cilvēku nogādāšanu 
pie ģimenes ārsta, tiem  iepriekš 
piesakoties pagasta pārvaldē. 

Vai pagasts sniedz 
asenizācijas pakalpojumus 
iedzīvotājiem?

Diemžēl kanalizācijas muca 
PM-1,8 ir tehniski nolietojusies. 
Pašlaik izsūknēšanas pakalpojumus 
Vaboles pagasta iedzīvotājiem pēc 
pieprasījuma nodrošina Līksnas 
pagasta pārvalde.

Pagasta teritorijā ir trīs kapi – 
Mukānu, Motivānu, Kokinišku, 
pie kuriem nav kapličas. Nelaiķi 
līdz apbedīšanai nav, kur likt.  

Jāsaprot, ka kapliča nav vieta 
nomirušas personas uzglabāšanai, 
bet īslaicīgai ievietošanai pirms bēru 
ceremonijas. Šādam mērķim tomēr 
būs jāizmanto morga pakalpojumi. 
Savukārt bēru ceremonijas norisei 
ir iespējams izmantot kapliču pie 
Baltaču kapsētas Kalupes pagastā, 
ko Vaboles pagasta iedzīvotāji arī 
mēdz darīt. 

Likvidēja pasta nodaļu, 
pastniekam nav ierādītas telpas, 
sēž mašīnā pie pagasta ēkas. 
Tuvāka pasta nodaļa ir Kalupē. 

2016. gadā pēc VAS “Latvijas 
Pasts” iniciatīvas tika likvidēta 
Vaboles pasta nodaļa, šo funkciju 

nododot pasta nodaļas “Kalupe” 
pastniekam. Līdz 2020. gadam 
“Latvijas Pasts” saskaņā ar līgumu 
stundu dienā izmantoja telpas daļu 
Vaboles kultūras nama foajē, bet 
šo līgumu vienpusēji izbeidza. Šāda 
līguma laušana attiecās uz vēl 11 
pakalpojumu sniegšanas vietām 
novada teritorijā. VAS “Latvijas 
Pasts” vēstulē teikts, ka turpmāk 
pasta pakalpojumus klientiem to 
norādītajās adresēs sniegs teritoriju 
apkalpojošais pastnieks, izmantojot 
transportlīdzekli. Nelabvēlīgos 
laika apstākļos neliedzam izmantot 
pagasta telpas klientu apkalpošanai, 
taču pastnieki paši izvēlas to 
nedarīt. 

Problēmas ar novada 
pašvaldības informatīvā 
izdevuma saņemšanu.

Pašvaldības bezmaksas 
izdevums “Augšdaugavas Novada 
Vēstis” ir pieejams pagasta 
pārvaldē, bibliotēkā un tiek 
piegādāts iedzīvotājiem viņu 
pastkastītēs. Daži iedzīvotāji, kuri 
vērsušies pagasta pārvaldē ar ziņu, 
ka nav saņēmuši izdevumu, pēc 
piegādes vietas precizēšanas to 
turpmāk saņem bez problēmām. 

Kaste iedzīvotāju jautājumiem, 
ierosinājumiem, priekšlikumiem 
un komentāriem par Augšdaugavas 
novada pašvaldības darbību bija 
izvietota iedzīvotājiem ērti pieejamā 
vietā pagasta pārvaldes priekšnamā, 
taču neviens neizmantoja šo iespēju 
un savus jautājumus tur neievietoja. 

apSpRIEŽ MEDUMU 
SpECIĀLĀS 

paMaTSKOLaS 
NĀKOTNI

Izglītības un zinātnes ministrija līdz 
2022. gada maija beigām ieplānoja 
veikt sarunas ar Latvijas pašvaldībām, 
kuru administratīvajās teritorijās ir 
izvietotas speciālās izglītības iestādes, 
speciālās izglītības iestādes – attīstības 
centri un iekļaujošās izglītības atbalsta 
centri. Valsts no savas puses vēlas 
apspriest iespējamo risinājumu šo 
izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai. 

Izglītības ministrijas pārstāvji 
– Ministres ārštata padomniece 
iekļaujošās izglītības jautājumos 
Zane Ozola, Izglītības departamenta 
eksperte Dzintra Mergupe – Kutraite, 
kā arī Izglītības departamenta eksperte 
Sanita Vanaga, Augšdaugavas novadā 
vizītes ietvaros apmeklēja Medumu 
speciālo pamatskolu. Ministrijas 

delegācija iepazinās ar skolas 
materiāltehnisko bāzi un vidi, izvērtēja 
izglītības iestādes iespējamību 
arī turpmāk izglītot audzēkņus. 
Secinājums – skolā ir laba un sakārtota 
vide, zinoši un strādāt griboši 
pedagogi. Mācību iestāde kopumā 
atstāja pozitīvu iespaidu. Viens no 
pozitīvajiem momentiem ir arī skolas 
izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis – 
ērta satiksme un piebraukšana blakus 
šosejai, kā arī reisa autobusi.

Pēc Medumu apmeklēšanas 
ministrijas eksperti devās uz 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
centrālo administrāciju, lai pārrunātu 
speciālās izglītības attīstību turpmāk, 
bērnu integrāciju vispārizglītojošās 
skolās, bērnu ar vairākām diagnozēm 
apmācību. 

Pēc IZM pārstāvju teiktā – 
Medumu speciālā pamatskola ir 
jāatstāj, un tai nevajadzētu būt 
optimizējamo izglītības iestāžu 

sarakstā. Ministrija visā Latvijā no 42 
speciālajām izglītības iestādēm plāno 
atstāt tikai 30. 

Nākotnē Augšdaugavas novads 
plāno ieguldīt Medumu speciālās 
pamatskolas vides uzlabošanā un vides 
pieejamībā. Pašvaldība nodrošina 
arī izglītojamo vadāšanu uz mājām 
(tiem, kam dzīvesvieta nav tālāka par 
Daugavpils pilsētu), bet pārējie paliek 
internātā. 

Medumu speciālajā pamatskolā 
patlaban mācās daudzi bērni arī no 
Kalkūnu bērnu nama, kuri apgūst 
divas profesijas – virtuves darbinieka 
palīgs un veikala darbinieka palīgs. Pēc 
Raudas internātpamatskolas slēgšanas 
visi bērni ir pārnākuši mācīties 
Medumos.

Izglītības iestādē mācās ap 100 
izglītojamiem.

Dabas  parka “Dvietes 
paliene” teritorija ir 
starptautiskas nozīmes 
ūdensputnu pulcēšanās 
vieta pavasara periodā, kurā 
vienlaicīgi ir konstatēti 
pat vairāk nekā 30 tūkstoši 
ūdensputnu. Dažādu 
pētījumu laikā dabas parka 
teritorijā ir konstatētas 
43 īpaši aizsargājamas 
putnu sugas. Dabas parka  
uzdevums ir saglabāt šo 
putnu sugu daudzveidību  
Sākot jau ar marta nogali 
līdz pat jūlijam putniem 
ir ligzdošanas periods un 
putni ir sevišķi jūtīgi pret 
dažāda veida traucējumiem. 
Skuķu un Dvietes ezeri  ir 
divi aizaugoši un grūti 
pieejami palieņu ezeri, kuri 
palu laikā  pārplūst un kopā 

ar pārplūstošo Dvietes upi 
veido lielu ūdenskrātuvi, 
kurā barojas  un ligzdo  
putni.  Ezeru niedrāji, salas 
un pussalas, līči  ir vietas, 
kurās putni ligzdo. Tādēļ 
laivotājiem nevajadzētu 
atrasties Skuķu un Dvietes 
ezeros, lai netiktu traucēta 
putnu ligzdošana, kā arī ir 
jāizvairās no pārplūdušajām 
vietām, kurās  pulcējas 
migrējošie putni. Jāpiebilst, 
ka  dabas parka teritorijā  
nav atļauta pārvietošanās ar 
transportlīdzekļiem ārpus 
ceļiem un brauktuvēm, lai 
nokļūtu  pie pārplūstošajām 
platībām.

Inita Bružika,
DAP Latgales reģionālās 

administrācijas Atļauju un 
izvērtējumu sektora vecākā 

eksperte 
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Ilūkstes pilsētas administrācija īsteno 
pasākumus un aktivitātes ESF projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profi laksei 
Augšdaugavas novada Ilūkstes apkārtnē” 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/058) ietvaros.

pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības 

veicināšanai un 
slimību profi laksei 

augšdaugavas novada 
Ilūkstes apkārtnē

No 25. līdz 28. aprīlim Augšdaugavas 
novada pašvaldības un biedrības “Višķu 
attīstībai” pārstāvji bija pieredzes apmaiņas 
braucienā Hamārā (Norvēģija) Norvēģijas 
fi nanšu instrumenta 2014. – 2021. gada 
perioda programmas “Klimata pārmaiņu 
mazināšana, pielāgošanās tām un vide” 
projekta Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski 
piesārņotās vietas “Višķu profesionālās 
vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu 
pagastā, Augšdaugavas novadā” ietvaros.  

Pieredzes apmaiņas brauciena 
mērķis bija labās prakses 
pārņemšana no Norvēģijas organizācijām 
starpinstitucionālās sadarbības un sabiedrības 
izglītošanas jomā par vides jautājumiem un 
vēsturiski piesārņotu teritoriju atgriešanu 
apritē. Brauciena laikā tika apmeklētas 
iestādes un organizācijas, kas īsteno aktivitātes 
sabiedrības informēšanā par vidi un ilgtermiņa 
resursu izmantošanu, labiekārtošanu. 
Atkritumu šķirošanas, otrreizējas lietu 
izmantošanas pieeju demonstrēja 
uzņēmumā “Sirkula”. Tajā izveidoti veikali, 
kuros var iegādāties lietas, kam piešķirta 
“otra dzīve”. Tika apmeklēta atkritumu 
dedzināšanas rūpnīca “Eidsiva”, uzņēmums 
“Hia” Ottestadā, gūstot priekšstatu par 
gāzes ražošanu, augsnes uzlabošanas 
pasākumiem, Mjösa ezera attīrīšanu un ūdens 
kvalitātes uzlabošanu. Pieredzes apmaiņas 
dalībniekiem bija iespēja piedalīties Vides 
dienā Hamārā, kas tika organizēta pilsētas 

c e n t r ā l a j ā 
laukumā un 
kurā piedalījās 
i z g l ī t o j a m i e 
no apkārtnes 
skolām, izpildot 
d a ž ā d u s 
u z d e v u m u s . 
Vizītes laikā tika 
apmeklēta Dabas 
skola, kurā tika 
prezentēti skolas 
darbības virzieni, 
metodes, īstenotās aktivitātes sabiedrības 
izglītošanā par dabas aizsardzības un klimata 
pārmaiņu jautājumiem. 

Trīs dienu garumā, iesaistoties projekta 
dalībniekiem un speciālistiem, notika 
diskusijas par vidi un sabiedrības iesaisti, 
sadarbību un komunikāciju starp kopienām 
un starp lēmumu pieņēmējiem, nākotnes 
darbībām, projekta soļiem un sadarbības 
aktivitātēm, radot idejas ilgtermiņa 
sadarbībai.

Pieredzes apmaiņas brauciens ir vērtīgs 
ieguldījums pieredzes un labās prakses 
apmaiņā, savstarpējo un starptautisko 
attiecību veidošanā, norvēģu puses partneris 
“Henric Johansson Konsult” Latvijā 
viesosies augustā. 

Projekta “Vēsturiski piesārņotās 
vietas “Višķu profesionālās vidusskolas 

mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, 
Augšdaugavas novadā” mērķis ir Višķu 
profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas 
sanācija, likvidējot piesārņojuma avotus un 
revitalizējot piesārņojuma areālu.

Projekta ilgums:  01.08.2021 - 30.04.2024
Projekta realizācijas ieguvēji būs 19 

639 bijušā Daugavpils novada iedzīvotāji, 
kas gūs labumu no vides piesārņojuma 
samazinājuma un saņems informāciju par 
šāda piesārņojuma iespējamo ietekmi uz vidi 
un cilvēka veselību un iespējamu ietekmes 
pastiprināšanos klimata pārmaiņu faktoru 
rezultātā.

Projekta īstenošanai kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 1 682 189,00 EUR, t. sk. 
programmas fi nansējums 1 429 861,00 EUR, 
saņēmēja līdzfi nansējums 252 328,00 EUR.

Projekta mērķis: uzlabot pieejamību 
veselības veicināšanas un slimību profi lakses 
pakalpojumiem visiem 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 
fi nansējums  – 15 %)

Baseina apmeklējumi
Izmantojot projekta laikā piedāvātās 

iespējas, Ilūkstē peldbaseinu var apmeklēt 
iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem, cilvēki 
ar invaliditāti, trūcīgās un maznodrošinātās 
personas un bezdarbnieki, vēršoties un 
saņemot baseina apmeklējuma kuponu  
Valsts  un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā (Brīvības iela 7, Ilūkste) 
un Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, 
Subates pilsētas un Prodes pagasta, Šēderes 
pagasta pārvaldēs. Personām projekta 
ietvaros ir iespēja 6 reizes bez maksas 
apmeklēt Ilūkstes peldbaseinu, veicot fi ziskās 
aktivitātes veselības stiprināšanai. 

Vingrošana dabā  Dvietē un Bebrenē 
līdz 16.  jūnijam

Maijā  Dvietē un Bebrenē iesākts 12 
nodarbību cikls, kas notiek divas reizes 
nedēļā Bebrenes un Dvietes ciemos, 
fi zioterapeita vadībā apgūstot vingrojumu 
pamatus stājas uzlabošanai, līdzsvaram, 
muskuļu nostiprināšanai. Aicinām pievērst 
uzmanību vingrošanas nodarbību laikiem 
un datumam, aktīvi piedaloties veselības 
veicināšanas pasākumos Augšdaugavas 
novada pašvaldībā!

DaUDZDZĪVOKĻU MĀJĀ 
EGLaINĒ 

IERĪKOS paCĒLĀJU 

No Augšdaugavas novada pašvaldības 
budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” piešķirti 1000 
eiro kā līdzfi nansējums nodibinājuma 
“Apeirons” iniciatīvai - pacēlāja ierīkošanai 
daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Stendera 
ielā 6, Eglaines ciemā. Šajā mājā dzīvo 
divas ģimenes, kurās ir cilvēki ar kustību 
traucējumiem.

Nodibinājums “Apeirons” ir viena no 
lielākajām cilvēku ar invaliditāti intereses 
pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām 
Latvijā. Jau februārī organizācija vērsās 
pašvaldībā ar vēstuli, norādot, ka pērn 
“Apeirons” kopā ar Ziedot.lv un Latvijas 
sabiedriskajiem medijiem organizēja 
labdarības maratonu “Dod pieci!”, kurā 
tika izcelta vides pieejamības problemātika 
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, 
aicinot sabiedrību ieraudzīt to cilvēku 
ikdienu, kuri saskārušies ar redzes, dzirdes 
vai kustību traucējumiem. Šajā maratonā 

tika saziedota ievērojama summa, lai sniegtu 
atbalstu cilvēkiem, kuriem nepieciešami kādi 
palīglīdzekļi vai pacēlāji, pandusi, lai izkļūtu 
no mājām bez līdzcilvēku palīdzības. Ar 
“Apeironu” šā gada sākumā sazinājās divas 
ģimenes no Eglaines ciemata, kurās dzīvo 
personas ar 1. grupas invaliditāti. Abas 
ģimenes vērsās ar lūgumu sniegt atbalstu 
pacēlāja ierīkošanai kāpņu telpā. Pacēlāja 
ierīkošanai daudzdzīvokļu mājas kāpņu 
telpā ir nepieciešami 20 000 eiro, no kuriem 
19 000 eiro fi nansēs “Apeirons”, bet 1000 
eiro ir pašvaldības ieguldījums.
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 KULTŪRa  ■
MINI FESTIVĀLĀ 

IZSKaNĒJa 
„aLTERNaTĪVIE LaUKU 

STĀSTI”

7. maijā Augšdaugavas novada 
Kultūras centrā „Vārpa” notika 
mini-festivāls „Alternatīvie lauku 
stāsti”, kurš noslēdz Augšdaugavas 
novada Kultūras pārvaldes īstenotā 
projekta „Mūžam jauns” koncertu, 
tikšanos, teātra, fotografēšanas, 
video veidošanas nodarbību un citu 
dažādu aktivitāšu ciklu, kas trīs gadu 
garumā norisinājās Augšdaugavas 
novadā un Zarasu rajonā Lietuvā.

Mini-festivālā „Alternatīvie 
lauku stāsti” tika rādīti trīs 
kopienu teātra uzvedumi ar Višķu, 
Biķernieku, Kalkūnu pagasta 
iedzīvotāju un Augšdaugavas 
novada Kultūras centra „Vārpa” 
teātra studiju „Trešais variants” un 
„Mode H” dalībnieku piedalīšanos. 
Uzvedumu pamatā ir Augšdaugavas 
novada pašvaldības iestādē „Višķu 
sociālās aprūpes centrs” dzīvojošo 
cilvēku dzīves stāsti. 

Pasākuma laikā varēja aplūkot 
foto izstādi „Mūžam jauns” – Olgas 
Kuzminas fotomākslas nodarbību 
jauniešiem fi nāldarbu, ko veido 
divdesmit 2021. un 2022. gadā 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
iestādē „Višķu sociālās aprūpes 
centrs” un Valsts sociālās aprūpes 
centra „Latgale” fi liālē „Kalupe” 
tapušās fotogrāfi jas.

Projekts norisinās septiņās 
lauku teritorijās: Višķu, Biķernieku, 
Kalkūnu, Kalupes pagastos 
Augšdaugavas novadā, kā arī 
Salakas, Smalvos un Degučiai 
ciemos Zarasu rajonā Lietuvā, 
tāpēc mini-festivālā bija viesi – 
Zarasu rajona Kultūras centra 
tautas deju kolektīvs „Sëliai”.

Noslēguma pasākumu vadīja 
Daugavpils Teātra aktieri un 
dejotāji Vanda Gibovska un 
Raimonds Paegle. 

Projekta vadītāja Jeļena Žukova 
stāsta, ka paša projekta idejas 
pamatā bija dažādu paaudžu 
komunikācija, kuras laikā saskārās 
jauniešu un senioru dzīves 
redzējums un pieredze. Jaunieši 
devās intervēt Višķu sociālās 
aprūpes centra iemītniekus, vecāka 
gadagājuma cilvēkus, lai dzirdētu 
viņu dzīvesstāstus, pārdzīvojumus, 
nostāstus par pagastu dzīvi senāk. 
Balstoties uz jauniešu fi ksētajām 
liecībām, režisori Ivars Lūsis un 
Viktors Jansons veidoja sižetus 
trim uzvedumiem. Stāsts par laika 
nepielūdzamo ritējumu, paaudžu 
maiņu un veco ļaužu aiziešanu 
mūžībā tika aizkustinoši atainots 
teātra studijas “Mode H” un Valsts 
sociālās aprūpes centra “Latgale” 
fi liāles “Kalkūni” uzvedumā 
“Dzīve kā spēle”.

Par attiecībām starp jauniešiem 
un ģimenes vērtībām vēstīja Špoģu 
kopienas teātra un studijas “Trešais 
variants” uzvedums “Mīlestībai nav 
robežu”. Savukārt Biķernieku teātra 

kopienas uzvedums “Daniševkas 
stāsti” vēstī par šīs apdzīvotās vietas 
vēsturi, leģendām un iedzīvotāju 
pārdzīvojumiem kara laikā. 

“Visi iestudējumi balstās uz 
cilvēku atmiņām un dzīvesstāstiem, 
kurus ievāca novada jaunieši. Tie ir 
sociālā centra iemītnieku priecīgie 
un bēdīgie dzīves mirkļi, ko 
piedzīvojuši paši vai viņu tuvinieki. 
Domāju, ka režisoriem nebija 
viegli, jo no tā visa bija jāizdomā 
stāsts, ar ko aizraut skatītājus. 
Izrādēs bija daudz specefektu, kas 
rosināja iztēli,” teic Jeļena Žukova. 
Dalība projektā pašiem jauniešiem 
bijis liels ieguvums, jo viņi guvuši 
lielisku pieredzi gan atmiņu 
vākšanā, gan scenāriju rakstīšanā, 
arī paši iejutās aktieru lomā. 

Dziesmu ukraiņu valodā izpildīja 
arī Višķu sociālās aprūpes iestādes 
iemītnieks Igors Finogejevs, 
kura dzimtene ir  Ukraina. “Pēc 
koncerta ir jūtams liels gandarījums, 
jo ir sasniegts mērķis - sociāla 
iekļaušana. Esam apvienojuši 
dažādās valodās runājošos cilvēkus 
no dažādiem pagastiem, ar dažādu 
dzīvesgājumu. Mēs redzam, ka 
katram no mums ir, ko teikt, ka 
kultūra ir dažāda un atmiņu stāsti 
un redzējums ir atšķirīgs. Man ir 
prieks, ka piedalās teātra dalībnieki, 
sociālo iestāžu iemītnieki un ir 
kupls atbalstītāju pulks, kas dzīvo 
līdzi lielajai komandai,” teica 
projekta vadītāja un piebilda, ka 
divas izrādes plānots vest rādīt uz 
kaimiņvalsti Lietuvu.  

Mini-festivāls „Alternatīvie 
lauku stāsti” tapis projekta 
Interreg V-A Latvijas-Lietuvas 
programmas 2014.-2020. gadam 
projekta Nr.LLI-541 „Daugavpils 
novada un Zarasu rajona lauku 
kopienu attīstīšana, izmantojot 
mūžizglītības, kultūras un veselīga 
dzīvesveida aktivitātes” (akronīms 
„Mūžam jauns”) radošās vēstures 
un atmiņas pierakstīšanas klases 
ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas 230 000  
EUR. Projekta līdzfi nansējums no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 
195 500 EUR.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas 
Savienības fi nansiālo atbalstu. 
Par šī raksta saturu pilnībā atbild 
Augšdaugavas novada Kultūras 
pārvalde, un tas nekādos apstākļos 
nav uzskatāms par Eiropas Savienības 
ofi ciālo nostāju.

 Teksts, foto: Inese MinovaUzvedums "Mīlestībai nav robežu"

Zarasu rajona Kultūras centra tautas deju kolektīvs „Sëliai”

Uzvedums "Daniševkas stāsti"

Uzvedums "Dzīve kā spēle"
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■ KULTŪRa

IETĒRpJaMIES 
RaIŅa LaIKMETĀ

Ir brīvdiena, skaists laiks un 
labs noskaņojums – tieši tas, kas 
vajadzīgs, lai dotos apmeklēt 
Raiņa māju Berķenelē un iejustos 
dzejnieka bērnības laikmetā! 

Raiņa bērnības vietas atrodas 
gleznainā vietā Kalkūnes pagastā, 
kur bērnu dienas vadīja mazais 
Jānis, mīļi saukts par Žaniņu. Tieši 
te veidojusies nākamā dzejnieka 
personība, pasaules uzskats un tapa 
pirmie dzejoļi. Dzejoļu krājuma 
“Dagdas piecu skiču burtnīcas” 
nodaļa “Vienīgā aina” pilnībā 
veltīta Berķenelei.

Ielūkojoties muižas mājas pirmā 
stāva telpās, var nokļūt 19. gadsimta 
beigās, kad te mitinājās Žaniņš 
ar vecākiem un māsām. Ikdienā 
te apmeklētājus gan sagaida cits 
Žaniņš – Berķeneles baltais runcis, 
kurš dodas līdzi pastaigā un sagaida 
arī kādu kārumu. 

Ikviens apmeklētājs te atradīs 
sev ko interesantu un saistošu. 
Parunājoties ar muzeja ļaudīm, 
iegūs daudz vērtīgas informācijas 
un jaunu atziņu. Taču ikviens 
var pats kaut uz brīdi kļūt par 

Raiņa laikmeta daļu, iejusties šajā 
atmosfērā, lai piedzīvojums kļūtu 
neaizmirstams. 

Kopš 2021. gadā te atklāta 
seno amatu darbnīca “Klēts”, 
ciemošanās Raiņa mājā kļuvusi 
vēl aizraujošāka. Senā Pliekšānu 
klēts pārtapusi par jaunu, radošu 
kultūrtelpu, kur atrodas ekspozīciju 
un izstāžu zāles, notiek dažādi 
pasākumi, meistarklases un aktīvi 
darbojas šūšanas darbnīca, kur 
prasmīgā rokdarbniece Rasma 
Ivbule darina tērpus senās 
noskaņās. Tos var ne tikai aplūkot, 
bet arī uzlaikot, lai dotos pastaigā 
pa Raiņa zemi un veidotu skaistas 
fotosesijas. Varbūt kāda dāma 
vēlēsies sev pasūtīt tādu tērpu 
īpašām svētku reizēm, viss ir 
iespējams! 

Pēc ilgstošās pandēmijas muzejs 
beidzot ir atvērts apmeklētājiem 
un ar nepacietību gaida ciemos 
ikvienu. Klausīties putnu treļļus 
Raiņa dārzā, ieelpot pavasara 
smaržas un atpūsties no ikdienas 
steigas – laipni aicināti Raiņa mājā 
Berķenelē!

Teksts un foto: Inese Minova  

VIENĀ 
SKOLaS SOLĀ 

aR RaINI
Muzeju nakts Raiņa mājā 

Berķenelē šogad apmeklētājus 
aicināja darboties radoši, iejūtoties 
latviešu dzejnieka Raiņa bērnībā, 
kad mazais Žaniņš uzsāka skolas 
gaitas. 

Visas dienas gaitā viesi varēja 
piedalīties dažādās mācību stundās, 
radošās meistardarbnīcās, mieloties 
ar ceptiem plāceņiem Pliekšānu 
gaumē, kā arī piedalīties aizraujošā 
pārgājienā – kvestā “Raiņa 
dārgumi”.

Pirmajā stundā – darbmācībā 
- šūšanas mākslinieces Rasmas 
Ivbules vadībā apmeklētāji 
iesaistījās kopīgā auduma mozaīkas 
veidošanā, kas būs vienots vairāku 
autoru kopradīts mākslas darbs.

Turpat seno amatu darbnīcas 
“Klēts” augšstāvā notika otra 
mācību stunda - estētika, ko vadīja 
tekstilmāksliniece Inese Jakobi, 
stāstot par savas izstādes “LOGI. 
LOGI. LOGI.” tapšanas gaitu un 
izvēlēto logu tēmu, demonstrējot, 
cik tā var būt daudzfunkcionāla. 

Raiņa mājā brīvmākslinieces 
Ineses Minovas izstādes “Ceļā uz 
harmoniju” atklāšanas laikā notika 
vizuālās mākslas paraugstunda, 
kurā apmeklētāji paši ķērās pie 
krāsām un otām, mācoties gleznot 
Raiņa dārza rasas pilienus.

Ļoti uzmanīgi viesi sekoja līdzi 
latgaliešu rakstu valodai, klausoties 
muzeja speciālistes, latgalietes Evas 
Bogdānes stāstītajā. Šīs mācību 
stundas laikā varēja saprast, kāpēc 
rakstīt latgaliešu valodā ir sarežģītāk 
nekā runāt, apgūt latgaliešu rakstu 
valodas pamatus, kā arī noskaidrot, 
vai Rainis rakstīja latgaliski. 

Savukārt mācību diena beidzās 

ar dziedāšanas stundu. Vokālās 
studijas “Stage On” vadītāja 
Tatjana Vucāne aicināja gan lielus, 
gan mazus ievingrināt savas balsis 
un uzspēlēt visdažādākos mūzikas 
instrumentus, vienojoties nelielā 
kopkoncertā. 

Ikviens dalībnieks par piemiņu 
no muzeja saņēma improvizētu 
skolas apliecību ar sekmju izrakstu. 

Pēc dziedāšanas stundas 
visi devās pārgājienā – kvestā 
“Raiņa dārgumi”, kurā piedalījās 
5 komandas. Veicot dažādus 
interaktīvus un atjautīgus 
uzdevumus, dalībnieki pastaigājās 
Raiņa dārzā un mājā, meklēdami 

atbildes uz āķīgiem jautājumiem, 
kas saistīti ar dzejnieka biogrāfiju 
un daiļradi. Kvestu caurvija Raiņa 
dzejoļa “Gals un sākums” citāti, 
kas simboliski iezīmēja pārgājiena 
startu un finišu.

Starpbrīžos “skolēni” muzeja 
dārzā varēja mieloties ar gardiem 
rauga mīklas plāceņiem Pliekšānu 
gaumē, kas tapa laukā uz mūra 
krāsniņas. 

Raiņa māja Berķenelē aicina 
viesus apmeklēt muzeju, apskatīt 
atklātās izstādes, iepazīt Raiņa 
dzīves gaitas un iesaistīties citās 
muzeja aktivitātēs. 

Teksts, foto: Inese Minova
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IZGLĪTĪBa   ■

KULTŪRa   ■
VaBOLĒ aIZSĀKTa 

LaTGaLES SaIMNIEČU 
apZINĀŠaNa

Muzeju nakts Skrindu dzimtas 
muzejā šogad noritēja gardās 
noskaņās, aicinot apmeklētājus ne 
tikai iepazīt muzeja ekspozīcijas 
un brāļu Skrindu dzimtas vēsturi, 
doties ekskursijā pa Vaboles muižas 
parku muzeja speciālistes pavadībā, 
bet arī ielūkoties kulinārajās 
meistardarbnīcās, kur tapa gardi 
Latgales ēdieni.

Muzeja kulinārā mantojuma 
telpā uz plīts lielā katlā vira īsts 
ukraiņu borščs, bet plītī čurkstēja 
kartupeļu kuģelis. Šos gardumus 
gatavoja Kalupes saimniece 
Antoņina Geriņa. Viņa piedāvāja 
viesiem ēdienus, kas pašas ģimenē 
tiek gatavoti ļoti bieži, jo tie ir ne 
vien gardi, bet arī sātīgi. To vidū arī 
paša ceptā maize un mājās kūpināta 
gaļa, kas vilināja ar savu smaržu.

Daugavpils saimniece Ilona 
Dalecka apmeklētājus cienāja ar 
pašas gatavotiem konditorejas 
brīnumiem – īstu mājas torti un 
saldo ruleti. Šīs prasmes Ilona 
apguvusi pašmācības ceļā, un 
pēdējo gadu laikā viņas tortes 
kļuvušas ļoti pieprasītas.

Pati Skrindu dzimtas muzeja 
direktore, saimniece Anna Lazdāne 
viesiem cēla galdā neparastas garšas 
picu, plātsmaizi, mājās kūpinātu 
speķi un svaigi ceptu maizi. 

Lielos godos parasti neiztiek 
arī bez lustīgas dziedāšanas. Par 
to šoreiz parūpējās vietējie kāzu 
muzikanti Jānis Gipters un Ilmārs 
Malnačs, kuri apmeklētājiem 
uzrāva vecās, labās latgaliešu tautas 
dziesmas. Savukārt Vaboles muižas 

parkā iepretim muzeja kulinārā 
mantojuma telpai varēja aplūkot 
ekspresizstādi “Zeida skareņa”.

Anna Lazdāne pastāstīja, 
ka šogad Latgales kultūras 
programmas 2022 atbalstu saņēmis 
projekts “Latgales virtuves garša”, 
kas paredz celt saulītē Latgales 
kulināro mantojumu, uzrunājot 

vietējās Latgales saimnieces. 
“Pamatbāze mums jau ir, esam 
vākušas senās fotogrāfijas par 
galda kultūru, ēdienu receptēm, 
apzinātas vietējās saimnieces. 
Pamazām dzima doma organizēt 
meistardarbnīcas, iesaistot 
saimnieces no visas Latgales,” 
saka Anna. Pirmo saimnieču 

rosīšanos varēja vērot jau muzeju 
nakts pasākumā. Īsi pirms Jāņiem 
Vabolē viesosies pavārs Haralds 
Saušs, kurš demonstrēs savu 
pavārmākslu, uzrunāta Aglonas 
saimniece Vija Kudiņa un šova 
“Īstā latvju saimniece” uzvarētāja, 
krāslaviete Ilze Stabulniece. 
Līdz rudenim tiks apzinātas un 

uzrunātas arī citas saimnieces, kuru 
veikums tiks dokumentēts, veidojot 
lielas planšetes. Projekts noslēgsies 
pirms 18. novembra svētkiem 
ar izstādes atklāšanu un fināla 
meistardarbnīcu. 

Teksts, foto: Inese Minova

aUGŠDaUGaVaS 
NOVaDa SKOLĒNI 

aTKaL SaTIKĀS DEJĀ 
UN DZIESMĀ

Pēc teju divu gadu pārtraukuma 
11. un 12. maijā Augšdaugavas 
novada skolu audzēkņi atkal 
visi satikās dejā un dziesmā, lai 
ievingrinātu balsis un deju soli, 
gaidot kārtējos skolēnu dziesmu un 
deju svētkus. 

11. maijā Sventē norisinājās 
Augšdaugavas novada izglītības 
iestāžu bērnu un jauniešu tautas 
deju kolektīvu pasākums “Spēlēju 
un dancoju”.

Uz skatuves deju solī griezās 
vairāku skolu kolektīvi – Lāču 
pamatskolas 1.-2. un 4.-8. klašu 
deju kolektīvi (vadītāja Iveta 
Meškovska), Kalupes pamatskolas 
3.-4.klašu deju kolektīvs “Kalupīte” 
(vadītāja Inese Sauša), Naujenes 
pamatskolas 1.-2. klašu deju 
kolektīvs “Mazās skudriņas” un 3.-
4. klašu deju kolektīvs “Skudriņas” 
(vadītāja Inese Vīča), Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas 1.-2. un 3.-4. klašu deju 
kolektīvs “Ance” (vadītāja Mairita 
Rimoviča), Vaboles vidusskolas 1.-
4. klašu deju kolektīvs “Kukainīši” 
un 5.-7. klašu deju kolektīvs 
(vadītāja Ināra Podniece). Debiju 
piedzīvoja Sventes vidusskolas 
1.-3. un 3.-6. klašu deju kolektīvs 
“Ezerzvaniņi” (vadītāja Olga 
Goršantova), kas izveidots tikai 
šogad un pirmo reizi kāpa uz lielās 

skatuves. 
Pasākumā muzicēja 

Sventes vidusskolas kolektīvi - 
instrumentālais ansamblis “Con 
Brio”, popgrupas “Pozitīvs” un 
“Presto”, 1.-5. klašu kori (vadītāja 
Nataļja Ogurcova).

Koncertam sekoja radošās 
darbnīcas, kuras rīkoja Sventes 

vidusskolas vizuālās mākslas 
pulciņa, mājturības pulciņa 
“Varavīksne” un floristikas pulciņa 
skolotāji. Skolēni aktīvi piedalījās 
arī sporta spēlēs, kā arī ar lielu 
interesi vēroja Sventes vidusskolas 
realizācijas vietas "Medumi" 
marionešu teātra priekšnesumu.

Jauniešiem tā bija lieliska 

pieredze. Acīs bija redzams gan 
satraukums, gan prieks, turklāt 
dejošana attīsta un trenē gan 
ķermeni, gan prātu, māca sadarbību, 
iecietību un kopā būšanas prieku.

12. maijā Augšdaugavas 
novada Kultūras centrā “Vārpa” 
norisinājās Augšdaugavas novada 
Bērnu un jauniešu vokālo 
ansambļu sadziedāšanās “saBalsis”. 
Koncertā savas balsis izlocīja 
Špoģu vidusskolas 1. klases 
vokālais ansamblis (vad. Guna 
Pētersone), Naujenes pamatskolas 
vokālais ansamblis “Ķipariņi” (vad. 
Inna Kralika), Lāču pamatskolas 
vokālais ansamblis (vad. 
Anastasija Lukašenoka), Randenes 
pamatskolas vokālais ansamblis 
“Avotiņš” (vad. Larisa Sauleviča), 
Salienas vidusskolas vokālais 
ansamblis (vad. Oksana Klimanska) 
un Naujenes pamatskolas vokālais 
ansamblis “Spurgaliņas” (vad. Inna 
Kralika). 

Turpinājumā izskanēja 
Augšdaugavas novada izglītības 
iestāžu koru dziedāšanas svētki 
“Tauriņu balsis”. Uz skatuves 
kāpa Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
1.-4. klašu koris (vad. Daiga 
Martinsone), Lāču pamatskolas 
1.-4. klašu koris (vad. Anastasija 
Lukašenoka), Sventes vidusskolas 
1.-4. klašu koris (vad. Nataļja 
Ogurcova), Špoģu vidusskolas 1.-4. 
klašu koris (vad. Guna Pētersone), 
Salienas vidusskolas 1.-5. klašu 
koris (vad. Oksana Klimanska), 

Zemgales vidusskolas 1.-4. klašu 
koris (vad. Jeļena Andrejeva), 
Laucesas pamatskolas 2.-5. klašu 
koris (vad. Maruta Kuzmina), 
Bebrenes vispārizglītojošās un 
profesionālās vidusskolas 1.-5. 
klašu koris “Dadzīši” (vad. Rita 
Kalvāne), Naujenes pamatskolas 
1.-5. klašu koris (vad. Inna Kralika) 
un Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.-9. 
klašu koris (vad. Anita Meikšāne).  

Deju kolektīvi, vokālie 
ansambļi un kori saņēma Valsts 
Izglītības satura centra Pateicības, 
savukārt deju kolektīvu sniegums 
sporta spēlēs tika novērtēts ar 
godalgotām vietām. 1. vietu ieguva 
Vaboles vidusskolas 5.-7.klašu 
deju kolektīvs, 2. vietu - Kalupes 
pamatskolas 1.-4. klašu deju 
kolektīvs “Kalupīte”, bet 3. vietu 
- Lāču pamatskolas 4.-8. klašu deju 
kolektīvs.

Augšdaugavas novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldes 
vadītāja Janita Zarakovska pateicās 
gan dejotājiem, gan dziedātajiem 
par viņu drosmi kāpt uz skatuves 
un vēlēja neapstāties pie sasniegtā, 
bet pilnveidoties un turpināt izkopt 
mūsu tautas deju un dziesmu 
tradīcijas.  

Pasākumus rīkoja Augšdaugavas 
novada pašvaldības Izglītības 
pārvalde sadarbībā ar Valsts 
izglītības satura centru.

Teksts, foto: Inese Minova
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■ paŠVaLDĪBa

SVĒTKOS 
paŠVaLDĪBa paTEICĀS 

NOVaDa IEDZĪVOTĀJIEM

3. maijā notika Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienai 
veltīta svinīga pieņemšana pie Augšdaugavas 
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
Arvīda Kucina.

Valsts svētku priekšvakarā izskanēja 
Latvijas valsts himna un daudz pateicības 
vārdu. 4. maijs ir Latvijas otrā dzimšanas 
diena, ko mēs svinam kā Baltā galdauta 
svētkus. Pēdējie divi gadi bijuši liels 
pārbaudījumu laiks. Covid pandēmija mums 
ir mācījusi dzīvot un strādāt citādāk, bet 
Ukrainas traģiskie notikumi liek apzināties 
savas zemes brīvības trauslumu un 
nepieciešamību to sargāt vēl jo vairāk. Taču 
mēs varam būt laimīgi, ka esam brīvi un 
spējam brīvi paust savus uzskatus.

“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. Paldies, ka esat daļa no Augšdaugavas 
novada un Latvijas,” vēl Augšdaugavas 
novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins.

Šajā dienā pašvaldība vēlējās pateikties 
tiem novada iedzīvotājiem, kuri ar savu darbu 
un sirdi veido Augšdaugavas novada gaišo 
starojumu. 

Atzinības un pateicības raksti tika pasniegti 
sešās nozarēs: Medicīna, Izglītība, Lauku 
attīstība un uzņēmējdarbība, Pašvaldība, 
Kultūra un Sabiedrības līdzdalība.  

Augšdaugavas novada pašvaldības 
Atzinības rakstu saņēma:

•	Dr. habil. ģeogr., profesore, ainavu 
eksperte Aija Melluma par nozīmīgu 
ieguldījumu aizsargājamā ainavu apvidus 
“Augšdaugava”, dabas parka “Daugavas 
loki” un Slutišķu sādžas dabas un 
kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē 
un saglabāšanas risinājumu izstrādē, 
vairojot novada zinātnisko, saimniecisko, 
izglītojošo un estētisko vērtību.

•	Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 
direktors Andrejs Repins par prasmīgu 
skolas pedagoģiskā kolektīva vadīšanu un 
radošu ieguldījumu Augšdaugavas novada 
kultūrvides attīstībā. 

•	Latvijas biškopju biedrības Daugavpils 
biroja vadītāja, Zemnieku saimniecības 
“Līdumi” īpašniece Gunta Some 
par nozīmīgu ieguldījumu biškopības 
nozares attīstībā, Augšdaugavas novada 
popularizēšanu un aktīvu darbību 
sabiedrības labā.

•	Zemnieku saimniecības “Apīņi” īpašnieks  
Mārtiņš Bogušs par  veiksmīgu projektu 
finansējumu piesaisti mūsdienīgas un 
inovatīvas lauksaimniecības veidošanai 
un ieguldījumu Augšdaugavas novada 
uzņēmējdarbības stiprināšanā.

•	Zemnieku saimniecības “Laimes” 
īpašniece Ineta Timšāne par neatlaidīgu 
darbu un inovatīvu pieeju saimniecības 
attīstībā un ieguldījumu Augšdaugavas 
novada uzņēmējdarbības stiprināšanā

•	Augšdaugavas novada bāriņtiesas locekle 
Jeļena Gavrilova par profesionālu 
un rūpīgu darbu novada bērnu un 
ģimeņu tiesiskās aizsardzības sistēmas 
nostiprināšanā un aktīvu līdzdalību 
sabiedriskajā dzīvē.

•	Augšdaugavas novada pašvaldības 
centrālās administrācijas Izglītības 
pārvaldes metodiķe Inese Zuģicka par 

nozīmīgu ieguldījumu skolēnu interešu 
izglītībā, kultūrvēsturisko tradīciju 
saglabāšanā un XI Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju svētku organizēšanā. 

•	Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra 
Ūbele par prasmīgu un mērķtiecīgu 
darba kolektīva vadīšanu un nozīmīgu 
ieguldījumu Kalupes pagasta teritorijas 
attīstībā un iedzīvotāju labklājības 
paaugstināšanā. 

•	Kalupes pamatskolas direktora 
vietniece un matemātikas skolotāja 
Tatjana Romanceviča par godprātīgu 
un profesionālu mācību procesa 
organizēšanu, mūsdienīgu un inovatīvu 
pieeju skolēnu izglītošanā un audzināšanā.

•	Bebrenes pagasta senioru padomes 
“Sidrabrasa” kolektīvs (vadītāja Lorija 
Kaminska) par radošu ieguldījumu 
Bebrenes pagasta sabiedriskās dzīves 
dažādošanā un aktīvu līdzdalību 
Augšdaugavas novada pasākumos.

•	Medumu pagasta iedzīvotājs Visvaldis 
Ločs par nozīmīgu ieguldījumu 
Medumu pagasta teritorijas attīstībā un 
labiekārtošanā un iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes paaugstināšanā.

•	 Jāņa, Raimonda un Jura Stikānu ģimene 
par entuziasmu un sirdsdegsmi dzimtā 
Medumu pagasta vēstures pētniecībā un 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā 
nākamajām paaudzēm.

•	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
otolaringoloģe Renāta Klagiša par 
godprātīgu un augsti profesionālu 
darbu medicīnas nozarē un nozīmīgu 
ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē.

•	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
otolaringoloģe Jūlija Starinska par 
godprātīgu un augsti profesionālu 
darbu medicīnas nozarē un nozīmīgu 
ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē.

•	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
rezidente Jeļena Grigorjeva par 
godprātīgu un augsti profesionālu 
darbu medicīnas nozarē un nozīmīgu 
ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē.

•	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
valdes loceklis Grigorijs Semjonovs 
par profesionālu un mērķtiecīgu darba 
kolektīva vadīšanu, nozīmīgu ieguldījumu 
medicīnas iestādes attīstībā un Latgales 
reģiona iedzīvotāju veselības aprūpē. 

•	Augšdaugavas novada pašvaldības 
centrālas administrācijas saimniecības 
pārzinis  Aleksandrs Fedorovičs 
par ilggadēju un priekšzīmīgu amata 
pienākumu pildīšanu un prasmīgu 
saimnieciskā darba nodrošināšanu.

Augšdaugavas novada pašvaldības 
Pateicības rakstus saņēma:

•	Augšdaugavas novada sporta skolas 
audzēkne, Latvijas izlases kandidāte 
Alberta Zeltiņa par augstiem 
sasniegumiem vieglatlētikas, peldēšanas 
un jāšanas sporta sacensībās. 

•	Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 
direktora vietniece mācību darbā mūzikas 
programmās, skolotāja Vija Petrova 
par augstu pedagoģisko meistarību 
un audzēkņu sasniegumiem valsts un 
starptautiskajos mūzikas konkursos. 

•	Piemājas saimniecības “Spēkavoti” 
īpašniece Inese Krasmane par uzņēmību 
saimniecības attīstībā un inovatīvu pieeju 
ķiploku audzēšanā un pārstrādē. 

•	Zemnieku saimniecības “Dzintari” 
īpašnieks Genādijs Gorkins par uzņēmību 
lauksaimniecības attīstībā, sniegto atbalstu 
pašvaldības infrastruktūras uzturēšanā un 
aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē. 

•	SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” lopkopības konsultante 
Anita Miltiņa par augstu profesionālo 
prasmi un aktīvu darbību Augšdaugavas 
novada lauku uzņēmējdarbības attīstībā.  

•	SIA “H&H” valdes locekle Inga 
Čazova par nozīmīgu ieguldījumu 
uzņēmējdarbības attīstībā, veiksmīgu 
finansējuma piesaisti projektu īstenošanai 
un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē. 

•	Zemnieku saimniecības “Krāces” 
īpašnieks Lauris Bukeiks par uzņēmību 
un rūpīgu pieeju saimniecības attīstībai 
Augšdaugavas novadā. 

•	Zemnieku saimniecības “Salenāji” 
īpašnieks Kristaps Averjanovs par 
uzņēmību un daudzpusīgu pieeju 
saimniecības attīstībā. 

•	Nīcgales pagasta pārvaldes galvenā 
grāmatvede Ļubova Vērdiņa par 
ilggadēju, godprātīgu un profesionālu 
darba pienākumu veikšanu. 

•	Augšdaugavas novada pašvaldības 
centrālās administrācijas Attīstības 
pārvaldes projektu vadītāja Juta Valaine 
par godprātīgu darbu un nozīmīgu 
ieguldījumu Augšdaugavas novada 
iedzīvotāju labā. 

•	Biķernieku pamatskolas skolotāja 
Nadežda Petroviča par ilggadēju, 
atbildīgu un profesionālu darbu  skolēnu 
izglītošanā un audzināšanā.

•	Naujenes pamatskolas skolotāja Aiva 
Linde par radošumu un profesionalitāti 
darbā ar skolēniem, ieguldījumu jaunās 
paaudzes izglītošanā un audzināšanā. 

•	Sociālā dienesta sociālā darbiniece Jeļena 
Kokina par godprātīgu un profesionālu 

darbu novada iedzīvotāju sociālās 
labklājības nodrošināšanā un sociālā darba 
pilnveidošanā. 

•	 I. Ņesterova doktorāta feldšere Anna 
Kostenko par godprātīgu darbu, iejūtību 
un atsaucību pret pacientiem un darba 
kolēģiem. 

•	Maļinovas pagasta iedzīvotāja Zoja 
Jabločkina par ieguldījumu Maļinovas 
Svētā Pravieša Elijas pareizticīgo baznīcas 
uzturēšanā un labiekārtošanā. 

•	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
intensīvās terapijas daļas vecākā medicīnas 
māsa Evita Grāvele par godprātīgu un 
augsti profesionālu darbu iedzīvotāju 
veselības aprūpē, sapratni un atsaucību 
pret pacientiem un darba kolēģiem.

•	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
infekciju nodaļas vecākā medicīnas māsa 
Ludmila Ukrainceva par godprātīgu 
un augsti profesionālu darbu iedzīvotāju 
veselības aprūpē, sapratni un atsaucību 
pret pacientiem un darba kolēģiem.

•	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
terapijas nodaļas vecākā medicīnas māsa 
Kristīne Agafonova par godprātīgu un 
augsti profesionālu darbu iedzīvotāju 
veselības aprūpē, sapratni un atsaucību 
pret pacientiem un darba kolēģiem.

•	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Plaušu slimību un tuberkulozes centra 
veselības veicināšanas koordinētāja, 
galvenā ārsta vietniece administratīvos 
jautājumos Tatjana Babuškina par 
godprātīgu un augsti profesionālu 
darbu medicīnas nozarē un nozīmīgu 
ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē. 

•	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs, ēku 
būvtehniķis Vladimirs Narovskis 
par godprātīgu un profesionālu darbu, 
nodrošinot nepārtrauktu slimnīcas 
infrastruktūras labiekārtošanu un 
pielāgošanu. 

•	SIA “Orkla Latvija” Laimas labdarības 
namiņš par veiksmīgi noorganizēto 
Ziemassvētku labdarības akciju un 
sabiedrības iesaistīšanu, piepildot 
Augšdaugavas novada bērnu sapņus un 
vairojot bērnu prieku. 
Pasākumu ar savu uzstāšanos kuplināja 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, Naujenes 
Mūzikas un mākslas skolas un Ilūkstes 
Mūzikas un mākslas skolas pedagogi un 
audzēkņi. 

Teksts un foto: Inese Minova
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KULTŪRa  ■
aTKLĀTa 

RESTaURĒTĀS 
VECTICĪBNIEKU SĒTaS 
EKSpOZĪCIJa “UpĀNI”

14. maijā Naujenes pagasta 
Slutišķos norisinājās restaurētās 
vecticībnieku sētas ekspozīcijas 
“Upāni” atklāšana. Setā ir iekārtotas 
trīs Naujenes Novadpētniecības 
muzeja ekspozīcijas, kuras tapušas 
Kultūras ministrijas pārziņā esošā 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
līdzfinansētā projekta “Rīteiropas 
vērtības” ietvaros. Projekta mērķis  
ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu 
Latgalē ar augstu simbolisko vērtību 
un devumu vietējās, nacionālās un 
eiropeiskās identitātes stiprināšanai. 

Sētas iesvētīšana
Jau izsenis vecticībnieki ievēroja 

svarīgu tradīciju – iesvētīt jaunu 
dzīvokli. Viņi uzskata, ka bez 
Dievpalīga un Dieva svētības nav 
iespējams paveikt neko svarīgu 
un vērtīgu, ne sētā, ne paša dzīvē. 
Arī šoreiz tradīcija tika ievērota. 
Ēku ar vīraku, krustu un lūgšanām 
iesvētīja 1. Daugavpils Jaunbūves 
vecticībnieku kopienas garīgie tēvi 
Domentiāns Žilko un Georgijs 
Zamarajevs ar palīgiem. 

“Jebkurš darbs tiek iesākts ar 
lūgšanu. Lūgsim Dieva palīdzību 
visos iesākumos. Šodien tika 
sasniegta noteikta robeža, kad 
mēs atklājam atjaunoto māju ar 
ekspozīciju. Lūgsimies arī par to, 
lai šī vieta Slutišķos attīstās arvien 
tālāk,” ievadrunā teic D. Žilko. 
Viņš arī pateicās Augšdaugavas 
novadam par pozitīvo un 
pretimnākošo attieksmi pret 
vecticībniekiem. “Pateicoties tanī 
skaitā Naujenes Novadpētniecības 
muzeja darbiniekiem tiek saglabāts 
svarīgais mantojums, un ikviens 
var iepazīt to, kā kādreiz izskatījās 
vecticībnieku sādžas un ikdiena.” 

Vecticībnieku kopienas pārstāvji 
uzdāvināja muzejam vērtīgus 
eksponātus – senu vīraka tribuli, kā 
arī psalmu grāmatu, kura, kā atzīst 
Georgijs Zamarajevs ir vērtīgākā 
lieta vecticībnieku mājās. Pēc viņa 
vārdiem, senos laikos mājās varēja 
nebūt nevienas citas grāmatas, bet 
psalmu grāmatai bija jābūt vienmēr: 
“Kad mēs lūdzam Dievu – mēs 
runājam ar viņu, bet, kad lasām 
svētās grāmatas  - Dievs runā ar 
mums.”

HES celtniecības laikā
Pirmo reizi  plašākai sabiedrībai 

Slutišķu sādžas vārds izskanēja 
1986. gadā, kad vienā no 
skaistākajām Daugavas senlejas 
vietām pie Slutišķiem – noritēja 
Daugavpils HES celtniecības darbi. 

Redzot, kā tiek forsēta HES 
būvniecība, izraktas Augšdaugavas 
kapsētas, žurnālists Dainis Īvāns 
1986. gadā laikrakstā „Literatūra 
un Māksla” publicēja rakstu „Par 
Daugavas likteni domājot”, kas 
izraisīja plašu rezonansi sabiedrībā 
un aizsāka cīņu pret Daugavpils 
HES celtniecību. 

Toreiz, iesaistoties protesta 
akcijā, kopējiem spēkiem izdevās 
nosargāt Daugavas ieleju un tās 

tuvumā esošo Slutišķu sādžu, radot 
platformu Tautas frontes darbībai 
un Latvijas neatkarībai.                     

Dainim Īvānam pietika drosmes 
un uzņēmības spert pirmo soli, lai 
mēs šodien varētu stāvēt “Upānu” 
sētas pagalmā un noraudzīties uz 
ēku, kura toreiz tika paglābta no 
iznīcības, bet tagad piedzīvo savu 
atdzimšanu.       

Projekta realizācija gadu 
garumā

Projekta ieviešanu dzīvē īstenoja 
Kultūras ministrija sadarbībā ar 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju, un Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekciju. “Gods un lepnums 
būt šeit un prieks redzēt rezultātu. 
Kultūras ministrijas programmas 
ietvaros par 68 miljoniem 68 
objekti visā Latvijā. Protams, katrs 
no tiem ir īpašs un ar savu stāstu, 
bet nenoliedzami, ka, iebraucot 
“Daugavas lokos” un Slutišķu 
sādžā mēs sajūtam kaut ko pavisam 
īpašu,” skaidro Kultūras ministrijas 
ES fondu departamenta Finanšu 
instrumentu attīstības nodaļas 

vadītāja Linda Krūmiņa. No 
vienas puses ir objekti, kas sniedz 
vērienības sajūtu, bet ir arī objekti, 
kas vairāk skar kopienu identitāti. 
L. Krūmiņa piebilst, ka, jo īpaši 
šodienas kontekstā, projekts 
“Rīteiropas vērtības” liek mums 
aizdomāties par draudzīgu un 
cieņpilnu līdzāspastāvēšanu, kā arī 
kultūras mantojuma saglabāšanu. 

“Nonākt līdz redzamajam 
rezultātam nemaz nebija tik 
vienkārši,” rezumē Augšdaugavas 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Arvīds Kucins. 
Kādreiz dome bija izpirkusi Slutišķu 
sādžas ēku, kura bija dramatiskajā 
stāvoklī. Radās aizdomas par to, vai 
vispār šo ēku ir iespējams paglābt. 
“Cerams, ka šī ēka nostāvēs vēl ilgas 
desmitgades. Skaidrs, ka muzejam 
tas sagādās papildus pūles, jo ēkas 
vienmēr jāuztur tehniskā kārtībā.” 

Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne atzīmēja, ka restaurācijas 
procesā sadarbība notika ar 
daudziem ekspertiem, galvenokārt 
ar arhitektu un restaurācijas 
vecmeistaru Pēteri Blūmu, kas 

veica izpēti un izteica vairākus 
padomus mājas atjaunošanā. Viņš 
bija inventarizējis katru baļķi un 
spēja pārliecināt, ka tikai daži no 
tiem ir nomaināmi, bet pārējos 
ir jārestaurē. Jumts, savukārt, 
tika nomainīts pilnībā, jo tas bija 
ļoti sliktā stāvoklī. “Arhitekte 
Ināra Caunīte, kas ir fanātiska 
mantojuma cienītāja un izpratēja, 
palīdzēja uzraudzīt stingrās 
restaurācijas prasības, jo mūsu 
misija un mērķis bija parādīt, kas 
patiesībā ir vecticībnieku kultūra,” 
teic I. Mukāne. Viņa atzīmēja ne 
tikai vecticībnieku stipro ticību 
un pārliecību, bet arī darba 
tikumu, amatniecības prasmes, 
pieticība, jo ierobežoto resursu dēļ, 
ģimenes dzīvoja ārkārtīgi šauros 
apstākļos. Samērā nelielajās mājās 
dzīvoja, izdzīvoja, saimniekoja un 
lūdza Dievu ļoti lielas ģimenes. 
Šodien varam tikai apbrīnot, kā 
vecticībnieki spēja to paveikt, tādos 
mazajos zemes pleķīšos. 

Pateicības vārdi par ieguldīto 
darbu tika veltīti arī bijušai 
pašvaldības darbiniecei Vasilisai 
Pudovkinai, kura savulaik norādīja 
tieši uz šo māju, kā arī veica dažādus 
smagus birokrātiskus darbus, lai 
īpašums nonāktu pašvaldības 
pārvaldībā.  

Valsts zemes dienesta Latgales 
pārvaldes vadītājas Irinas Lines 
vecvecāki bija Naujenes pagasta 
vecticībnieki. Viņiem piederēja 
saimniecība un bija daudz bērnu. 
Irina stāsta, ka vecmammai vispār 
nebija izglītības, ne vienas klases, 
toties viņa bija izcila lauku šuvēja, 
pie kuras vērsās daudzi “klienti”. 
Labas attiecības uzturēja starp 
dažādām tautām, jo blakus dzīvoja 
gan latgaļi, gan romi, gan ebreji: 
“Mūsdienās mēs varētu no viņiem 
pamācīties,” teic Irina. Pasākumā 
atklāšanā viņa muzejam uzdāvināja 
vecmammas šūto dvieli, vectēva 
kreklu un ikoniņas – ap gadsimtu 
vecas lietas, kuras brīnumainā kārtā 
saglabājās pēc ugunsgrēka, un 
tagad papildinās muzeja kolekciju. 

Trīs ekspozīcijas     
Sētas “Upāni” ekspozīciju 

dizainu ir veidojis dizaina birojs 
H2E, kurš ar savu darbību ir 
plaši pazīstams arī ārpus Latvijas. 
Ekspozīciju satura atslēgas vārdi 
ir “noslēgtība”, “skarbums”, 
“pašizolācija”. Katrā no 3 
ekspozīcijām ir definēta sava 
atmosfēra, kas palīdz izprast 
noslēgto vecticībnieku kultūru. 
Sadzīviskie un garīgie aspekti 
savijās vienā. Sētas ikdienas dzīve 
ir atspoguļota 3 varoņu – Isaja, 
Feodosijas un ģimenes mīluļa jēriņa 
Astītes stāstos.    

Izveidoto ekspozīciju 
mērķis ir parādīt tautas koka 
būvniecības prasmes, iepazīstināt 
ar vecticībnieku nemateriālo un 
materiālo kultūras mantojumu, 
ievērojamiem novadniekiem 
un dzimtu stāstiem, kā arī radīt 
apmeklētājiem iespēju aktīvi 
līdzdarboties. 

Restaurētajā mājā ir iekārtota 
ekspozīcija “Lūgšanu istaba”, 
kura atspoguļo 20. gs. sākuma 
vecticībnieku dzīvojamās istabas 

interjeru – “Sarkano stūri”, kurā 
apskatāmi reliģiskā kulta un sadzīves 
priekšmeti, “Melno” jeb ķēķa kaktu 
ar krievu krāsni, plīti un virtuvē 
izmantojamiem priekšmetiem. 
Telpas centra ir saimes galds un 
lauku sētas interjera priekšmeti. 
20. gs. sākumā šajā mājā dzīvoja 
Isaja un Feodosijas Jermolajevu 
ģimene, un viņu 5 bērni. Istabā 
saimnieki svētdienās aicināja 
sādžas iedzīvotājus, visbiežāk  
gados vecus, slimus cilvēkus, arī 
bērnus, kuriem bija grūtības nokļūt 
līdz attālajam dievnamam uz 
kopējām lūgšanām. No šejienes arī 
ekspozīcijas nosaukums “Lūgšanu 
istaba”.

Restaurētajā šķūnī ir izveidota 
ekspozīcija „Galdnieka amats 
Latgalē 20. gadsimta 1. 
pusē”. Ekspozīcija iekārtota kā 
mājas saimnieka Isaja darbnīca, 
kura  iepazīstina ar galdnieka 
amata prasmēm, izmantotajiem 
darbarīkiem, parāda kokapstrādes 
procesu, galdnieka radītos sadzīves 
priekšmetus un būvdetaļas. Katrs 
var pamēģināt radoši darboties 
ar logu būvdetaļām, vienlaikus 
klausoties Isaja stāstu par galdnieka 
ikdienu. Atjaunotajā kūts ēkā ir 
iekārtota ekspozīcija “Lopkopība 
Latgalē 20. gs. 1. pusē”, kuras 
iepazīstina ar lopkopības īpatnībām 
un izmantotajiem darbarīkiem. 
Centrālo vēstījumu veido 19. 
gs. beigu – 20. gs. 1. puses kūts 
iekārtojums ar tai raksturīgo  
plānojumu. Kūts atmosfēru  un sētā 
valdošo noskaņu raksturo ģimenes 
mīluļa jēriņa Astītes stāstījums.

Mūsdienās Slutišķi ir Īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas 
“Augšdaugava” sastāvdaļa. 
Teritorija ir  iekļauta UNESCO 
Latvijas nacionālajā sarakstā. 
Projekts “Rīteiropas vērtības” 
pavēra Augšdaugavas novada 
pašvaldībai iespēju uzsākt 
“Vecticībnieku kultūras mantojuma 
centra” veidošanu.

Pasākuma laikā viesus ar 
dziedājumiem priecēja Naujenes 
Kultūras centra slāvu tradīciju 
ansamblis “Radenie”.

Projekta “Rīteiropas vērtības” 
vadošais partneris ir Daugavpils 
pilsētas dome un sadarbības 
partneri – Augšdaugavas novada 
pašvaldība, Krāslavas novada 
dome, Ludzas novada pašvaldība, 
Preiļu novada dome. 

Projekta mērķis ir saglabāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu Latgalē ar augstu 
simbolisko vērtību un devumu 
vietējās, nacionālās un eiropeiskās 
identitātes stiprināšanai, kā arī 
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus 
ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes 
veicināšanai reģionā. Kopumā 
tiks atjaunoti seši valsts nozīmes 
kultūras pieminekļi Latgalē. 

Kopējā līguma summa 7 159 
258,03 eiro, tai skaitā ERAF 
līdzfinansējums 4 953 471,29 eiro. 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
daļa projektā ir 500 000 eiro. 
Projekta īstenošanas termiņš – 
2022. gada 17. septembris.

Teksts un foto: Dainis Bitiņš
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■ KULTŪRa

ĢIMENES MUZEJĀ 
BRĀĻI apKOpO 

MEDUMU paGaSTa 
VĒSTURISKĀS 

LIECĪBaS

Pirmā pasaules kara laikā 
Latvijas un Lietuvas teritorijā 
vairākus gadus atradās frontes 
„Dzīvības un Nāves” līnija. 
Tās abās pusēs tika būvēta 
sarežģīta nocietinājumu sistēma 
ar ierakumiem, tranšejām un 
bunkuriem. Tūkstošiem karavīru te 
cīnījās un krita sīvās kaujās, par ko 
liecina neskaitāmie kritušo karavīru 
apbedījumi. Augšdaugavas novada 
Demenes, Sventes un Medumu 
pagasta mežos līdz mūsdienām 
ir saglabājušies ļoti daudzi vācu 
karavīru veidotie betona bunkuri, 
iespaidīgas lielgabalu un munīcijas 
novietnes, nebeidzamie ierakumu 
līkloči. Savukārt zeme joprojām 
glabā milzum daudz kara laika 
liecību, ko ik pa laikam uziet 
vēstures pētnieki. Viņu vidū ir arī 
brāļi Raimonds un Juris Stikāni, 
kas pirms desmit gadiem nopietni 
aizrāvās ar sava pagasta vēsturi. 
Viņu sētā Medumos izveidots 
neliels muzejs, kur aplūkojama 
ievērības cienīga ekspozīcija gan 
par Pirmo pasaules kara laiku, gan 
vietējo iedzīvotāju ikdienu daudzu 
gadu desmito griezumā. 

Vēsture asinīs
Vedot nelielā ekskursijā, Juris 

atzīst, ka vēsture abiem ar brāli 
Raimondu esot asinīs, jo viņu tēvs 
Jānis Stikāns ir bijušais vēstures 
skolotājs, kurš turklāt teju 30 
gadus bija arī Medumu vidusskolas 
direktors. Arī Raimonds ir 
studējis vēsturi, savukārt Juris ir 
ekonomists. Aizraušanās ar vēsturi 
sākusies pirms gadiem desmit, kad 
brālis nopircis metālmeklētāju. 
Līdz tam Jurim paticis makšķerēt 
un sēņot, bet vēsturisko liecību 
meklēšana izrādījās aizraujošāka, 
tāpēc nopircis šādu iekārtu arī 
sev. Šo gadu laikā izstaigāta 
visa apkārtne un uziets milzīgs 
daudzums dažādu lietu. Juris 
vairāk koncentrējas tieši uz 
Pirmā pasaules kara periodu, 
bet Raimonds izveidojis plašu 
kolekciju, kurā atrodamas arī 
cara laika lietas un sadzīves 
priekšmeti, ko savulaik lietojuši 
vietējie iedzīvotāji. Sākumā atrastā 
mantība krājusies šķūnī, līdz vietas 
aptrūkās. Brāļi izbūvējuši nelielu 
ēku ekspozīcijas ierīkošanai, bet 
arī tajā rūmes kļuvis par maz, 
tāpēc blakus top vēl viena ēka. 
Katram eksponātam savs stāsts

Esošā ekspozīcija nosacīti 
sadalīta divās daļās – vienu veido 
Raimonds, otru Juris. Gan vienā, 
gan otrā ir, ko redzēt. Eksponātus 
Juris nepērk un arī nepārdod. Viss 
ir paša un brāļa atrasts. Ekspozīcijā 
ir dažādi munīcijas pārpalikumi, 
zaldātu ikdienā lietotie priekšmeti. 
Juris aizrautīgi stāsta par saviem 
atradumiem, ar katru no tiem 
saistās kāds īpašs stāsts. Stikla 
vitrīnā redzami vairāki plēsīga 
putna atveidojumi metālā, tas 

ir Prūsijas karalistes ģerbonis, 
kas rotājis daudzu vācu zaldātu 
ķiveres. Retāki ir citu Vācijas 
federālo zemju, piemēram, Saksijas 
ģerboņi, taču Jurim izdevies 
atrast arī tādu. Visi eksponāti jau 
vairāk kā simts gadus atradušies 
zem sūnām vai zemes, daudzus 
skāris laika zobs, taču liela daļa 
par brīnumu labi saglabājusies, 
tostarp kara hospitāļa plākstera 
iepakojums ar visiem uzrakstiem 
un plāksteri. Plauktos liela stikla 
pudelīšu kolekcija. Daudzās kara 
laikā atradušies medikamenti. Juris 
uzgājis odekolona pudeli ar visu 
papīra etiķeti, uz kuras joprojām 
var salasīt “Kölnisch Wasser” 
(“Ķelnes ūdens”), tādu Vācijā 
ražojot līdz mūsu dienām. Greznās 
stikla glāzītes izrādās sinepju un 
džema trauciņi, ko vēlāk zaldāti 
izmantojuši grādīgā saliešanai.  

Jau tolaik vācieši lietojuši uzturā 
Maggi buljona pulveri, kas atradies 
metāla bundžās, bet mūsdienās 
to pazīstam kā buljona kubiciņus. 
Juris stāsta, ka slavenais vācu 
zīmols AEG kara laikā rotājis 
granātas, bet mūsdienās – sadzīves 
tehniku. “Daudzas lietas, kas ir 
manā kolekcijā, cilvēki no meža 
nenes, jo tirgū tām nav vērtības, 
piemēram, šie katliņi,” saka Juris 
un rāda izrūsējušus traukus, 
tostarp kādu metāla bļodiņu ar 
visām kareivja ēdiena paliekām 
– tukšām gliemju čaulām, turpat 
atrasti arī galda piederumi. 

Vietā, kur atradies armijas štābs, 
brālis vienuviet uzgājis ap 500 vācu 
zaldātu žetoniem, kas piederēja 
diviem pulkiem. Starp izrakumiem 
ir arī milzīga gliemežnīca, Juris lēš, 
ka vācu virsnieki to “aizņēmušies” 
kā trofeju no kādas muižas. 

Kādā pamestā mājā viņš uzgājis 
unikālu eksponātu – vācu pasta 
korespondences maisu, kas vēl labi 
saglabājies un nav manīts izsolēs 
internetā. To mājas saimnieki bija 
izmantojuši kā spilvenu. 

No pamestām ēkām brāļi ir 
paglābuši arī pāris senus koka logu 
rāmjus, kas kļuvuši par interesantu 
interjera sastāvdaļu un kalpo 
plauktu vietā. 

Pašam savs bunkurs
Uzejot kādu neparastu 

eksponātu, brāļi meklē informāciju 
par to. Ir gadījies, ka uziets 
šķietams krāms, taču, papētot 
vairāk, izrādās, ka atrastā lieta ir 
pat ļoti unikāla. Diemžēl daudzas 
tamlīdzīgas lietas cilvēki savulaik 
nav saglabājuši. Juris atzīst, ka 
Pirmais pasaules karš vietējā 
mērogā ir maz pētīts, viņaprāt, 
tas būtu plašs izpētes lauciņš 
Daugavpils Universitātes vēstures 
studentiem. Pašam nodarboties 
ar nopietnu izpētes darbu 
pagaidām trūkst laika. Juris meklē 
dažādus informācijas avotus, pērk 
grāmatas internetā, tostarp vācu 
valodā un senā krievu valodas 
rokrakstā. Viņam veidojas arī plaša 
vēsturisku fotogrāfiju kolekcija. 
Arī tās viņš meklē un iegādājas 
izsolēs internetā. Ne visu izdodas 
iegādāties, jo daudzas fotogrāfijas 
un grāmatas tiek pārdotas par 

nereāli augstām cenām, taču Jurim 
izdevies iekrāt ļoti retas fotogrāfijas 
par Medumu apkārtnes vēsturi, 
kādas nav nekur citur atrodamas. 
To vidū arī Ēģiptes baznīcas foto, 
kas tapis Pirmā pasaules kara laikā. 
Atsevišķi Juris veido kolekciju 
ar Ilūkstes un tās apkaimes 
vēsturiskām fotogrāfijām, ir arī 
daudz fotogrāfiju ar Daugavpils 
vēsturiskiem skatiem.    

Pirmā Pasaules kara laikā 
Vācijas armija izveidoja unikālu 
nocietinājumu sistēmu, kas ir 
saglabājusies jau vairāk nekā simts 
gadus. Kādā grāmatā Juris atradis 
informāciju par bunkuriem, to 
būvēšanu un dzīvi tajos. Demenē 
uz Jura vecvecāku zemes atrodas 
viens no Pirmā pasaules kara 
bunkuriem. Praktiski uz tā virsū 
savulaik uzcelta dzīvojamā māja.   
Pagaidām laika trūkuma dēļ nav 
izdevies šo bunkuru sakārtot, taču 
esot doma ar laiku to izmantot. 
Divi betona bluķi, kas savulaik 
izmantoti bunkura būvniecībā, 
pašlaik kalpo ka pakāpieni pie 
muzeja.   

Cer uz sadarbību 
Pirmā pasaules kara tēma 

interesē ne tikai Stikānu saimi. 
Medumu pamatskolas vēstures 
skolotāja Miropija Petkune skolā 
izveidojusi četras ekspozīciju zāles, 
kurās apkopotas dažādas senlietas, 
tostarp no Pirmā pasaules kara. 
2015. gadā Augšdaugavas novada 
pašvaldības iestāde “TAKA” 
izveidoja tūrisma maršrutu “Pa 
Pirmā Pasaules kara bunkuriem”, 
bet pērn kopā ar Zarasu tūrisma 
un informācijas centru uzsāka 
projektu “Pirmā pasaules kara 
mantojuma tūrisma maršruta 
un ekspozīcijas izveide ar mērķi 
piesaistīt apmeklētājus pierobežas 
zonā”, veidojot Medumos nelielu 
muzeju. Juris cer uz sadarbību ar 
topošo muzeju, kura potenciālie 
apmeklētāji varētu pie viena doties 
aplūkot arī Stikānu saimes plašo 
ekspozīciju.

“Es domāju, ka, uzbūvējot 
muzeju, te viss notiks citā līmenī. 
Ceru, ka te nebūs tikai ekspozīcija 
vien, bet būs kāds speciālists, 
kas veiks izpēti un rūpēsies 
arī par karavīru vietējo kapu 
sakopšanu,” saka Juris un atzīst, 
ka ir nepieciešams ļoti spēcīgs 
mārketings, lai piesaistītu aktīvu 
tūristu plūsmu un ieinteresētu 
cilvēkus doties uz Medumiem 
izzināt Pirmā pasaules kara 
notikumus.    

***
Šogad 4. maija svētkos Jāņa, 

Raimonda un Jura Stikānu ģimenei 
piešķirts Augšdaugavas novada 
pašvaldības Atzinības raksts 
par entuziasmu un sirdsdegsmi 
dzimtā Medumu pagasta vēstures 
pētniecībā un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā nākamajām 
paaudzēm.

Teksts, foto: Inese Minova
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JaUNaTNE   ■
JaUNIEŠI 

ĢENERĒJa IDEJaS 
paR VIDES TĒMU

Lai veicinātu jauniešu radošo 
domāšanu, ideju ģenerēšanas 
spēju, pilnveidotu prezentācijas un 
komunikācijas prasmes, kritisko 
domāšanu, kā arī veicinātu jauniešu 
līdzdalību sabiedrībai svarīgu 
jautājumu risināšanā, biedrība 
“Dienvidlatgales NVO atbalsta 
centrs” sadarbībā ar Eiropas 
Komisijas pārstāvniecību Latvijā, 
Daugavpils Vienības pamatskolu 
un Latgales plānošanas reģionu 
rīkoja piecu pasākumu ciklu 
“Ar Eiropys tvierīni Latgolā” 
(“Ar Eiropas tvērienu Latgalē”). 
Kopumā notika pieci pasākumi par 
dažādām tēmām, kā komunikācija, 
dezinformācijas posts, digitālo 
prasmju nozīme, starptautiskā 
sadarbība, jauniešu nodarbinātība 
un uzņēmējdarbība, Eiropas 
Savienības nākotne. Savukārt 
fi nāla pasākumā “Vide un Eiropas 
zaļais kurss”, kas notika 5. maijā 
Augšdaugavas novada kultūras 
centrā “Vārpa”, tika diskutēts par 
aktuāliem vides jautājumiem.  

Kopumā vērienīgajā diskusiju 
ciklā piedalījās vairāk nekā 400 
Latgales reģiona jaunieši, kuri 
ieguva jaunas zināšanas, prasmes 
ideju ģenerēšanā un prezentēšanā. 
Veiksmīgākie saņēmuši 4000 
eiro savu ideju īstenošanai 
Rugājos, Rēzeknē, Daugavpilī 
un Krāslavā. Diskusijās ir 
piedalījušies 27 eksperti, 62 skolas, 
tostarp Augšdaugavas novada 
skolu komandas. Finālā novadu 
pārstāvēja Špoģu vidusskola.  

Noslēguma pasākumā 
jauniešus uzrunāja Eiropas 
Komisijas pārstāvniecības Latvijā 
vadītāja Zane Petre un LPRAP 
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. 
Savos padomos dalījās Daugavpils 
Universitātes Zinātņu prorektors, 
akadēmiķis Arvīds Barševskis, 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
ģenerāldirektors Andrejs Svilāns, 
EK pārstāvniecības Latvijā 
ekonomikas padomnieks Mārtiņš 
Zemītis, VARAM Valsts sekretāra 
vietnieks vides politikas jautājumos 
Andris Ķēniņš un VARAM Vides 
politikas departamenta direktore 
Rudīte Vesere. 

Uzrunājot jauniešus, EK 
pārstāvniecības Latvijā vadītāja 
Zane Petre atzina, ka pasaule 
strauji urbanizējas, pēc ANO 
prognozēm pilsētas dzīvo ap 55% 
iedzīvotāju, bet līdz 2050. gadam 
šis cipars pieaugs līdz 70%, kas 
būs izaicinājums pilsētām kļūt 
vidēm draudzīgām un domāt par 
jauniem risinājumiem, lai spētu 
sevi apgādam ar atjaunojamiem 
energoresursiem un mazinātu 
ekoloģijas piesārņojumu. Būtiski 
esot iemācīties atkritumus pārvērst 
enerģijā. “Jūs esat šeit, lai domātu, 
kā padarīt vidi komfortablāku 
un veselīgam dzīvesveidam 
draudzīgu.” Viņa uzsvēra, ka 2022. 
gads ir pasludināts par Eiropas 
jaunatnes gadu, tāpēc aicināja 
jauniešus izmantot visas piedāvātās 
iespējas un iesaistīties dažādās 
aktivitātēs.  

Virtuāli klātesošos uzrunāja 
vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Artūrs Toms 
Plešs, kurš aicināja jauniešus 
diskutēt par Latvijas iespējami 
ātrāku pāreju uz zaļāku ekonomiku, 
enerģētisku neatkarību. “Šobrīd 
jau vairāk nekā 6 miljoni pudeļu 
ir nodotas depozīta sistēmā, un 
es ceru, ka ikviens no jums ir 
izmēģinājis šo iespēju, lai palīdzētu 
visai Latvijai soļot zaļāka virzienā.” 

Klātesošie eksperti iezīmēja 
vairākus virzienus, kādos jaunieši 
varētu ģenerēt savas idejas. 
Ekonomikas padomnieks Mārtiņš 
Zemītis uzsvēra, ka zaļais kurss 
ir virzība uz zemākām emisijām. 
Latvijai šajā ziņā izaicinājumu 
netrūkst, viens no tiem ir atkritumu 
apsaimniekošana – atkritumu 
šķirošana un pārstrāde, transports 
un mobilitāte, izvēloties veselībai 
un videi draudzīgu transportu, kā 
arī energoefektivitāte, kurā daudz 
darāmā tieši Latgalē. “Iespējams, 
kāds no jūsu risinājumiem kļūs 
pieprasīts tirgū. Visas lielas idejas ir 
sākušās kā mazas idejas.”   

DU akadēmiķis Arvīds 
Barševskis aicināja jauniešus studēt 
bioloģiju, kam esot liela nākotne 
zaļā kursa kontekstā, jo šādi 
speciālisti būs nepieciešami. Viņš 
uzskata, ka dabas aizsardzība, zaļais 
kurss un tautsaimniecības attīstība 
būs diezgan liels izaicinājums 
tuvākajos gados.    “Ja būs vairāk 
biologu, cilvēku, kas profesionāli 

spēj ģenerēt videi draudzīgas idejas, 
šo izaicinājumu mēs noteikti ātrāk 
pārvarēsim.”

Arī Dabas aizsardzības 
pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs 
Svilāns uzsvēra, ka bioloģijas 
speciālistu pieprasījums būs ļoti 
liels, jo Eiropas plānos ir iezīmēts, 
ka 30% no valsts teritorijas ir jābūt 
īpaši aizsargājamiem, tāpēc būs 
nepieciešams daudz pētniecības. 

VARAM pārstāve Rudīte Vesere 
atzina, ka zaļais kurss nozīmē arī 
jaunas darba vietas, kas būs atkarīgas 
tieši no jauniešu idejām. “Lieliski, 
ja atradīsiet jaunas idejas, kā 
pārstrādāt un izmantot atkritumus, 
jo vēl ir gana daudz atkritumu, ko 
nav iespējams pārstrādāt, jo nav 
tādas tehnoloģijas. Varbūt radīsiet 
idejas, ka veidot preces, ko var 
izmantot pēc iespējas ilgāk, kuras 
var remontēt un kā šo remontu 
organizēt.” 

Jauniešu komandas izstrādāja 
un prezentēja savas idejas dzīvē 
īstenojamām aktivitātēm. Labāko 
ideju, kuras jārealizē līdz šī mācību 
gada beigām, autoriem tika piešķirts 
fi nansējums.

Visas dienas garumā darbojās 
ideju ģenerēšanas darbnīcas, kur 
jaunieši apguva jaunas prasmes, 
veidojot savas idejas par pasākuma 
aktuālo tēmu un mācoties tās 
prezentēt, lai ieinteresētu auditoriju. 
Trīs labāko ideju autori saņēma 200, 
300 un 500 eiro lielu fi nansējumu 
saskaņā ar žūrijas vērtējumu savas 
idejas attīstīšanai.

1. vietu ieguva 
Daugavpils 12.vidusskolas 
un Rugāju vidusskolas apvienotās 
komandas projekts “Zaļā vides 
nedēļa”, kas paredz nedēļas 
garumā skolās organizēt dažādas 
aktivitātes par zaļo domāšanu. 

2. vietu ieguva 10. vidusskolas 
komandas projekts “Eadable 
package” - ēdamā iepakojuma 
ražošana, kas paredz mazāku 
plastikāta iepakojuma apriti.

Bet 3. vieta ir Daugavpils valsts 
ģimnāzijas komandas projektam 
“Slow fashion”, kur pamatā ir 
ideja informēt sabiedrību par 
apdomīgu iepirkšanos.

Teksts, foto: Inese Minova 

ERaSMUS+ JaUNIEŠU 
apMaIŅaS pROJEKTS 

LIETUVĀ

No 27.aprīļa līdz 1.maijam 5 
jaunieši  - Jekaterina Artemjeva un 
Aleksejs Terentjevs no Demenes 
pagasta, un Elāna Gavrilova, Julija 
Putāne un Katrina Andrejeva – kā 
arī sunīte Ellija no Augšdaugavas 
novada piedalījās ERASMUS+ 
jauniešu apmaiņas projektā “Artistic 
Activties with Assistance of  Dogs” 
Lietuvas pilsētā Klaipēdā. Projektu 
organizēja jauniešu organizācija 
“EERC LIETUVA”. Projektā 
piedalījās jaunieši no Lietuvas, 
Latvijas, Vācijas, Slovākijas un 

Itālijas. 
Projekts bija vērsts uz dažādu 

mākslas terapiju veidu iepazīšanu 
mentālās veselības problēmu 
risināšanai ar jauniešu vidū. Liela 
uzmanība tika pievērsta aktivitātēm, 
kur piedalās speciāli apmācīti suņi. 
Aktivitāšu ietvaros jauniešiem 
tika organizēts brīvdabas mākslas 
plenērs, lekcijas par suņu terapiju, 
mākslas nodarbības, sporta 
aktivitātes ar suņiem. 

Brīvajā laikā jauniešiem bija 
iespēja iepazīt Klaipēdas vēsturi, 
apskatīt dažādus kultūrvēsturiskos 
objektus, doties pie Baltijas jūras 
piknikā.

ERASMUS+ jauniešu apmaiņas 

projekti tā ir lieliska iespēja 
jauniešiem ne tikai paplašināt savas 
zināšanas par noteiktām tēmām, bet 
arī iespēja ceļot, iepazīt citu valstu 
kultūru, jauniešus un pilnveidot 
savas angļu valodas zināšanas.  

Jaunatnes daļa šobrīd aktīvi 
strādā pie tā, lai rastu jauniešiem 
iespējas piedalīties jauniešu 
apmaiņas projektos, piesakoties 
ārvalstu partneriem kā sadarbības 
organizācijas. Aicinām sekot 
informācijai Augšdaugavas novada 
jaunatnes lapā FACEBOOK, kur 
tiek izvietota informācija par 
jauniešu iespējām. 

Milāna Loča, 
Jaunatnes projektu koordinatore
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NaV JĀCENŠaS 
IZDaRĪT VISU, BET 
JĀTIECaS paVEIKT 

IECERĒTO

Vasara jau gandrīz klāt, un 
skolās uz laiku iestāsies klusums. 
Kāds dosies vasaras brīvlaikā, bet 
kāds tālākā dzīves ceļa meklējumos. 
Viņu vidū arī viena no aktīvākajām 
Augšdaugavas novada jaunietēm 
Tatjana Meinarte, kas šogad absolvē 
Daugavpils Valsts ģimnāziju.  

Ar Tatjanu satiekamies saulainā 
maija dienā pilsētas centrā. 
Nesen jauniete nokārtojusi 
pēdējo eksāmenu un nu gatavojas 
tālākam startam. Mēs runājam par 
sasniegto, iecerēm un to, kā jaunam 
cilvēkam nebaidīties uzdrīkstēties. 
Viņai vasara nebūs atpūtai, bet 
gan naudas pelnīšanai, strādājot 
kafejnīcā par viesmīli, lai varētu 
apmaksāt kopmītnes Rīgā, kur 
jauniete plāno studēt. 

“Esmu latviete un ar to 
lepojos!”

Tatjana jau izvēlējusies savu 
nākamo profesiju - plāno iegūt 
ergoterapeites izglītību Rīgas 
Stradiņa universitātē, kur jau iegūta 
budžeta vieta, pateicoties sekmēm 
mācībās. Ar šo profesiju jauniete jau 
iepazinusies klātienē un zina, ar ko 
būs saistīts nākamais darbs. Tatjana 
sevi redz strādājam Latgalē, kur 
trūkst šādu speciālistu. “Tā ir jauna, 
pieprasīta profesija, nepieciešama 
cilvēkiem pēc operācijām. Tā ir 
laba iespēja apvienot darbu ar to, 
kas patīk – palīdzēt cilvēkiem, 
strādāt ar bērniem un radoši 
izpausties, piemēram, izmantot 
darbā mūziku,” saka Tatjana. 

Jāteic, ka mūzika viņu pavada 
no mazām dienām. Skolas gaitas 
Tatjanai lielākoties pagāja Sventes 
vidusskolā, kur nomācījusies līdz 
11. klasei. Viņas skolas ikdienu var 
raksturot kā ļoti aktīvu, jo jauniete 
allaž piedalījās visos konkursos, 
olimpiādēs, uzņēmās pasākumu 
vadīšanu. Viss sācies sešu gadu 
vecumā ar pirmo mūzikas stundu 
pie skolotājas Rozālijas, kura 
ievēroja Tatjanas skanīgo balsi 
un gatavoja meiteni konkursam 
“Cālis 2010”. “Vietu nedabūju, jo 
gana šķībi nodziedāju. Bet Latgales 
Reģionālajā televīzijā bija mazs 
fragments ar manu uzstāšanos, tas 
bija mīļi un es noticēju, ka protu 
dziedāt un ka tas jādara. Ar skolotāju 
Rozāliju gatavojāmies dažādiem 
dziedāšanas konkursiem. Klases 
audzinātāja iesaistīja arī skatuves 
runas konkursā “Zelta sietiņš”. 
Galveno balvu tā arī nedabūju, bet 
visu laiku biju tuvu tam. Man ir laba 
atmiņa, varu iegaumēt tekstu un 
spēlēties ar intonāciju. Manuprāt, 
runāt cilvēku priekšā ir vienkāršāk 
nekā dziedāt,” saka jauniete. 

Tatjana pabeigusi Ilūkstes 
Mūzikas un mākslas skolas vokālās 
nodaļas kora klasi. 10. klasē nolēma 
stāties Staņislava Broka Daugavpils 
mūzikas vidusskolā, paguva 
nomācīties dažus mēnešus, jo sākās 
pandēmija un viss notika attālināti. 
“Dziedāt zoom es negribēju, 
akadēmiskā dziedāšana ir ļoti 

skaļa. Tā es atstāju mūzikas jomu 
uz tālāku plānu. Tagad ir mācības, 
atestāts un augstskola,” saka 
Tatjana. Pagaidām saikne ar mūzika 
esot ģitāra, ko Tatjana apguvusi pati 
un ik pa laikam uzspēlē. 

Apgūtās skatuves runas prasmes 
līdz nopietnai skatuvei nav 
nonākušas, taču nevar nepamanīt 
meitenes skaisto latviešu valodas 
izrunu. Jauniete bikli atzīst, ka 
viņas ģimenē dzimtā ir krievu 
valoda, taču par latviešu valodu 
viņa pateicīga vecmāmiņai, kura 
no mazotnes mazmeitai likusi lasīt 
daudz grāmatu, mācījusi pareizu 
izrunu. “Pasē man ierakstīta 
tautība – latviete. Un ar to es 
arī ļoti lepojos,” saka jauniete. 
Tatjana uzskata, ka iemācīties var 
jebkuru valodu, tāpēc nesaprot 
tos, kas, dzīvojot Latvijā, nezina 
valsts valodu. Meitene pārvalda 
angļu valodu un pati apguvusi 
ukraiņu valodu, skatoties dažādas 
izklaides pārraides. Sevi uzskata 
par sava novada patrioti un vēlas te 
redzēt latviskāku vidi. Lai arī ilgus 
gadus Tatjana dzīvo Ilūkstē, sevi 
par sēlieti neuzskata. “Ilūkstē uz 
ielas pie baznīcas ir informācijas 
stends ar Latgales karti, kur vietējie 
aizkrāsojuši vārdu Latgale. Nu tāda 
ir tā nostāja. Bet mēs esam viens 
novads un visi kopā esam Latgale,” 
pārliecināta jauniete. 

Izmanto katru iespēju
Meitenes ikdiena ir gana 

piesātināta. Paralēli mācībām 
ir daudz dažādu interešu, 
piemēram, brīvprātīgo darbs, kurā 
visinteresantākā pieredze gūta 
mūzikas festivālā ”Rīga Jūrmala” 
preses konferences organizēšanā. 
“Dzīvajā redzēju visus slavenos 
diriģentus, mūziķus, tas bija 
brīnišķīgi.”

Mācoties ģimnāzijā, Tatjana 
nonākusi līdzīgi domājošu 
jauniešu vidū, jūt atbalstu un tas 
motivē. Viņa uzskata, ka ir svarīgi 
iesaistīties jebkādās aktivitātēs, jo 
tas liek iziet no komforta zonas, 
runāt ar cilvēkiem, parādīt savas 
radošās spējas, iepazīt jaunus 
cilvēkus. Šī komunikācija vēlāk 
dzīvē ļoti noder. Tatjana minimāli 
pavada laiku soctīklos, jo uzskata 
to par laika izniekošanu un 
izmanto vien saziņai ar draugiem. 
Jauniete aktīvi interesējas par 
politiku, klausās politologu 
lekcijas, iesaistās aptaujās. “Mums 
ir politiski aktīva klase, par visu 
debatējam, strīdamies, varam atrast 
kompromisu. Ģimnāzija piedāvā 

debates, tā ir laba iespēja trenēt 
savu pārliecību, runas prasmes un 
skatuves mākslu,” saka jauniete.    

Mācoties ģimnāzijā, Tatjana 
uzrakstīja zinātniski pētniecisko 
darbu psiholoģijas nozarē, pētīja 
laika plānošanu ģimnāzistu vidū. 
Darbs iznāca tik labs, ka jauniete 
tika virzīta aizstāvēt darbu Latgales 
posmā, kur ieguva 1. vietu, tad 
sekoja 2. vieta valstī un iegūta 
budžeta vieta Latvijas Universitātes 
psihologos, taču Tatjana sevi šajā 
jomā neredz. “Kā es varu būt 
psihologs, ja pati nespēju tikt galā 
ar savām problēmām, visu laižu 
caur sevi, esmu pārāk emocionāla. 
Cenšos būt līdzjūtīga, gribu katru 
samīļot, atbalstīt, pārdzīvoju par šo 
cilvēku.”

Jauniete ir ieguvusi arī Vītolu 
fonda stipendiju. Lai to iegūtu, 
jābūt ļoti aktīvam un sekmīgi 
jāmācās. Kopā ar domubiedriem 
un Augšdaugavas novada jaunatnes 
lietu speciālisti Milānu Loču Tatjana 
uzrakstīja Eiropas solidaritātes 
projektu “Runāt un saklausīt”, kas 
īstenots pērn, rīkojot jauniešiem 
tikšanās ar mākslas, fizio un ergo 
terapeitiem, lai aicinātu jauniešus 
apgūt šīs profesijas un runāt par 
veselības problēmām, notika divu 
dienu nometne Silenes pamatskolā, 
tika rīkota kanisterapijas nodarbība. 

Tatjanai patīk izmēģināt sevi 
dažādās jomās. Ar mācībām 
jauniete cenšas tikt galā skolā, lai 
atlikušais laiks būtu brīvs un to 
varētu veltīt pastaigai ar suni un 
apkopt mājputnus. Jāteic, ka tā nav 
vienīgā lauksaimniecības pieredze. 
Pērn vasarā Tatjana strādāja par 
mehanizētās slaukšanas operatori 
Nīcgales zemnieku saimniecībā un 
atzīst, ka šis darbs ir fiziski grūts, 
var dabūt gan spērienu, gan labu 
pieredzi. 

Katrai dzīves situācijai viņai ir 
kāds plāns “B”. Ja nesanāks sevi 
atrast medicīnā, esot iespēja iegūt 
C un D autovadītāja kategoriju un 
strādāt par šoferi. “Man bērnībā 
leļļu vietā bija žurnāli ar tālbraucēju 
mašīnu un autobusu attēliem. 
Mans patēvs kādreiz strādāja par 
autobusa šoferi, brālēns nodarbojas 
ar vecu auto restaurāciju. Man pašai 
patīk braukt pie stūres, tas saistās 
ar relaksāciju, emociju izlādi, patīk 
uzgriezt skaļāk mūziku, bet ātrumu 
gan nepārkāpju,” saka meitene un 
piebilst, ka nevar paspēt pamēģināt 
visu, bet vismaz jācenšas aptvert 
lielāko no iecerētā.

Teksts, foto: Inese Minova

MEŽa DIENĀS IESTĀDa 
DIVaS REIZES VaIRĀK 

NEKĀ pLĀNOTS

18. maijā Augšdaugavas novada 
Sventes pagastā norisinājās 
“Meža dienas 2022”. Pasākuma 
ietvaros Pašulienes grupu dzīvokļu 
iemītnieki un darbinieki, Ilūkstes 
specializētajās darbnīcās strādājošie 
cilvēki ar īpašām vajadzībām, 
Veselības centra “Ilūkste” Ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas nodaļas klienti, 
Višķu dienas aprūpes centra 
pārstāvji, kas piedalās projektā 

“ D e i n s t i t u c i o n a l i z ā c i j a s 
pasākumu īstenošana Latgales 
reģionā” Nr.9.2.2.1./15/I/005, 
kopā ar Augšdaugavas novada 
vadību, gan sociālā dienesta 
darbiniekiem, Ilūkstes pilsētas 
administrācijas darbiniekiem 
kopīgi stādīja priežu stādiņus, ar 
mērķi veicināt cilvēku ar GRT 
integrēšanos sabiedrībā, un mazināt 
valdošos aizspriedumus sabiedrībā. 
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SpĒKĀ STĀJUŠIES 
JaUNIE SaISTOŠIE 

NOTEIKUMI paR 
paLĪDZĪBU DZĪVOKĻU 

JaUTĀJUMOS

Kādi ir Augšdaugavas novada 
pašvaldības dzīvokļu jautājumu 
risināšanā sniedzamās 
palīdzības veidi?

o pašvaldībai piederošās vai tās 
nomātās dzīvojamās telpas 
izīrēšana;

o sociālā dzīvokļa izīrēšana;
o nodrošināšana ar pagaidu 

dzīvojamo telpu;
o palīdzības īrētās dzīvojamās 

telpas apmaiņā pret citu īrējamu 
dzīvojamo telpu;

o vienreizēja   pabalsta   
piešķiršana dzīvojamās   
telpas   vai dzīvojamās mājas 
remontam;

o palīdzība speciālista 
nodrošināšanai ar dzīvojamo 
telpu.

Kāda iedzīvotāju grupa ir 
tiesīga saņemt palīdzību?

Palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā var saņemt personas, 
kuru dzīvesvieta pēdējo piecu 
gadu laikā nepārtraukti deklarēta 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, izņemot 
bērnus bāreņus un bērnus, kuri 
palikuši bez vecāku gādības, 
repatriantus un speciālistus, kuri 
nodrošināmi ar dzīvojamo telpu.

Pamatojoties uz likumu „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā” tiesības saņemt 
palīdzību ir:
•	bērniem bāreņiem;
•	denacionalizēto māju īrniekiem;
•	maznodrošinātām personām, 

kuras sasniegušas pensijas 
vecumu, ar invaliditāti, kuru 
apgādībā ir nepilngadīgs 
bērns un kuras ir izliktas no 
dzīvojamās telpas;

•	maznodrošinātām personām, 
kuras pēc soda izciešanas 
atbrīvotas no ieslodzījuma 
vietas;

•	politiski represētām personām;
•	 repatriantiem;
•	personām, kuru dzīvojamā 

māja/telpa cietusi stihiskā 
nelaimē.

Pamatojoties uz 
Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. 41 „Par 
Augšdaugavas novada 
pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” tiesības 
saņemt palīdzību ir:
•	maznodrošinātām personām, 

kuru īrētā vai īpašumā esoša 
dzīvojamā telpa ir avārijas 
stāvoklī;

•	maznodrošinātām personām, 
kuru īrētā vai īpašumā esošā 
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā 
māja ir cietusi stihiskas 
nelaimes vai avārijas rezultāta 
un šī persona iesniegumu ir 
iesniegusi vēlāk kā mēneša 
laikā pēc stihiskas nelaimes vai  
avārijas;

•	personām, kuras īrē atsevišķu 
istabu sociālajā dzīvoklī, 
sakarā ar dzīves apstākļu 
uzlabošanos, ko apliecina 
Sociālā dienesta atzinums, ja šīs 
personas regulāri pilda sociālās 
dzīvojamās telpas īres līguma 
nosacījumus,

•	maznodrošinātām vai trūcīgām 
personām (ģimenēm), 
kuras audzina trīs vai vairāk 
nepilngadīgus bērnus un īrē 
tādu dzīvojamo telpu, kuras 
dzīvojamā platība ir mazāka par 
6 m2 uz vienu cilvēku;

•	 ģimenēm, kuras noslēgušas 
laulību pēdējo sešu gadu 
laikā, un kuras ienākums uz 
vienu ģimenes locekli mēnesī 
nepārsniedz 272 euro;

•	maznodrošinātai personai, 
kurai mājas īpašnieks, izņemot 
pašvaldību, nepagarina 
dzīvojamās telpas īres līgumu, 
kaut gan persona pildījusi īres 
līgumā ietvertās saistības un tā 
ir:
	atsevišķi dzīvojoša persona, 

kura sasniegusi pensijas 
vecumu vai ir darbnespējīga 

invaliditātes dēļ, un kurai nav 
likumīgo apgādnieku;
	persona, kuras kā vecāka 

apgādībā ir bērns un šī 
persona audzina bērnu bez 
otra vecāka līdzdalības.

•	 atsevišķi dzīvojošai personai, 
kurai mājas īpašnieks, izņemot 
pašvaldību, nepagarina 
dzīvojamās telpas īres līgumu, 
kaut gan persona pildījusi īres 
līgumā ietvertās saistības un tai 
ir piešķirta invaliditāte, un kuras 
ienākumi mēnesī nepārsniedz 
260 euro;

•	 kvalificētiem speciālistiem 
ar profesionālo vai augstāko 
izglītību Augšdaugavas 
novada pašvaldības attīstības 
programmā ietvertās 
attīstāmajās nozarēs, kas ir 
nepieciešami uzņēmējdarbības 
veicināšanai Augšdaugavas 
novada administratīvajā 
teritorijā:
	vieglās un smagās rūpniecības 

nozarē,
	radošās industrijas nozarē,
	tūrisma nozarē,
	pakalpojumu sniegšanas 

nozarē,
	lauksaimniecības nozarē,
	meža nozarē.
•	 kvalificētiem speciālistiem 

valsts vai Augšdaugavas 
novada pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai:
	inženierzinātņu nozarē,
	izglītības un sporta nozarē,
	kultūras nozarē,
	veselības un sociālo 

pakalpojumu nozarē,
	pārvaldības organizēšanas un 

nodrošināšanas jomā,
	tiesībsargājošo institūciju 

un glābšanas dienestu 
darbiniekiem.

Kas personai ir 
nepieciešams, lai saņemtu 
pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā?

Persona, kura vēlas saņemt 
pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā, iesniedz 

Augšdaugavas novada pašvaldībā 
vai Augšdaugavas novada 
pašvaldības attiecīgajā pagasta 
pārvaldē klātienē vai pa pastu, 
rakstisku, motivētu iesniegumu, 
kas adresēts Augšdaugavas 
novada pašvaldībai, kuru paraksta 
visi pilngadīgie ģimenes locekļi 
un dokumentus, kas apliecina, 
ka šī persona ir tiesīga saņemt 
palīdzību.

Iesniegumā persona ar savu 
parakstu apliecina, to:

1. ka tās, kā arī ģimenes locekļu 
īpašumā (arī kopīpašumā) vai 
lietošanā nav cita dzīvojamā platība 
vai arī nekustamais īpašums, ko var 
izmantot peļņas gūšanai;

2. ka tā pēdējo piecu gadu laikā 
nav devusi piekrišanu privatizēt tās 
īrēto valsts pašvaldības dzīvokli 
citai personai un noslēgusi ar šo 
personu vienošanos par dzīvojamās 
telpas lietošanas tiesību izbeigšanu 
vai nav devusi piekrišanu atsavināt 
dzīvokli un darījuma rezultātā 
zaudējusi lietošanas tiesības uz 
attiecīgo dzīvokli.

Kādus dokumentus persona 
pievieno pie iesnieguma?
•	 uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu, ja dokumenti tiek 
iesniegti klātienē;

•	personas, kuras tiek izliktas no 
dzīvokļa, pamatojoties uz tiesas 
spriedumu – arī spēkā stājušos 
tiesas spriedumu par izlikšanu 
no dzīvokļa kopiju, uzrādot 
oriģinālu;

•	personas ar nepilngadīgiem 
bērniem – bāriņtiesas lēmuma 
par aizbildnības nodibināšanu 
un aizbildņa iecelšanu kopiju 
vai bāriņtiesas lēmuma par 
aizgādņa iecelšanu kopiju, 
uzrādot oriģinālus;

•	 repatrianti – repatrianta izziņu, 
uzrādot oriģinālu un arhīva 
izziņu par repatrianta, viņa 
vecāku vai vecvecāku pēdējo 
pastāvīgo pierakstu pirms 
izceļošanas no Latvijas;

•	personas, kuras pēc soda 
izciešanas atbrīvotas no 
ieslodzījuma vietas – 
atbrīvojuma izziņas kopiju, 
uzrādot oriģinālu;

•	noslēgtā īres līguma kopiju 
un brīdinājuma par izlikšanu 
kopiju;

•	 un citus dokumentus, kas 
minēti attiecīgā palīdzības veida 
iesnieguma veidlapā.

Kuru personu var izslēgt no 
dzīvokļu jautājumu palīdzības 
reģistra? Persona tiek izslēgta 
no palīdzības reģistra, ja:

1) sniegusi nepatiesas 
ziņas par apstākļiem, kuri bijuši 
par pamatu tās reģistrēšanai 
attiecīgās palīdzības 
saņemšanai;
2) zuduši apstākļi, kuri 
bijuši par pamatu šīs personas 
reģistrēšanai attiecīgās 
palīdzības saņemšanai;
3) tā nepamatoti atsakās 
no vismaz trim dzīvošanai 
derīgu dzīvojamo telpu 
īres piedāvājumiem vai nav 
sniegusi atbildi par tiem;
4) tā atsakās no 
palīdzības, iesniedzot par to 
attiecīgu iesniegumu.

Ar ko var sazināties jautājumu 
gadījumā par šo pakalpojumu?

Augšdaugavas novada 
pašvaldības centrālā 
administrācija Rīgas iela 2, 
Daugavpils

Īpašuma nodaļa:
Vadītāja – Ina Simanoviča, 19. 
kabinets, tālr. 65476739
Speciāliste mājokļu jautājumos – 
Viktorija Kesareva, 12. kabinets, 
tālr. 65422281
Saistošie normatīvie akti
•	06.12.2001. Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā 
(likumi.lv)

•	17.03.2021. Dzīvojamo telpu 
īres likums (likumi.lv)

•	31.03.2022. Par Augšdaugavas 
novada pašvaldības palīdzību 
dzīvokļa jautājumu

•	 risināšanā (likumi.lv)

“Man ir milzīgs prieks redzēt 
tik daudz čaklu roku. Divas 
mazas rokas, nevar izdarīt daudz, 
bet daudz mazu roku izdarīs 
daudz,” teic Labklājības ministrijas 
pārstāve Edīte Olupe, kura nodeva 
sveicienus arī no ministra Gata 
Eglīša. 

Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins pateicās Labklājības 
ministrijai par organizēto 
pasākumu: ”Varbūt pat maz koku 
atveda, ņemot vērā lielo dalībnieku 
skaitu. Iespējams, būs jāpieved vēl. 
Bet galvenais, ka šodien ir labs 
laiks, cerams, visi būsim gandarīti, 
kad darbs būs padarīts, un kociņi 
tiks iestādīti.” Ilūkstes pilsētas 
būvvaldes vadītājs Reinis Līcis 
novēlēja klātesošiem izturību un 
“vieglu roku”, stādot mežu, lai tas 
priecētu nākamās paaudzes. 

Pirms darbu sākšanas mežkopis 
Aivars Litiņš nodemonstrēja priežu 

un citu koku sugu stādiņus, un 
pamācīja stādīšanas tehnoloģiju. 

“Domāju, ka pasākums ir labs 
un pamācošs, jo piedalās cilvēki 
ar īpašām vajadzībām. Tas ir 
viens no veidiem kā integrēt šīs 
personas mūsu sabiedrībā, lai arī 
viņi saprot kā augs mežs, kā zaļo 
mūsu Latvija,” teic pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Aivars Rasčevskis. Turpina Sociālā 
dienesta vadītāja Anna Jegorova: 
“Personas ar GRT iemācās strādāt 
komandā, viņi saprot, ka var izdarīt 
to pašu, ko arī pārējie, bet galvenais, 
ka tiek lauzti stereotipi sabiedrībā 
par šīm personām. Mēs mācāmies 
arī no viņiem, jo dažreiz viņi izdara 
labāk nekā mēs.” 

Mežs ģeogrāfiski tika stādīts 
Sventes meža iecirknī. Iecirkņa 
mežkopis A. Litiņš stāsta, ka tā 
platība ir 22 tūkst. ha, no Gārsenes 
līdz Baltkrievijas robežai. Viņa darbs 
ir saplānot stādīšanas darbus pēc 

izcirtumiem. Pārsvarā Latvijā stāda 
četras sugas – priedes, egles, bērzus, 
melnalkšņus. Dažreiz iestāda 
arī dekoratīvos ozolus. Ikdienā 
mežkopji izmanto lauku darba 
planšeti, kur ir visa nepieciešamā 
informācija par meža gabalu, 
atliek tikai ievadīt datus. “Šodien 
stādam priedes ietvarstādus. Tie 
ir izaudzēti konteineros no sēklas. 
Rudenī tos iepako kastēs, savukārt 
kastes liek saldētavā, lai tie atrastos 
dziļā miegā,” skaidro A. Litiņš. 
Saldētavā stāds pavada visu ziemu, 
bet pavasarī, kad stādus atved, tiem 
ļauj atkūst un notiek stādīšana. 
Lai pārbaudītu vai stāds ir gatavs 
stādīšanai, ir jāsaspiež stāda saknes. 
Ja no tām izdalās mitrums (2 -3 
piles), tātad kūdras substrāts un 
stāds ir atbilstošs. Stāds obligāti 
jāstāda tā, lai kūdra ar saknēm būtu 
vismaz 1 cm zem zemes, pēc kā 
stādu kārtīgi jāpiemin. Ja ar diviem 
pirkstiem stādu var viegli izņemt 

no zemes, tad stāds ir iestādīts 
nekvalitatīvi. “Stādus audzē LVM 
stādaudzētavās. Konkrētie nāk no 
Strenčiem, lielākus stādus vedam 
no Pļaviņu kokaudzētavas, bērzus 
- no Podiņu stādaudzētavas, kas 
ir lielākā un jaudīgākā audzētava 
Latvijā. Sadarbojamies arī ar 
Kalsnavas stādaudzētavu, kas ir 
modernākā Baltijā.” Mežkopis 
skaidro, ka stādiņi tiek izvēlēti 
atkarībā no augsnes. Priežu mežu 
stāda tur, kur ir vairāk smilšaina 
augsne, mālainākajās augsnēs stāda 
egles un bērzus, bet kūdrainākā 
augsnē vairāk stāda melnalkšņus. 
Viņš arī piebilst, ka lielākajā daļā 
mežu, kur tika veikti izcirtumi, 
notiek apmežošanas darbi. 
Dienvidlatgalē vien šogad tiks 
iestādīti 1200 ha, konkrēti Sventes 
iecirknī nedaudz vairāk nekā 230 
ha. Meža platība Latvijā ik gadu 
pieaug, rezumē A. Litiņš.  

LVM Dienvidlatgales reģiona 

meža apsaimniekošanas un 
plānošanas vadītāja Daiga Ancāne 
piebilst, ka pavasarī katru gadu 
tiek izsludinātas “atvērtās Meža 
dienas”, kad pieteikties stādīt mežu 
var jebkurš interesents. Vienīgi 
jāseko LVM mājaslapā aktuālajai 
informācijai par laikiem, kad būs 
iespējams to veikt. Pieteikties 
iespējams arī konkursos, kas 
tiek izsludināti pakalpojumu 
sniedzējiem konkrēto platību 
apstādīšanai.

Sākotnēji “Meža dienās 2022” 
tika ieplānots iestādīt 1000 koku, 
taču rezultātā pasākuma dalībnieki 
iestādīja divas reizes vairāk.

Pasākumu vadīja Kaspars 
Markševics, radio balss un Latvijas 
Bērnu bāreņu fonda vadītājs. 

Meža dienas pasākumu organizē 
Labklājības ministrija ESF projektā 
“Tehniskā palīdzība sabiedrības infor-
mēšanai labklājības jomā (2. kārta)”.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš
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GLIFOSĀTU SaTUROŠU aUGU 
aIZSaRDZĪBU LĪDZEKĻU 
LIETOŠaNaS pRaSĪBaS 

KĻUVUŠaS STINGRĀKaS
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) 

pārskatījis reģistrāciju 11 glifosātu saturošiem 
augu aizsardzības līdzekļiem (AAL): 
“Barbarian Biograde360”, “Barbarian 
Hi- Aktiv”, “Barbarian Super 360”, 
“Clinic Up”,  “Gallup Super 360”, 
“Glyphomax480”, “Landmaster 360 TF”, 
“Monosate G”, ”Ouragan System 4”, 
“Rosate TF”, “Taifun B, atsevišķiem AAL 
mainot reģistrācijas nosacījumus.

Veiktas šādas izmaiņas: 
−	 pirms ražas novākšanas graudaugu 

un rapša sējumos vairs nedrīkst  lietot 
AAL “Barbarian Biograde360”, 
“Barbarian Hi- Aktiv”, “Barbarian 
Super 360”, “Clinic Up”,  “Gallup 
Super 360”, “Glyphomax 480”, 

“Landmaster 360 TF”, 
“Monosate G”, ”Ouragan System 4”, 
“Rosate TF”, “Taifun B”; 

−	 pirms ražas novākšanas lauku pupu 
un zirņu sējumos vairs nedrīkst lietot 
AAL “Barbarian Biograde360”, 
“Barbarian Hi- Aktiv”, “Barbarian 
Super 360”, “Clinic Up”,  “Gallup 
Super 360”, “Landmaster 360 TF”, 
“Monosate G”, “RosateTF”;

−	 noteikts, ka kopējais maksimālais 
darbīgās vielas glifosāta daudzums 
nedrīkst pārsniegt 2,88 kg/ha sezonā 
vienā laukā, lietojot jebkuru glifosātu 
saturošu AAL. 

AAL marķējumā noteikti arī papildu 
ierobežojumi, kas apzīmēti ar:

- “SPe 3 frāze”, kurā tiek norādīta 
aizsargjosla metros, kas jāievēro 
līdz blakus laukam un/vai 
lauksaimniecībā neizmantojamai 
zemei, lai aizsargātu izdīgušus 

kultūraugus un ar lietojumu 
nesaistītus izdīgušus augus;

- “SPe 4 frāze”, kurā noteikts, ka, 
lai aizsargātu ūdens organismus 
un ar lietojumu nesaistītus 
augus, AAL nedrīkst lietot 
uz necaurlaidīgām virsmām, 
piemēram, asfalta, cementa 
plāksnēm, bruģa un citās vietās ar 
augstu noteces risku, piemēram, 
industriālajās teritorijās.

Visus glifosātu saturošus AAL 
aizliegts lietot teritorijās, ko izmanto 
plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk 
aizsargātas iedzīvotāju grupas.

Šobrīd AAL sarakstā reģistrēti 25 glifosātu 
saturoši AAL, 21 no tiem ir 2. reģistrācijas 
klases AAL un četri ir 3. reģistrācijas klases 
AAL. 

2022. gadā reģistrācija jāatjauno 
šādiem glifosātu saturošiem AAL: 
“Rodeo FL”, “Roundup Flex”, “Roundup 
PowerMax”, “Roundup Ultra”. Pēc 

reģistrācijas atjaunošanas paredzētas 
izmaiņas arī šo AAL lietošanā.

Glifosātu saturoši AAL ir vispārējas un 
sistēmas iedarbības herbicīdi, kurus lieto 
īsmūža, daudzgadīgo nezāļu un labību – 
sārņaugu – iznīcināšanai.

Visus glifosātu saturošus AAL pēc atļaujas 
atjaunošanas drīkst tirgot sešus mēnešus ar 
iepriekšējo marķējuma tekstu uz iepakojuma, 
bet tirgotājam obligāti jāizsniedz pircējam 
VAAD lēmuma kopija ar apstiprināto 
jauno AAL lietojumu. AAL lietotājam 
preparāti jālieto saskaņā ar lietojumu, kas 
apstiprināts, atļauju atjaunojot. Informācija 
par izmaiņām AAL lietojumā atrodama 
tīmekļvietnē http://registri.vaad.gov.
lv/reg/aal_saraksts.aspx pie AAL 
marķējumiem.

Dace Ūdre,
 VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste

ČETRKĀRTĒJS 
EIROpaS ČEMpIONS 

aRMVRESTLINGĀ 

Šajā nedēļas nogalē Sandris Šedis otro 
gadu pēc kārtas izcīnīja 1. vietu gan ar labo, 
gan ar kreiso roku Eiropas čempionātā 
armvrestlingā, tādējādi kļūstot par četrkārtēju 
Eiropas čempionu!

Rumānijas pilsētā Bukarestē no 7. – 14. 
maijam norisinājās 31. Eiropas čempionāts 
armvrestlingā, sacensības pulcēja vairāk 
nekā 500 dalībniekus no 27 valstīm. Latviju 
čempionātā pārstāvēja 6 sportisti, viņu vidū 
arī Sandris Šedis no Augšdaugavas novada.

Pirmajā sacensību dienā sportisti startēja 
ar kreisajām rokām, Sandris kategorijā 
līdz 110 kilogramiem uzvarēja pieveicot 
sportistus no Bulgārijas, Francijas, Rumānijas, 
bet fi nālā tika pārspēts Serbijas pārstāvis. 
Nākamajā dienā ar labajām rokām tika 
izcīnīta ļoti pārliecinoša uzvara, kvalifi kācijas 
cīņās pārspējot sportistus no Itālijas, Serbijas 
un Ukrainas, bet fi nālā efektīgi  tika uzvarēts 
Horvātu sportists. 

Lai gan tikko aizvadīts Eiropas čempionāts, 
ilgi atpūsties laika nav, Sandrim augusta 
beigās un septembra sākumā paredzēti 
turnīri attiecīgi Turcijā un Anglijā, bet jau 
oktobrī būs jādodas un jāpārstāv Latvija 
Pasaules čempionātā! Latvijas sportisti šajā 
Eiropas čempionātā izcīnīja 9 medaļas – 4 
zelta, 2 sudraba un 3 bronzas godalgas!

 ZELTa MEDaĻa 
EIROpaS ČEMpIONĀTĀ 
SVaRBUMBU CELŠaNĀ

No 19. līdz 22. maijam Igaunijā (Tallinā) 
norisinājās atklātais Eiropas čempionāts 
svarbumbu celšanā. Sacensībās piedalījās 
pārstāvji no vairāk nekā 10 pasaules valstīm.

Lielisku rezultātu uzrādīja Augšdaugavas 
novada komandas pārstāve Diāna Bulaša. 
Veicot klasisko trīscīņu (grūšana, raušana 
un garais cikls), Diāna izcīnīja zelta medaļu 
kategorijā līdz 78 kg.

Komandu stafetē Diāna uzstājās ar divām 
16 kg smagajām svarbumbām klasiskajā 
grūšanas vingrinājumā, izcīnot arī zelta 
medaļu.

Sportiste izsaka dziļu pateicību Daugavpils 
Būvniecības tehnikuma administrācijai un 
personīgi Inārai Ostrovskai par iespēju 
trenēties tehnikuma sporta zālē. Īpaša 
pateicība Augšdaugavas novada vadībai 
par sniegto fi nansiālo atbalstu.

Diāna vēlas pateikties arī labākajam un 
strādīgajam trenerim Ivanam Gaļašam par 

centību, rūpēm un milzīgo ieguldījumu 
treniņos svarīgu sacensību sagatavošanā.

 NORIT pROJEKTS 
“SVENTES VIDUSSKOLaS 

TERITORIJaS 
LaBIEKĀRTOŠaNaS, 

SpORTa LaUKUMU UN 
BĒRNU ROTaĻU LaUKUMa 

pĀRBŪVE”
Pie Sventes vidusskolas norit teritorijas 

labiekārtošanas, sporta laukumu un bērnu 
rotaļu laukumu pārbūve.

Uz aprīļa beigām tika pabeigti visi 
demontāžas darbi, izņemot laukumu iepretim 
galvenajai ieejai skolā. Pilnībā pabeigti darbi 
ar lietus ūdens kanalizāciju. Pēc projekta 
paredzēts no jauna izbūvēt 416,40 m garus 
lietus ūdens kanalizācijas tīklus.

Pabeigti darbi ar drenāžas tīkliem, tos 
pēc projekta tika paredzēts no jauna izbūvēt 
745,9 m garumā.

Jau izbeigušies arī darbi ar ārējā 
apgaismojuma un videonovērošanas 
ierīkošanu.

Patlaban notiek darbi pie daudzfunkcionālā 
sporta spēļu laukuma ar sintētisko segumu 
un nožogojumu izveidošanas.

Vieglatlētikas sporta laukums būs ar 200 
m garu skrejceļu un 4 celiņiem, kā arī 100 
m taisni. Tiks izveidoti vieglatlētikas sektori 
– tāllēkšanai, lodes grūšanai, šķēpmešanai, 
augstlēkšanai.

Tiks ierīkoti arī skatītāju soliņi. Sporta 
laukumu teritorija tiks nožogota.

Piekļūšana sporta laukumiem tiks 
paredzēta gan pa kāpnēm, gan pa speciāli 
izveidotiem bruģa celiņiem.

Saskaņā ar līgumu darbus jāpabeidz 
oktobrī. Būvnieki gatavi darbus pabeigt līdz 
1. septembrim, bet daudz kas būs atkarīgs no 
piegādātājiem.

Būvdarbus veic SIA „BUILDIMPEKS”.
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 KapUSVĒTKI aUGŠDaUGaVaS NOVaDĀ  ■    

 KULTŪRa  ■    

 NOTIKa pIRMIE 
aUGŠDaUGaVaS 

NOVaDa 
LaSĪŠaNaS SVĒTKI
26. maijā Ilūkstē tika iedibināta 

jauna novada tradīcija – notika 
pirmie Augšdaugavas novada 
lasīšanas svētki. Kopā pulcējās 
grāmatu mīļotāji no visa novada – 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 
2021” eksperti. 

Klātesošos sveica Ilūkstes 
pilsētas administrācijas vadītāja 
Ieva Strode: “Laikā, kad 
informācijas tehnoloģijas tik strauji 
ienāk mūsu ikdienā, grāmatai ir jo 
īpaša vērtība, jo grāmata ir veids, 
kā mēs izzinām gan sevi, gan 
apkārtējo pasauli, gūstam jaunas 
atziņas, iedvesmojamies, attīstām 
domāšanu un iztēli. Jūs, bērni, esat 
lieli malači, ka esat tik čakli lasītāji. 
Novēlu, lai šis ieradums lasīt 
saglabājas arī turpmāk!”  

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
lasīšanas veicināšanas programma 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2021” tiek īstenota kopš 2001. gada 
ar mērķi palīdzēt satikties grāmatām 
un to lasītājiem, nodrošināt plašāku 
piekļuvi nesen izdotām grāmatām 
un rosināt lasītāju kopienas 
veidošanos un komunicēšanu gan 
Latvijā, gan latviešu diasporas 

iesaistīties pašus bērnu vecākus. 
“Lasīšana nav iedomājama bez 
vecākiem, ģimenes, ja lasīs vecāki, 
tad lasīs arī bērni,” saka Ināra 
Valpētere. Lai kļūtu par grāmatu 
žūrijas ekspertu, bija jāizlasa sešas 
grāmatas. Šo lasīšanas maratonu 
novadā kopumā paveica 637 
eksperti. Vislielākais lasītāju pulciņš 
ir tieši mazākie bērni līdz 10 gadu 
vecumam, tādu šogad novadā bija 
421. Šogad novadā vecāku žūrijā 
iesaistījās 81 vecāks, bet Ināra 
Valpētere aicināja žūrijā aktīvi 
iesaistīties arī lasošos tēvus. 

Grāmatu žūrijai ik gadu tiek 
piemeklēta īpaša literatūra, to paveic 
nozares profesionāļi. Grāmatas 
ir dažādas, piemērotas atšķirīgai 
gaumei. Pat ja bērns neizlasa visas 
sešas grāmatas, galvenais, ka lasa 
vispār. Nākamā gada žūrijai būs 
jāizlasa septiņas grāmatas. Jau 
drīzumā novada bibliotēkās būs 
pieejamas jaunās žūrijai domātās 
grāmatas, un kārtējais maratons 
varēs sākties. Ikvienam, kas vēlas 
iesaistīties šajā žūrijā, jāpiesakās 
savā bibliotēkā.      

Ilūkstes pilsētas bērnu 
bibliotēkas vadītāja Ingrīda Strode 
atzīst, ka Ilūkstē lasīšanas svētki 
norisinās jau 15 gadus. Diemžēl 
pandēmijas dēļ divus gadus izpalika 
svinēšana, arī pašas lasīšanas 

tradīcijas tā krietni ietekmējusi, un 
tikai pirms kāda mēneša bērni sākuši 
intensīvi atsākt apmeklēt bibliotēku. 
Arī Ingrīda Strode uzskata, ka 
mīlestību pret grāmatu un lasīšanu 
bērnos, pirmām kārtām, ieaudzina 
vecāki ar savu piemēru. Daudz ir 
atkarīgs arī no bibliotekāra, vai viņš 
spēj piesaistīt lasītāju, ieinteresēt, 
piemeklēt katram īsto lasāmvielu. 
“Ja bērnam kāda grāmata nelasās, 
tad mēs neuzspiežam, labāk to likt 
malā un ņemt citu, jo arī lasīšanas 
gaume atšķiras. Bērniem svarīgi 
arī šādi lasīšanas svētki, kad viņi 
tiek sumināti par paveikto un 
izpriecāties, tad būs stimuls ņemt 
rokā grāmatu. Tāpēc ceram, ka šie 
svētki novadā kļūs par jaunu skaistu 
tradīciju, iespējams, katru gadu tie 
notiks citā vietā.”

Pēc ofi ciālās sveikšanas bērni 
tika cienāti ar siltām pusdienām, 
cukurvati, varēja vērot burbuļšovu 
un piedalīties dažādās radošās 
darbnīcās, ko piedāvāja pasākumu 
aģentūra “Jogitas pasākumi”. 

Lasīšanas svētkus organizēja 
Ilūkstes pilsētas centrālā bibliotēka 
ar Augšdaugavas novada 
pašvaldības atbalstu. 

Teksts, foto: Inese Minova

centros 30 pasaules valstīs. 2021. 
gada “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas” kolekciju veidoja 28 
grāmatas no 8 izdevniecībām. Tās 
bija 11 oriģinālliteratūras grāmatas 
un 17 tulkojumi no 10 valodām – 
igauņu, lietuviešu, somu, zviedru, 
ukraiņu, franču, angļu, vācu un 

nīderlandiešu. 
Ilūkstes pilsētas centrālās 

bibliotēkas vadītāja Ināra Valpētere 
stāsta, ka  žūrija iedalīta vairākos 
posmos – 5+, 9+, 11+ un 
15+, bet beidzamos 10 gadus ir 
pievienojusies arī vecāku žūrija, 
aicinot grāmatu lasīšanā aktīvi 

Bebrenes pagasta kapi
18. jūnijā plkst. 14.00 Kaupišķu kapi;
30. jūlijā plkst. 14.00 Bebrenes Katoļu kapi;
23. jūlijā plkst. 15.00 Bebrenes Luterāņu kapi;
23. jūlijā plkst. 16.00 Ilzes Luterāņu kapi;
6. augustā plkst. 14.00 Čāmānu kapi.

Biķernieku pagasta kapi
4. jūnijā Pantelišķu kapi;
5. jūnijā Krasnoje kapi;
9., 10.,11. jūnijā Krivošejevas kapi.

Demenes draudzes kapi
28. maijā plkst. 12.00 Daukštānu kapi;
28. maijā plkst. 14.00 Rodnišku kapi;                   
4. jūnijā plkst. 12.00 Šemberga kapi;
11. jūnijā plkst. 12.00 Pakapiņu kapi;
2. jūlijā plkst. 12.00 Faļtopu kapi;
2. jūlijā plkst. 12.00 Matkuncu kapi;
2. jūlijā plkst.10.00 Demenes luterāņu kapi.

Dubnas pagasta kapi 
4. jūnijā plkst. 12.00 Kondavnieku kapi;
3. un 4. jūnijā Petrānu kapi;
11. jūnijā plkst.12.00 Lāču kapi;
12. jūnijā Jadrovas kapi;
25. jūnijā plkst. 12.00 Dubnas kapi, 
plkst. 13.30 Zarānu kapi.

Dvietes pagasta kapi
4. jūnijā plkst. 15.00 Būku kapi;
11. jūnijā plkst. 15.00  Kalnišķu kapi ar sv. Misi;
2. jūlijā plkst. 15.00 Zviedrānu kapi ar sv. 
Misi;
9. jūlijā plkst. 15.00 Munču kapi ar sv. Misi;
16. jūlijā plkst. 15.00 Zariņu kapi ar sv. Misi;
23. jūlijā plkst. 15.00 Jadvigovas kapi ar sv. 
Misi.

Jezupovas draudzes kapi
5. jūnijā plkst. 14.00 Gribustu kapi; 
25. jūnijā plkst. 15.00 Lāču kapi; 
2. jūlijā plkst. 15.00 Ciršu kapi; 
9. jūlijā plkst. 14.00 Stropu kapi;
16. jūlijā plkst. 14.00 Jurīšu kapi. 

Kalupes pagasta kapi
2. jūlijā plkst. 12.00 sv. Mise par mirušajiem 
Kalupes baznīcā, 
plkst. 13.00 kapusvētki Baltaču kapi;
16. jūlijā plkst. 12.00 Lazdānu kapi, 
plkst. 14.00 Ratnieku kapi;
23. jūlijā plkst. 12.00 Ārdavas kapi, 
plkst. 13.00 Krasnagorkas kapi;
24. jūlijā plkst. 12.00 Pelēču kapi, 
plkst. 13.00 Gurnejašu kapi, 
plkst. 14.00 Bramaņu kapi;
30. jūlijā plkst. 12.00 Ārdavas kapi, 
plkst. 13.00 Krasnogorkas kapi.

Laucesas pagasta kapi
3. jūlijā plkst.14.30 Laucesas draudzes kapi;
10. jūnijā plkst.13.00 un 11. jūnijā, 
plkst. 8.00 Tanaju kapi (Mirnijs c.).

Līksnas pagasta kapi
4. jūnijā plkst. 12.00 Vaikuļānu kapi, 
plkst. 13.00 Mīšteļu kapi;
11. jūnijā plkst. 12.00 Motivānu kapi; 
plkst. 13.00 Patmaļu kapi; 
18. jūnijā plkst. 12.00  Mukānu kapi; 
plkst. 13.00 Koķinišķu kapi;

Maļinovas pagasta kapi
12. jūnijā plkst. 15.00 Bukštu kapi;
24. jūlijā plkst. 15.00. Kokinu kapi. 

Medumu pagasta kapi
8. jūnijā no plkst. 9.00.līdz 11.00 un 
11. jūnijā plkst. 6.00 Medumu kapi 
(vecticībnieku);
18. jūnijā plkst. 12.00 Pusčas kapi;
11. jūnijā plkst.14.00 Duļkenu kapi (sv.Mise 
12. jūnijā plkst.11.00);
18. jūnijā plkst.14.00 Baltaču kapi (sv. Mise 
19. jūnijā plkst. 9.00);  
24. jūnijā, plkst. 14.30 Vasarišku kapi (sv.
Mise plkst.13.00).

Nīcgales pagasta kapi
2. jūlijā plkst. 14.00 aizlūgums Nīcgales 
kapsētā, pēc tam Svētā Mise Nīcgales Ro-
mas katoļu draudzes baznīcā.

Pilskalnes pagasta kapi
11. jūnijā plkst. 14.00 Kalvānu kapi; 
11. jūnijā plkst. 15.00 Kalnišķu kapi;
16. jūlijā plkst. 14.00 Doļnajas un Laišķu 
kapi; 
6. augustā plkst. 14.00 Ludvigovas kapi. 

Spruktu Sv. Antona Romas katoļu 
baznīcas draudzes kapi
7. augustā plkst. 12.00 Spruktu kapos 
Sv. Mise par mirušajiem, pēc Sv. Mises – 
kapusvētki;

13. augustā plkst. 14.00 Spruktu 
komunālajos kapos Sv. Mise par mirušajiem; 
14. augustā plkst. 12.00; 
27. augustā plkst. 14.00 Rudānu kapi, 
28. augustā plkst. 12.00 Sv. Mise par 
mirušajiem.

Sventes pagasta kapi
12. jūnijā plkst. 14.30 Sventes kapi;
25. jūnijā  plkst. 14.00 Raudas kapi;
2. jūlijā plkst. 14.00 Timšānu kapi;
9. jūlijā plkst. 14.00 Purnieku kapi;
16. jūlijā plkst. 14.00 Plikā kalna kapi.

Vaboles pagasta kapi
11. jūnijā plkst.12.00 Motivānu kapi;
18. jūnijā plkst. 12.00 Mukānu kapi;
18. jūnijā plkst. 13.00 Kokinišķu kapi.

Višķu pagasta kapi
11. jūnijā plkst. 12.00 Kukaru kapi, 
plkst. 13.00 Putānu kapi;
12. jūnijā plkst. 13.00 Raudinkas kapi;
18. jūnijā plkst. 13.00 Rogoču kapi; 
plkst. 15.00 Klekeru kapi;
25. jūnijā plkst. 13.00 Klobonu kapi, 
26. jūnijā plkst. 14.00 Augškalnes kapi;
7. augustā plkst. 14.00 Ambeļu kapi;
21. augustā plkst. 13.00 Višķu kapi.

Kapusvētki luterāņu kapos 
25. jūnijā plkst. 14.00 Elmeniešu kapi;
2. jūlijā plkst. 10.00 Demenes, 
11.00 Ēģiptes, 13.00 Lavides, 
14.00 Kazimirvāles, 15.00 Subates;
9. jūlijā plkst. 13.00 Vecsalienas; 
23. jūlijā plkst. 10.00 Berķeneles, 
13.00 Plonišķu, 15.00 Bebrenes, 
16.00 Ilzes;
6. augustā plkst. 10.00 Elernes, 
11.00 Sīķeles, 14.00 Baltmuižas, 
15.00 Amasišķu.
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■  IZSOLES

  MK INFORMĀCIJa  ■

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem!

Mūžībā aizgājuši  no 18.04.2022

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības 
nekustamos īpašumus:

- 2022. gada 14. jūnijā plkst. 09:00 
 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 
4460 004 0862, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0862 689 
m2 platībā, un atrodas “274”, Celtnieks, 
Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 1410.00 eiro.
-  2022. gada 14. jūnijā plkst. 09:30 

dzīvokļa īpašumu Nr.1, “1”, Višķu 
tehnikums, Višķu pagastā, Augšdaugavas 
novadā, ar kadastra numuru 4498 900 
0318 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 
9210/129230 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 
apzīmējumu 4498 005 0633 001 un zemes ar 
kadastra apzīmējumu 4498 005 0633.

Objekta sākotnējā cena – 3030.00 eiro.
- 2022. gada 14. jūnijā plkst. 10:00 

dzīvokļa īpašumu Nr.7, “1”, Višķu 
tehnikums, Višķu pagastā, Augšdaugavas 
novadā, ar kadastra numuru 4498 900 
0326 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 
5340/129230 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 
apzīmējumu 4498 005 0633 001 un zemes ar 
kadastra apzīmējumu 4498 005 0633.

Objekta sākotnējā cena – 1830.00 eiro.
- 2022. gada 14. jūnijā plkst. 10:30 

nekustamo īpašumu “Elektrons, 13” ar 
kadastra numuru 4488 007 0144, kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4488 007 0350 0.1441 ha platībā, un atrodas 
Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 1870.00 eiro.
- 2022. gada 14. jūnijā plkst. 11:00 

 dzīvokļa īpašumu Nr.6, Kastaņu iela 38, 
Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, ar kadastra 
numuru 4407 900 0263 un īpašumā ietilpstošās 
kopīpašuma 658/22064 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 
apzīmējumu 4407 001 0136 001 un zemes ar 
kadastra apzīmējumu 4407 001 0136.

Objekta sākotnējā cena – 6850.00 eiro.
- 2022. gada 14. jūnijā plkst. 11:30 

dzīvokļa īpašumu Nr.6, Ezeru iela 9, Kalupē, 
Kalupes pagastā, Augšdaugavas novadā, 
ar kadastra numuru 4462 900 0064 un 
īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 740/11841 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 
4462 003 0488 001 un zemes ar kadastra 
apzīmējumu 4462 003 0488.

Objekta sākotnējā cena – 3250.00 eiro.
- 2022. gada 21. jūnijā plkst. 09:00 

dzīvokļa īpašumu Nr.1, Draudzības iela 13, 
Demenē, Demenes pagastā, Augšdaugavas 
novadā, ar kadastra numuru 4450 900 0123 
un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 
3940/24140 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 
apzīmējumu 4450 007 0524 001, būvēm ar 
kadastra apzīmējumiem 4450 007 0524 002, 
4450 007 0524 003, 4450 007 0524 004, 
4450 007 0524 005 un no zemes ar kadastra 
apzīmējumu 4450 007 0524.

Objekta sākotnējā cena – 876.00 eiro.
- 2022. gada 21. jūnijā plkst. 09:30 

dzīvokļa īpašumu Nr.2, Draudzības iela 13, 
Demenē, Demenes pagastsā, Augšdaugavas 
novadā, ar kadastra numuru 4450 900 
0121 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā 
kopīpašuma 397/2414 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 
apzīmējumu 4450 007 0524 001, būvēm ar 
kadastra apzīmējumiem 4450 007 0524 002, 
4450 007 0524 003, 4450 007 0524 004, 
4450 007 0524 005 un no zemes ar kadastra 
apzīmējumu 4450 007 0524.

Objekta sākotnējā cena – 886.00 eiro.
- 2022. gada 21. jūnijā plkst. 10:00 

dzīvokļa īpašumu Nr.5, Draudzības iela 13, 
Demenē, Demenes pagastā, Augšdaugavas 
novadā, ar kadastra numuru 4450 900 0124 
un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 
3430/24140 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 
apzīmējumu 4450 007 0524 001, būvēm ar 
kadastra apzīmējumiem 4450 007 0524 002, 
4450 007 0524 003, 4450 007 0524 004, 
4450 007 0524 005 un no zemes ar kadastra 
apzīmējumu 4450 007 0524.

Objekta sākotnējā cena – 716.00 eiro.
- 2022. gada 21. jūnijā plkst. 10:30 

dzīvokļa īpašumu Nr.6, Draudzības iela 13, 
Demenē, Demenes pagastā, Augšdaugavas 
novadā, ar kadastra numuru 4450 900 0122 
un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 
3650/24140 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 

apzīmējumu 4450 007 0524 001, būvēm ar 
kadastra apzīmējumiem 4450 007 0524 002, 
4450 007 0524 003, 4450 007 0524 004, 
4450 007 0524 005 un no zemes ar kadastra 
apzīmējumu 4450 007 0524.

Objekta sākotnējā cena – 1250.00 eiro.
- 2022. gada 21. jūnijā plkst. 11:00 

dzīvokļa īpašumu Nr.4, “Zemgales stacija 2”, 
Zemgalē, Demenes pagastā, Augšdaugavas 
novadā, ar kadastra numuru 4450 900 
0088 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 
5611/27518 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 
apzīmējumu 4450 006 0250 001, būves ar 
kadastra apzīmējumu 4450 006 0250 002 un 
no zemes ar kadastra apzīmējumu 4450 006 
0250.

Objekta sākotnējā cena – 1630.00 eiro.
- 2022. gada 21. jūnijā plkst. 11:30 

zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra 
apzīmējumu 4407 001 0290 1356 m2 platībā, 
kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra 
numuru 4407 001 0295, un atrodas Lāčplēša 
iela 9A, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 1500.00 eiro.

Izsoles notiks Augšdaugavas novada 
pašvaldības centrālās administrācijas, 
konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

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-majokl i/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 10. jūnijam plkst.15.00, 
iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos 
norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot 
nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas 
un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums 
jāiemaksā Augšdaugavas novada 

 ĀRKĀRTĒJO SITUĀCIJU 
LaTVIJaS-BaLTKRIEVIJaS 

pIEROBEŽĀ paGaRINa 
LĪDZ 10. aUGUSTaM

10. maijā Ministru kabinets 
apstiprināja grozījumus rīkojumā Nr. 518 
"Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", 
kas paredz pagarināt ārkārtējo situāciju 
Ludzas novadā, Krāslavas novadā, 
Augšdaugavas novadā un Daugavpils 
pilsētā uz vēl trīs mēnešiem, proti, līdz 
10. augustam.

Lai gan ir samazinājušies cilvēku 
mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-
Baltkrievijas robežu, kopumā aprīlī un 
maijā no valsts robežas nelikumīgas 
šķērsošanas ir atturēti 22 cilvēki. Būtisks 
vērā ņemams apstāklis ir V.Putina 
uzsāktais karš Ukrainā, ko atbilstoši 
plašsaziņas līdzekļos izskanējušai 
informācijai atbalsta arī Baltkrievijas 
prezidents A. Lukašenko. Latvijas - 
Baltkrievijas robeža tiek uzraudzīta 
pastiprinātā režīmā.

Lietuva ārkārtējo situāciju ir 
pagarinājusi līdz 2022. gada 29. jūnijam, 
Polija - līdz 2022. gada 30. jūnijam. Ir 
būtiski nodrošināt koordinētu starpvalstu 
rīcību attiecībā uz nelikumīgu valsts 
robežas šķērsošanu, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgu visa reģiona robežu 
apsardzību.

Ambeļu pagasts
Janīna Sprinģe (07.03.1933 - 22.05.2022)

Pelagija Tokareva (10.05.1955 - 15.05.2022)
Demenes pagasts

Marija Lukjanska (22.10.1933 - 19.04.2022)
Pāvels Vingris (09.08.1956 - 22.05.2022)

Dubnas pagasts
Armands Birkmanis (07.04.1966 - 12.05.2022)

Dvietes pagasts
Sanita Stapkeviča (01.02.1973 - 10.05.2022)

Eglaines pagasts
Jānis Gailītis (08.01.1974 - 26.04.2022)

Jefi mija Pagiriene (11.07.1941 - 26.04.2022)
Visvaldis Pormalis (16.01.1957 - 29.04.2022)

Ilūkste
Guntra Davidenko (18.09.1940 - 19.05.2022)

Vasilijs Sņitkins (08.12.1954 - 23.05.2022)
Nijole Vasaraudze (06.05.1939 - 12.05.2022)

Kalkūnes pagasts
Marfa Minčonoka (19.08.1936 - 09.05.2022)
Sergejs Rakevičs (11.07.1971 - 10.05.2022)

Kalupes pagasts
Janīna Gadzāne (25.06.1941 - 10.05.2022)

Laucesas pagasts
Natālija Babina (23.06.1966 - 28.04.2022)

Jevgēnijs Dolotovs (16.02.1961 - 30.04.2022)
Deniss Vaščenko (28.09.1983 - 08.05.2022)

Līksnas pagasts
Faina Barkovska (10.06.1943 - 24.04.2022)
Anna Jukšinska (24.12.1932 - 21.05.2022)

Akims Konovalovs (19.09.1946 - 14.05.2022)
Maļinovas pagasts

Nadežda Belova (27.08.1934 - 23.04.2022)
Mihails Lapa (14.04.1980 - 30.04.2022)

Medumu pagasts
Valentīna Junele (02.09.1937 - 13.05.2022)

Naujenes pagasts
Ludmila Borska (13.01.1954 - 21.05.2022)

Ernests Dzemida (23.02.1948 - 17.05.2022)
Josifs Dzenis (03.01.1939 - 19.05.2022)

Aleksejs Jemeļjanovs (20.03.1931 - 18.04.2022)
Staņislavs Lamņovs (24.06.1961 - 26.04.2022)

Pēteris Lociks (30.05.1941 - 27.04.2022)
Valentīna Mariņina (12.04.1949 - 05.05.2022)
Trofi ms Mihailovs (29.03.1940 - 18.05.2022)

Jānis Priekulis (10.08.1935 - 06.05.2022)
Nīcgales pagasts

Aleksandrs Jakovļevs (02.01.1960 - 18.05.2022)

Prodes pagasts
Osvalds Čipāns (04.12.1938 - 25.05.2022)

Salienas pagasts
Boriss Avlasins (24.04.1955 - 27.04.2022)

Skrudalienas pagasts
Uļjanija Mickeviča (10.11.1941 - 19.05.2022)
Stefans Mickevičs (10.03.1966 - 23.05.2022)
Irina Rodčenko (10.09.1934 - 07.05.2022)

Sventes pagasts
Janīna Zvirbule (15.06.1936 - 19.05.2022)

Tabores pagasts
Jekaterina Semjonova (06.11.1937 - 13.05.2022)

Vaboles pagasts
Irēna Aizbalte (24.03.1939 - 20.05.2022)

Višķu pagasts
Antonina Azizova (17.12.1927 - 05.05.2022)

Lidija Kivriņa (24.05.1943 - 16.05.2022)
Jānis Springis (28.01.1931 - 05.05.2022)

Tatjana Vitkovska (10.10.1933 - 30.04.2022 )

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. 
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 TŪRISMS  ■
aTKLĀTS EURO VELO
 11 VELO MaRŠRUTS

7.-8. maijā tika atklāts sen lolots projekts 
– “EuroVelo 11” velo maršruta Latgales 
posms. Projekts īstenots, sadarbojoties visām 
Latgales partnerībām, bet galvenais projekta 
partneris un īstenotājs bija Ludzas partnerība.

Projekta gaitā īstenotas vairākas visam 
reģionam nozīmīgas aktivitātes: pabeigta 
velo maršruta marķēšana dabā, izstrādāta 
velo tūrisma komunikācijas stratēģija, izdots 
kopējais informatīvais ceļvedis, izstrādāti 
un uzstādīti informatīvie stendi, īstenotas 
apmācības u.c. aktivitātes.

Tika izgatavotas EV11 maršruta kartes, 
ko interesenti var saņemt Daugavpils TIC. 
Projekta ietvaros Augsdaugavas novadā ir 
uzbūvēta atpūtas vieta Raiņa vecāku mājas 
piemiņas vietā Randenē Daugavas krastā, kas 

bet arī sirsnīgos saimniekus.
Vasaras nogalē tiks organizēts otrs 

“EuroVelo 11” posms Latgales ziemeļu pusē. 
Savukārt tagad katram velo entuziastam ir 
iespēja pašam izmēģināt “EuroVelo 11” 
maršrutu. EV11 posms velobraucējus ieved 
Latvijas teritorijā cauri Zarasiem, tālāk pa 
dabas parku “Medumu ezeraine” un gar 
Sventes ezera krastu uz Daugavpili. No 
Daugavpils pa dabas parka “Daugavas 
loki” teritoriju uz Krāslavu, no turienes 
uz Aglonu un Dagdu. Tālāk ceļš ved cauri 
Rāznas nacionālajam parkam uz Ludzu un 
uz Rēzeknes pilsētu, kur EV11 aiz Rēzeknes 
novada teritorijas pieslēdzas EV11 Vidzemes 
posmam.

“EuroVelo 11” maršruta karti, GPX failus 
un Google maps norādes var apskatīties 
un lejupielādēt mājaslapā www.latgale.
travel sadaļā “Izbaudi un piedzīvo” – “Velo 
maršruti”.

UZSĀKOT aKTĪVO 
TŪRISMa SEZONU, 

NORISINĀJĀS 
TŪRISMa TRIaTLONS

Šā gada 15. maijā dabas parkā “Daugavas 
loki” pulcējās lielākie dabas mīļotāji un aktīva 
dzīvesveida piekritēji, lai piedalītos Tūrisma 
triatlonā 2022. Pasākums norisinājās vienā 
no visskaistākajiem Daugavas tecējuma 
posmiem, Augšdaugavas novada Naujenes 
pagastā, Slutišķu un Dileviču ciemu teritorijā. 
Šo pasākumu jau daudzus gadus organizē 
Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde 
“TAKA”.

Pasākuma mērķis ir popularizēt un 
veicināt aktīvu dzīvesveidu, kā arī aktīvu 
atpūtu pie dabas, baudot plašo Augšdaugavas 
novada tūrisma piedāvājumu.

Tūrisma triatlonā šogad piedalījās gan 
Augšdaugavas novada iedzīvotāji, gan 
Daugavpils pilsētas iedzīvotāji un viesi 
no Rīgas. Komandas bija ļoti atraktīvas, 
sportiskas, labi erudītas. Sakrita, ka Tūrisma 

dažādus ķermeņa vingrojumus. Pirmajā 
posmā pasākuma dalībnieki airēja smailītes, 
baudot Daugavas upes skaistumu, tad sēdās 
uz velosipēdiem un izbrauca 35.velomaršruta 
“Daugavas loki” posmu. Abu distanču laikā 
dalībniekiem bija jāpilda foto orientēšanas 
uzdevumi un jāatrod noteikti kontrolpunkti. 
Arī pareizi noslēdzot fiziskās aktivitātes 
dalībnieki kārtīgi izstaipīja muskuļus un veica 
nepieciešamos vingrinājumus, lai atslābinātu 
ķermeni pēc fiziskas slodzes. Ar visiem 
uzdevumiem komandas lieliski tika galā. Tika 
noteikta uzvarētāju komanda, kā arī apbalvoti 
pasākuma jaunākais un vecākais dalībnieks.

Paldies visiem par lieliski pavadītu 
dienu, baudot aktīvu dzīvesveidu. Tiksimies 
pasākumā arī nākošgad, iespējams, citā 
vietā…

Pasākums notika projekta “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profi-
laksei Augšdaugavas novadā” ietvaros.
Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde 

“TAKA”

atodas EV11 maršrutā.
Velo maršruta atklāšanā piedalījās teju 

40 cilvēki no dažādām Latvijas pilsētām. 
Kopā tika pieveikti ap 130 kilometriem divu 

dienu maršrutā Krāslava-Dagda un Dagda-
Rēzekne. Maršruta gaitā dalībnieki ciemojās 
arī pie vairākiem vietējiem uzņēmējiem, 
iepazīstot ne vien Latgales kalnus un lejas, 

triatlons norisinājās Starptautiskajā ģimenes 
dienā, tāpēc ļoti priecēja ģimenes komandas, 
kuras piedalījās kopā ar saviem bērniem.

Tūrisma triatlonā tika pārvarētas 
vairākas distances. Pirms fizisku aktivitāšu 
uzsākšanas, dalībnieki kārtīgi iesildījās, veicot 

pĒC DIVU GaDU paUZES 
NORISINĀJĀS 

“LIELaIS pLOSTS 2022”

Pēc divu gadu pauzes 21. maijā 
notika ilgi gaidīts Vislatvijas ūdens 
tūristu saiets – “Lielais Plosts 2022”.

Pasākumā “Lielais plosts” tika 
piedāvāta lieliska iespēja aktīvi pavadīt 
brīvdienas, piedaloties aizraujošā laivu 
braucienā pa Daugavu. Brauciena laikā 
ikviens dalībnieks varēja aplūkot gan 
kultūrvēsturiskos, gan dabas objektus. 
Brauciena maršruts šoreiz bija Indrica 
– Lielbornes muiža.

Pasākumu organizēja Krāslavas 
novada pašvaldības tūrisma 
informācijas centrs, Augšdaugavas 
novada pašvaldības iestāde “TAKA”, 
sadarbībā ar sporta klubu “Beibuks”, 
brīvdienu māju “Skerškāni” un 
Lielbornes muižu.

Atsaucība no dalībnieku puses bija 
liela. Laivu braucienam „Lielais Plosts 
2022” pieteicās 255 dalībnieki gan no 
Augšdaugavas novada, gan Daugavpils 
pilsētas un citām Latvijas pilsētām.

Pēc dalībnieku reģistrācijas pie 
Indricas Romas katoļu baznīcas 
dalībnieki kārtīgi iesildījās, veicot 
dažādus ķermeņa vingrojumus. Pēc 
aptuveni 14 km no pasākuma sākuma 

tika izveidota pirmā pieturvieta 
“Akmeņainā pludmale”, kur dalībnieki 
varēja atpūsties un nobaudīt nelielas 
uzkodas. Pēc 7 km bija vēl viena 
pieturvieta pie brīvdienu mājas 
“Skerškāni”, kur ikvienam bija lieliska 
iespēja izkustēties un nogaršot Latgales 
kulinārā mantojuma zupu. Un vēl pēc 
aptuveni 14 km bija finišs “Lielbornes 
muižas” Daugavas krastā. Turpat pie 
muižas notika apbalvošana un kopīga 
fotografēšanās, kā arī varēja nobaudīt 
Latgales kulinārā mantojuma uzkodas. 
Pasākuma noslēgumā notika jautra 
dalībnieku zaļumballe ar muzikālo 
apvienību “TERMOSS”.

Neskatoties uz lietu visas dienas 
garumā, visi dalībnieki bija ļoti 
sportiski, atraktīvi un patiešām lieli 
malači! Liels paldies visiem par 
lieliski pavadītu laiku, baudot aktīvu 
dzīvesveidu. Uz tikšanos Lielajā plosta 
nākamgad!

Pasākums notika projekta “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros.
Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde 

“TAKA”
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Atbildīgie par izdevumu: Augšdaugavas novada pašvaldības
centrālās administrācijas Informācijas un sabiedrisko attiecību 
nodaļa, e-pasts: vestis@augsdaugavasnovads.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

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

Maijā Augšdaugavas novada 
dzimtsarakstu nodaļā  laulību noslēdza

  8 pāri, 2 pāros - novada iedzīvotāji.

Augšdaugavas novada iedzīvotāju ģimenēs 
dzimuši 9 bērniņi,

 no tiem 5 meitenes un 4 puikas.

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju 
nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas: 
      - vienu liepu Višķos, Aglonas ielā 43;
      - trīs kļavas un vienu bērzu Višķu pagasta Makarovas kapos;
      - vienu bērzu un vienu kļavu Višķos, Krāslavas ielā 12A.

 Priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt Višķu pagasta pārvaldē 
(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2. līdz 8. jūnijam. 

Publiskā apspriešana notiks 9. jūnijā  plkst. 9:30 Makarovas 
kapos; plkst.9:45 Višķos, Aglonas ielā 43; plkst. 10:00 Višķos, 
Krāslavas ielā 12A.

Sagaidot Līgo svētkus Latgalē, 
Kazimirs adamovičs aicina uz vēlēšanām 

Višķos 22. un 23. jūnijā!
Katrai tautai jau izsenis ir savi varoņi. Amerikāņiem “Spider-Man” un 

“Čaks Noriss”, ķīniešiem “Džekijs Čans”, savukārt latgaliešiem – Kazimirs 
Adamovičs, kurš savulaik “pacēlis” kolhozu “Laimīgā nākotne”, ar laika 
mašīnu ceļoja un atrada laimīgo zemi tepat Višķos, savas draudzenes 
Broņu un Veņu padarīja laimīgas. Bet nu jau vairākus gadus dažādas 
pasaules likstas piemeklē mūsu zemi. Covids, fi nanšu krīzes, varas maiņa 
valdībā, tāpēc Kazimirs Adamovičs nolēma pievērsties Lielajai politikai.

22. un 23. jūnijā Kazimirs Adamovičs aicina uz savu lielo 
priekšvēlēšanu kampaņu Višķos - “Kazimira Adamoviča 
prīkšvieliešonu špāses”, kurai par godu ir izstrādājis savu “Kazimira 
Adamoviča Solījumu partijas” programmu:

1. Jautra un lustīga Līgo svinēšana ir primārais mūsu partijas mērķis!
2. Bezmaksas alus un siera degustācijas Līgo vakarā pirmajiem 1000 

apmeklētājiem!
3. Katram Līgo festivāla dalībniekam būs iespēja kārtīgi izpērties un 

baudīt pirts rituālus, jo tikai “Veselā miesā vesels gars!”. 
4. Apsolām krāšņu koncertprogrammu un dejas līdz rīta gaismai Līgo 

naktī!
5. Mēs esam par ģimeni! Jautrās ģimenes stafetes garantētas!
6. Luknas ezera krastā ikviens pavadīs savu krāšņāko vasaras saulrietu un 

sagaidīs romantiskāko saullēktu. 
Lai Kazimira Adamoviča Solījumu partijas programma tiktu veiksmīgi 

īstenota, visi tiek laipni aicināti uz Līgo festivālu Višķu estrādē un 
stadionā!

Festivāla programma:
22. jūnijā

16.00 – 17.00 - “Līgo laika skrubīši un vīšķīši” – radošā darbnīca un 
meistarklase
18.00 – 19.00 - “Spēka slota” - pirtsslotu siešanas radošā darbnīca
16.00 – 22.00 – pirts, masāžas un veselības uzturēšanas pakalpojumi Līgo 
laika noskaņās (par maksu)
21.00 – Vokālā ansambļa “Anime Corde” koncerts (bezmaksas) Višķu 
pludmalē, ugunskurs uz ezera. Būs pieejama telšu pilsētiņa.

23. jūnijā
12.00 – 13.00 – “Spēka slota” - pirtsslotu siešanas radošā darbnīca
12.00 – Jautrās stafetes ģimenēm
14.00 – Sporta aktivitātes. Augšdaugavas novada “Streetball” čempionāta 
1.posms. (Var pieteikties arī līgotāju amatierkomandas). Pieteikumus sūtīt līdz 
20.06.2022 uz e-pastu: gunars.kucins@augsdaugavasnovads.lv
14.00 – 15.00 – “Attīrīts, tīrs organisms vasarā – veselības ķīla rudenī un 
ziemā”
16.00 – 17.00 - “Līgo laika skrubīši un vīšķīši” – radošā darbnīca un 
meistarklase
18.00 – 19.00 - “Līgo – Jāņu vainagu pīšana” - radošā darbnīca
12.00 – 22.00 – pirts, masāžas un veselības uzturēšanas pakalpojumi Līgo 
laika noskaņās (par maksu)
19.00 – Lielkoncerts, kurā uzstājas: Normunds Rutulis, Kristīne Šomase 
un Normunds Liepiņš, “Galaktika”, Juris Ostrovskis, “Bulta”, “Anime 
Corde”, “Līksme”.
22.00 – Uguns šovs
22.30 – Līgo ugunskurs un zaļumballe kopā ar Normundu Rutuli, 
Kristīni Šomasi un Normundu Liepiņu.

Ieejas maksa pasākumā - 8.00 eiro pasākuma dienā, biļetes 
iepriekšpārdošanā 6.00 eiro Augšdaugavas novada pašvaldības iestādē 
“TAKA”, Višķu pagasta pārvaldē, Daugavpils tūrisma informācijas centrā, 
“Biļešu paradīze” kasēs un mājas lapā www.bilesuparadīze.lv.

Amatnieki un tirgotāji aicināti pieteikties tirdzniecībai Līgo pasākumā 
Višķos. 

Papildus informācija: turisms@augsdaugavasnovads.lv, tālr. +371 
65476748, +371 29431360, mājas lapas: ligo-viskos.mozello.lv, visku-
estrade-stadions.lv, www.facebook.com/agenturataka 


