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2022. GADA JŪNIJS

TūRISMS  ■
 ATKLĀTA ATJAUNOTĀ 

SPRĪDĪŠA TAKA 
PILSKALNES SIGULDIŅĀ

10. jūnijā tika atklāta atjaunotā tūrisma 
taka “Sprīdītis” dabas liegumā “Pilskalnes 
Siguldiņa”, kas tagad gaida ciemos 
apmeklētājus. 

Ilūkstes pilsētas administrācija sadarbībā 
ar Pilskalnes pagasta pārvaldi  īstenojusi 
divus projektus ar Latvijas vides aizsardzības 
fonda un Augšdaugavas novada pašvaldības 
fi nansiālo atbalstu – “Gājēju tiltu remonts 
dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma 
takā “Sprīdītis”” (Nr.1-08/98/2020) un 
“Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” 
tūrisma takas “Sprīdītis” infrastruktūras 
atjaunošana”(Nr.1-08/97/2020) ar mērķi 
mazināt antropogēno slodzi uz biotopiem 
un aizsargājamām sugām īpaši aizsargājamā 
dabas teritorijā dabas liegumā “Pilskalnes 
Siguldiņa”. 

Ilūkstes novadpētniece Līvija Tamane 
atklāšanas pasākumā atgādināja, ka dabas 
lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” takas sāka 
veidot pagājušā gadsimta 80. gadu beigās, 
kad viņa kopā ar toreizējo Daugavpils 
Pedagoģiskā institūta prorektoru Bruno 

Jansonu izstaigāja visu maršrutu astoņu 
kilometru garumā, pētot apkārtni un 
prātojot, kādi varētu būt apskates objekti. Šo 
dabas liegumu 19. gadsimta beigās ir pētījis 
Ilūkstes jezuītu klostera skolas bioloģijas 
skolotājs un priesteris Jozefs Fedorovičs. 
“Viņš ir izpētījis visu šo ieleju, jo tas ir 
dabas veidots un mums atstāts piemineklis, 
tā saucamā sublaciālā ieleja, kuras krastos ir 
izveidojies savdabīgs mikroklimats, krasti 
ir noauguši ar platlapjiem, kas citos mežos 
nav, ir ļoti daudz retu un vērtīgu augu, ko jau 
tajos gados ir pētījis Fedorovičs,”  stāsta L. 
Tamane. Sākotnēji tā esot veidota kā mācību 
izziņas taka, kur var apskatīt dendroloģiskos 
un ģeoloģiskos objektus, daudzus retus 
augus. Jau 19. gadsimtā Jozefs Fedorovičs 
esot izveidojis lielu herbāriju, kas patlaban 
atrodas Viļņas Universitātes bibliotēkā. 

Ilūkstes pilsētas administrācijas projektu 
koordinatore Zanda Lisovska atzīst, ka dabas 
liegums “Pilskalnes Siguldiņa” ir viena no 
dabas skaistākajām vērtībām, ko apmeklētāji 
īpaši iecienījuši krāšņās rudens sezonās. 

VIŠĶU PAGASTĀ
 IzVEIDOTA 

JAUNA ATPūTAS VIETA

3. jūnijā Višķu pagastā tika atklāta atpūtas 
vieta “Ambro Krasts”, kas atrodas pie Višķu 
ezera, Maskovskajas ciemā, Augšdaugavas 
novadā. Četrās kempinga tipa loft mājiņās 
paredzēta vieta 4 - 6 personām. Viena no 
mājiņām ir paredzēta cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Koka atpūtas mājiņas no 
ārpuses un iekšpuses ir iekārtotas mājīgi un 
mūsdienīgi. Pieejamas labierīcības, virtuve, 
bet otrajā stāvā gultas vieta. Mājiņās ir 
pieejams viss nepieciešamais ikdienai – 
virtuves piederumi, sāls, cukurs, gultas 
veļa, higiēnas preces. Tajās var dzīvot ne 
tikai gada siltajos mēnešos, bet arī ziemas 
periodā.

Atpūtas vietā ir iespējams ne tikai 
atpūsties namiņos, bet arī nomāt laivu, SUP 
dēļus, doties pirtī, zvejot vai relaksēties 
šūpuļtīklos. Viesiem ir pieejams kubls un 
pirts, kā arī speciāla vieta ar griliem un 
galdiņiem lielākām kompānijām. 

Bērniem un jauniešiem arī ir paredzētas 
dažādas aktivitātes, piemēram, ir uzstādītas 
piepūšamās atrakcijas, šūpoles, futbola 
vārti un batuts. 

Papildus ir pieejamas arī telšu vietas, kā 
arī piknika vieta ar āra kamīnu, ugunskura 
vieta ar grilu un katliņiem, iespēja peldēties 
sakoptā pludmalē Višķu ezerā, pastāv 

iespēja ierasties ar saviem mājdzīvniekiem, 
bezmaksas apsargāta autostāvvieta, 
velonoma. 

“Amber krasts” teritorijā iespējams 
uzņemt lielāku daudzumu viesu kāzās, 
dzimšanas dienās, korporatīvos u.c. veida 
pasākumos. 

Projekta “Viesu nama būvniecība - 
tūrisma pakalpojumu un uzņēmējdarbības 
attīstīšanai Višķu pagastā” Nr.19-03-
AL28-A019.2104-000009 īstenošana notika 
no 2019. gada septembra līdz šī gada maijam. 
Tā kopējās attiecināmās izmaksas bija 
100 000 eiro, no tiem ELFLA (publiskais 
fi nansējums) - 70 000 eiro. Kopējās 
būvniecības izmaksas bija 100 220 eiro, 
neskaitot pārējās labiekārtošanas izmaksas.

Sākotnējā projekta iecere bija viena 
liela viesu nama būvniecība, taču fi nanšu 
piedāvājumi no būvniecības pakalpojumu 
sniedzējiem tās pārsniedza projekta kopējās 
attiecināmās izmaksas (100 000 eiro) trīs 
līdz piecas reizes. Saskaņojot ar Daugavpils 
un Ilūkstes novadu partnerību “Kaimiņi” 
un Lauku atbalsta dienestu, tika izstrādāts 
jauns tehniskais projekts un jauni tehniskie 
risinājumi. Rezultātā tika radīts Atpūtas 
komplekss “Ambro Krasts” ar minēto 
infrastruktūru. 

Teksts, foto: Dainis Bitiņš
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Dabas liegumā konstatēti 11 
Eiropas nozīmes aizsargājamie 
biotopi, 21 reta vai aizsargājama 
augu suga, septiņas retas vai 
aizsargājamas ķērpju sugas, 
ezeros un ezeru krastos ir pilns 
ar augu daudzveidību. Teritorija 
ir pievilcīga ar neparasto reljefu, 
kas veidojies ledāja kušanas ūdeņu 
ietekmē. Dabas lieguma teritorijā 
atrodas viena no dziļākajām gravām 
Austrumlatvijā. Liegumā izveidotas 
vairākas aizraujošas pastaigu un 
mācību izziņu takas – Sprīdīša taka, 
Dendroloģiskais un ģeogrāfi skais 
maršruts, taka “Vēstures liecinieki” 
un Purva taka. 

Ņemot vērā “Pilskalnes 
Siguldiņas” apmeklējumu 
intensitāti, laika gaitā taku 
infrastruktūra bija nolietojusies 
tiktāl, ka pa to pārvietoties 
bijis nedroši un tas veicināja 
antropogēnās slodzes uz biotopiem 
pieaugumu, neatļautu stihisku 
taku veidošanos, kas kaitē dabas 
vērtībām un veicina nogāžu 
erozijas procesus. 2016. gadā tika 
izstrādāts un apstiprināts dabas 
aizsardzības plāns, saskaņā ar 
kuru dabas liegumā nepieciešama 
tūristiem droša un dabai draudzīga 
tūrisma infrastruktūra, kā arī 
noteikta nepieciešamība ierobežot 
antropogēnās slodzes radīto 
augsnes eroziju. 

2020. gadā toreizējā Ilūkstes 
novada pašvaldība iesniedza divu 
projektu pieteikumus Latvijas vides 
aizsardzības fonda administrācijas 
izsludinātajā projektu konkursā 
„Dabas un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana 
un aizsardzība” aktivitātē 
“Sugu dzīvotņu un biotopu 
apsaimniekošanas pasākumi Īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās”. 

Abi projekti tika turpināti arī 2022. 
gadā un noslēdzās, uzsākot jauno 
tūrisma sezonu.

Projekta “Gājēju tiltu remonts 
dabas lieguma “Pilskalnes 
Siguldiņa” tūrisma takā “Sprīdītis”” 
izmaksas ir 23 687 eiro, no 
kuriem LVAF fi nansējums ir 
21 000 eiro, bet 2638 eiro ir 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
līdzfi nansējums. Projekta ietvaros 
izremontēti divi gājēju tilti - pāri 
Pilskalnes strauta gravai un pāri 
Dubupītei lejpus atpūtas bāzei 
“Dubezers”, kā arī atjaunotas koka 
kāpnes uz balstiem. 

Projekta “Dabas lieguma 

“Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma 
takas “Sprīdītis” infrastruktūras 
atjaunošana” izmaksas ir 49 
747 eiro, no kuriem LVAF 
fi nansējums ir 25 069 eiro, bet 24 
678 eiro ir pašvaldības ieguldījums. 
Projekta gaitā izstrādāta 
tehniskā dokumentācija, veikta 
būvuzraudzība, atjaunotas koka 
kāpnes ar margām, atjaunotas 
koka laipas uz balstiem ar laipu 
paplašinājumiem, labiekārtotas 
atpūtas vietas, uzstādot četrus 
galdus un 14 solus, atjaunotas 
barjeras taku norobežojumam, 
uzstādīta pastāvīgā informatīvā 
plāksne un atjaunotas 15 izglītojoši 

informatīvās plāksnes par dabas 
vērtībām un procesiem.

Zanda Lisovska uzsver, ka 
īstenotie projekti ir devuši lielu 
pieredzi, kas noderēs tūrisma 
taku infrastruktūras atjaunošanai 
arī pārējos maršrutos. Pilskalnes 
pagasta Kultūras un tūrisma 
organizatore Evita Šapale atzina, 
ka nepieciešams atjaunot arī koka 
fi gūras, kuras jau pamatīgi skāris 
laika zobs. Sprīdīša takā izvietotas 
A. Brigaderes pasakas “Sprīdītis” 
varoņu 32 koka skulptūras. Viņa 
aicināja ikvienu doties pastaigā pa 
dabas lieguma takām un aplūkot 
gan dabas bagātības, gan vēsturiskas 

liecības, piemēram, Pirmā pasaules 
kara laika vācu aizsargbūves. Te var 
redzēt vienu no senākajiem sēļu 
pilskalniem - Melno kalnu. “Cilvēki 
šurp brauc tikt vaļā no saspringuma 
un atpūsties. Pērn bija ap 8000 
apmeklētāju vasaras sezonā.” 

Atklāšanas pasākuma dalībnieki 
devās pastaigā pa 1,6 km garo 
Sprīdīša taku Meža mātes 
pavadībā, veicot pa ceļam dažādus 
uzdevumus un vērojot skaisto 
dabu. Takas noslēgumā visus 
gaidīja uz ugunskura vārīta zupa.  

Teksts, foto: Inese Minova

 AUGŠDAUGAVAS 
NOVADS SUMINA 

IzCILNIEKUS 
IzGLĪTĪBĀ 

2021./2022. mācību gada izskaņā 
tika apzināti novada izglītības 
iestāžu izcilākie audzēkņi, kuri 
ieguvuši godalgotas vietas novada 
un valsts mēroga olimpiādēs. 
Apbalvojumus par sasniegtajiem 
rezultātiem saņēma 204 audzēkņi, 
kas ieguva 1., 2., 3. vietu, pateicības 
vai atzinības novada un valsts 
mēroga olimpiādēs. 

Augšdaugavas novada vadība un 
izglītības jomas pārstāvji apmeklēja 
maija nogalē izglītības iestādes, lai 
pasniegtu apbalvojumus, naudas 
balvas un pateicības. Skolotāji 
un vecāki arī saņēma dāvanas un 
pateicības. Naudas balvu apmērs ir 
no 5 līdz pat 255 eiro atkarībā no 
sasniegtajiem rezultātiem.

Valsts līmeņa olimpiādēs 
godalgotas vietas ieguvušie:
•	 Anželika Siņkeviča, 8. kla-

ses audzēkne no Naujenes 
pamatskolas (skolotāja Alita 
Kokina), kura ieguva 2. vietu 

Valsts krievu valodas olimpi-
ādē 8. – 12. klasēm;

•	 Emma Zdanovska, Špoģu vi-
dusskolas 10. klases audzēkne 
(skolotāja Irīna Grebeža), ku-
ra ieguva 2. vietu Valsts krie-
vu valodas olimpiādē 8. – 12. 
klasēm;

•	 Juris Lāčaunieks, Špoģu vi-
dusskolas 9. klases audzēknis 
(skolotājs Jānis Briška), kurš 
ieguva 2. vietu Valsts vēstures 
olimpiādē 9. – 12. klasēm;

•	 Viktorija Rāzna, Bebrenes 
VPV 9. klases audzēkne (sko-
lotāja Anna Seņkova), kura 
ieguva 3. vietu Valsts krievu 
valodas olimpiādē 8. – 12. kla-
sēm;

•	 Anastasija Kuprijanova, Zem-
gales vidusskolas 12. klases 
audzēkne (skolotāja Larisa 
Safronova), kura ieguva 3. vie-
tu Valsts Skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē 
2022.

•	 Inna Ivanova, 9. klases au-
dzēkne no Naujenes pamat-
skolas (skolotāja Alita Ko-
kina), kura ieguva Atzinību 
Valsts krievu valodas olimpi-

ādē 8. – 12. klasēm.
1. vietu novada mēroga 

olimpiādēs saņēma 40, 2. vietu - 
26, bet 3. vietu - 34 izglītojamie. 
Visvairāk godalgoto vietu ir 
matemātikā (39), tai seko krievu 
valoda (36), latviešu valoda 
(27), bioloģija (26), vēsture (22), 
pētnieciskie darbi (14), angļu valoda 
(12), fi zika (8), ķīmija (5). 

Skolu reitings Augšdaugavas 
novadā olimpiāžu un interešu 
izglītības kopvērtējumā 
2021./2022. m. g.: 

Pamatskolu grupā:
•	 Naujenes pamatskola – 1. 

vieta olimpiāžu rezultātu kop-
vērtējumā un 2. vieta interešu 
izglītības darbā;

•	 Kalupes pamatskola – 2. vieta 
olimpiāžu rezultātu kopvērtē-
jumā;

•	 Lāču pamatskola – 3. vieta 
olimpiāžu rezultātu kopvērtē-
jumā un 1. vieta interešu izglī-
tības darbā;

•	 Randenes pamatskola – 3. vie-
ta interešu izglītības darbā;

Vidusskolu grupā:
•	 Ilūkstes Raiņa vidusskola – 1. 

vieta olimpiāžu rezultātu kop-
vērtējumā un 1. vieta interešu 
izglītības darbā;

•	 Špoģu vidusskola – 2. vieta 
olimpiāžu rezultātu kopvērtē-
jumā un 3. vieta interešu izglī-
tības darbā;

•	 Vaboles vidusskola – 2. vieta 

interešu izglītības darbā;
•	 Zemgales vidusskola – 3. vieta 

olimpiāžu rezultātu kopvērtē-
jumā.

Teksts: Dainis Bitiņš,
 Daina Ostrovska

Foto: D. Bitiņš
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■DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI■ IzGLĪTĪBA

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins

Pieņemšana jūlijā nenotiks

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks Aivars Rasčevskis

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

10.00-12.00 
14.00-18.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieks Vitālijs Aizbalts
12.07. Šēderes pagasta pārvalde 14.00-16.30
19.07. Laucesas pagasta pārvalde, c. Mirnijs 14.00-16.30

Maigurs Krievāns
05.07. Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 09.00-13.00

Jānis Belkovskis
04.07. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00
18.07. Ambeļu pagasta pārvalde 10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs
07.07. Tiešsaistes Zoom platformā 15.30-17.00
14.07. Ilūkstes pilsētas administrācija 15.30-16.30
21.07. Tiešsaistes Zoom platformā 15.30-17.00
28.07. Laucesas pagasta pārvalde, c. Mirnijs 15.30-16.30

Pāvils Kveders
12.07. Višķu pagasta pārvalde 14.00-16.00

Reinis Līcis
05.07. Ilūkstes pilsētas administrācija 14.00-16.00
12.07. Višķu pagasta pārvalde 14.00-16.00

Aleksejs Mackevičs
18.07. Tiešsaistes Zoom platformā 17.00-19.30
22.07. Tiešsaistes Zoom platformā 17.00-19.30

Dainis Millers
13.07. Tiešsaistes Zoom platformā 10.00-12.00

Gunta Okmane
04.07. Subates kultūras nams 09.00-11.00
19.07. Subates kultūras nams 13.00-15.00

Dzintars Pabērzs
11.07. Tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00
25.07. Tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00

Deniss Sarafaņuks
 20.07. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00
 27.07. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs
08.07. Sventes vidusskola 16.00-18.00
19.07. Sventes vidusskola 16.00-18.00

Regīna Tamane
12.07. Skrudalienas pagasta pārvalde (Silenē) 14.00-16.00
19.07. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-16.00

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

 “Pašvaldība”->”Domes deputāti”

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

 AUGŠDAUGAVAS 
NOVADA SKOLĒNI 

IEPAzĪST 
KULTūRAS NORISES 
KULTūRIzGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS 
“LATVIJAS SKOLAS 

SOMA” 
IETVAROS

2021./2022. mācību gada 
2. semestrī, pielāgojot mācību 
darbu COVID-19 pandēmijas 
ierobežojumiem, Augšdaugavas 
novada 1885 skolēni no 15 
izglītības iestādēm kultūrizglītības 
programmas “Latvijas skolas soma” 
ietvaros piedalījušies daudzveidīgās, 
kopumā 69 aizraujošās klātienes un 
attālinātās kultūras norisēs.

Semestra laikā novada izglītības 
iestāžu skolēni pieredzēja kultūras 
norises lielākoties klātienē, 
aicinot norišu īstenotājus 
uz skolu vai braucot iepazīt 
kultūras daudzveidību un izzināt 
vēstures līkločus uz tuvākām un 
tālākām Latvijas vietām, tādējādi 
pilnveidojot savas zināšanas, 
iemaņas un prasmes, piemēram, 
vēsturiskā orientēšanās spēle 
“Daugavpils”, Muzeja ekspozīcijas 
iepazīšana Latvijas kara muzejā, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
iepazīšana, muzejpedagoģiskā 
nodarbība Rīgas motormuzejā, 
izzinoša nodarbība Likteņdārzā, 
Melngalvju nama iepazīšana, 
muzejpedagoģiskā programma 
“Par grāfa Plātera pēdām” Krāslavā, 
programma “Pa grāfa Borha 
piedzīvojumu takām Varakļānos”, 
izglītojošā programma “Augt 
maizītei tīrumā” Preiļos, Gulbenes 
dzelzceļa vēstures stāsts, Lūznavas 
muižā Kultūrvēsturiskā izziņas 
programma, Pļavas muzeja 
iepazīšana Kaldabruņās, Latvijas 
vēstures izzināšanas orientēšanās 
spēlē “Tūkstošgadu stāsts” Turaidas 
muzejrezervātā Siguldā, Daugavpils 
novadpētniecības muzeja 
ekspozīciju un Cietokšņa vēstures 
izzināšana, Krāslavas vēstures 
un mākslas muzeja ekspozīcijas 
un grāfa Plātera pils iepazīšana, 
keramikas meistardarbnīca pie 
keramiķiem Pauliņiem, Aglonas 
Maizes muzeja programma, 
Otrā pasaules kara muzeja, 
Pasta un informācijas muzeja 
ekspozīcijas iepazīšana Aglonā, 
muzejpedagoģiskā programma 
“Ojārs Vācietis un laiks” Ojāra 
Vācieša muzejā, “Mūsu klases 
literārā saskaņa” Jāņa Akuratera 
muzejā, “Mazie mūciņi” Jaunpils 
pilī, Slutišķu vecticībnieku sēta un 
muzejpedagoģiskā programma 
“Tradicionālas amatu prasmes 
Latgales zemnieku sētā” Naujenes 
pagastā, muzejpedagoģiskā 
programma “Pa Raiņa bērnības 
takām” Raiņa mājā Berķenelē u.c. 

Vairākas izglītības iestādes 
klātienē baudīja teātra izrādes 
un koncertlekcijas, piemēram, 
izrāde “Māja zem varavīksnes” 
Špoģu vidusskolā, vīru kopas 
“Vilki” koncertlekcija “Karavīru 
dzīvesziņa un dziedātās dziesmas 

no vissenākajiem laikiem 
līdz mūsdienām” Bebrenes 
vispārizglītojošajā un profesionālajā 
vidusskolā, iluzionistu Pecolli 
burvju triku izrāde “Brīnumi 
notiek” Naujenes Kultūras namā, 
izrāde “Barikādes.docx.” Rēzeknes 
teātrī “Joriks”, koncertlekcija 
“Sprādziens mūzikā” Špoģu 
vidusskolā, koncertlekcija “Es mīlu 
Tevi, Latvija!” Zemgales vidusskolā 
u.c. 

Augšdaugavas novada skolēni 
programmā “Latvijas skolas soma” 
piedalījušies arī daudzveidīgās 
attālinātās kultūras norisēs, 
piemēram, fi lmas “Mūsu barikāžu 
laiks” skatīšanās, koncertlekcija 
“Kosmosa burvis”, rokopera 
“Mauglis”, izrāde “Slinkums”, 

koncertlekcija “Deja un mūzikas 
attīstība cauri gadsimtiem”, digitālās 
mākslas darbnīca, koncertlekcija 
“Es mīlu Tevi, Latvija!” u.c.

Paldies visām novada izglītības 
iestādēm, skolu programmas skolas 
plāna koordinatoriem par iesaisti, 
atbilstošo norišu piemeklēšanu 
skolēnu vecumam un priekšmetu 
mācību saturam! 

Paldies programmas “Latvijas 
skolas soma” komandai par 
sadarbību un Augšdaugavas novada 
pašvaldībai par atbalstu! 

Inese Zuģicka
programmas koordinatore 

Augšdaugavas novadā
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■ AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMI

■ NOVADĀ PAzIŅOJUMS  ■

2022. gada 1. jūnijā sēdē pieņemti 5 lēmumi:
	Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. 

gada 29. decembra reglamentu Nr.1 “Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku 
atlīdzības sistēmas reglaments”.
	Aktualizēja Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 

novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 
Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024. gadam.
	Piešķīra fi nansējumu no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem.
	Atbalstīja investīciju projekta “Augšdaugavas novada 

Ilūkstes pilsētas Priežu ielas (0.175 – 1.013) un Kalna ielas 
(0.00-0.106) seguma atjaunošana” iesniegšanu.
	Atzina pašvaldības investīciju projekta “Augšdaugavas 

novada pašvaldības ceļa  (86-37)  “Vārpene - Ezerne - 
Saulkalni”  pārbūve Skrudalienas pagastā” būvdarbu izmaksu 
sadārdzinājumu. 

2022. gada 9. jūnijā sēdē pieņemti 39 lēmumi:
	Izdeva saistošos noteikumus “Par ielu tirdzniecību 

Augšdaugavas novadā”.
	Izdeva saistošos noteikumus “Par alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecību novietnēs Augšdaugavas novadā”.
	Nolēma noslēgt līgumus par Augšdaugavas novada 

pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.
	Izdeva noteikumus “Augšdaugavas novada bāriņtiesas 

ētikas kodekss”.
	Izdeva nolikumu “Grozījumi Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra nolikumā Nr.64 
“Augšdaugavas novada Sociālā dienesta nolikums””.
	Nolēma apstiprināt rezultātus un piešķirt grantu 

konkursam “Par granta piešķiršanu topošo un jauno 
uzņēmēju projektiem 2022. gadā”.
	Atzina pašvaldības investīciju projekta “Augšdaugavas 

novada pašvaldības ceļa  (88-13) “Svente - Gulbji” 
seguma atjaunošana Sventes pagastā” būvdarbu izmaksu 
sadārdzinājumu.
	Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. 

gada 10. februāra lēmumu Nr.411 “Par aizņēmumu Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta “Pirmā pasaules 
kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar 
mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežā” īstenošanai”.

	Atļāva atsavināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
4446 003 0085, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas 
novads, zemes vienību “Matulanišķi 7”, Demenes pagasts, 
Augšdaugavas novads, zemes vienību “111”, Birkineļu 
dārziņi, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, nekustamo 
īpašumu  “386”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas 
novads, nekustamo īpašumu “Rudzupuķes”, Lielā iela 22, 
Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, zemes 
vienību “Žubītes”, Ķeiši, Kalupes pagasts, Augšdaugavas 
novads, nekustamo īpašumu Parādes iela 24, Mirnijs, 
Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads.
	Nolēma nodot atsavināšanai zemes vienību “96”, 

Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, zemes 
vienību “221”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Augšdaugavas 
novads.
	Atļāva atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.4, Rēzeknes 

iela 31, Maļinova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas 
novads, nekustamo īpašumu  “Mazulis”, Salienas pagasts, 
Augšdaugavas novads, nekustamo īpašumu “Senči”, Salienas 
pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību Miera iela 24, 
Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads, 
nekustamo īpašumu “Vitaņiški-15”, “Skurjati”, Skrudalienas 
pagasts, Augšdaugavas novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, 
“Dzelzceļa māja 192.km”, Bundišķi, Sventes pagasts, 
Augšdaugavas novads, nekustamo īpašumu “Ozerķi 32”, 
“32”, Ezeriņi, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 4494 002 0201, Vaboles 
pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4494 004 0054, Vaboles pagasts, Augšdaugavas 
novads, nekustamo īpašumu “Māllēpes”, Makarova, Višķu 
pagasts, Augšdaugavas novads.
	Nolēma pārdot dzīvokļa īpašumu Nr.7, “Baltā 

māja”, Kalniški, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, 
nekustamo īpašumu “Pie meža”, Janciški, Maļinovas pagasts, 
Augšdaugavas novads, nekustamo īpašumu “Lejas”, Papuļi, 
Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, zemes vienības 
Raiņa iela 32, Ilūkste, Augšdaugavas novads, domājamo daļu.
	Izbeidza zemes vienības “Laime 10”, Šēderes pagasts, 

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

vienība ar kadastra apzīmējumu   4486 006 0105, kas 
atrodas Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads, ir 

piekrītoša Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstāma 
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda.
	Atzina rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumiem 4486 007 0072 un 4486 007 
0073 par piekrītošām Augšdaugavas novada pašvaldībai 
un ierakstāmas zemesgrāmatā uz Augšdaugavas novada 
pašvaldības vārda.
	Atzina zemes vienības par starpgabalu .
	Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Augšdaugavas 

novada pašvaldības domes 2021.gada 29.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.23 “Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu 
ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upes posmā Augšdaugavas 
novada Višķu pagasta teritorijā””.
	Nolēma veikt aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta 

“Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu  (86-37)  “Vārpene 
- Ezerne - Saulkalni”  pārbūve Skrudalienas pagastā,  (88-
13) “Svente – Gulbji” seguma atjaunošana Sventes pagastā 
un Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana Līksnas 
pagastā” būvdarbu sadārdzinājuma segšanai.
	Nolēma sniegt primāro atbalstu – izmitināšanas 

pakalpojumus Ukrainas civiliedzīvotājiem.

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

 AUGŠDAUGAVAS 
NOVADĀ 

SĀK VEIDOT 
BIOLOĢISKI 
NOĀRDĀMO 
ATKRITUMU 

PĀRSTRĀDES CEHU
Sākas darbi pie bioloģiski 

noārdāmo atkritumu pārstrādes 
iekārtu izveides poligonā “Cinīši” 
Augšdaugavas novada Demenē. 

Tas nepieciešams, lai mazinātu 
bioloģiski noārdāmā materiāla 
utilizāciju atkritumu poligonā, un 
līdz ar to mazinātu tā radīto gāzu 
nonākšanu atmosfērā. 

Ceha būvniecība izmaksās ap 9 
miljoniem eiro, no kuriem lielāko 
daļu segs Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonds. 

Līdz vasaras beigām sāksies meža 
zemes atmežošana un būvlaukuma 
sagatavošana faktiskai būvdarbu 
uzsākšanai, norādīja “Atkritumu 
apsaimniekošanas Dienvidlatgales 
starppašvaldību organizācijas” 
vadītājs Aivars Pudāns.

Avots: lsm.lv

 IEDzĪVOTĀJI AICINĀTI 
PIEREĢISTRĒT 
SAVU MĀJOKLI 

UKRAINAS BĒGĻU 
IzMITINĀŠANAI

Iekšlietu ministrija ir 
izveidojusi tiešsaistes rīku, kur 
ikvienam ir iespēja reģistrēt savu 
mājokli Ukrainas civiliedzīvotāju 
reģistrēšanai.

Sistēmai caur mājaslapu 
www.cak.iem.gov.lv/login var 
pievienoties, izmantojot portāla 
"Latvija.lv" autentifi cēšanās 
iespējas, norādot, ka mājokļa 
īpašnieks sistēmai pievienojas kā 
privātpersona. 

Savukārt pašvaldībām ir iespēja 
šajā sistēmā var reģistrēt lēmumus 
par atmaksu mājsaimniecībām par 
ukraiņu izmitināšanu.

Visa informācija par atbalstu 
Ukrainas civiliedzīvotāju 
izmitināšanau pieejama 
Ekonomikas ministrijas mājaslapā.  

SVENTES 
PAGASTA TERITORIJĀ 

NOTIKS 
zEMESSARDzES 

MĀCĪBAS

No 4. līdz 8. jūlijam 
Augšdaugavas novada Sventes 
pagasta teritorijā notiks 
Zemessardzes 36. kaujas 
atbalsta bataljona profesionālā 
dienesta karavīru iepriekš 
plānota apmācība, izmantojot 
militāros transportlīdzekļus.

Karavīru apmācības 
programma paredz gan uzturēt 
līdz šim apgūtās prasmes, 
gan apgūt arvien jaunas 
iemaņas vienības kaujas spēju 
stiprināšanai. Mācībās Sventes 
pagastā piedalīsies aptuveni 
25 karavīri, kuri uzdevumu 
izpildei gan diennakts gaišajā, 
gan tumšajā laikā pārvietosies 
pa koplietošanas un meža 
ceļiem, izmantojot militāros 
transportlīdzekļus. Mācību 
uzdevumos netiks izmantota 
nekāda veida munīcija vai 
imitācijas līdzekļi.

Zemessardzes 3. Latgales 
brigādē karavīru un zemessargu 
militārās apmācības process tiek 
organizēts nepārtraukti visa 
gada garumā, veicot dažādus 
taktiskos uzdevumus. Regulāro 
mācību laikā zemessargi uzlabo 
savu gatavību Zemessardzes 
vienību atbildības teritoriju 
aizsardzībai un savu spēju 
pilnveidošanai.

Par Zemessardzes 36. kaujas 
atbalsta bataljona mācību 
organizēšanu atbildīgā 
amatpersona sazvanāma pa tālr. 
27043043.

Ērika Bondarenko,
Zemessardzes 3. Latgales 

brigādes štāba sabiedrisko 
attiecību speciāliste 
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PAŠVALDĪBA  ■
DELEGĀCIJA 
APMEKLĒJA

 KOLĒĢUS VĀCIJĀ

Daugavpils būvniecības 
tehnikuma vadība - direktore Ināra 
Ostrovska, direktores vietniece 
attīstības un inovāciju jomā Oksana 
Soročina, Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins un Višķu pagasta 
pārvaldes priekšsēdētājs Jānis 
Proms maija nogalē atradās darba 
vizītē Vācijā, Osnabrikas rajonā un 
Hasbergenas pašvaldībā.

2021. gada 18. augustā 
Daugavpils būvniecības tehnikumu 
Daugavpilī un Višķos apmeklēja 
viesi no Osnabrikas (Vācija), kā 
arī Augšdaugavas novada domes 
un biedrības “Drei Stufen” (“Trīs 
pakāpieni”) pārstāvji. Viesošanās 
reizē delegāciju iepazīstināja 
ar tehnikumu, tā darbības 
virzieniem un ar Osnabrikas rajona 
Hasbergenas pašvaldības mēru 
pārrunāja sadarbības iespējas 
audzēkņu pieredzes apmaiņā un 

mācību mobilitātē uz Vācijas 
profesionālajām mācību iestādēm 
un uzņēmumiem. Šīs tikšanās 
laikā Tehnikuma un Augšdaugavas 
novada pārstāvji tika uzaicināti uz 
Osnabriku un Hasbergenu Vācijā, 
kur atrodas Amazonen Werke 
ražotne un galvenā mītne Vācijā. 

Dažas dienas vēlāk Daugavpils 
būvniecības tehnikuma IPĪV 

„Višķi” notika tikšanās ar SIA 
AMAZONE īpašnieci Baibu 
Mikālu, Lauksaimniecības un 
industriālās tehnikas asociāciju 
(LITA) un Augšdaugavas 
novada pašvaldības pārstāvjiem. 
Tika pārrunāts svarīgākais 
lauksaimniecības nozarē, izskatīts 
jautājums par smago spēkratu 
mehāniķu izglītības programmas 

nepieciešamību un attīstību, 
kā arī tehnikuma sadarbību un 
ietekmi uz Višķu pagasta attīstību. 
Uzņēmuma, kas atrodas Latvijā, 
darbības sfēra ir augstvērtīgas 
un kvalitatīvas lauksaimniecības 
tehnikas tirdzniecība un serviss. 

Šī gada maijā pieredzes apmaiņas 
braucienā notikušas vizītes pie 
Hasbergenas pagasta priekšsēdētāja 
Adriana Šēfera, Osnabrikas novada 
priekšsēdētājas Annas Kebšules. 
Tieši šajā pašvaldībā atrodas 
Vācijas uzņēmuma Amazone - 
Werke ražotne. Latvijas delegācijai 
bija iespēja apmeklēt uzņēmumu 
AMAZONEN - Werke, iepazīties 
ar tā īpašnieku Kristianu 
Dreijeru, eksporta vadītāju 
Jenu Meissneru, un apmeklēt 
eksperimentālā laukuma poligonu, 
kurā notiek Amazone - Werke 
ražoto lauksaimniecības agregātu 
izmēģinājumi. 

Darba vizītes gaitā rātsnamā 
notikusi tikšanās arī ar Eiropas 
parlamenta deputātu Timo Wölken 
Hasbergenas un tika iepazīta 

Osnabrikas ebreju kopiena un 
rabīns Šimi Langa. Osnabrikas 
reģionālās lauksaimniecības 
un cilvēku pakalpojumu 
kompetences centra apmeklējuma 
laikā (BBS-Haste) notika 
iepazīšanās ar izglītības iestādes 
darba organizāciju, izglītības 
programmām, materiāli tehnisko 
bāzi un duālās izglītības īpatnībām, 
īstenojot lauksaimniecības izglītības 
programmas, kā arī pārrunātas 
nākotnes ieceres, turpmākās 
sadarbības iespējas un pieredzes 
apmaiņas braucienu iespējas. 

Izsakām pateicību Vācijas 
sadarbības partneriem, 
Augšdaugavas novada pašvaldībai 
un Višķu pagastam par savstarpēju 
interesi Lauksaimniecības, 
Augkopības un Smago spēkratu 
jomu attīstības virzienu definēšanu. 

Teksts, foto: Daugavpils 
Būvniecības tehnikums

AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ
TURPINA DARBOTIES 

ENERGOEFEKTIVITĀTES 
PROGRAMMA

9. jūnijā stājās spēkā saistošie 
noteikumi Nr.48 „Par Augšdaugavas 
novada pašvaldības līdzfinansējuma 
apjomu un piešķiršanas kārtību 
energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās”.
Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu:
•	 100 % apmērā – dzīvojamās mājas 

energoaudita pārskata sagatavošanai 
un termogrāfijas veikšanai, ja 
energoaudits un termogrāfija veikta 
vai aktualizēta atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām pēc šo saistošo 
noteikumu spēkā stāšanās dienas;

•	 100% apmērā – tehniskā projekta 
dokumentācijas sagatavošanai 
(tehniskā projekta izstrādes 
izmaksām);

•	 jumta seguma nomaiņai ar 
bēniņu siltināšanu vai jumta 
ārējo norobežojošo konstrukciju 
siltināšanai – 75% apmērā no 
faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk 
kā 30000 euro;

•	 mājas apkures sistēmas atjaunošanai 
– 50% apmērā no faktiskajām 
izmaksām, bet ne vairāk kā 30000 
euro;

•	 mājas ārējo sienu siltināšanai:
o visu ārējo sienu siltināšanai- 75% 

apmērā no faktiskajām 
izmaksām, bet ne vairāk kā 
20000 euro;

o tikai gala sienu siltināšanai- 50% 
apmērā no faktiskajām 
izmaksām.
Kā saņemt pašvaldības 

līdzfinansējumu?
•	 Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 

jābūt pārņemtai dzīvokļu īpašnieku 
pārvaldīšanā, ja tas nav izdarīts, tad 
dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams 
pieņemt lēmumu par dzīvojamās 
mājas pārņemšanu pārvaldīšanā;

•	 Jānovērtē daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas tehniskais stāvoklis - jāveic 
būves un inženierkomunikāciju 
vispārīga vizuālā apskate, kā 
arī energoaudits un tehniskā 
apsekošana;

•	 Pamatojoties uz energoaudita un 
tehniskās apsekošanas rezultātiem, 
pārvaldnieks organizē dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulci, kuras laikā 
informē dzīvokļu īpašniekus: 
par daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas renovācijas iespējām, ēkas 
tehnisko stāvokli, ēkas energoaudita 
rezultātiem, plānotajiem renovācijas 
darbiem, ieguvumiem un izmaksām, 
par finanšu līdzekļu piesaistes 
iespējām.

•	 Dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem 
lēmums (jāpiekrīt vismaz 
50%+1 dzīvokļu īpašniekiem) 
par dzīvojamās mājas 
energoefektivitātes veicināšanas 
pasākumu nepieciešamību, konkrētu 
energoefektivitātes veicināšanas 
darbu veikšanu, par plānotajām 
izmaksām un to segšanas iespējām, 
par vienkāršotās renovācijas projekta 
vai būvprojekta sagatavošanu, par 
pilnvaroto personu ēkas renovācijas 
procesa organizēšanu.

•	 Jāiesniedz Augšdaugavas novada 
pašvaldībā projekta pieteikumu 
un reģistrācijas anketu ar visiem 
nepieciešamajiem dokumentiem, 
kas minēti pieteikumā.

•	 Jāpasūta Ēkas fasādes apliecinājuma 
karte ar ieceres dokumentāciju 
un jāiesniedz Augšdaugavas 
novada pašvaldības Būvvaldē 
apstiprināšanai.

•	 Jāizvēlas būvniecības uzņēmums. 
Uzsākot mājas siltināšanas darbus, 
liela uzmanība jāpievērš būvdarbu 
veicēja izvēlei, vienlaikus ļoti 
svarīgi apzināties paredzamajiem 
būvdarbiem pieejamo finansējuma 
līdzekļu apjomu. Lai izvēlētos 
būvdarbu veicēju, būtu nepieciešams 
veikt iepirkuma procedūru. 
Organizējot iepirkumu, svarīgi, ļoti 
precīzi un nepārprotami izstrādāt 

prasības un atlases kritērijus, kā 
arī sniegt visu informāciju par 
paredzētajiem būvdarbiem.

•	 Pēc iepirkuma procedūras un 
būvdarbu līguma noslēgšanas 
Augšdaugavas novada pašvaldībā 
jāiesniedz papildinājums 
pieteikumam, pievienojot iepirkuma 
procedūras komisijas protokolu, 
līgumu ar būvuzņēmēju, būvdarbu 
izdevumu tāmi.

•	 Būvdarbu īstenošana saskaņā ar 
likumdošanu un normatīvajiem 
aktiem būvniecības jomā. Būvdarbu 
uzsākšana jāreģistrē Augšdaugavas 
novada pašvaldības Būvvaldē. 
SVARĪGI! Būvuzraudzība un 
autoruzraudzība daudzdzīvokļu 
māju siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumos. Būvniecības 
likums nosaka, ka pasūtītājam 
vai būvētājam ir tiesības, bet 
Vispārējos būvnoteikumos 
paredzētajos gadījumos pienākums 
būvniecības laikā uzaicināt 
būvprojekta autoru (autorus) 
sekot būvprojekta realizācijas 
gaitai — veikt autoruzraudzību. 
Ja būvniecība tiek veikta par valsts vai 
pašvaldību līdzekļiem, attiecīgajam 
būvētājam jāpieaicina būvuzraugs 

būvdarbu un būvizstrādājumu 
kvalitātes uzraudzīšanai.

•	 Būvdarbu pabeigšana, kas ir jāreģistrē 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
Būvvaldē iesniedzot būvdarbu 
žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un 
segto darbu pieņemšanas aktus, 
iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības 
apliecinājums, darbu izpildes aktu 
kopijas, ēkas energoefektivitātes 
pagaidu sertifikātu.

•	 Augšdaugavas novada pašvaldībā 
jāiesniedz Būvdarbu nodošanas 
akts par visiem paveiktajiem 
energoefektivitātes veicināšanas 
būvdarbiem, pēc kā 30 dienu 
laikā būs iespējams saņemt 
līdzfinansējumu no Augšdaugavas 
novada pašvaldības.

•	 Jāsniedz informācija Augšdaugavas 
novada pašvaldībai par enerģijas 
patēriņu pirms un pēc projekta 
īstenošanas.

Vairāk informācijas, kā arī pieteikuma 
anketas meklējet Augšdaugavas novada 
mājaslapā: augsdaugavasnovads.lv, sadaļā 
“Pašvaldība” > “Īpašumi, mājokļi” > 
”Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte”.
Teksts: Dainis Bitiņš, Viktorija Kesareva

Foto: D. Bitiņš
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■ PROJEKTU REALIzĀCIJA

  RŠV “SILENE” 
PABEIGTI 

MODERNIzĀCIJAS 
DARBI

VAS “Valsts nekustamie 
īpašumi” (VNĪ) pabeiguši 
robežšķērsošanas vietu (RŠV) 
“Silene” un “Pāternieki” 
1. posma modernizācijas darbus. 
Nākotnē visos robežpunktos tiks 
izveidota vienota un moderna 
infrastruktūra, kas ir ieguvums gan 
Valsts robežsardzes, gan Valsts 
ieņēmumu dienesta darbiniekiem 
un robežšķērsotājiem.

Īstenotie projekti noslēdz 
1. posma darbus Latvijas–
Baltkrievijas RŠV modernizācijas 
projektā, kura mērķis ir ieviest 
jaunu pieeju robežu un muitas 
kontrolei, padarot pārbaudes 
efektīvākas un ātrākas. Tas pozitīvi 
ietekmēs RŠV caurlaidības spēju 
un paaugstinās Eiropas Savienības 
(ES) ārējās robežas drošības līmeni. 

“Pamata pārbūves darbi bija 
saistīti ar teritorijas pārbūvi. Tika 
pārbūvēts kravas automašīnu 
stāvlaukums, zem nojumēm tika 
paplašināts joslu skaits, kas ir 
nepieciešams lielākas caurlaidības 
nodrošināšanai, ” teic VNĪ vecākais 
attīstības projektu vadītājs Aleksejs 
Šaforostovs. Tāpat tika atjaunots 
jumta segums administratīvajās 
ēkās, piebūvēts jauns autobusu 
pasažieru bagāžas kontroles 
terminālis. Uzstādīti elektroniskie 
satiksmes organizācijas 
informatīvie paneļi.

Jaunajās telpās tiek nodrošināts 
mikroklimats – siltās grīdas, kā 
arī citas jaunākās tendences, 
ieskaitot arī piekļuves kontroli ar 
kartiņām gan robežsargiem, gan 
muitniekiem, tādejādi norobežojot 
un kontrolējot telpu lietošanu.

Otrajā stāvā iekārtotas telpas 
dienestiem. Tajās atradīsies 

ģērbtuves, ka arī konferenču zāle. 
Robežšķērsotājiem izveidoti arī 

četri jauni kontroles paviljoni. Vecie 
tika demontēti, bet uzstādīti jaunie, 
kas turklāt būs paplašināti. Tagad 
gan muitnieki, gan robežsargi 
atradīsies vienotās telpās, kas 
samazinās korupciju.

“Tas ir domāts, lai ievērotu 
vienota loga principu. Dokumentus 
padod robežsargiem, bet tie 
savukārt pēc pārbaudes nodod 
blakus esošiem muitniekiem. Pēc 
datu ievadīšanas dokumenti tiek 
atdoti atpakaļ. Robežšķērsotājiem 
nebūs jāstaigā apkārt,” stāsta 
Jānis Meikšāns, VID Silenes 

muitas kontroles punkta muitas 
virsuzraugs.

Pēc VNĪ pārstāvja teiktā, 
iepriekšējā rekonstrukcija tika 
veikta pirms 20 gadiem, un 
tehnoloģijas jau bija novecojušas, 
kas arī bija saistīts ar RKP darbības 
traucējumiem. Tagad līdzīgas 
situācijas tiks samazinātas līdz 
minimumam: ”Tika atjaunota 
arī tīklu infrastruktūra – ievilkti 
optiskie kabeļi, atjaunota ūdens un 
lietus kanalizācija. Elektrības tīklu 
darbība tagad būs nodrošināta arī 
avāriju gadījumos.” 

RŠV “Silene” modernizāciju 
veica personu apvienība “BA”, 

izmaksas 2,4 miljoni eiro. 
Darbi tika uzsākti 2020. gada 

septembrī, un jau drīzumā visi 
objekti tiks nodoti lietošanā VID, 
Muitas pārvaldei un Robežsardzei.  

Latvijas un Eiropas Savienības 
drošībai nozīmīgu objektu 
uzturēšana un robežu attīstīšana ir 
viens no VNĪ darbības virzieniem. 
Kopumā VNĪ vadībā īstenoto 
RŠV modernizācijā tiek ieguldīti 
aptuveni 72,9 miljoni eiro. Pēc 
plānoto darbu pabeigšanas, līdz 
2023. gada beigām, robežkontroles 
punktos strādājošajiem būs 
nodrošināti ērti un mūsdienīgi darba 
apstākļi, uzlabota robežkontrolei 

un muitas kontrolei nepieciešamā 
infrastruktūra, padarot robežu 
šķērsošanu efektīvāku un ātrāku.

VNĪ īsteno vairākus RŠV 
modernizācijas projektus. Tuvākā 
mēneša laikā tiks pabeigti arī RŠV 
“Terehova” 1. modernizācijas 
posma darbi. Savukārt RŠV 
“Grebņeva” ir pabeigti 
projektēšanas darbi, un tuvākajā 
laikā tiks uzsākta paviljonu 
būvniecība.

Teksts un foto: Dainis Bitiņš

NOSLĒDzĀS 
NĪCGALES

 “SPRĪDĪŠA” 
IEKŠTELPU REMONTS

Nīcgales pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādē “Sprīdītis” tika 
īstenoti remontdarbi, kuru ietvaros 
tika veikti grīdu, sienu, griestu 
apdares darbi. Tāpat tika uzstādītas 
jaunas durvis un veikta aktu zāles 
renovācija, kā arī virtuves bloka 
remonts. Savestas kārtībā kāpņu 
telpas. 

Renovācijas ietvaros tika veikta 
arī ūdensvada un kanalizācijas 
iekšējo tīklu atjaunošana, 
apkures radiatoru un cauruļu 
nomaiņa, ventilācijas sistēmu 
montāža, elektroapgādes sistēmas 
montāža, jauno gaismekļu 
uzstādīšana. Uzstādīta automātiskā 
ugunsdrošības signalizācijas 
sistēma, kā arī ugunsdzēsības 
sistēma, sakārtoti datortīkli. 

Būvdarbi ilga no 2021. gada 25. 
oktobra līdz šī gada 22. jūnijam. 

Pasūtītājs: Nīcgales pagasta 
pārvalde

Būvuzņēmējs: SIA 
“VANPRO”

Būvuzraugs: SIA 
“Velaforte”

Autoruzraugs: SIA 
“Neoforms”

Izmaksas: 360 531, 02 
eiro (ar PVN)

“Sprīdītis” pašreizējās 
telpās atrodas no 
1995. gada 2. janvāra. 
2021./2022. mācību gadā 
izglītības iestādē darbojas 
divas grupas, kuras 
apmeklē 26 bērni vecumā 
no diviem līdz septiņiem 
gadiem.

Mācību procesu 
nodrošina pieci pedagogi, 
darbojas divi interešu 
izglītības pulciņi.

Iestādes sekmīgu 
darbību palīdz nodrošināt 
pieci tehniskā personāla 
darbinieki.

Teksts, foto: Dainis 
Bitiņš 

 REALIzĒS TRĪS KATLU 
MĀJU MODERNIzĀCIJAS 

PROJEKTUS 

Ministru kabineta sēdē 31. maijā tika 
atbalstīti pašvaldību augstas gatavības 
mērķdotāciju investīciju projekti 2022. gadā.

Augšdaugavas novadā plāno pakalpojumu 
infrastruktūras attīstību, modernizējot 
siltumapgādes infrastruktūru un nodrošinot 
pāreju no fosilā kurināmā tehnoloģijām uz 
atjaunīgo enerģijas resursu tehnoloģijām. 

Pateicoties labai sadarbībai starp 
Augšdaugavas novadu un Vides Aizsardzības 
un regionālās attīstības ministriju, projekta 
ietvaros tiks rekonstruētas trīs katlumājas. 
Sociālā atbalsta un aprūpes centrā “Avots” 
Naujenes pagastā un Medumu speciālajā 
pamatskolā plānots pāriet no oglēm uz 
atjaunīgiem resursiem jeb granulām. 
Laucesas pagasta divu katlu māju vietā, kur 
patlaban kurina ar malku un strādā četri 
darbinieki, taps viena automatizēta katlu 
māja, kas arī darbosies ar granulām. 

Investīciju projekta fi nansējums: 611 
402,26 eiro.

Valsts budžeta fi nansējums: 85% jeb 519 
691,92 eiro.

Pašvaldības līdzfi nansējums: 15% jeb 91 
710,34 eiro. 

Teksts: Dainis Bitiņš
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 PERSONĪBA  ■
ANDREJS REPINS: 

“BĒRNAM IR SVARĪGI 
BūT SADzIRDĒTAM" 
Darbdienas rītā Špoģu Mūzikas 

un mākslas skolā valda klusums. 
Bet tikai uz īsu brīdi, jo jau ap 
pusdienlaiku ierodas pirmie 
audzēkņi un dzīve kūsā pilnā sparā, 
telpas piepildās ar bērnu čalām un 
mūziku. “Te drīz sāksies kārtīgs 
troksnis - savā skolā mēs cenšamies 
radīt apstākļus, kas bērniem 
ļautu justies brīvi un nepiespiesti, 
kā zināms, mākslinieciskām 
izpausmēm nemēdz būt kādi 
ārišķīgi rāmji un robežas. Atklāti 
sakot, es tikai ārkārtas gadījumos 
velku uzvalku, ikdienā ģērbjos 
neuzkrītoši, lai ar savu stingro 
dreskodu nebiedētu bērnus,” 
smejas skolas direktors Andrejs 
Repins, kurš vada šo mācību iestādi 
jau teju 30 gadus. 

Dzīve bez skolas zvana
Mazliet neierasti, ka skolā 

neskan zvans, no tā atteikušies jau 
sen. “Nedrīkst bērna dzīvi dalīt 
no un līdz zvanam. Te notiek 
radošs process, pedagogi seko 
līdzi pulkstenim, bet neierobežo 
bērnus laikā. Kāds mācību vielu 
apgūst ātri, bet citam nepieciešams 
vairāk laika – tādā gadījumā mēs 
neliedzam audzēknim darboties arī 
pēc noteikta stundas laika.” saka 
skolas direktors. Viņš uzsver, ka 
bērni te jūtas kā mājās, viņiem ir 
ļoti nepieciešama komunikācija un 
svarīgi tikt sadzirdētiem. Audzēkņi 
te ir mīļi gaidīti ne vien savā laikā 
pēc stundu saraksta, brīvo laiku 
var pakavēt ar skolotājiem pie tējas 
tases sarunās par dzīvi. 

Arī pedagogiem darbs ir radošs 
process, kas nereti iziet ārpus 
“darba laika rāmjiem”, liekot 
aizkavēties līdz vēlam vakaram, 
vasarās notiek mūzikas un mākslas 
plenēri, tiek rīkotas izstādes un 
koncerta izbraucieni - ar to rēķinās 
gan paši pedagogi, gan viņu 
ģimenes. 

Skolas vadību Andrejs uzņēmies, 
būdams “jaunizcepts” speciālists. 
Studējot Daugavpils Universitātē, 
kas tolaik vēl bija Daugavpils 
Pedagoģiskais institūts, Andrejs 
paralēli strādāja par skolotāju 
Ilūkstes Mūzikas un mākslas 
skolā, bet uzreiz pēc augstskolas 
absolvēšanas aicināts nākt par 
direktoru Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolā. “Biju pārsteigts, ka 
mani virza uz tik nopietnu amatu, 
bet bija rekomendācija no Ilūkstes 
skolas, laikam biju labs skolotājs,” 
jautri teic Andrejs un piebilst, ka 
savu darbu vienmēr cenšas darīt 
apzinīgi un nopietni. 

Uzņemties direktora amatu bijis 
izaicinājums. “Biju visjaunākais 
kolektīvā un uzreiz direktors. 1993. 
gadā mums izdevās paplašināt 
piedāvājamo mācību programmu 
klāstu – skolā tika izveidota vizuāli 
plastiskās mākslas nodaļa. Mēs 
uzaicinājām jaunus pedagogus, 
to vidū bija arī mani kursabiedri. 
Prieks apzināties, ka šī izvēle ir 
bijusi pareiza, par ko liecina fakts, 
ka kolektīva kodols ir saglabājies 
līdz pat šodienai.” 

Savdabīgs kultūras centrs
Špoģu Mūzikas un mākslas 

skolai ir vairākas mācību 
organizēšanas vietas - Kalupē, 
Vabolē un Kalkūnē.

"Ikdienas dzīvē arvien biežāk 

skan frāze “ekonomiski izdevīgi vai 
neizdevīgi”. Sabiedriskie procesi 
un cilvēku dzīve ir atkarīga no 
kalkulācijām un rentabilitātes. Bez 
šaubām, ekonomika ir ļoti nozīmīga 
sfēra, bet bērnu radošuma attīstību, 
interesi par kaut ko jaunu nevar 
mērīt ciparos, skaitļos un grafikos. 
Diemžēl ir daudzas ģimenes, kurās 
bērniem ir iespēja piedalīties tikai 
skolu rīkotājos pasākumos, tāpēc 
mums kā skolai svarīgi sniegt 
šo iespēju, būt tuvāk bērniem, 
organizējot mācību procesu tur, 
kur bērnu koncentrācija ir lielāka. 
Protams, bērnu skaits šī risinājuma 
gadījumā būtiski nepalielinās, 
tomēr svarīgākas ir rūpes par 
bērniem un par to, lai mūzikas un 
mākslas ievirzes izglītība viņiem 
būtu pieejamāka. Mācību punkti 
tika atvērti blakus pamatskolām, 
tādējādi sniedzot bērniem iespēju 
nodarboties ar sevis izvēlēto 
virzienu (mūziku vai mākslu) uzreiz 
pēc stundām vispārizglītojošajā 
skolā," stāsta A. Repins 

Piesaistot dažādu fondu un 
sponsoru finansējumu, skola 
pakāpeniski atjauno gan mūzikas 
instrumentu klāstu, gan iegādājas 
iekārtas mākslas nodarbībām. 
Pērn skola ieguva jaunu flīģeli, 
profesionālu akordeonu un 
keramikas krāsni, šogad ar Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstu 
iegādāti jauni akordeoni pašiem 
mazākajiem audzēkņiem un 
moderna fotoaparatūra mākslas 
klasei, ko varēs izmantot 
arī kvalitatīvu videoierakstu 
veidošanai, kas nepieciešami dalībai 
attālinātā formāta konkursos, stāsta 
Andrejs. Viņš uzsver, ka tas ir ļoti 
svarīgi gan bērnu motivēšanai 
mācīties, gan izglītības kvalitātes 
uzlabošanai. “Jebkurš cilvēks, 
vēl jo īpaši bērns, saņemot jaunu 
mantu, ir priecīgs. Redzot jaunu 
instrumentu, kuram ir patīkamāks 
skanējums, bērnam rodas pavisam 
cita attieksme pret mācībām. Jauns 
mūzikas instruments kļūst par sava 
veida impulsu bērna radošajā dzīvē. 
Skolas vēsturē ir bijis gadījums, 
ka tieši jauna akordeona dēļ kāds 
zēns, kuru piemeklēja domas 
pamest mācības mūzikas skolā, 
tomēr izšķīrās par labu mācību 
turpināšanai un veiksmīgi pabeidza 
skolu.”

Paralēli mācību procesa 
organizēšanai skola pievērš 
lielu uzmanību jauniešu un 
pieaugušo radošuma attīstībai, 
uzņemoties savdabīga kultūras 
centra funkcijas Višķu pagasta 
teritorijā. Uz skolas bāzes darbojas 
muzikālā studija, kurā bērniem 
un jauniešiem ir iespēja apgūt 
dažādu instrumentu (ģitāras, 
bungu, sintezatora) spēli ar mērķi 

nākotnē veidot instrumentālās 
grupas un vokāli instrumentālos 
ansambļus. Muzikālā studija kļuva 
par platformu jauniešu grupas 
“Out core” izveidei, pašlaik studijā 
darbojas vokāli instrumentālais 
ansamblis „Bulta” un tiek veidots 
vēl viens ansamblis ar jaunu 
dalībnieku sastāvu. Skolai ir 
izveidojusies radoša sadarbība 
ar biedrību “Lauku studija”. 
Muzikālās studijas attīstīšanas 
nolūkos tiek ņemta dalība dažādos 
projektos. Ar to palīdzību ir 
izdevies uzlabot materiāltehnisko 
bāzi, iegādājoties jaunus mūzikas 
instrumentus un apskaņošanas 
aparatūru. „Muzikālās studijas 
attīstības plānos ir ideja iegādāties 
jaudīgu aparatūru, kas ļautu 
apskaņot pasākumus brīvdabas 
apstākļos, proti, Višķu estrādē, un 
izveidot pat savu ierakstu studiju,” 
stāsta Andrejs.

Skolā darbojas koklētāju 
ansamblis, kas ir bijis divu Dziesmu 
un Deju svētku dalībnieks, un 
Tautas lietišķās mākslas studija 
“Pūpoli”, kura aktīvi piedalās 
dažādos projektos, izstādēs, amatu 
prasmju demonstrējumos, Dziesmu 
un Deju svētku pasākumos. Studijā 
tiek piedāvāta iespēja jebkura 
vecuma interesentiem apgūt klūgu 
pīšanas mākslu. “1997. gadā 
mums ar Valsts kultūrkapitāla 
fonda palīdzību izdevies realizēt 
projektu par pieaugušo apmācību. 
Toreiz mēs piedāvājām apgūt 
pamatprasmes floristikā, keramikā, 
klūgu pīšanā, stikla apgleznošanā, 
tekstilmākslā, taču impulsu 
turpmākai attīstībai saņēma vien 
klūgu pīšana. Pret to vēl joprojām 
ir vietējo iedzīvotāju interese, 
cilvēki labprāt izvēlas lietderīgi 
pavadīt laiku, radot kādu noderīgu 
lietu. Jāpiebilst, ka dalībniekiem 
nav vecuma ierobežojumu – var 
nākt gan liels, gan mazs, turklāt 
nodarbības neprasa nekādus 
finansiālos ieguldījumus,” stāsta 
skolas direktors.

Tradīcijas spēcīgākas par 
pandēmiju

Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolu ir absolvējuši daudzi talantīgi 
audzēkņi, daži te atgriezušies jau 
pasniedzēju lomā, piemēram, 
Margarita Livanoviča tagad māca 
klavierspēli, bet Agate Jermaļonoka 
pagastā vada sieviešu vokālo 
ansambli “Anima Corde”. Arī 
pašlaik skolai ir savas zvaigznītes, 
kas piedalās un gūst panākumus 
dažāda mēroga konkursos, 
piemēram, akordeonisti Rolands 
Kļavinskis, Dmitrijs Karpečkovs un 
citi. Vai viņi turpinās profesionālo 
mūziķu gaitas, rādīs laiks. 

Ar gadiem skolai ir izveidojušās 
savas tradīcijas, viena no tām 

ir ikgadējā modes skate, kurai 
mākslas programmas audzēkņi 
veido krāšņas tērpu kolekcijas, 
un parasti pasākums izvēršas par 
lielu festivālu. Pērn pandēmijas 
dēļ modes skate nenotika, bet 
šogad norisinājās attālināti. “Mēs 
tieksimies uz to, lai turpmāk viss 
notiktu klātienē, citādi pazūd 
emocijas, šovs, spilgtums. Pat 
pandēmijas apstākļos mēģināsim 
meklēt kādu risinājumu, jo šis 
konkurss ir īpaši skaists,” saka 
skolas direktors un atklāj, ka 
nākamā gada konkursam ir izvēlēta 
tēma “Dabas stihijas - zeme, 
gaiss, ūdens, uguns”.

Jāteic, ka pandēmija iecirta 
pamatīgu robu arī pašā mācību 
procesā. Apgūt mūziku vai mākslu 
attālināti vai patstāvīgi ir visai grūti, 
process likumsakarīgi piebremzējās. 
“Tas bija liels izaicinājums, 
nebijām gatavi šai situācijai. 
Vispārizglītojošās skolas klātienes 
procesā atgriezās ātrāk, bet mums 
grupu nodarbības joprojām netika 
atļautas, tās notika attālināti. Bez 
šaubām sekoja neapmierinātības 
vilnis gan mūsu pašu, gan vecāku 
vidū – grūti bija samierināties ar 
jauniem apstākļiem, ievērojot visus 
valstī noteiktos ierobežojumus 
vienlaikus uzturot izglītības kvalitāti 
nepieciešamajā līmenī. Protams, 
būdami optimisti, meklējām arī 
pozitīvus momentus visā šajā 
pandēmijas laikā - pārbaudījām, 
cik lielā mērā bērni prot strādāt 
patstāvīgi, bet skolotāju un 
audzēkņu tiešās saskarsmes 
trūkums nevarēja neiespaidot 
mācību procesa kvalitāti – 
jaunas zināšanas un prasmes nav 
iedomājamas bez skolotāju atbalsta 
un ievirzīšanas pareizajās sliedēs un 
bez emocijām, kuras var gūt tikai 
tiešās saskarsmes rezultātā,” saka 
Andrejs. Taču dzīve pandēmijas 
laikā neapstājās, pateicoties 
pedagogu un pašu audzēkņu 
uzņēmībai, gūti panākumi arī 
starptautiskajos konkursos. Virtuāli 
ir apceļotas daudzas pasaules 
valstis, kas reālā dzīvē finansiālu 
apsvērumu dēļ nebūtu iespējams, 
bet jāmin arī šāda veida konkursu 
otrā puse: virtuāli ne vienmēr ir 
iespējams izsekot līdzi visu sāncenšu 
sniegumiem, lai izprastu savu vietu 
un nospraustu mērķi turpmākai 
sevis pilnveidošanai, bieži vien 
iztrūkst arī žūrijas komentāri par 
konkursantu izpildījumu. Taču 
jebkuri audzēkņu panākumi ir ļoti 
svarīgi, jo jebkurš rezultāts ir ne 
vien labs stimuls audzēkņiem, bet 
arī apstāklis, kas palīdz skolotājiem 
neizdegt savā darbā. “Ja izdodas 
sasniegt labus rezultātus, tas dod 
impulsu turpmākai attīstībai. 
Pozitīvs rezultāts stimulē un liek 
pievērt acis uz grūtībām.”

Audzēkņos redz pats sevi
Kopš Andrejs vada skolu, 

pieredzētas dažādas izmaiņas. 
Diemžēl sabiedrības attieksme 
pret izglītošanos mūzikā un mākslā 
mainījusies ne uz labāko pusi. Pirms 
30 gadiem bijis liels konkurss, desmit 
bērni uz vietu, tika veikta atlase, 
izvēloties labākos no labākajiem, 
tagad bērni jāstimulē, jārada 
viņos vēlme mācīties. Direktors 
spriež, ka mūsdienu apstākļos, kad 
bērniem ir tieksme ieslīgt moderno 
tehnoloģiju varā, viņiem visvairāk 
ir nepieciešams vecāku atbalsts. 
Bieži vien vecāki ikdienas dzīvē 
spiesti risināt dažādas problēmas, 

jautājumus, kas saistīti ar ģimenes 
materiālās labklājības uzlabošanu, 
laika trūkuma dēļ nereti iztrūkst 
komunikācija ar bērniem. Tā ir 
liela problēma, ņemot vērā to, ka 
pamatvērtības bērnos jāaudzina 
tieši ģimenēs. Direktors uzsver, 
ka vecākiem jebkurā situācijā būtu 
jāatbalsta un jāattīsta savi bērni. 
"Gadās, ka vecāks atved savu 
bērnu uz mūzikas un mākslas 
skolu, klusībā cerot, ka mēs viņu 
neuzņemsim, jo vecāks pats netic 
sava bērna dotībām vai arī nevēlas 
uzņemties atbildību un tērēt savu 
laiku un līdzekļus viņa radošo spēju 
attīstīšanā” saka Andrejs Repins. 
Viņš uzskata, ka katrs bērns 
piedzimst ar spējām, bet tikai no 
vecākiem atkarīgs, vai šīs spējas tiks 
atklātas un attīstītas. 

Andrejs par savu muzikālo 
izglītību ir pateicīgs paša vecākiem, 
kas viņu mudināja izvēlēties šo ceļu. 
Būdama klavierspēles skolotāja 
Ventspils Mūzikas vidusskolā, 
Andreja mamma mūzikas virzienā 
aicinājusi lūkoties arī abus dēlus. 
Jaunākais brālis Vitālijs mācījies 
akordeona spēli, bet neturpināja 
mūziķa gaitas. “Viņš audzina piecus 
bērnus, mūzikai nav laika,” smejas 
Andrejs, kurš pats no bērnības 
apguvis klavierspēli un vairākkārt 
gribējis pamest mūzikas skolu. “Kā 
jau visiem jauniešiem, bija tāds 
vecuma lūzums, gribējās 12 gadu 
vecumā mainīt savu dzīvi, mūzika 
neinteresēja,” atceras Andrejs. 
Taču mācoties mūzikas skolas 
izlaiduma klasē un jau mūzikas 
vidusskolas laikā sapratis, ka 
izvēlējies īsto jomu, un devies iegūt 
augstāko pedagoģisko izglītību 
uz Daugavpili. Tieši šī pilsēta 
viņam šķita klusāka, pievilcīgāka 
nekā Rīga un atgādināja viņa 
dzimto Ventspili. Lai arī Andrejs 
tika gaidīts atgriežamies dzimtajā 
Ventspilī, kur bija nodrošināts 
darbs, viņš izvēlējās palikt Latgalē. 
“Pēc Ventspils ilgojos vienmēr, 
atceros tur katru ieliņu…” saka 
Andrejs. Izgājis pusaudža lūzuma 
gadus, Andrejs zina, kā komunicēt 
un līdzēt ar padomu saviem 
audzēkņiem, lai palīdzētu līdzīgās 
situācijās, kad viņiem ir vēlme 
visam atmest ar roku. 

Andreja ģimenē ar mūziku 
neviens vairs neaizraujas. Vecākais 
dēls Rostislavs absolvēja Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolu vizuāli 
plastiskās mākslas programmā, 
bet neturpināja mākslinieka gaitas. 
Mazajai Emīlijai ir tikai divi gadi, 
bet Andrejs jau tagad ir pārliecināts, 
ka viņa apgūs mūziku vai mākslu 
tieši Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolā. Bet pagaidām, kamēr 
meita aug, viņai tiek veltīts viss 
tēta brīvais laiks. “Viņa man dod 
enerģiju dzīvot un strādāt tālāk,” 
teic Andrejs.  

***
Šogad 4. maijā Augšdaugavas 

novada pašvaldība pasniedza 
Atzinības rakstu Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolas direktoram 
Andrejam Repinam par prasmīgu 
skolas pedagoģiskā kolektīva 
vadīšanu un radošu ieguldījumu 
Augšdaugavas novada kultūrvides 
attīstībā.

Teksts, foto: Inese Minova
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■ PERSONĪBA

ĒDIENKARTE 
UKRAIŅIEM UN PAŠU 

ĻAUDĪM

Esmu kā tā kafija ‘jakobs’, 
tiekoties jautri teic uzņēmēja Inese 
Jakobsone, velkot paralēles ar savu 
uzvārdu. Taču jāteic, ka arī viņā 
kūsā enerģija kā  tasītē labas stipras 
kafijas, jo uzņēmīgā sieviete pagūst 
vienlaikus padarīt milzum daudz 
darbu un jau plāno nākamos. Jau 
divdesmit gadus Ineses ģimene 
Višķu pagastā nodarbojas ar 
tūrismu, bet šogad pavasarī Višķu 
ciematā atvēra ēdnīcu Ukrainas 
bēgļu ēdināšanai, kur gardas 
pusdienas var nobaudīt ikviens 
apmeklētājs.  

“Jūtamies kā viena ģimene”
Kopš 1. aprīļa kādreizējā Višķu 

tehnikuma kopmītnēs sākās rosība. 
Jakobsonu saime paņēma nomā 
telpas pirmajā stāvā, kur atvēra 
ēdnīcu. Katru dienu virtuvē rosās 
pavāre Lidija Riekstiņa, kura gatavo 
maltītes Ukrainas civiliedzīvotājiem, 
kas, meklējot patvērumu no 
kara, ieradušies Latgalē un uz 
laiku apmetušies kopmītnēs. 
Nobaudīt gardas pusdienas te nāk 
arī vietējie iedzīvotāji un nejauši 
garāmbraucēji, ēdnīca ir atvērta 
ikvienam. Inese Jakobsone stāsta, 
ka doma par savu kafejnīcu esot 
jau sen, tikai karš Ukrainā nedaudz 
mainījis plānus, un kafejnīcas vietā 
izveidota ēdnīca, jo uzņēmējai 
tika piedāvāts organizēt ukraiņu 
ēdināšanu.  

Šī joma Ineses ģimenei esot 
jauna, katru dienu notiek ēdienu 
kalkulācijas, produktu iegāde 
un piegāde, darbs diendienā 
bez atelpas, jo ēdnīca strādā arī 
brīvdienās. Brīvajā laikā telpās tiek 
klāti galdi dažādiem pasākumiem. 

Ikdienā te maltīti ietur līdz 24 
ukraiņiem, taču dažkārt skaits ir 
krietni lielāks, ja naktī ieradušies 
jauni iemītnieki. Daudzi te rod 
naktsmājas un jau drīz vien dodas 
tālāk, daži aizkavējas uz ilgāku 

palikšanu. “Tos, kas te dzīvo no 
aprīļa beigām, uztveram jau kā savu 
ģimeni, esam saraduši, viņi mums 
visu savu dzīvi ir izstāstījuši,” saka 
Inese, kurai ikdienu nākas dzirdēt 
kādu bēdu stāstu. “Cilvēki atbrauc, 
paiet vairākas dienas, kamēr viņi 
sāk atiet no pārdzīvotā, sāk šeit 
iedzīvoties un runāt. Ja viņi grib 
runāt, mēs uzklausām, bet paši 
neuzbāžamies ar jautājumiem. Cits 
sēž pie ēdiena, redzam, ka viņam 
kumoss kaklā stāv, dodam ēdienu 
līdzi. Viena meitene no Mariupoles 
šeit sabija trīs nedēļas, bet tā arī īsti 
nespēja atgūties,” vērojumos dalās 
uzņēmēja.  

Ēdnīcā katru dienu ir cita 
ēdienkarte, kas tiek plānota jau 
nedēļu uz priekšu. “Nonācām 
pie secinājuma, ka auzu pārslu 
putra negaršo, reizi nedēļā dodam 
pelmeņus, tie ukraiņiem garšo. Šad 
tad mēs viņus palutinām, uzcepam 
kartupeļu pankūkas ar krējumu. 
Viņiem ļoti garšo mazsālīta siļķe ar 
vārītiem kartupeļiem un biezpienu 
- īsts latvieša ēdiens. No rītiem arī 
bulciņas un kafija, bērniem garšo 
pārslas ar pienu,” pieredzē dalās 
Inese. 

Ukrainas civiliedzīvotāji esot 
ļoti atsaucīgi, labprāt nāk talkā, ja 
esot nepieciešamība. Vēlēdamās 

viņus izraut no ikdienas rutīnas, 
Inese piedāvājusi, kurš vēlas, doties 
talkā uz viņu viesu māju uzsliet 
lielo svētku telti un pagatavot 
izbraukuma vakariņas. Pieteikušies 
visi kā viens, kas tobrīd mitinājās 
kopmītnē, pat visvecākā kundze, 
kura mīļuprāt mizojusi kartupeļus. 
“Vīri nāca talkā sliet telti, bet sievas 
gatavoja ukraiņu boršču. Viņi 
tobrīd bija nesen atbraukuši, bet 
jau sajutās kā viena liela ģimene un 
ar prieku brauca mums palīdzēt. 
Cilvēki nesaprot, ko darīt un kā 
dzīvot. Daži tepat jau atraduši darbu 
tiltu remonta jomā. Visi prasa kaut 
ko darīt, jo cilvēki nespēj nosēdēt, 
visi meklē darbu un saprot, ka nav 
kur īsti aizbraukt.” 

Paradīze ezera krastā
Jakobsonu ģimenes mājas un 

atpūtas vieta “Višķezers” atrodas 
vienā no gleznainākajām vietām 
novadā, pašā Višķu ezera krastā. 
Šeit rosās visa lielā saime – Inese ar 
vīru Jāni, jaunākais dēls Artūrs un 
vecākais dēls Mārtiņš ar sievu Irīnu 
un divām atvasēm Raivo un Marku. 
Mārtiņš ar ģimeni pēc astoņu gadu 
dzīves ārzemēs atgriezies uz vecāku 
mājām, lai palīdzētu saimniekot 
un īstenot dažādas ieceres. “Tagad 
esam atkal visa ģimene kopā un 
mums ir vēl divi mazi Jakobsoniņi 
klāt. Tā mēs visi kopā darbojamies. 
Bez ģimenes nekur,” saka Inese.  

Jāteic, ka viņa pati šurp 
pārcēlusies vien pirms 20 gadiem 
no paša jūras krasta Saulkrastos. 
Latgalē viņiem tobrīd nebija ne 
draugu, ne radu, taču savu soli ne 
mirkli nav nožēlojusi. “Ar ko šī 
vieta ir sliktāka? Priedes ir, svaigs 
gaiss ir, ūdens riņķī apkārt un labi 
cilvēki, te ir tik skaisti, te es vismaz 
redzu ezeram otru krastu, jūrā to 
neredz,” smaidot saka uzņēmēja. 

“Tolaik bija juku laiki, daudzi 
cilvēki palika bez darba, daudzi 
devās uz ārzemēm. Atradām 
reklāmā nelielu sludinājumu, ka 
tiek pārdota atpūtas vieta. Tas ir 
vienīgais sludinājums, uz kuru es 
piezvanīju, un te es esmu. Arī mēs 

līdz robežai esam atskrējuši un 
tomēr palikuši Latvijā.”

Sākotnēji ģimenei bijusi doma 
nodarboties ar tūrismu turpat 
Zvejniekciemā, taču tur visa zeme 
ietilpa sarkanajā zonā, arī izmaksas 
tobrīd bijušas par lielu. Inese teic, 
ka tolaik esot paveicies iegādāties 
zemes īpašumu pašā Višķu ezera 
krastā, un pamazām viņi te īsteno 
savas idejas. Sākotnēji te piedāvāta 
atpūta tikai vasaras sezonā, 
izveidotas nelielas vasaras mājiņas.  
Pirms trim gadiem Inese pieteicās 
LEADER programmai, uzrakstīja 
projektu, restaurēja veco dzīvojamo 
māju, piebūvēja klāt viesu māju 
ar virtuvi, tāpēc tagad var viesiem 
piedāvāt mītnes arī ziemas periodā. 
“Ne velti mūsu projektam ir 
nosaukums “Turpinājums vasarai”, 
lai atpūtas vieta varētu būt aktīva arī 
citos gadalaikos,” saka Inese. 

Viesu atpūtai tiek piedāvāti 
izbraucieni ar laivām, 
katamarāniem un velosipēdiem. 
Ir iekopta vieta peldēšanai, sporta 
laukums aktīviem atpūtniekiem, 
ir iespēja izmantot pirti, atpūsties 
pie ugunskura un nakšņot līdzi 
paņemtajās teltīs. Lielākas viesības 
var sarīkot gan viesu mājas banketu 
zālē, gan lielajā teltī ezera krastā. 
Netālu atrodas putnu novērošanas 
tornis, no kura skatienam paveras 
jauki dabas skati uz Višķu ezeru, 
Luknas ezeru un grandiozo Višķu 
baznīcu, bet 200 m no atpūtas 
vietas ir ierīkots velotūristu 
maršruts “Luknas aplis”.

Višķu ciematā ģimene 
iegādājusies muižas kompleksa 
ēku, kuru līdzšinējie saimnieki sāka 
restaurēt ar domu izveidot viesnīcu. 
Inese plāno veidot ilgtermiņa īres 
dzīvokļus un kafejnīcu-kulināriju. 
Pašlaik karš Ukrainā licis šos plānus 
nedaudz atlikt uz nākotni, taču 
Inese pārliecināta, ka visu iecerēto 
īstenos, turklāt pašu spēkiem. 

Teksts, foto: Inese Minova

ATCERAS GAN DĀRzI, 
GAN ĻAUDIS

Maija dienā tuvojoties Ambeļu 
ciemam, vēl pat tālumā esot, kļūst 
redzams kuplais bāli rozā krāsas 
mākonis, ko veido ziedošie dārzi. 
It kā priecājoties jaukajai pavasara 
dienai un saulei, koki uzvelk savus 
skaistos tērpus. Šim dārzam pamati 
tika likti 1957. gadā Pētera Stučkas 
kolhozā. 

Mozuļu sādžā, Prīkuļos, Preiļu 
rajonā 1922. gada 10. jūnijā tieši 
pirms 100 gadiem parastā latgaļu 
daudzbērnu ģimenē piedzima Jānis 
Rubens. Nodzīvojis cienījamu 
savas valsts pilsoņa dzīvi un ar savu 
godīgo darbu padarījis slavenu savu 
uzvārdu, viņš aizgāja no dzīves 
22.07.2001.

Jau kopš bērnības Jāņa 
sirdij bija tuva Latgales dabas 
vienkāršība un skaistums. Par 
profesijas izvēli nebija nekādu 
šaubu – audzēt dārzus. Kas varēja 
būt vēl vajadzīgāks un cildenāks? 
Pabeidzot Višķu sovhoztehnikumu 
ar specialitāti agronoms - dārzkopis, 
savas darba gaitas Jānis uzsāka P. 

Stučkas sovhozā. Viņš izgāja cauri 
visam tehnoloģiskajam procesam. 
Sasniedzot ievērojamus rezultātus, 
Jānis tika uzaicināts agronoma-
dārzkopja amatā. Šajā amatā vienā 
vietā viņš nostrādāja vairāk nekā 55 
gadus. 

Ļaudis joko, ka talantīgi 
agronomi – tie ir cilvēki no citas 
planētas, kuriem nerūp karjeras 
izaugsme un nauda. Droši vien 
tas ir saistīts ar to, ka īsteniem 
agronomiem ir cieša saikne ar 
zemi, uz kuras tie strādā. Viņiem 

zemes gabals, kurā tie ir ieguldījuši 
tik daudz darba, pūļu un enerģijas, 
kļūst par tā saucamo „mazo” 
dzimteni. 

Saskaņā ar publicētajiem avotiem 
nācās pārvarēt daudzus šķēršļus, lai 
panāktu ikgadēju raženību augļu 
dārzos. Cilvēku čaklums, neatlaidība 
un uzstājība, kā arī tā laika jaunāko 
tehnoloģiju pielietošana, ļāva 
panākt šādu rezultātu. Saskaņā 
ar bibliotēkas arhīvā esošajiem 
materiāliem, piemēram, 1960. gadā 
saimniecībā tika iestādīti tūkstoši 

jaunu koku. Peļņa no dārzkopības 
bija pusmiljona rubļu. Tas ir tiešām 
iespaidīgi!

Jānis Rubens bija rūpīgs un 
atbildīgs speciālists. Pateicoties 
skrupulozi veiktajai dokumentācijai, 
savāktajiem un publicētajiem 
avīžu rakstiem, kā arī veiktajiem 
fotouzņēmumiem, mums tagad ir 
iespēja izjust tā laika atmosfēru. 

Jānis sniedza lielu ieguldījumu 
Ambeļu parka attīstībā, nodrošinot 
dažādu šķirņu dekoratīvo koku un 
krūmu iestādīšanu. Katru gadu 
tika īstenoti parka labiekārtošanas 
darbi. Noteikti jāmin, ka katra 
ēka un katra iela Ambeļos tika 
apzaļumota atbilstoši agronoma 
plāniem. Iedzīvotāji vēl atceras, 
ka ciems bija gluži vai iegrimis 
zaļās krāsās. Bibliotēkas arhīvos 
ir rodami dažādu objektu un 
parka apzaļumošanas plāni, kurus 
izveidoja agronoms. Tas bija 
skaistākais ciems visā rajonā. 

Fotomateriāli liecina par to, 
cik daudz cilvēku bija nodarbināti 
šajā jomā – dārzu saimniecības 
radīšanā. Kā vadītājs, Jānis Rubens 
bija atbildīgs un komunikabls. 

Šīs rakstura īpašības ļāva viņam 
veiksmīgi vadīt kolektīvu, ar kura 
spēkiem tika veidots šis mantojums. 

Pagājuši 65 gadi, bet dārzi 
joprojām zied un dod ražu. Mēs vēl 
ilgi atcerēsimies tos cilvēkus, kuri 
šeit strādāja, radīja un vienkārši 
dzīvoja. Lai dārzi zied!

Nevaru neminēt to, ka Jānis 
Rubens ir mans vīratēvs. Esmu 
patiesi priecīga, ka man radās šāda 
izdevība uzrakstīt dažus vārdus 
par vienu no izcilākajiem mūsu 
pagasta iedzīvotājiem. Mūsu lielajā 
un draudzīgajā ģimenē tur godā 
piemiņu par mūsu dārgo Jāni 
Rubenu Aloiza dēlu. 

Ceru, ka daudziem pagasta 
iedzīvotājiem un viesiem būs 
patīkami apmeklēt Jāņa Rubena 
simtgadei veltītu izstādi. Šajos 
albumos laiks ir apstājies – tas ir 
gaišs un prieka pilns, viss vēl ir 
priekšā. 

Izstāde pieejama KN darba 
laikā.

Zoja Rubene, 
Ambeļu pagasta bibliotēkas 

vadītāja
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KULTūRA   ■
VILNU VAR IEGūT

 ARĪ NO KOKA

Vasaras saulgrieži ir īsts burvību 
laiks, kad smelties spēku dabā un 
iegūt arvien jaunas zināšanas. Tieši 
šajā laikā Raiņa mājā Berķenelē 
viesojās dziednieks un augu vilnas 
meistars, madonietis Ritvars Točs, 
kurš dalījās savā pieredzē, stāstīja 
par to, kā iegūt dažādu koku vilnu 
un kā to izmantot. 

Ritvars Točs sevī ir atklājis 
senas baltu prasmes – izgatavot 
vilnu no apkārtnē esošajiem 
kokiem, krūmiem un augiem. Vilna 
tiek iegūta no nātrēm, dadžiem, 
ugunspuķēm, niedrēm, kārkliem, 
kļavas, ābeles, pīlādža, apses, ozola 
u.c. Gan izejmateriālu vākšanā, gan 
to tālākā apstrādē viņš izmanto 
sentēvu metodes. Amatnieks stāsta 
un demonstrē, kā no koku vilnas 
var izgatavot cepures, cimdus, 
vainagus, pīnes. Viņš pārzina arī 
vilnas ārstnieciskās īpašības, par ko 
var runāt bez apstājas.

Dziednieks rāda un stāsta 
par augu vilnu, kā tā iegūstama 
un izmantojama, bet savu teikto 
apstiprina ar dainu vārsmām, 
tādējādi uzsverot, ka mūsu senči 
patiešām to visu jau zinājuši un 
likuši lietā. 

Izzināt senču gudrības viņš sācis 
2014. gadā pēc kāda piedzīvota 
nelaimes gadījuma. Ritvars sācis 
pētīt dainas, mēneša laikā apzinājis 
22 vilnas veidus, kas tajās pieminēti 
un ko mūsu senči pazina jau agrāk. 
Sapratis, ka dainās pateikts ļoti 
daudz par mūsu senču dzīvi, kas 
mūsdienās ir pavisam aizmirsts. 
Ritvars pats atklājis, ka dabā varot 
iegūt vismaz 35 vilnas, neskaitot 
aitas vilnu. “Dabā viss sākas no 
koka, ja to nebūtu, mēs nemaz 
nedzīvotu. No tā sākas dzīvība, 
skābeklis, apģērbs. Kokam ir 
vislielākā vērtība uz pasaules,” saka 
dziednieks un stāsta, kā izmantot 
kritušu koku mizas, lai iegūtu no 
koka vilnu. 

Kas tad īsti ir koku vilna? Tas ir 
īpašos apstākļos nogatavojies vai 
nogatavināts šķiedru slānis starp 
koksni un mizu. Kokam izmirkstot 
vai pūstot, notiek rūgšana un 
citi procesi, kuru gaitā izdalās 
miecvielas. Tās ļauj šim slānim kļūt 

tik mīkstam un elastīgam, ka tas ir 
plēšams, mazgājams, sukājams un 
citādi apstrādājams. Tālāk to var 
vērpt, aust vai filcēt, gatavot zeķes, 
cimdus, cepures un visu citu dzīvē 
nepieciešamo. “Mizai jānorūgst 
divus gadus zem nokrišņiem, 
iekams atdalās lūks, no kura var 
dabūt šķiedras. Ja grib pie vilnas 
tikt ātrāk, koka mizu var dabūt 
gateros lielā daudzumā, sasiet kūļos 
un iemērkt uz gadu kādā dīķī, lai 
norūgst. Maijā to izņem, atdala 
lūkus un saplēš šķiedrās.” 

Izrādās, pirmajā vietā 

izmantošanas ziņā bijusi nātre, 
sevišķi augstu vērtēta liepa. Vilnu 
var iegūt praktiski no visiem 
kokiem, izņemot bērzu un 
melnalksni. Audums vērpts un 
austs arī no egles, ozola, kārkla, 
apses un citiem kokiem, lietā liktas 
pat niedru pūkas un vilkuvāles. 

No liepas iegūst īpaši zeltainu 
audumu. Vismīkstāko vilnu var 
iegūt no pirksta resnuma zariem. 
No tādas agrāk austas vilnaines, 
darināti arī zirga iemaukti, pītas 
liepu lūku vīzes.   

Meistars pastāsta, kā darināt 

liepu lūku cepuri. Vispirms no lūku 
lentītēm savirpina pavedienu, ko 
sapin striķos un ar adatu sastiprina, 
tad kārtu pa kārtai audzē klāt, 
bet ik pa brīdim uzliek uz bluķīša 
un izklapē. Iekšpusi var izoderēt 
ar mīkstu liepas vilniņu. Tā esot 
galvassega visam mūžam, kas sildīs 
arī ziemā.

Meitu un sievu apģērbā 
neiztrūkstoša sastāvdaļa bija liepu 
vainadziņš. Tos darināja no vilnas 
pīnēm, ko izcēla ar nātru baltās 
vilnas rakstu. 

Goda vietā senčiem bijis ozols, 
ko izmantoja dažādos dzīves 
gadījumos. Ritvars Točs pats no 
ozola koka izgatavo kokles un 
stāsta, ka stīgas tam izgatavo no 
septiņu veidu koka vilnas – ozols, 
liepa, goba, vītols, apse, pelēkais un 
baltais kārkls. Vilnu savērpj dzijā, 
bet stīgu stingru dabū, to kārtīgi 
ievaskojot. Visskanīgākās stīgas 
esot vītolam. 

Ozola vilnas izstrādājumi esot 
blīvi un ļoti silti. Ozola vilna ir 
arī ļoti dziednieciska. Dabīgās 
taukskābes, kas izdalās šķiedras 
raudzēšanas procesā, ārstē 
visdažādākās ādas slimības.

Ļoti svarīgs kādreiz bijis 
zīļu vainags. Jaunām meitām to 
izgatavoja ar zīlēm, precētām 
sievām – bez. Izšuva ar nātru diegu 
rakstiem. Ozols ir spēka, bet zīle 
– auglības un pārticības simbols. 
Jāteic, ka šāds kronis ir diezgan 
smags, toties galva zem tā nesvīst. 

No ozolzīlēm gatavoja veselīgu 
dzērienu, vārīja putru, cepa maizi. 
Šim nolūkam zīles četrus mēnešus 
kaltēja, tad izkūla, lai atdalītu 
mizas, kodolus labi apgrauzdēja 
un samala miltos. Pasākuma 
dalībnieki varēja nobaudīt viņa 
pagatavoto ozolzīļu kafiju, kas esot 
ļoti veselīga un dziedinoša, ja vien 
pareizi pagatavota. Dziednieks 
pastāstīja, ka samaltās zīles vāra 
vismaz pusstundu, tad ļauj atdzist, 
lai tā izdala dabiskos cukurus. Šādu 
kafiju varot dzert vairāku dienu 
garumā, jo tā nesarūgst un nezaudē 
savas labās īpašības. 

Mūsu pusē izplatīta bijusi 
kārkla vilna, tā esot ļoti maiga un 
viegli apstrādājama, no tās darināti 
kamzoļi, zeķes, cimdi un mauči. Tā 
kā kārkla miza satur daudz aspirīna, 

tam piemīt dziednieciskas īpašības.
No ievu koka darināja celu 

jostas. Tika uzskatīts, ka ievas josta 
palīdz iegūt slaidu audumu un 
samazināt svaru. 

Pīlādzis izmantots aizsardzībai 
– no tā darināti kroņi, pīnes. No 
oša vilnu iegūt grūtāk, toties no tās 
darinātie cimdi vai mauči esot īpaši 
silti. 

Mežābele dainās saukta par 
dievišķuma un mātišķības koku. 
Tās vilna ir sarkanīga un patīkami 
maiga. No mežābeles darināja 
kroņus un pierei apsienamas pīnes, 
ko rotāja ar nātres rakstu. 

Senči darināja egļu zeķes, šķiedra 
labi smaržo, sargā elpceļus, uzlabo 
kājās asinsriti. Par tikpat veselīgiem 
uzskatāmi arī no priežu skuju 
vilnas gatavotie deķi – biezi, silti, 
smaržīgi. No čiekuriem darinātas 
saktas, ar ko rotāja villaines. 

Viens no vērtīgākajiem ir apses 
koks, to izmantoja lielākoties 
veselības nolūkā. Apses vilna 
mazina sāpes smaga artrīta 
gadījumā, palīdz mugurkaula 
kaitēm. Ap galvu apsieta apses 
šķiedras pīnīte labvēlīgi ietekmē 
dzirdi un redzi. Veselīgs esot apses 
nogatavināšanas procesā iegūtais 
novilkums. Ierīvēts deniņos, tas 
noņem galvassāpes, pazemina 
asinsspiedienu un darbojas līdzīgi 
kā pīnīte.

Daudzpusīgi lietojamas ir 
vilkuvāles. Pašas pūkas pievieno 
nātru vilnai, bet gaļīgo stumbru, 
ko dziednieks sauc par puravu, 
varot samalt un cept kotletēs. 
Plāceņos cep arī balto sakneni. No 
tā var cept maizi - puravu saplēš, 
izkaltē, samaļ miltos, izraudzē 
ozolzīļu kafijas biezumos un cep. 
Ja grib iegūt rudzu maizi, miltus 
izgrauzdē, pamāca dziednieks. 
Vilkuvāles stumbrs noder arī pirtī 
ziepju vietā, ar to noberzta āda 
kļūstot ļoti maiga. 

Klausoties dziednieka stāstītajā, 
rodas pārliecība, ka šis cilvēks 
noteikti dzīvē nepazudīs un spēs 
iziet sveikā no jebkuras krīzes, 
jo spēj sevi apģērbt un pabarot, 
paļaujoties uz dabas veltēm. 
Iespējams, viņa gudrības lieti 
noderēs arī citiem.  

Teksts, foto: Inese Minova

VABOLĒ 
IzSKANĒJA

 TAURU SKAŅAS
12. jūnijā  iedvesmojošā gaisotnē 

noritēja pasākums “Tauru skaņas 
Vaboles parkā”.   Radošas norises 
dienas garumā notika vairākās 
parka vietās.   

Vaboles vidusskolas pamatēkas 
pagalmā, kas ir daļa no Vaboles 
muižas vēsturiskās apbūves, 
koncertēja   Augšdaugavas novada 
Naujenes mūzikas un mākslas 
skolas pūtēju orķestris Jāņa 
Grīnberta vadībā un vēsturisko 
deju biedrība “SOULDANCE” 
(vadītāja Anastasija Mureviča) kopā 
ar draugiem no Rīgas (vadītāja 
Diāna Krutova) .

Gan pūtēju orķestru mūzika, 
gan dejotāji vēsturiskajos tērpos 
palīdzēja iejusties aizgājušo 
gadsimtu atmosfērā un it kā pabūt 
Vaboles grāfu Plāteru - Zībergu 
dārza svētkos. 

Par īstiem grāfu viesiem kaut 
uz mirkli varēja pārtapt, pielaikojot 
un nofotografējoties ar kādu 
no meistares Irēnas Voitānes 
darinātām 19. gadsimta cepurēm 
īpaši izveidotā fotostūrī pie rudens 

vētras izgāztā oša saknes. Uz 
svētku laiku parkā bija novietoti 
Skrindu dzimtas muzeja laipni 
atvēlētie atsperrati,  ko rotāja ziedi 
un Špoģu mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņu darinātais ziedu 

saulessargs, kas arī tika izmantoti 
fotografējoties.

Biedrība “SOULDANCE” bieži 
rīko meistarklases pasākumos, kur 
tiek aicināti visi. 

Turpinājums 10. lpp. ►►►
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■ KULTūRA

  ■ PIEREDzES APMAIŅA  

Arī šoreiz Anastasijas Murevičas 
vadībā dažu minūšu laikā  viņi spēja 
iemācīt  vienkāršas dejas kustības, 
lai cilvēks varētu kustēties dejas 
ritmā un uzturēt komunikāciju ar 
citiem dejā.

Tāpat daudzi apmeklētāji 
izmantoja iespēju doties 
kultūrvēsturiskā pastaigā pa 
parku ar gidi grāfieni Izabellu 
(Skrindu dzimtas muzeja speciālisti 
Ilzi Ozoliņu). Skrindu dzimtas 
muzejs un biedrība  “Lixten” pie 
kulinārā mantojuma ēkas piedāvāja 
aplūkot ceļojošās  izstādes   “Grāfu 
Plateru - Zībergu kultūrvēsturiskais 
mantojums mums līdzās”, 
“Latgales garša”, “No Latgales 
saimnieču bufetes”. Savukārt pie 
muzeja direktores Annas Lazdānes 

dāsni sarūpētā “Lielā muižas 
putras katla“  satura degustācijas 
rinda nebeidzās līdz katla pilnīgai 
iztukšošanai. 

Savus meistardarbus izstādījuši 
bija kokgriešanas meistars,  
metālkalējs Varis Vilcāns un 

audēja Dace Teivāne, kas radošajā 
darbnīcā mācīja izgatavot krāsainas 
dzijas rokassprādzes.

Pasākuma noslēgumā 
apmeklētāji baudīja   profesionālā 
pūtēju orķestra “Daugava” lielisko 
sniegumu  un dziedāja līdzi solista 

Daiņa Skuteļa izpildītajām labi 
pazīstamajām latviešu vieglās 
mūzikas “zelta fonda”  dziesmām. 

Lai arī īsi pirms pasākuma dabas 
stihija centās izjaukt svētkus, vētrai 
nolaužot parkā ap 10 kokiem, 
tomēr, pateicoties Vaboles pagasta 

iedzīvotāju brīvprātīgajam darbam, 
paredzētās pasākuma norises vietas 
tika operatīvi sakoptas un tauru 
skaņas varēja plūst pāri Vaboles 
parka laucēm un savienoties ar 
putnu dziesmām.

►►► no 9. lpp.

FESTIVĀLS
 “LĪGO VIŠĶOS 2022” 
AIzRITĒJIS JAUTRI 

UN ATRAKTĪVI
22. un 23. jūnijā Višķu 

estrādē un stadionā pēc divu 
gadu pauzes norisinājās tik ilgi 
gaidītais festivāls “Līgo Višķos” 
2022, kas pulcēja līgotājus no 
malu malām. Šogad pasākums 
notika divu dienu garumā, kas 
nevarēja neiepriecināt, jo laiks 
bija patiešām burvīgs.

Festivāla “Līgo Višķos” 
kulminācijā izskanēja Līgo 
svētku lielkoncerts, kurā uzstājās 
Normunds Rutulis, Kristīne 
Šomase un Normunds Liepiņš, 
“Galaktika”, Juris Ostrovskis, 
“Bulta”, “Anima Corde” un 
“Līksme”. Pēc koncerta visi 
festivāla apmeklētāji varēja baudīt 
apburošu un neaizmirstamu uguns 
šovu.

Tumsai iestājoties, festivāla 
"Līgo Višķos" norises vietā 
tradicionāli tika kurts liels un 
krāšņs Līgo ugunskurs, kas radīja 
neaprakstāmas emocijas un lieliskus 
mirkļus. Pasākuma noslēgumā 
ikviens varēja izkustēties jautra 
zaļumballē Normunda Rutuļa, 
Kristīnes Šomases un Normunda 

Liepiņa vadībā.
Viesu ērtībām blakus Višķu 

stadionam divu dienu garumā 
darbojās arī telšu pilsētiņa, kurā 
labprāt nakšņoja un atpūtās daudzi 
festivāla dalībnieki.

Līgo svētku svinēšanu Višķu 
estrādē, kas atrodas gleznainā 
Luknas ezera krastā, jau septīto 
gadu rīkoja Augšdaugavas novada 
pašvaldības iestāde “TAKA”. “Līgo 
Višķos” ir vieni no vērienīgākajiem 
un gaidītākajiem svētkiem Latgalē, 
kas izraisa daudz burvīgu, patīkamu 
un neaizmirstamu emociju un 
mirkļu.

Uz tikšanos Līgo svētkos Višķu 
estrādē 2023. gadā!

Viktorija Parņeviča,
Tūrisma organizatore

Šoreiz mūsu galvenais festivāla 
varonis Kazimirs Adamovičs 
aicināja uz savu lielo priekšvēlēšanu 
kampaņu Višķos – “Kazimira 
Adamoviča prīkšvieliešonu 
špāses”, kurai par godu izstrādāja 
savu “Kazimira Adamoviča 
Solījumu partijas” programmu. 
Šīs programmas ietvaros 22. jūnijā 
pirmajiem 1000 apmeklētājiem 
bija lieliska iespēja bezmaksas 
nodegustēt garšīgu alu un mājas 
sieru, kā arī kārtīgi izpērties un 
baudīt pirts rituālus gan festivāla 
pirmajā dienā, gan otrajā dienā. 
Visi interesenti līgotāji varēja 

piedalīties radošajās darbnīcās un 
pirts meistarklasēs.

Festivāla "Līgo Višķos" otrajā 
dienā, 23. jūnijā, programma bija vēl 
interesantāka un daudzveidīgāka. 
Jau sākot no pusdienām, tie, 
kas nepaspēja nobaudīt pirts, 
masāžas un veselības uzturēšanas 
pakalpojumus pirmajā dienā, 

varēja izmantot šo iespēju. Līgotāji, 
kam pirts bija pārāk karsta, varēja 
piedalīties jautrās stafetēs un 
citās sporta aktivitātēs svaigā 
gaisā turpat pie estrādes Višķu 
stadionā. Pasākuma laikā notika 
mājražotāju un amatnieku tirdziņš, 
kā arī pirtsslotu siešanas un vainagu 
pīšanas darbnīca.

DOBELNIEKUS 
PĀRSTEIDz 

AUGŠDAUGAVAS 
NOVADA PIEREDzE 

MOBILĀS BRIGĀDES 
IzVEIDĒ 

pašvaldības ar mērķi iepazīt sociālo 
jomu un īstenotos projektus. 

Dobeles novada pašvaldības 
projektu vadītājs Ilmārs Matvejs 
pastāstīja, ka vēlas iepazīt 
Augšdaugavas novada pieredzi 
sociālajā un projektu jomā. 
“Mums interesē kolēģu pieredze, 
jo plānojam izstrādāt projektus 
saistībā ar sociālo jomu, kas skar 
tieši mobilo aprūpi. Augšdaugavas 

novadā ir pieredze mobilās aprūpes 
pakalpojuma nodrošināšanā. 
Mums šodien līdzi ir sociālā 
dienesta pārstāvji un aprūpes mājās 
biroja darbinieki, kas vēlas gūt jūsu 
novadā gūto pieredzi attiecībā uz 
šo un citiem pakalpojumiem, lai 
varētu veiksmīgi startēt turpmāk 
projektos.” Ilmārs Matvejs 
pastāstīja, ka administratīvās 
reformas rezultātā Dobeles novadā 

apvienojušās trīs pašvaldības – 
Dobeles, Auces un Tērvetes novads. 
Pašlaik vienotajai pašvaldībai ir gan 
vairāk darba, gan jauni izaicinājumi 
dažādās jomās. “Pēc reformas 
jaunajā Dobeles novadā šobrīd vēl 
nav izveidota vienota sistēma, bijušā 
Dobeles novada teritorijā mobilo 
aprūpi nodrošina pašvaldība ar 
saviem resursiem, bet bijušajā 
Auces novadā šo pakalpojumu 

pirkām no Samariešu biedrības, 
kas lauku apvidos nodrošināja savu 
specializēto transportu. Pamanījām, 
ka Augšdaugavas novadā šo 
mājas aprūpes pakalpojumu ar 
specializētu transportu nodrošina 
pati pašvaldība, un mēs vērtējam, 
vai varam nodrošināt arī visā savā 
novadā paši šo pakalpojumu. 
Nākotnē jāvirzās uz to, lai sistēma 
būtu vienota. Un tas attiecas 

1. jūnijā Augšdaugavas novada 
pašvaldības domē viesojās 
delegācija no Dobeles novada 



112022. gada 30. jūnijsAUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS

PIEREDzES APMAIŅA  ■

SMĒLĀS PIEREDzI 
PIE AUGŠDAUGAVAS 

NOVADA UzŅĒMĒJIEM
27. maijā Augšdaugavas 

novadā notika pieredzes stāstu 
brauciens “Inovatīvu un 
digitālu risinājumu ieviešana 
uzņēmējdarbībā Augšdaugavas 
novadā”, kurā piedalījās tūrisma 
un uzņēmējdarbības pārstāvji no 
Latgales un tālākiem novadiem. 

Seminārs notika ar mērķi klātienē 
gūt pieredzi un iedvesmoties no 
Augšdaugavas novada uzņēmējiem, 
aktīvajiem kopienu līderiem un 
projektu īstenotājiem, kas savos 
uzņēmumos un organizācijās 
ieviesuši neparastus, inovatīvus 
risinājumus. 

Izbraukuma semināru 
rīkoja Daugavpils un Ilūkstes 
novadu partnerība „Kaimiņi», 
īstenojot projektu “Tūristam 
draudzīgs Latgales uzņēmējs 
digitalizācijas laikmetā” Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.—2020. gadam 
pasākuma „Starpteritoriālā un 
starpvalstu sadarbība" ietvaros. 

Visas dienas gaitā varēja 
dzirdēt pieredzes stāstus par 
investīciju piesaisti neparastām 
uzņēmējdarbības idejām ne tikai 
tūrisma nozarē, bet arī pakalpojumu 
un ražošanas nozarē. 

Pirmais viesus uzņēma 
mednieku kluba “Ambeļi” vadītājs 
Egils Rūtiņš, kurš pastāstīja par 
Mednieku namiņa izveidi Ambeļu 
muižas saimniecības ēkā.  Vēl 
pagājušā gadsimta 90. gados 
muižas ēka tika izmantota skolas 
vajadzībām, tajā atradās skolas 
darbmācības kabineti, bet pēc 
skolas slēgšanas ēka tika pamesta. 
Piesaistot ES fondu līdzekļus un 
ar pašvaldības finansiālu atbalstu, 
biedrība izveidojusi mednieku un 
kolektīvu pulcēšanās vietu, kur 
iekārtota trofeju istaba, virtuve 
un šautuve. Šajās telpās mednieki 
apgūst šaušanas iemaņas, notiek 
semināri, trofeju izstādes, tiek 
uzņemti viesi. Egils uzsvēra, ka 
daudzas lietas, kā ozolkoka galds 
un citi galdniecības izstrādājumi, 
ir vietējo amatnieku roku darbs. 
“Pagastā var atrast cilvēkus, 
kas nodarbojas ar dažādām 
interesantām lietām, vajag tikai 
mācēt viņus piesaistīt,” saka Egils 
Rūtiņš. Viņš aizrāva klātesošos ar 
interesantiem mednieku stāstiem.

Ambeļu pagastā ir īstenota 
virkne projektu, kuru rezultātā 

izveidots jauniešu centrs, atjaunots 
dīķis, sakārtots muižas parks un 
izbūvēts ceļš, izveidota estrāde 
pasākumiem un Latgalisko tradīciju 
un prasmju māja “Ambeļu skreine”, 
kurā ielūkoties tika aicināti semināra 
viesi. Šajā ēkā, kas celta 20. gs. 
sākumā, tiek krāts un popularizēts 
Latgales kultūras mantojums. 
Kādreiz ēka bija skolotāju māja, 
bet tagad kļuvusi par kultūras 
centru, kur tiek svinēti gadskārtu 
svētki un izkoptas dažādas amatu 
prasmes. Te notiek danču vakari, 
dziedāšana, zīlēšana, tiek cepta 
maize, siets siers un tiek veidotas 
tautas lietišķās mākslas izstādes. 
Īstenojot LEADER projektu, 
ar ES un pašvaldības finansiālu 
atbalstu vietējā biedrība „Jubra” ir 
labiekārtojusi ēku un iegādājusies 
aprīkojumu pasākumu rīkošanai. 
Ēka piemērota semināru rīkošanai, 
bet tās bēniņos ierīkota telpa viesu 
izmitināšanai uz nakti.  

Višķos viesus sagaidīja biedrības 
“Niedrājs” pārstāvis, Višķu pagasta 
ezeru apsaimniekotājs Valdis 
Zukulis, kurš pastāstīja viesiem 
par pagasta un biedrības kopīgi 
īstenotajiem projektiem. Biedrība 
apsaimnieko Luknas ezeru un ir 
īstenojusi virkni LEADER projektu 
ezera krasta labiekārtošanai, Laivu 
stacijas atjaunošanai, ierīkojusi 
publisko pirti, ko labprāt izmanto 
vietējie iedzīvotāji.    

Aizraujoša notika tikšanās ar 
Višķu pagasta pirtnieci, “Pirts 
skolas” pasniedzēju Dzintru 
Abaroni, kura sarīkoja meistarklasi 
pirts skrubju veidošanā. Dzintra 
pastāstīja, ka ilgus gadus strādājusi 
par skolotāju Špoģu vidusskolā, taču 
nolēmusi nopietni pievērsties pirts 
biznesam, strādā par pasniedzēju, 
skolojot citus pirtniekus, piedāvā 
apgūt dažādas ar pirts un veselīga 
dzīvesveida jomu saistītas prasmes, 
apmeklējot dažādas meistarklases 
un radošās darbnīcas, kā arī uzņem 
viesus pašas pirtiņā.  Ikviens pats 
sev izgatavoja pirts skrubi no 
jūras sāls un kaltētiem augiem, 
uzklausīja vērtīgus padomus gan 
par zālīšu ievākšanu, gan skrubju 
pagatavošanu un lietošanu.  

Pasākuma dalībniekiem bija 
iespēja baudīt pusdienas ēdnīcā 
“Višķezers”, ko šopavasar studentu 
kopmītņu ēkā izveidojusi vietējā 
uzņēmēja Inese Jākobsone, IK 
“Višķezers” īpašniece. Inese 
pastāstīja par ģimenes uzņēmumu, 
kas jau vairākus gadus nodarbojas 
ar tūrismu, piedāvājot viesu māju 

ezera krastā, kur var arī rīkot 
dažādas viesības. Uzņēmuma 
attīstībai īstenoti arī vairāki 
LEADER projekti, restaurējot 
vecu lauku māju viesu izmitināšanai 
un izbūvējot virtuvi. Šogad pavasarī 
viņas uzņēmums aicināts organizēt 
ukraiņu bēgļu ēdināšanu Višķos, 
kā rezultātā pagastā tika izveidota 
ēdnīca, kur gardas pusdienas 
var ieturēt arī ikviens pagasta 
iedzīvotājs vai viesis.  

Semināra pēdējais pieturas 
punkts bija kempings “Daugavas 
lokos”, kur viesus uzņēma SIA 
“Beibuks” īpašnieks Ilmārs Lociks. 
Uzņēmums piedāvā viesiem laivu 
un plostu nomu pa Daugavu un 
ne tikai, vizināšanos ar kuģīti 
“Dinaburga” pa Daugavu un 
naktsmājas kempingā. Uzņēmējs 
arī piedāvā izgatavot pontonus un 
plostus. Īstenoti vairāki LEADER 
projekti, kuru ietvaros izbūvēts viss 
kempinga komplekss, iegādātas 
lielās glempinga teltis. Šogad 
kempingā izveidota kafejnīca, kur 
viesi var nopirkt uzkodas un ieturēt 
siltas pusdienas, tostarp ukraiņu 
boršču, ko gatavo darbā pieņemtie 
ukraiņi. Uzņēmums piedalās arī 
skolēnu vasaras nodarbinātības 
pasākumā, iesaistot jauniešus 
kempinga klientu apkalpošanā. 

Projekta “Tūristam draudzīgs 
Latgales uzņēmējs digitalizācijas 
laikmetā” mērķis ir veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, 
izmantojot e-vides piedāvātās 
iespējas un apmācot uzņēmējus 
darbam ar tūristiem. Projekta 
realizācija ir iespēja sekmēt 
uzņēmējdarbības attīstību, tas ir 
ilgtermiņa ieguldījums Latgales 
reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, 
ka projekta rezultāts – Latgales 
reģiona uzņēmējdarbības 
attīstības stratēģija - būs viens 
no pamatiem, ko vietējās rīcību 
grupas iekļaus savās Sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģijās, 
tādējādi paredzot aktivitātes 
uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā 
plānošanas periodā.  Projekta 
ietvaros plānots organizēt 
apmācību ciklus – semināru ciklus 
visās sešās Latgales reģiona vietējās 
rīcību grupās, aptverot 19 novadu 
teritorijas.

Teksts, foto: Inese Minova

ne tikai uz sociālo jomu. Tāpēc 
meklējam labākos variantus un 
mums ir svarīgs kolēģu viedoklis un 
pieredze, arī kļūdas, ko ņemt vērā.”   

Augšdaugavas novada Sociālā 
dienesta vadītāja Anna Jegorova 
atzīst, ka pandēmijas dēļ divus gadus 
šādas tikšanās nebija iespējamas, 
tāpēc ir gandarījums, ka beidzot 
varēja uzņemt ciemos kolēģus 
no Dobeles, kuri vēlas iepazīt un 
pārņemt mūsu novada pieredzi. 
“Dobeles novada pašvaldību 
interesē mūsu novada pieredze 
saistībā ar vides pieejamību, mobilo 
aprūpes vienību un sociālo aprūpi. 
Esam vienīgie Latgalē, kas piedāvā 

mobilās brigādes pakalpojumu. 
Tikšanās noritēja ļoti pozitīvā 
gaisotnē, izrunājām jautājumus, 
kas skar sociālos pakalpojumus 
un palīdzību. Pašvaldības 
izpilddirektore Vanda Kezika 
pastāstīja par pašvaldības darbu, 
Attīstības nodaļas speciāliste Guna 
Smelcere iepazīstināja viesus ar 
mobilās brigādes specifiku, projekta 
kļūdām. Devāmies uz Skrudalienu, 
kur viesi rūpīgi izpētīja mobilās 
brigādes transportu.”

A. Jegorova uzsver, ka šādas 
tikšanās uzmundrina pašus 
darbiniekus, jo arī paši uzzina 

daudz jauna un noderīga, 
piemēram, Dobeles novadā 
jau darbojas grupu dzīvokļi un 
specializētās darbnīcas, arī vairāki 
citi pakalpojumi, kas pagaidām nav 
pieejami Augšdaugavas novadā. 
“Jau no šā gada septembra Nīcgalē 
sāks darboties grupu dzīvokļi un 
specializētās darbnīcas, gaidām 
arī Skrudalienas dienas centra 
atklāšanu, tāpēc kolēģu pieredze 
šajā jomā mums ir ļoti svarīga.” 

Teksts, foto: Inese Minova
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■ JAUNATNE

JAUNIEŠI 
MĀCĪJĀS ĪSTENOT 

SAVAS INICIATĪVAS 

Divas dienas, 1. un 2. jūnijā, 
Augšdaugavas novada KC “Vārpa” 
norisinājās projekta “Kopā 
stipri!” aktivitātes, kurās piedalījās 
Augšdaugavas novada 7.-10. klašu 
audzēkņi. 

Projektu jau četrus gadus īsteno 
biedrība “Mediācijas telpa”. Tās 
pārstāve Lolita Terēze Nicmane 
pastāstīja, ka pamatā ir darbs un 
sadarbība ar jauniešiem, lai mācītu 
viņiem izstrādāt un īstenot pašiem 
savas iniciatīvas, attīstīt jauniešos 
spējas veidot patstāvīgu viedokli, 
analītiski un kritiski izvērtējot 
iegūto informāciju, veidot cieņpilnu 
un argumentētu dialogu, prasmi 
izvairīties no konfliktiem, bet to 
rašanās gadījumā konstruktīvi un 
nevardarbīgi tos risināt.

Divu dienu laikā jaunieši 
apguva prasmi ieklausīties cits 
citā, sarunāties un arī strīdēties. 
Piedaloties diskusijās un praktiskos 
uzdevumos, jaunieši centās izprast 
jēgu būšanai sabiedrībā, mācījās 
pieņemt atšķirīgo, iesaistīties 
diskusijās, uzņemties iniciatīvu un 
izprast savas prasmes. 

Jau pirmās dienas izskaņā 
jaunieši izstrādāja vairākas 
iniciatīvas, ko varētu īstenot, 

saprast pasākumu virkni, lai 
izveidotu šādu kafejnīcu. “Daudzu 
gadu laikā mūsu komandai šāda 
iniciatīva nākusi pirmo reizi, tas 
bija liels pārsteigums,” atzīst Lolita, 
uzsverot, ka jaunieši spējuši ļoti 
interesanti un aizrautīgi argumentēt 
savu izvēli. “Jauniešus iedrošina 
tas, ka viņiem par to neliks atzīmes, 
nenosodīs par muļķīgām idejām. 
Mēs mācījāmies, ka ikviena ideja ir 
idejas vērta, taču ir jāpamato, kāpēc 
tā ir svarīga, jo nav muļķīgu un 
neīstenojamu ideju.”  

Apmācību noslēgumā katrs 
jaunietis saņēma apliecinājumu, kas 
viņiem noderēs turpmāk, veidojot 
savu CV, savukārt iegūtās zināšanas 
viņi varēs izmantot vietējo jauniešu 
kopienu darbā, īstenojot dažādus 
projektus. 

Taču ar to projekts nebeidzas. 
Jauniešiem bija iespēja pieteikties 
turpināt mācības. “Tiks izveidota 
20 jauniešu grupa, ar kuru tiksimies 
pusotra gada garumā un veidosim 
konkrētas iniciatīvas tai vietai, 
kur tās viņiem šķiet svarīgas, 
veidosim publiskus pasākumus, 
kad paši jaunieši dalīsies pieredzē 
ar citiem,” stāsta Lolita Terēze 
Nicmane. Jaunieši mācīsies veidus, 
kā var nodibināt biedrību, kopienu 
vai apvienību, kā var rakstīt un 
meklēt finansējumu projektiem. 
Apmēram pēc gada notiks 

iniciatīvu konkurss, un uzvarējusī 
iniciatīva projekta ietvaros saņems 
divus mentorus ar juridiskām un 
projektu vadības zināšanām, kas 
palīdzēs jauniešiem šo iniciatīvu 
īstenot dzīvē. Kopumā projektā 
piedalās jaunieši no Daugavpils, 
Augšdaugavas novada un Liepājas. 
“Mūsu stāsts ir demokrātija caur 
ikdienišķu sapratni un nozīmi, 
parādīt jauniešiem, ka viņiem 
nav jābaidās izteikt argumentētu 
viedokli. Mūsu mērķis ir, lai 
projekta noslēgumā ir vismaz 20 
jaunieši, kuri visu apguvuši tik tālu, 
ka var mācīt citus jauniešus. Viņiem 
būs izdales materiāli un vismaz 
gads laika, kad varēs saņemt no 
mums konsultācijas un palīdzību.”  

Lolita atzīst, ka Augšdaugavas 
novada jaunieši jau iepriekš ir 
piedalījušies līdzīgās mācībās, 
apgūstot mediāciju un konfliktu 
risināšanu: “Viņu entuziasms un 
drosme atvērties un dalīties ir ļoti 
apsveicama, ļoti talantīgi un gudri 
jaunieši.”

Projektu “Kopā stipri!” finansē 
Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 
caur EEZ un Norvēģijas grantu 
programmu “Aktīvo iedzīvotāju 
fonds”. 

Teksts, foto: Inese Minova

piemēram, prezentēja idejas 
par dzīvnieku patversmes, kaķu 
istabas skolā, kino Madonā, 
lapenes pie skolas un labdarības 
bibliotēkas izveidi, pasākuma 
“Radošie jaunieši” organizēšanu 
un citas. Ar balsu vairākumu tika 

izvēlēta viena iniciatīva – šašliku 
kafejnīcas izveide, kuru, sadaloties 
komandās, jaunieši prezentēja 
no dažādiem skatu punktiem, 
gan izvērtējot idejas stiprās, gan 
vājās puses, gan pamatojot tās 
nepieciešamību un mācoties 

LĪGO NOSKAŅĀS
 TIKA AIzVADĪTS 

KALKūNES JAUNIEŠU 
CENTRA PASĀKUMS 

“IE_LĪGO!” 

17. jūnijā Raiņa mājā Berķenelē 
notika Kalkūnes jauniešu 
centra organizētais pasākums 
Augšdaugavas novada jauniešiem 
„Ie_Līgo!”. Pasākums „Ie_Līgo!” 
svinīgi tika atklāts Raiņa mājas 
klētī, kur visus dalībniekus svinīgi 
sagaidīja vakara vadītāja un 
Kalkūnes jauniešu centra jaunieši 
no Kalkūnes un Sventes pagastiem.

Pasākumam sākoties, uzreiz 
sāka valdīt Līgo svētkiem 
raksturīgā atmosfēra, kas ļāva 
visiem jauniešiem noskaņoties 
turpmākajām Līgo aktivitātēm. 
Ar sirsnīgām uzrunām pasākuma 
dalībniekus priecēja Jāņa Raiņa 
mājas direktore Inese Bērziņa 
un Augšdaugavas novada bērnu 
tiesību aizsardzības speciāliste 
Natālija Pēterāne, kam sekoja Līgo 
tematikai sagatavotās stafetes Raiņa 
mājas dārzā.

Pasākuma laikā Augšdaugavas 
novada jauniešiem tika piedāvātas 
sešas lustīgas Līgo tematikai 
sagatavotās stafetes, kurās piedalījās 
jaunieši no Līksnas, Vaboles, 
Skrudalienas, Salienas, Višķu, 
Dubnas, Kalupes, Maļinovas, 
Demenes un Lauceses pagastiem. 
Kopumā pasākumā piedalījās 80 
jaunieši.

 Pēc pasākuma aktīvās Līgo 
stafešu daļas norisinājās “Līgo 
Rituāls”, kurā katra jauniešu 
centra jaunieši varēja uzzināt, kas 

tad viņu jauniešu centru sagaidīs 
visa nākošā gada laikā. Pēc “Līgo 
Rituāla”, kas norisinājās Raiņa 
mājas dīķī uz ūdens pēc tradīcijas 
kopīgā lāpu gājienā tika kopīgi 
iedegts Līgo ugunskurs, kam sekoja 
pasākuma dalībnieku apbalvošana. 
Visu Līgo stafešu laikā katra 
jauniešu centra komanda sniedza 
ļoti labus rezultātus, līdz ar ko I 
vietu izcīnīja komanda “Gurķīši”, 
II vietu ieguva komanda “Lietus”, 
bet III vietā ierindojās komanda 
“Ilze”. Arī pārējie pasākuma 
dalībnieki un Augšdaugavas 
novada jaunatnes lietu speciālisti 
tika apbalvoti ar nelielām piemiņas 
balvām. Pasākuma „Ie_Līgo!” 
laikā ikvienam tā dalībniekam bija 
vienreizēja iespēja iepazīties ar 
slavenā rakstnieka Jāņa Pliekšāna 
dzīvesvietu un izjust tradicionālo 
Līgo vakara atmosfēru, kas valdīja 
visapkārt.

Īpašu pateicību Kalkūnes pagasta 
jauniešu centrs izsaka tradīcijām 
bagātākajai maizes ceptuvei Latvijā 
– A/S “Latvijas Maiznieks”, kas 
bija šī jauniešu pasākuma “Ie_
Līgo!” galvenais sponsors. Tieši 
“Latvijas Maiznieks” nodrošināja 

mūs ar savu garšīgo produkciju, 
kur ikviens pasākuma dalībnieks 
varēja nogaršot tējas pauzes laikā.

Kalkūnes jauniešu centrs 
izsaka pateicību Raiņa mājas 
direktorei Inesei Bērziņai un Raiņa 
mājas darbiniekiem, Kalkūnes 
pagasta kultūras menedžerei Allai 
Izranovai, Augšdaugavas novada 
centrālās administrācijas jaunatnes 
lietu speciālistei Oļesjai Ņiķitinai, 
Augšdaugavas novada bērnu 
tiesību aizsardzības speciālistei 
Natālijai Pēterānei, Kalkūnes 
pagasta pārvaldei un komunālā 
dienesta darbiniekiem par palīdzību 
šī pasākuma tapšanā. Liels paldies 
arī jauniešu komandām no 
Līksnas, Vaboles, Skrudalienas, 
Salienas, Višķu, Dubnas, Kalupes, 
Maļinovas, Demenes un Lauceses 
pagastiem, kas ielīgoja kopā ar 
mums – Kalkūnes jauniešu centra 
jauniešiem no Kalkūnes un Sventes 
pagastiem!

Pasākuma organizētāji: 
Kalkūnes jauniešu centra 

jaunieši no Kalkūnes un Sventes 
pagasta,  

Jaunatnes lietu speciālisti 
Natālija Polovaja un Andrejs 

Rucko
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JAUNATNE   ■
 AUGŠDAUGAVAS 

NOVADĀ UzSĀKTA 
JAUNIEŠU VASARAS 

NODARBINĀTĪBAS 
PROGRAMMA

Jauniešu nodarbinātības 
programma tiek īstenota paralēli 
NVA jauniešu nodarbinātības 
kampaņai. Augšdaugavas novadā 
tika saņemti 240 pieteikumi 
jauniešu nodarbinātībai vasarā. 
Pašvaldības programmā jūnijā 
darba gaitas jau ir iesākuši 54 
jaunieši, bet 37 jaunieši strādā caur 
NVA programmu. 

Vakances jauniešiem kopumā 
Augšdaugavas novadā piedāvā 49 
darba devēji, un šis gads ir izcēlies ar 

īpaši lielu to piedāvājumu. Visvairāk 
darbavietu iespējas jaunatnei 
piedāvā T/C “Kurši” (18) un SIA 
“Antaris” (24). NVA programmā 
visvairāk darbavietu piedāvā 
Ilūkstes pilsētas administrācija – 40 
pozīcijas.   

Nozares, kas tiek piedāvātas 
jauniešiem, ir dažādas, bet 
galvenokārt tā ir labiekārtošana, 
darbs apkalpojošā jomā un atpūtas 
vietās. “Jauniešiem tā būs lieliska 
iespēja iegūt sava veida darba 
pieredzi un saņemt par to algu, par 
ko jaunieši ļoti priecājas,” rezumē 
Jaunatnes lietu daļas vadītāja Oļesja 
Ņikitina.  

Šajās programmās darbam 
ir pieteikušies arī jaunieši no 
Ukrainas. Kā atzīst Jaunatnes daļas 

vadītāja, šogad piedāvāto vakanču 
skaits ir tik liels, ka, iespējams, 
kādas vakances netiks aizpildītas. 
Jāņem vērā arī aspekts, ka ne katrs 
jaunietis vēlas braukt pārāk tālu vai 
ar diviem autobusiem. 

Prioritārajā kārtībā 
Augšdaugavas novada vakancēm 
tiek virzīti jaunieši, kas mācās kādā 
no novada izglītības iestādēm un 
ir deklarēti novadā. Nākamajā 
prioritātes secībā darba iespējas 
piemeklē tiem, kas ir tikai deklarēti 
vai arī tikai mācās kādā no novada 
izglītības iestādēm. Tikai pēc 
šo pieteikumu izskatīšanas tiek 
novirzīti pārējie jaunieši. 

Teksts: Dainis Bitiņš

AUGŠDAUGAVAS 
NOVADĀ TURPINĀS 
NOMETŅU SEzONA
Augšdaugavas novada teritorijā 

tiek īstenotas dažādas nometnes 
gan bērniem, gan jauniešiem. 
Jūnija sākumā norisinājās nometne 
“Gliemezis” Naujenes pagastā, 
kura tiek īstenota jau vairākus gadus 
pēc kārtas. Šī nometne iemantojusi 
lielu popularitāti, un vecāki pāris 
dienu laikā jau aizpilda esošās vietas 
bērniem. “Parasti vasaras periodā 
tā ir problēma, kur atstāt bērnu, 
tādēļ šī ir lieliska iespēja jaunietim 
pavadīt laiku,” teic Jaunatnes daļas 
vadītāja Oļesja Ņikitina. 

Šovasar tiks īstenotas arī 
citas nometnes ar pašvaldības 

līdzfi nansējumu. Viena no tām 
notiks jauniešu projektu konkursa 
“Attīsti sevi” ietvaros, kuru iesniedza 
biedrība. Pirmā ir “Izdzīvošanas 
skola” Vaboles pagastā. Tajā 
piedalīsies 15 jaunieši no 13 – 20 
gadiem. Programmā tiks iekļauti 
Jaunsardzes pamatapmācību 
elementi – uzdevumi, pārgājieni, 
orientēšanās u.c. Savukārt nometne 
“Emociju laboratorija” vairāk 
tiek vērsta uz mentālo problēmu 
risināšanu un emocionālo veselību. 
Tajā piedalīsies 15 jaunieši vecumā 
no 16 – 25 gadiem. Jauniešiem tiks 
piedāvātas izaugsmes programmas 
un nodarbības ar speciālistiem. 

Teksts: Dainis Bitiņš

BĒRNU NOMETNE 
“GLIEMEzIS”

No 6. jūnija līdz 17. jūnijam 
Naujenes pamatskolā norisinājās 
bērnu dienas nometne “Gliemezis” 
Augšdaugavas novada bērniem 
vecumā no sešiem līdz desmit 
gadiem. Kopumā nometnē 
piedalījās 30 bērni. Divu nedēļu 
garumā bērni piedalījās dažāda 
veida aktivitātēs, devās ekskursijās 
un piedalījās talantu šovā. 

bērni klausījās uztura speciālisti, 
kas stāstīja par veselīgā uztura 
pamatprincipiem, un vēlāk kopā 
ar uztura speciālisti veidoja 
veselīgas konfektes, kas bija 
līdzīgas “Serenādei” .  Nometnes 
dalībnieki bija ļoti priecīgi satikties 
ar kinologiem un viņu suņiem, 
kas rādīja meistarklasi – dažādus 
trikus, sportiskās aktivitātes un 
saskaitīšanas elementus. Nometnes 
pēdējā dienā bērni piedalījās 
sporta stafetēs, un orientēšanās 

Nometnes pirmā nedēļa bija 
aktīva – bērni devās ekskursijā uz 
Bebreni, kur apmeklēja Alpaku 
salu un Bebrenes dzirnavas. Visas 
nedēļas garumā bērni piedalījās 
saliedēšanās aktivitātēs, spēlēja 
spēles, galda spēles, zīmēja, krāsoja 
un lietderīgi pavadīja nometnes 
laiku. Katrai nometnes grupai bija 
iespēja izstrādāt savu nometnes 
himnu un deju, kopumā bija 
pieci grupu priekšnesumi. Tāpat 
bērni kopā ar audzinātājiem 
izstrādāja nometnes iekšējās 
kārtības un uzvedības noteikumus, 
kas bija jāievēro visu nometnes 
laiku. Noslēdzošajā nometnes 
nedēļā bērnus priecēja “Stop 
Time Dance”, patiecoties 
kuriem, bērniem bija iespēja 
iemācīties Hip-hop pamatkustības  
un iemācīties kādu dejas fragmentu. 
Dienas laikā bērni iesaistījās 
sava fl ešmoba izveidē. Nometni 
apmeklēja arī Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta pārstāvji, kas 
parādīja darba instrumentus un 
pastāstīja par sava darba specifi ku, 
situācijām, kādās ir nācies atrasties 
darba laikā. Priekšpēdējā dienā 
bērni veidoja savas nometnes 
rokassprādzes no pērlītēm, lai 
atcerētos par aktīvo nometni un 
jaunajiem draugiem. Dienas laikā 

Lociku ciemā kopā ar OK “Stiga” 
komandu.

Nometnes noslēgumā visi 
nometnes dalībnieki saņēma 
medaļas un piemiņas balvas. Bērni 
atzina, ka ar prieku dotos uz 
nometni atkārtoti.

Paldies nometnes vadītājai 
Milānai Ločai, nometnes 
audzinātājām: Olgai Pankovai, 
Lindai Laizānei, Annai Vasiļjevam. 
Paldies Naujenes pagasta pārvaldes 
Sporta organizatoram Sandrim 
Šedim par interesantām rīta rosmēm 
un sporta stafetēm,  kā arī Naujenes 
pamatskolai par silto uzņemšanu, 
garšīgām ēdienreizēm un atbalstu 
nometnes organizēšanā. Paldies 
visiem vecākiem un nometnes 
viesiem par aktīvu iesaistīšanos 
nometnes norises procesā!

Lai saulaina un droša vasara!
Informāciju sagatavoja: 

Anna Vasiļjeva un Naujenes, 
Biķernieku pagasta Jaunatnes 

lietu speciāliste Linda Laizāne

 BIEDRĪBA 
“SILENES STARIŅI” 

SĀKA REALIzĒT 
PROJEKTU

 “DARI UN IEGūSTI TO, 
KO VĒLIES”

Pēc 2021. gadā veiktās 
administratīvās reformas radās 
nepieciešamība mainīt pieeju 
darbam ar jaunatni. Par primāro 
uzdevumu varam izvirzīt atsevišķu 
pagastu jauniešu, kuri līdz šim 
laikam darbojās katrs savā 
grupā, saliedēšanu. Tagad viņiem 
jāiemācas strādāt kopā, pieņemt 
lēmumus, kuri būs piemēroti 
visiem, kā arī risināt kopīgas 
problēmas.  Tāpēc projekta mērķis, 
izmantojot jaunus paņēmienus 
un metodes, ir ieviest jaunas 
problēmu risināšanas metodes, 
veicināt jauniešu pašiniciatīvu un 
aktivitāti pagastos, rosināt jauniešu 
lietderīga brīvā laika pavadīšanas 
iespēju dažādošanu, nodrošināt, 
lai jauniešiem būtu iespēja uzlabot 
savu dzīvi viņiem labvēlīgā vidē, 

kas radītu pārmaiņas viņu dzīvē 
un rezultātā pilnveidotu tagadni un 
nākotni. Projektā tiks izmantota 
mūsu novada jaunā darba metode- 
hakatons, pasākums, kas ļaus 
jauniešiem iepazīties un apmainīties 
ar pieredzi, jaunām idejām 
projektu veidošanai, apvienojot 
līdzīgi domājošus cilvēkus un 
rezultātā izveidojot jaunus kopīgus 
projektus. Draudzīgā komanda ļaus 
izteikt sevi, atdzīvināt jaunas idejas, 
bet biedrībai atrast daudzsološus 
dalībniekus, kuri var nākotnē 
paši rakstīt un īstenot projektus. 
Tā ir metode talantīgu jauniešu 
piesaistīšanai, iespēja viņiem sanākt 
kopā un strādāt pie projektiem. 
Tāda veida projekta dalībniekiem 
būs iespēja izmantojot radošo 
procesu un fantāziju, uzlabot savu 
labklājību, izmantot intuīcijas, prāta 
un radošuma vienotību. 

Projekta tiešā mērķauditorija ir 
Augšdaugavas novada Skrudalienas, 
Salienas, Tabore pagasta jaunieši 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Šī 
mērķauditorija ir izvēlēta ar nolūku 
veicināt darbu sabiedrībai aktīvo 
jauniešu vidū šajos pagastos, kas 
turpmāk varētu būt kā padomdevēji 
citiem jauniešiem, palīdzot pārvarēt 
grūtības. Tas veicinās vairāku 
jauniešu iesaistīšanos projekta 
aktivitātēs un palielinās sabiedrības 
informētību par projekta 
aktualitātēm. 

Projekts ietver vairākas 
aktivitātes: projekta jauniešu darba 
organizatoriskās grupas izveide un 
informatīvas aktivitātes, veselības 
dzirnavas, hakatons ”Ideju nakts”. 
Projekta laikā organizatoriskās 
grupas jaunieši mācīs vadīt projektu, 
strādāt komandā, veikt publicitātes 
un izvērtēšanas pasākumus, 
iegūs prasmes gatavot un vadīt 
projekta aktivitātes, piesaistot tajos 
pēc iespējas vairāk dalībnieku. 
Hakatona laikā jauniešiem radīsies 
priekšstats par projekta rakstīšanu, 
viņi sapratīs, no kā radās projekta 
ideja un kur jāmeklē projektu 
nolikumus. Jaunieši iepazīsies ar 
projekta pieteikuma daļām un to 
aizpildīšanas pamatprincipiem, 
mēģinās sagatavot tāmes, saskaņot 
tās ar projekta nolikumu, iemācīsies 
plānot resursus un attiecināmās 
izmaksas, sapratīs, kā piesaistīt 
pašfi nansējumu un investorus. 
Projekta dalībnieki sapratīs, kāda 
nozīme ir projekta reklāmai, kā 
pareizi reklamēt projektu, sagatavot 
afi šu un kā vērtēt projektu. Projekta 
idejas, kuras tiks izstrādātas 
hakatona laikā, tiks ņemtas vērā, kad 
biedrība piedalīsies nākošā projekta 
konkursā. Projekta rezultātā tiks 
atlasīti līderi, ar kuriem tālāk tiks 
veikts individuālais darbs projektu 
rakstīšanā.

NOSLĒDzIES 
FESTIVĀLS

 “NO BAROKA LĪDz 
ROKAM”

Ir noslēdzies Latvijas izglītības 
iestāžu vokāli instrumentālo 
ansambļu, instrumentālo kolektīvu 
un popgrupu festivāls “No baroka 
līdz rokam”, kas šogad norisinājās 
video formātā. Neskatoties uz 
situāciju ar valstī ieviestajiem 
ierobežojumiem pandēmijas laikā, 
ir veikts neiespējami liels darbs – 
festivālam pieteikumus iesūtīja 140 
kolektīvi. Grupā starp 38 vokāli 
instrumentālajiem ansambļiem 
no Rīgas, Daugavpils, Ventspils, 
Rēzeknes u.c. Latvijas vietām 
piedalījās arī Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolas VIA „Bulta”, 
kas vadītāja Viktora Leonoviča 

un vokālās skolotājas Dianas 
Kļavinskas paspārnē veiksmīgi 
darbojas vairākus gadus. Kolektīvs 
ir skolas un pagasta pasākumu 
neatņemama sastāvdaļa, aktīvi 
piedalās novada pasākumos, ar 
panākumiem uzstājas dažādos 
festivālos un konkursos, gūstot 
godalgotas vietas.

Festivāla kolektīvu iesūtītos 
ierakstus klausījās un vērtēja Valsts 
izglītības satura centra uzaicinātie 
eksperti – Jāzepa Mediņa Rīgas 
1.mūzikas skolas pedagogs un 
instrumentālo ansambļu vadītājs 
Dainis Tarasovs, Rīgas 45. 
vidusskolas pedagogs un vokāli 
instrumentālo ansambļu  vadītājs 
Māris Vitkus un Saulkrastu kora 
“Anima” diriģente un vokālā 
pedagoģe Laura Leontjeva. Paralēli 
notika kolektīvu vadītāju un 

dalībnieku aptauja par viņuprāt 
labākajiem priekšnesumiem savā 
žanrā. 

Savā vērtējuma apkopojumā 
žūrijas komisijas eksperts 
Māris Vitkus atzīmēja vokāli 
instrumentālo ansambļu stipro 
pusi, proti harmoniskās un ritma 
sekcijas sakārtotību. Kamēr 
VIA „Bulta” gaida smalkākus 
komentārus par savu uzstāšanos 
no žūrijas komisijas, apsveicam 
kolektīvu ar iekļūšanu labāko 
kolektīvu trijniekā pēc dalībnieku 
un kolektīvu vadītāju aptaujas 
rezultātiem. 

Apsveicam! Lai radošs gars 
nepamet kolektīva dalībniekus, 
un nekādi ārišķīgi apstākļi vairs 
neietekmē grupas mēģinājumu 
intensitāti!
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 ■ 1991. GADA BARIKĀŽU DALĪBNIEKI

 ■ PROJEKTS "ARĪ MĒS TO PROTAM!"  

BARIKĀŽU DALĪBNIEKI 
SAŅĒMA APLIECĪBAS

6. jūnijā Augšdaugavas novadā 
viesojās 1991. gada barikāžu 
dalībnieku biedrības pārstāvji, lai 
klātienē tiktos ar novada barikāžu 
dalībniekiem un izsniegtu barikāžu 
dalībnieka statusa apliecību tiem, 
kas to līdz šim dažādu iemeslu 
pēc nav saņēmuši. Šo tikšanos 
organizēja Augšdaugavas novada 
pašvaldības Sociālais dienests. 
Kopumā dienas laikā tika izsniegtas 
aptuveni 60 apliecības.   

“Tas ir nepieciešams, lai mēs 
saprastu, cik tad mums šo cilvēku 
ir, lai mēs atcerētos 1991. gada 
barikāžu dienu, cik tā šodien ir 
svarīga Latvijai un īpaši mūsu 
pašvaldībai,” teic Sociālā dienesta 
vadītāja Anna Jegorova.

Izsniegt apliecības barikāžu 
dalībniekiem ir svarīgi arī tāpēc, lai 
viņi varētu pretendēt uz pašvaldības 
atbalstu. Saskaņā ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem “Par 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem 
Augšdaugavas novada pašvaldībā”, 
reizi gadā 1991. gada barikāžu 
dalībniekiem ir tiesības saņemt 
atceres dienu pabalstu 50 eiro 
apmērā.  

1991. gada barikāžu dalībnieka 
apliecība ir dokuments, kas 
apliecina barikāžu dalībnieka 
statusu. To var iegūt personas, 
kas ir reģistrējušās kā barikāžu 
dalībnieki un saņēmušas kādu no 
apbalvojuma veidiem – 1991. gada 

gadījumā cīnītos tāpat, kā tagad 
ukraiņi cīnās un aizstāv Ukrainu. 
Apliecinājums tam – atnāk uz 
muzeju cilvēki no Ukrainas un 
saka – jums bija tas, kas pašlaik 
ir mums,” stāsta Renārs Zaļais. 
Viņš uzsver, ka likums “Par 1991. 
gada barikāžu dalībnieku statusu” 
pieņemts vien pirms četriem 
gadiem un tajā iekļauts punkts, kas 
paredz pašvaldībām tiesības sniegt 
barikāžu dalībniekiem dažādus 
atvieglojumus. “Mēs ļoti gaidām 
un domājam, ka atvieglojumi tiks 
sniegti arī valsts mērogā. Ar laiku 
tas būs, bet laikam gaida, kad to 
barikāžu dalībnieku skaits paliks 
mazāks. Diemžēl katru gadu 
mēs apglabājam kādu barikāžu 
dalībnieku.”  

Latvijā kopumā apliecības 
ir izsniegtas vairāk nekā 6300 
personām, taču barikāžu dalībnieku 
ir krietni vairāk. Augšdaugavas 
novadā ir ziņas par vairāk kā 200 
barikāžu dalībniekiem. Ne visi ir 
saņēmuši apliecības, tāpēc nevar 
pretendēt arī uz pašvaldības atbalstu. 
Iemesli esot dažādi - dzīves steiga, 
dažādi darāmie darbi, kuru dēļ nav 
bijis laika pievērsties dokumentu 
sakārtošanai. Ļoti daudzi izmantoja 
iespēju to nokārtot tagad. Viņu 
vidū arī līksnieši Edgars Ivbulis 
un Romualds Gadzāns, kas pirms 
vairāk kā 30 gadiem kopā devušies 
piedalīties barikādēs. Abi cīņu 
biedri atzīst, ka arī šodien, raugoties 
uz notiekošo pasaulē, būtu gatavi 
doties aizstāvēt savu valsti, ja tā 

nonāktu briesmās. 
Romualds Gadzāns uzskata, 

ka ir svarīgi saņemt šo apliecību, 
jo īpaši tagad, Ukrainā notiekošā 
kontekstā. “Es tā laika aktualitātēs, 
manifestos mazāk piedalījos, bet, 
kad bija jāiet uz Rīgu, nu ok, viss 
kārtībā. Jāiet jāaizstāv. Un nekad 
nevienu mirkli neesmu neko 
nožēlojis,” teic barikāžu dalībnieks. 
Viņš spilgti atceras tolaik valdošo 
vienotību, kopības sajūtu un 
noskaņojumu. 

Arī Edgars Ivbulis barikāžu laiku 
paturējis siltās atmiņās. ”Uztvērām 
to kā pienākumu, bet šodien liekas, 
ka mēs labu darbu darījām, ka sanāca 
viss, ko vēlējāmies. Nu, braucām 
un braucām pildīt savu pienākumu, 
bet tad, kad organizatori pateica 
pie televīzijas torņa, ka it kā varētu 
šaut, tas atmiņā palika, ka tieši uz 
cilvēkiem varētu būt kaut kāds reāls 
uzbrukums.” 

Nesen dienasgaismu ieraudzīja 
tā laika Latvijas Tautas frontes 
priekšsēdētāja Romualda Ražuka 
sarakstītā grāmata “Latvijas Tautas 
fronte barikādēs”, veltīta barikāžu 
notikumiem. Grāmatas autors 
viesojās Augšdaugavas novadā, lai 
tiktos ar barikāžu dalībniekiem un 
piedāvātu iegādāties grāmatu par 
Latvijai svarīgām vēstures norisēm. 

Teksts: Inese Minova
Foto: Dainis Bitiņš

barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi 
vai Pateicības rakstu.

Apliecība paredzēta uzrādīšanai 
Latvijas Republikas valsts un 
pašvaldību iestādēs saskaņā ar 
likumu “Par 1991. gada barikāžu 
dalībnieku statusu”.

Pašvaldība tiesīga savos 
saistošajos noteikumos šo apliecību 
ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem 
piešķirt sociālās garantijas, dažādas 

atlaides un atvieglojumus.
Barikāžu dalībnieku biedrības 

priekšsēdētājs un 1991. gada 
barikāžu muzeja direktors Renārs 
Zaļais atzīst, ka ir ļoti svarīgi 
izsniegt apliecību visiem barikāžu 
dalībniekiem, jo īpaši tagad, kad 
Ukrainā plosās karš.  

“Tikko sākās karš Ukrainā, 
es padomāju, ka mūsu barikāžu 
dalībnieki nepieciešamības 

CENŠAS IEKRĀSOT 
DzĪVI KOŠĀS KRĀSĀS 

Īsi pirms Vasaras saulgriežiem 
Raiņa mājā Berķenelē tika atklāta 
Augšdaugavas novada invalīdu 
biedrības “Ildra” projekta “Arī 
mēs to protam!” dalībnieku darbu 
izstāde. Akrila un eļļas tehnikā ir 
tapuši ziedi, klusā daba un ainavas, 
kuru autori ir dažāda vecuma 
cilvēki ar invaliditāti. 

Biedrības vadītājs Valdis Miltiņš 
pastāstīja, ka pērn ar Augšdaugavas 
novada pašvaldības atbalstu 
biedrība sāka īstenot projektu “Arī 
mēs to protam”, mākslinieces 
Olgas Gžibovskas vadībā apgūstot 
zīmēšanas pamatus. Diemžēl 
klātienes nodarbības pārtrauca 
pandēmija, taču katrs turpināja 
radoši darboties savās mājās. 

Gleznošana ir sava veida 
meditācija, iespēja kaut uz mirkli 
aizmirst par savām problēmām. 
Viena no darbu autorēm Oksana 
Krišjāne pirms 15 gadiem nonāca 
ratiņkrēslā pēc autoavārijas, taču 
turpina aktīvu dzīvesveidu, strādā 
par grāmatvedi kādā Daugavpils 
firmā, katru dienu dodas uz 
darbu pilsētā, dara visus ikdienas 
darbus un atrod laiku arī radoši 
izpausties. Kādu laiku Oksana pat 
darbojusies amatierteārtī novada 
kultūras centrā “Vārpa”, savukārt 
gleznošanas pieredzes iepriekš nav 
bijis. “Kādreiz mācījos par interjera 
dizaineri, mums bija nedaudz 

Dažkārt arī Valentīna reizē ar 
meitu skatās šos video un apbrīno, 
ko var panākt ar dažādu materiālu 
palīdzību. Viņa atzīst, ka arī pašai 
patīk zīmēt, tikai laika pietrūkst. 

Biedrībā darbojas arī Raiņa mājas 
Berķenelē direktore Inese Bērziņa, 
kuras gleznu var redzēt izstādē. 
Lai arī laika radoši darboties Inesei 
esot ļoti maz, tomēr biedrības 
vadītājs protot iedvesmot, tāpēc 
arī viņa beidzot ķērusies pie otām 
un krāsām, ļaujot uz audekla 
izplaukt brīnumainam īrisa ziedam. 
“Valdis aicināja iesaistīties cilvēkus 
ar invaliditāti, kam ir kustību 
traucējumi, kādas slimību sekas, šī 
nodarbe visus ārkārtīgi apvienoja 
un organizēja, radīja labu sajūtu.”   

Biedrības vadītājs Valdis 
Miltiņš stāsta, ka sapnis izveidot 
gleznošanas pulciņu bijis jau sen. 
“Ko dara zīmēšana? Nomierina. 
Cilvēks aizmirstas. Ja viņam kaut 
kas sanāk un vēl kāds paslavē, 
tad ir dubultprieks. Kādi darbi ir 
Anastasijai un kāds viņai šodien 
prieks acīs! Viņa visu laiku jautā, 
kad mēs zīmēsim.”

Pašam Valdim ar zīmēšanu 
nācies saskarties jau jaunībā, par 
samaksu zīmējot dažādus plakātus 
un karogus kāzām. “Kādreiz 
mācījos Bebrenes vidusskolā, kāda 
tur mācēšana un līdzekļi tajos 
laikos! Esmu zīmējis uz astoņām 
salīmētām vatmana lapām. Gribētos 
redzēt kādreizējos smērējumus,” 
smejas Valdis, kurš nopietnāk 
gleznot atsācis vien tagad. Ilgus 

gadus Valdis vadīja Līksnas 
bāriņtiesu, brīvajā laikā aizraujas 
ar medīšanu un makšķerēšanu. 
“Esmu aktīvs cilvēks, pat pārāk 
aktīvs. Kad aizgāju pensijā, laika 
palika vēl mazāk nekā tad, kad gāju 
darbā.” Pirms diviem gadiem Valdis 
uzņēmās vadīt invalīdu biedrību, 
jo bija vēlēšanās palīdzēt kādam. 
Savulaik viņš piedalījās Černobiļas 
avārijas seku novēršanas darbos, 
kur iedragājis veselību, tāpēc ļoti 
labi saprot, kā jūtas citi, kam dažādu 
iemeslu dēļ ir veselības problēmas. 

Valdis glezno galvenokārt akrila 
tehnikā, gan ziedus, gan klusās 
dabas un ainavas. Grib apgūt eļļas 
tehniku un atgriezties pie grafikas, 
kas patikusi jaunībā. Sapnis ir 
iemācīties gleznot portretu, kas 
pagaidām šķiet par sarežģītu. 

“Paldies novada pašvaldībai, 
ka mūs atbalsta, jo mākslas 
piederumi nav lēti. Ja cilvēks 
vēl tikai sāk mācīties zīmēt, viņš 
nepirks molbertu vai audeklu. Bet, 
kad iemācīsies, vaļaspriekam jau 
sāks krāt naudu. Kad mēs vairāk 
iemācīsimies, rīkosim lielākus 
plenērus.” 

Arī šogad pašvaldība piešķīrusi 
finansiālu atbalstu 2500 eiro 
apjomā biedrībai “Ildra”, lai tā 
varētu īstenot dažādas savas ieceres, 
tostarp turpināt gleznošanas 
pulciņa darbību un varētu iegādāties 
visu nepieciešamo nodarbībām un 
izstādes organizēšanai. 

Teksts, foto: Inese Minova

zīmēšanas nodarbības, taču vairāk 
zīmējām interjeru,” stāsta Oksana. 
“Gleznošana ļauj labi pavadīt laiku. 
Ja cilvēkam ir daudz brīva laika, tas 
kaut kā jāizmanto. Kad piedāvāja 
zīmēt, uzreiz piekritu. Olga mums 
mācīja pareizi turēt rokā otu, bija 
interesanti uzzināt kaut ko jaunu, 
kā to pareizi darīt, kā veikt krāsu 
triepienus, tas ir ļoti aizraujoši.” 
Uz audekla Oksana attēlo savus 
iedomu tēlus. Ieraugot lilijas ziedu, 
iedomājās no tiem izveidot pušķi 
grozā. Sirdij vistuvākās esot dabas 

ainavas. Oksana sapņo uzgleznot 
jūru ar viļņiem un kalniem fonā, tas 
varētu būt mirklis pirms vētras.   

Anastasija Timčenko 
gleznošanas nodarbības apmeklē 
kopā ar māmuļu Valentīnu, kura 
palīdz viņai pārvietoties ratiņkrēslā 
un arī piekoriģēt meitas zīmējumus, 
piemeklēt krāsas. Anastasija labprāt 
dodas uz nodarbībām, diemžēl 
pandēmijas dēļ nācies palikt mājās, 
tāpēc Anastasija skatās video 
pamācības internetā, jau iepazinusi 
dažādu mākslinieku tehnikas. 
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 TūRISMS  ■  KULTūRA  ■  

GARDĒŽUS AICINA 
Uz MĀJAS KAFEJNĪCU 
DIENĀM 9. - 10. JūLIJĀ 

AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ!

Jau šā gada 9. un 10. jūlijā visi gardēži 
tiek aicināti doties uz Augšdaugavas 
novadu, lai baudītu īstus lauku labumus, 
mājas virtuvi, vietējos ēdienus, interesantu 
kultūrprogrammu un ne tikai. Šogad Mājas 
kafejnīcu dalībnieki ir sagatavojuši patiesi 
interesantas izklaides programmas un 
receptes, lai katrs varētu palutināt savas 
garšas kārpiņas.

Iepazīstieties:
Apskates saimniecība Lavandas sēta 

aicina uz mājas kafejnīcu “Lavandas 
sētā”, kur katrs varēs baudīt pikantās 
amerikāņu “BBQ” tradīcijas ar vieglu 
“Provansas” piegaršu. Apmeklētājus priecēs 
ēdieni, kurus gatavos mājkūpinātājs “Riga 
BBQ” (burgeri, ribiņas, salāti), deserti no 
vietējiem produktiem, lavandas ūdens, 
cepumi ar lavandas garšu.

Vakariņas ģimenes lokā “Vecvecāku 
tradīcijas mazbērnu izpildījumā” 
	burgeri ar plucinātu gaļu
	21 dienas nogatavinātais steiks ribai
	vistas pusspārniņi
	pikantās cūkgaļas ribiņas
	dārzeņu salāti
	Fri, kartupeļu daiviņas
	mammas medus kūka 
	kur nu bez kandžas pēc vectēva 

tradīcijām?
Vakariņās viesus priecēs dzīvā mūzika 

(informācija tiks precizēta / papildināta)
Ēdieni būs pieejami līdzņemšanai, kā 

arī viesiem tiks piedāvāts iegādāties lina 
izstrādājumus un lavandas suvenīrus.  

Mājas kafejnīcas darba laiks:  
9.07. sestdiena 11.00-22.00,  
10.07. svētdiena 11.00-15.00.

Adrese: 
Parādes iela 19, Mirnijs, Laucesas pagasts, 
Augšdaugavas novads
GPS: 55.82694 , 26.59281
Savu vizīti vēlams pieteikt iepriekš:
Jana Kezika, +371 26109435.

Pie atpūtas mājas ,,Meija” 
saimniekiem aicina mājas kafejnīca 
“Meija”, kur garšu karuselis visai ģimenei 
garantēts - ēdieni gan lieliem, gan maziem 
gardēžiem!
	Zaļo zirnīšu krēmzupa ar bekonu un 

grauzdiņiem, klimpas ar vistas gaļas 
mērci, mājas saldējums ar vafeļu 
kraukšķiem un ogām, atspirdzinošs 
smiltsērkšķu dzēriens ar ledu.

	”Kolupa soļanka” no 6 veidu gaļas 
izstrādājumiem uz ugunskura vārīta , 
mājās cepta maize, kartupeļu pankūkas 
ar skābo krējumu, dažādas zāļu tējas ar 
vecmāmiņas  cepumiem

	Vistas un cūkgaļas šašliks ar dārzeņiem
	Uzkodas: triju veidu mājas siers ar 

vīnogām
Apmeklētājiem tiek piedāvāti pirts rituāli 

(divu veidu pirtis, sertificēti pirtnieki, kubls, 
iepriekš piesakoties), izglītojoša informācija 
par koku praktisko un enerģētisko nozīmi 
pirtī, vilnas zeķu, pirts tērpu un kleitu izstāde, 
20.gs. porcelāna tējkannas - tējas baudīšanai 
un terīnes - zupai. Skrubīši un kvēpeklīši pirtij.  
Darbnīcas - pirts skrubīšu un kvēpeklīšu 
veidošana. Grozu pīšana. Ziedu 
smaržu harmonija ,,Ziedu gultā”, 
klausoties dzīvo mūziku Anša Ataola 

Bērziņa izpildījumā. Šaušana ar lokiem.  
Bērniem: Foto ar Poniju, batuts, futbols, 
rotaļu laukums. Izglītojošā aktivitāte “Koki 
Pandoras parkā - praktiskā un enerģētiskā 
nozīme" (aktīvākajiem dalībniekiem mazas 
piemiņas balvas).

Līdzņemšanai būs pieejams mājas 
siers, šmakovka, Alpu stropu medus, koka 
izstrādājumi, grozi, vilnas zeķes, skrubīši, 
ēteriskās eļļas, kvēpeklīši.

Mājas kafejnīcas darba laiks:  
10. 07. svētdiena 11.00 - 22.00
Adrese: 
„Meija”, „Baltači”, Kalupe, Augšdaugavas 
novads 
GPS: 56.0916090; 26.5426690
Savu vizīti vēlams pieteikt iepriekš: 
29764597 - Inita Ivdra, 28226730 - Jānis 
Ivdra.

Kultūrtelpa “Augustplatz” aicina uz 
mājas kafejnīcu “Kalkūnu muižas meža 
un dārza veltes”. Vasara ir pilnbriedā un 
zeme tvan smaržu daudzveidībā, vēl tiek 
steigta siena pļauja, bet dārzos briest jaunā 
raža – saulē sildās ogu krāsainie vaidziņi, 
dobēs garšu pilnībā sacenšas svaigi zaļumi 
un dārzeņi. Mežs aicina pēc ogām un sēnēm 
– un tad vēl visu ziemu var baudīt burciņās 
iekonservētas sajūtas un atmiņas par meža 
takām un lielāko atrasto baraviku un saldu 
zemeņu laucīti. Pļavās vēl var paspēt saplūkt 
smaržīgas zālītes veselības tējām. 

Saimnieces spaiņiem vien skābē gurķus 
un vāra ievārījumus, galdā tiek pasniegtas 
ķīseļu upes piena krastos, dārzeņu zupiņas, 
pirmie kartupelīši ar sēņu mērci – ai, vasara, 
vasariņa!

Piedāvājumā:
	Sēņu mērce ar jaunajiem 

kartupeļiem un sīpolu lokiem 
Kalkūnu sezonas dārzeņu zupa itāļu 
gaumē – minestrone style

	Biezais ogu ķīselis ar pienu
	Ievārījums
	Zālīšu tēja
	Mazsālīti gurķīši
	Skursteņkūkas no Kalkūniem,  sātīgās 

un saldās, ar sezonālām piedevām
Apmeklētāji varēs nopirkt zāļu tējas 

dāvanai un suvenīrus. Izklaides, āra spēles un 
mūzika.

Mājas kafejnīcas darba laiks:  
10. 07. svētdiena 11.00 - 16.00

Adrese:  
Augustplatz, Jubilejas iela 2, Kalkūni, 
Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads

Savu vizīti vēlams pieteikt iepriekš: 
Svetlana Smirnova, +371 29164268.

Atgādinām, ka šogad “Mājas 
kafejnīcu dienas” Augšdaugavas 
novada teritorijā notiks divas nedēļas 
nogales.

9.-10. jūlijs – Dienvidlatgale, 
Dienvidsēlija (Daugavpils pilsēta, 
Augšdaugavas novads (bijušais 
Daugavpils novads), Krāslavas novads).

10.–11. septembris – Vidussēlija, 
Augšdaugavas novads (bijušais Ilūkstes 
novads) kopā ar pārējo Sēlijas daļu.

Informācija: 
Augšdaugavas novada

 pašvaldības iestāde “TAKA”
e-pasts: turisms@augsdaugavasnovads

tālr.: (+371) 65476748, 29431360

VĒSTURES GRĀMATAS 
“ILūKSTE – AUGŠKURzEMES 
METROPOLE” ATVĒRŠANAS 

SVĒTKI ILūKSTĒ
Katrs solis ikdienā, kas kūst mūsu 

vārdos, seko, pieskaras pagātnei - glezno 
mūsu pilsētas sajūtas, emocijas, elpu, uztur 
dzīvību. Mēs esam tie, kas veido, mīl  mūsu 
pilsētu – Ilūksti no bezcerīgām drupām 
līdz baltām baznīcām. 

11. jūnija pēcpusdienā Ilūkstes Kultūras 
un mākslas centra lielajā zālē pulcējās daudz 
cilvēku, lai piedalītos vēstures grāmatas 
“Ilūkste – Augškurzemes metropole” 
atvēršanas svētkos. 

– grāmatas zinātniskais recenzents, Latvijas 
Universitātes Vēstures un filozofijas 
fakultātes docents, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas vadošais pētnieks Mārtiņš 
Mintaurs, novadpētniece Līvija Tamane un 
grafikas dizainere Madara Pastare.

Pasākumu atklāja bijušais Ilūkstes 
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
(2004.-2021.), grāmatas idejas atbalstītājs 
Stefans Rāzna.

Apsveikuma runas teica Latvijas 
Valsts prezidenta padomnieks Jānis 
Pleps, grāmatas “Ilūkste – Augškurzemes 
metropole” zinātniskais recenzents 
Mārtiņš Mintaurs, Augšdaugavas 
novada pašvaldības Kultūras pārvaldes 
vadītāja Ināra Mukāne, Ilūkstes pilsētas 
administrācijas vadītāja Ieva Strode un citi 
svētku viesi.

Grāmatas autore prezentēja  īsu 
grāmatas saturu, ieskicējot būtiskākos 
pieturas punktus veiktajā divu gadu 
pētījumā. Līvija Tamane un Madara Pastare 
pastāstīja par saviem iespaidiem grāmatas 
tapšanas procesā. Autore atbildēja uz 
klātesošo  uzdotajiem jautājumiem.

Pasākumā tika lasīta Ilūkstes dzejnieču 
Dzintras Margrietas Krievānes un Laimas 
Buķes dzeja Ilūkstei, Sēlijai un Latvijai.

Pasākuma viesus priecēja pianista 
Eduarda Zariņa izpildītās pasaules mūzikas 
šedevru improvizācijas, kā  arī jauno 
mākslinieku mākslas plenēros gleznotie 
Ilūkstes pilsētas skati, kas mākslinieces 
Ilonas Linartes – Ružas vadībā bija izstādīti 
Ilūkstes Kultūras un mākslas centra  mazajā 
zālē.

Ikviens  cilvēks, viņa doma, darbs, 
dažāda veida izpausmes ir daļa no pilsētas. 

Grāmata pastāsta par īpašu pilsētu 
Latvijas dienvidaustrumu daļā, Daugavas 
upes kreisajā krastā. Tās apkārtne  ir 
bagāta ūdeņiem, mežiem un senajiem sēļu 
pilskalniem. Tie klusējot glabā pagātnes 
atstāto mantojumu. Šajā vietā stingri 
iesakņojies cilvēks - sēlis, kā mācēdams, 
mīlot savu zemes strēli, pauguru un ūdens 
straumi. Viņš neatlaidīgi cīnījies, ņemdams 
rokās  kara cirvi, arklu, vēlējās brist  pāri 
upei - mainīt vai pārdot dažādu mantu, 
materiālus vai mēroties amatu prasmē. 
Sēlis bija drosmīgs, greba laivu un devās  
līdz pat  jūrai, kur sastapa lielas pilsētas. 

Ikkatrs -  mēs, kas mīlam šo vietu - 
Ilūksti, gadsimtu duna nerimst, vienmēr 
tā mostas ar baznīcu zvaniem, atgādinot  
par to, ka pilsēta dzīvo! Ir atvērtas īpašas 
lappuses, lai ik katrs mēs lepotos ar šo 
Augškurzemes pērli – skaisto Ilūksti!

Pasākumā piedalījās grāmatas autore 
vēsturniece Aija Piļka un viņas darba grupa 

Viņš ir tas, kas bagātina, pilnveido, krāšņo, 
dodot  pilsētai mirdzēt caur gadiem un 
gadsimtiem. Cilvēka pieskāriens pilsētai 
ir unikāls un neatkārtojams. Lai tā nekad 
netiktu aizmirsta un būtu nepārtrauktā 
plaukumā un ziedēšanā - ir jāļauj pilsētai  
pastāvēt caur cilvēka garu un dvēseli.

Autore no sirds pateicas visiem grāmatas 
izdošanas atbalstītājiem, visiem cilvēkiem, 
kas uzticēja fotogrāfijas, atmiņas, lai 
lasītājiem grāmata būtu vizuāli, estētiski un 
saturiski baudāma, kā arī visiem cilvēkiem, 
kas radīja šos skaistos  svētkus mums 
visiem!

Vēsturniece Aija Piļka
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■   SPORTS

 NOSKAIDROTI 
VIEGLATLĒTIKAS ČEMPIONI 

AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ
29. maijā Višķu stadionā notika 

Augšdaugavas novada atklātais čempionāts 
vieglatlētikā, kura laikā tika noskaidroti 
uzvarētāji deviņās disciplīnās sievietēm 
un vīriešiem, kā arī zviedru stafetē. Tika 
noskaidroti gan individuālie uzvarētāji visās 
disciplīnās, gan komandu vērtējumā starp 
novada pagastu un pilsētu komandām. 
Čempionātā piedalījās astoņu pagastu 
komandas un sportisti no Daugavpils. 
Jāpiebilst, ka neviena novada pilsēta 
sacensībās netika pārstāvēta. 

Medaļu ieguvējas sievietēm:
100m skrējiens

1. vieta Mārīte Vavilova, Višķu pagasts; 
2. vieta Valērija Sokolova, Sventes pagasts;
3. vieta Kristīne Gabrāne, Sventes pagasts. 

400m skrējiens
1. vieta Elīna Gumarova, Daugavpils;
2. vieta Elīna Kundire, Daugavpils;
3. vieta Anastasija Kisele, Daugavpils.

1500m skrējiens
1. vieta Alberta Zeltiņa, Augšdaugavas 
novada sporta skola;
2. vieta Anastasija Korņilova, Augšdaugavas 
novada sporta skola;
3. vieta Karīna Zolnerčika, Vaboles pagasts.

Šķēpa mešana (600g)
1. vieta  Veronika Golovecka, Sventes 
pagasts;
2. vieta Zlata Pancerko, Laucesas pagasts;
3. vieta Ariana Marcinkeviča, Sventes 
pagasts.

Augstlēkšana
1. vieta Mārīte Vavilova, Višķu pagasts.

Trīssoļlēkšana
1. vieta Viktorija Popovičeva, Daugavpils;
2. vieta Darija Onisčenko, Augšdaugavas 
novada Sporta skola.

Tāllēkšana
1. vieta Olga Ignatjeva, Naujenes pagasts;
2. vieta Loreta Zavadska, Kalupes pagasts;
3. vieta Katrīna Andrejeva, Višķu pagasts.

Vesera mešana
1. vieta Adriana Kandu, Višķu pagasts.

Lodes grūšana (4 kg)
1. vieta Adriana Kandu, Višķu pagasts;
2. vieta Airita Meženika, Kalupes pagasts;
3. vieta Veronika Golovecka, Sventes 
pagasts.

Medaļu ieguvēji vīriešiem:
100m skrējiens

1. vieta Oskars Bārtuls, Daugavpils;
2. vieta Ērika Guseva, Vaboles pagasts;
3. vieta Jānis Soms, Višķu pagasts.

400m skrējiens
1. vieta Santis Setkovskis, Augšdaugavas 
novada sporta skola;
2. vieta Deniss Maļuhins, Višķu pagasts;
3. vieta Mareks Meženiks, Kalupes pagasts.

800m skrējiens
1. vieta Kristaps Trofi movs, Augšdaugavas 
novada Sporta skola;
2. vieta Rinalds Studāns, Augšdaugavas 
novada Sporta skola;
3. vieta Ingars Cibiņš, Bebrenes pagasts.

3000m skrējiens
1. vieta Santis Setkovskis, Augšdaugavas 
novada sporta skola;

2. vieta Sergejs Konovalovs, Kalkūnes 
pagasts;
3. vieta Andrejs Baranovs, Kalupes pagasts.

Šķēpa mešana (800 g)
1. vieta Pāvels Pancerko, Laucesas pagasts;
2. vieta Valentīns Gurjančiks, Višķu pagasts;
3. vieta Armands Rokjāns, Līksnas pagasts.

Augstlēkšana
1. vieta Emīls Kucins, Vaboles pagasts; 
2. vieta Armands Rokjāns, Līksnas pagasts;
3. vieta Andris Prekels, Sventes pagasts.

Trīssoļlēkšana 
1. vieta Edvīns Hadakovs, Augšdaugavas 
novada sporta skola;
2. vieta Vilmārs Setarovs, Augšdaugavas 
novada sporta skola;
3. vieta Juris Novickis, Sventes pagasts.

Tāllēkšana
1. vieta Edvīns Hadakovs, Augšdaugavas 
novada sporta skola;
2. vieta Ēriks Gusevs, Vaboles pagasts;

3. vieta Vilmārs Setarovs, Augšdaugavas 
novada sporta skola.

Lodes grūšana (7,25 kg)
1. vieta Matīss Zaķis, Līksnas pagasts;
2. vieta Jānis Rasčevskis, Kalupes pagasts;
3. vieta Austris Skrupskis, Vaboles pagasts.

Zviedru stafete
1. vieta Višķu pagasts;
2. vieta Laucesas pagasts;
3. vieta Sventes pagasts.

Komandu vērtējumā komandas 
sarindojās sekojošā kārtībā:
1. vieta Sventes pagasts, 237 punkti;
2. vieta Višķu pagasts, 200 punkti;
3. vieta Naujenes pagasts, 171 punkts;
4. vieta Vaboles pagasts, 156 punkti;
5. vieta Kalupes pagasts, 151 punkts;
6. vieta Laucesas pagasts, 89 punkti;
7. vieta Līksnas pagasts, 86 punkti;
8. Kalkūnes pagasts, 46 punkti.

AIzVADĪTAS 
PAŠVALDĪBAS IEDzĪVOTĀJU 

VASARAS SPORTA SPĒLES

11. jūnijā Višķu stadionā tika aizvadītas 
Pašvaldības iedzīvotāju vasaras sporta 
spēles. Tajās tika pārstāvētas dažādas sporta 
disciplīnas. 

Individuālie sporta veidi
Basketbola metieni sievietēm 

1. vieta - Anna Miglāne, Ambeļi, 29;
2. vieta - Esmeralda Mežaka, Naujene, 22;
3. vieta - Diāna Sidorova, Naujene, 18.

Basketbola metieni vīriešiem
1. vieta - Egils Kokins, Vabole, 40
2. vieta - Renārs Kucins, Vabole, 23
3. vieta - Edgars Vilcāns, Viški, 22,5

Volejbola serves sievietēm
1. vieta – Līga Meženika, Kalupe, 26;
2. vieta – Ksenija Babahina, Kalkūne, 24.5;
3. vieta – Jelizaveta Bļinova, Skrudaliena, 24.

Volejbola serves vīriešiem
1. vieta - Raimonds Rajeckis, Ambeļi, 30;
2. vieta - Eriks Lapkovskis, Skrudaliena, 26.5;
3. vieta - Eduards Andruļs, Skrudaliena, 26.4.

Futbola sitieni sievietēm
1. vieta - Jelizaveta Bļinova, Skrudaliena, 26;
2. vieta - Marina Sokolova, Svente, 24;
3. vieta - Laura Lutoka, Vabole, 22.5.

Futbola sitieni vīriešiem
1. vieta –Jānis Krasovskis Ambeļi, 42;
2. vieta –Maksims Siņica Kalupe, 39;
3. vieta –Andrejs Lipiņš Naujene, 36.5.

Komandu sporta veidi
Pludmales badmintons

1. vieta – Svente; 
2. vieta – Vabole; 
3. vieta – Skrudaliena.

Braukšana ar katamarānu
1. vieta – Višķi;
2. vieta – Demene;
3. vieta – Subate.

Basketbola metieni
1. vieta – Naujene;
2. vieta – Višķi;
3. vieta – Ambeļi.

Frīsbijs
1. vieta – Vabole;
2. vieta – Svente;
3. vieta – Višķi.

Bumbiņu mešana pa kvadrātu
1. vieta – Kalkūne;
2. vieta – Svente;
3. vieta – Skrudaliena.

Bumbas izsišana
1. vieta – Skrudaliena;
2. vieta – Laucesa;
3. vieta – Kalkūne.

Virves vilkšana
1. vieta – Ambeļi; 
2. vieta – Kalupe; 
3. vieta – Naujene.

Stafete
1. vieta – Laucesa; 
2. vieta – Skrudaliena; 
3. vieta – Kalupe.

Kopvērtējums
1. vieta – Skrudaliena; 
2. vieta – Kalupe; 

3. vieta - Naujene;
4. vieta – Svente;
5. vieta – Višķi;
6. vieta – Ambeļi;
7. vieta – Vabole;
8. vieta – Lauseca;
9. vieta – Kalkūne;
10. vieta – Demene;
11. vieta – Subate.

Pašvaldības iedzīvotāju vasaras sporta 
spēles tika organizētas Eiropas Sociālā fonda 
fi nansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/070 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profi laksei 
Augšdaugavas novadā” ietvaros. 

ANSS KOMANDA TURPINA 
SEKMĪGI SPĒLĒT LATVIJAS 

KAUSA IzCĪŅĀ

Šī gada 12. jūnijā FK Jelgava sporta bāzes 
mākslīgajā laukumā notika Latvijas kausa izcīņas 
2.posma futbola spēle starp Augšdaugavas novada 
sporta skolas  un FK   Dobele Alegro komandām.

Spēle bija ļoti saspringta, un uzvarētāju noteica 
viens vārtu guvums. Spēles 40. minūtē vārtus 
guva Augšdaugavas novada sporta skolas spēlētājs 
M. Haritonovs, līdz ar to  Augšdaugavas novada 
sporta skolas komanda  svinēja uzvaru ar rezultātu 
1-0 un iekļuva Latvijas kausa izcīņas nākamajā 
kārtā, kur sacentīsies ar 1. līgas komandu FK 
Salaspils. 

 JAUNĀKIE SPORTA 
SKOLAS FUTBOLISTI 

GūST PIEREDzI 
LIEPĀJĀ

No 3. līdz 5. jūnijam Liepājā 
norisinājās tradicionālais futbola 
turnīrs „DOBRECOVA CUP 
2022”, kur parasti piedalās labākās 
komandas no Latvijas, kā arī 
vienmēr ir viesi no Lietuvas un 
citām kaimiņvalstīm. Arī šoreiz, 
kā katru gadu, turp devās U-9 
komanda no Ilūkstes. Šoreiz tā 
piedalījās ar jaunu nosaukumu 
- „Augšdaugavas NSS”.

Mazie U-9 futbola komandas 
futbolisti pavadīja trīs ļoti smagas, 
bet aizraujošas un lietderīgas 
dienas vēju pilsētā. Mūsu skolas 
komanda ieņēma 16.vietu no 28. 
komandām. Bet rezultāti šajā 
vecumā ir otršķirīgi, jo galvenais 
ir tā pieredze, tās emocijas, ko 
ieguva mūsu bērni (7-9 gadi). 
Par vērtīgās pieredzes gūšanu 
izbraukumā un turnīrā gādāja 
treneri A. Kaniņš un K. Zeltiņš.
Šovasar ir ieplānoti vēl divi 
braucienu uz Liepāju ar citu 
vecumu futbolistiem.

Armīns Kaniņš,
Futbola nodaļas treneris
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 KULTūRA  ■    

IzSOLES ■
Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības 
nekustamos īpašumus:

- 2022. gada 05. jūlijā plkst. 09:00 
nekustamo īpašumu “Otrās līgotnes” ar 
kadastra numuru 4498 005 0725, kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4498 005 0725 3742 m2 platībā un atrodas 
Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā. 

Objekta sākotnējā cena – 1030 eiro.
-  2022. gada 05. jūlijā plkst. 09:30 zemes 

vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 
4476 003 0027 1.82 ha platībā, kura ietilpst 
nekustamā īpašumā “Ozoli-2” ar kadastra 
numuru 4476 003 0001, un atrodas Nīcgales 
pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 5300 eiro.
- 2022. gada 05. jūlijā plkst. 10:00 zemes 

vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 
4492 002 0828 2.53 ha platībā, kura ietilpst 
nekustamā īpašumā “Puķīši 2” ar kadastra 
numuru 4492 002 0828, un atrodas Tabores 
pagastā, Augšdaugavas novadā. 

Objekta sākotnējā cena – 4250 eiro.
- 2022. gada 05. jūlijā plkst. 10:30 

nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 
004 0865, kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4460 004 0865 0.0837 
ha platībā, un atrodas “279”, Celtnieks, 

- 2022. gada 12. jūlijā plkst. 09:00 zemes 
vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 
4488 001 0009, 0.0143 ha platībā, kura ietilpst 
nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 
4488 001 0040, un atrodas Sventes pagastā, 
Augšdaugavas novadā. 

Objekta sākotnējā cena – 630 eiro.
-  2022. gada 12. jūlijā plkst. 09:30 

nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 
4468 006 0229, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0229, 
0.0689 ha platībā, un atrodas “155”, Ļūbaste 
1, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 1510 eiro.

- 2022.gada 12.jūlijā plkst. 10:00 
nekustamo īpašumu “Cielavas” ar kadastra 
numuru 4484 007 0242, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4484 007 
0239, 2.9 ha platībā, un atrodas Salienas 
pagastā, Augšdaugavas novadā. 

Objekta sākotnējā cena – 6650 eiro.
- 2022. gada 12. jūlijā plkst. 10:30 

nekustamo īpašumu “Lauki” ar kadastra 
numuru 4484 007 0241, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4484 007 
0238, 3.41 ha platībā, un atrodas Salienas 
pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 4600 eiro.
- 2022. gada 12. jūlijā plkst. 11:00 zemes 

vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 
4460 004 0362, 0.483 ha platībā, kura ietilpst 
nekustamā īpašumā “Kalnāres” ar kadastra 
numuru 4460 004 0362, un atrodas Kalkūnes 
pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 3600 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 centrālajā administrācijā, 

Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 2100 eiro.
- 2022. gada 05. jūlijā plkst. 11:00 

nekustamo īpašumu “Daugava, 391” ar 
kadastra numuru 4460 004 2008, kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4460 004 1479 0.1131 ha platībā, un atrodas 
Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 2550 eiro.
- 2022. gada 05. jūlijā plkst. 11:30 

nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 
4460 004 0944, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0944 472 
m2 platībā, un atrodas “399”, Celtnieks, 
Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 1350 eiro. 

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 08. jūlijam plkst. 15.00, iesniedzot 
iesniegumu un izsoles noteikumos 
norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot 
nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas 
un reģistrācijas maksu 20.00 eiro.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums 
jāiemaksā Augšdaugavas novada 
pašvaldības centrālās administrācijas 
(reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā 
LV37TREL9807280440200, Valsts kases 
kods: TRELLV22.  

Nekustamos īpašumus var apskatīt 
darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates 
laiku pa mob. 29412676. 

JAUNIEŠI PĒTA 
AUGŠDAUGAVAS 

NOVADA 
KULTūRAS 

MANTOJUMA 
VĒRTĪBAS

2022. gada sākumā 
Augšdaugavas novada Kultūras 
pārvalde izsludināja skolēnu 
zinātniskās pētniecības konkursu 
“Augšdaugavas novada kultūras 
mantojuma vērtību izpēte”, kura 
mērķis ir vairot Augšdaugavas 
novada iedzīvotāju izpratni un 
zināšanas par sava novada bagāto 
kultūras mantojumu, saglabājot 
un popularizējot kultūrvēsturisko 
mantojumu un ar to saistītās 
nemateriālās un materiālās liecības, 
īpašu uzmanību pievēršot dzimtu 
stāstiem, vietējām tradīcijām un 
sadarbībai ar šo tradīciju kopējiem, 
lokālai vēsturei un dažādu novada 
vēsturisku faktu apzināšanai un 
izpētei.

Konkursā tika aicināti piedalīties 
7. – 12. klašu skolēni, darbu 
iesniegšana norisinājās līdz 31. 
maijam. Kopumā tika iesniegti 8 
dalībnieku zinātniskās pētniecības 
darbi par dažādām tēmām – 
ievērojamām Augšdaugavas novada 
personībām (skolotāju Jāzepu 
Ivsiņu, fotogrāfu Ignatu Minkeviču, 
ilgdzīvotāju Veru Fiļmanoviču), 
kultūrvēsturiskām vietām – 
Tabores muižu, ģimenes relikvijām 
– monētām, izšūtu dvieli, kas 
nodots no paaudzes paaudzē, kā arī 
nemateriālo kultūras mantojumu – 
Nīcgales pagasta šūpuļdziesmām 
un ucināmajām dziesmām.

Šī gada maijā konkursa darbu 
izvērtēšanas komisija nolēma, ka 
Augšdaugavas novada Kultūras 
pārvalde visiem dalībniekiem 
organizēs 3 dienu semināru. 

No 20. līdz 22. jūnijam jaunieši 
kopīgi darbojās seminārā, kura 
programma bija piepildīta ar 
dažnedažādām aktivitātēm – 
ekskursijām, radošajām darbnīcām 
un meistarklasēm, lekcijām, 
kvestiem un pat meditāciju!

Semināra pirmā diena norisinājās 
Vaboles pagastā, Skrindu dzimtas 
muzejā, kur dalībnieki muzeja 
vecākās speciālistes Ilzes Ozoliņas 
vadībā aplūkoja muzeja ekspozīcijas, 
iepazina Skrindu dzimtas vēsturi, 
bet vēlāk piedalījās audējas Daces 

Teivānes meistardarbnīcās – 
mācījās aust jostas, lupatu deķīšus 
un rokassprādzes. Noslēgumā 
Skrindu dzimtas muzeja direktore 
Anna Lazdāne aicināja dalībniekus 
pašiem gatavot un mieloties ar 
latgaliešu tradicionālo ēdienu – 
komām!

Semināra otrā diena tika 
pavadīta Raiņa mājā Berķenelē 
Vasaras saulgriežu noskaņās. 
Muzeja galvenā speciāliste Eva 
Bogdāne aicināja dalībniekus 
izstaigāt Raiņa bērnības takas, 

uzzināt par rakstnieka dzīves 
laiku Berķenelē ar kvesta 
elementiem un baudīt multisensoro 
meditāciju. Turpinājumā Raiņa 
mājas Berķenelē direktore Inese 
Bērziņa, atklājot Raiņa dzīves laika 
spilgtākās lappuses ar stāstījumu 
par Danskas puķi, aicināja 
jauniešus radoši izpausties ziepju 
gatavošanas un koka dedzināšanas 
darbnīcās, kā arī iesaistīja pagalma 
pušķošanā ar Jāņu zālēm. Šī diena 
jauniešiem bija ļoti piesātināta, jo 
nodarbības nodrošināja ne tikai 
Raiņa mājas Berķenelē darbinieces, 
bet arī Daugavpils Universitātes 
profesore Maija Burima, kas 
radošās rakstniecības meistarklasēs 
mudināja šķetināt Raiņa daiļrades 
intertekstuālos tīklus, kā arī 
sniedza plašu, aizraujošu ieskatu 
Raiņa un Aspazijas biogrāfi jas 
intriģējošākajās lappusēs. Savukārt 
pēcpusdienā seno prasmju 
darbnīcā KLĒTS augu un koku 
pazinēja un dziednieka Ritvara 
Toča vadībā norisinājās Vasaras 
saulgriežu radošā meistarklase. 
Ritvars Točs pulcēja ne tikai 
semināra dalībniekus, bet arī citus 
interesentus, aizrautīgi stāstot par 
dažādu augu un koku vilnām, to 
dziednieciskajām īpašībām un 
sasaisti ar latviešu folkloru.

Semināra pēdējā diena tika 
pavadīta Naujenē, Vasargelišķos 
un Slutišķos. Diena iesākās 
Naujenes Novadpētniecības 
muzejā, kur dalībniekus sagaidīja 
vecākā muzeja speciāliste Māra 
Kampāne un aicināja doties 
izzinošā ceļojumā, apskatot visas 
ekspozīcijas un izstādes. Vēlāk 
jaunieši devās tematiskā ekskursijā 
“Livonijas ordeņa Dinaburgas 
mūra pils” un iepazina Daugavas 
loku ieskauto Naujenes pagastu 
un tā kultūrvēsturiskās un dabas 
vērtības, kas noslēdzās Vasargelišķu 

skatu tornī, kur visi ar lielu interesi 
klausījās stāstu par dabas parku 
“Daugavas loki”. Ekskursija 
turpinājās kempingā “Daugavas 
loki”, kur izbraukumā ar kuģīti 
ikviens varēja aplūkot Daugavas 
ainavas no citiem rakursiem.

Noslēgumā, veidojot jāņuzāļu 
pušķus un vācot zāļu tējas, semināra 
dalībnieki nonāca Slutišķos, 
kur pēc nelielas ekskursijas pa 
vecticībnieku sādžām notika 
apbalvošana. Visi dalībnieki Upānu 
sādžā no Augšdaugavas novada 
Kultūras pārvaldes vadītājas Ināras 
Mukānes saņēma pateicības balvas, 
taču pirmo trīs vietu ieguvēji tika 
apbalvoti ar lielveikala “DEPO” 
dāvanu kartēm. 3. vietu par 
pētniecisko darbu “Neizpetītais 
kultūras mantojums man blakus 
jeb Silenes vēsture caur fotoaparāta 
stiklu” ieguva Silenes pamatskolas 
audzēknis Artjoms Geiko, 2. vietu 
par darbu “Jāzeps Ivsiņš no Līksnas 
pagasta” ieguva Daugavpils Valsts 
ģimnāzijas skolēns Rainers Timšāns 
un godpilno 1. vietu par zinātniskās 
pētniecības darbu “Šūpuļdziesmas 
un ucināmās dziesmas 
Augšdaugavas novada Nīcgales 
pagastā” ieguva Daugavpils Valsts 
ģimnāzijas skolniece Anete Marija 
Tamane.

Ināra Mukāne pateicās visiem 
dalībniekiem un pedagogiem par 
sniegto ieguldījumu Augšdaugavas 
novada kultūras mantojuma vērtību 
izpētē un aicināja ikvienu arī 
nākamgad piedalīties šajā konkursā. 
Semināra dalībnieki un organizētāji 
šķīrās ar cerībām tikties nākamgad.

Eva Bogdāne,
Raiņa mājas Berķenelē

 galvenā speciāliste 
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  ■ IzM INFORMĀCIJA  

■ KAPUSVĒTKI AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ      

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem!

Mūžībā aizgājuši  no 01.06.2022

 SAEIMA 1. LASĪJUMĀ 
APSTIPRINA PĀREJU Uz 

MĀCĪBĀM 
TIKAI LATVIEŠU VALODĀ
16.  jūnijā, Saeima 1. lasījumā apstiprināja 

grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās 
izglītības likumā, kas paredz pāreju uz 
mācībām tikai latviešu valodā trīs gadu laikā.

Izmaiņas likumos pieņemtas, lai 
īstenotu secīgu pāreju uz mācībām valsts 
valodā vispārējās izglītības pirmsskolas 
un pamatizglītības pakāpē un veicinātu 
sekmīgu pilnveidotā mācību satura un 
pieejas ieviešanu visās Latvijas izglītības 
iestādēs, kā arī, tajā pašā laikā nodrošināt 
mazākumtautību valodas un kultūrvēstures 
apguvi atbilstoši Latvijas Republikas 
Satversmei un starptautiskajām saistībām.

“Ja izglītības ieguves posmā no 
pirmsskolas līdz vidusskolas absolvēšanai 

bērni un jaunieši mācās vienā valodā, tas 
sniedz būtisku pamatu saliedētībai, kopīgām 
interesēm, vienotas informatīvās telpas 
lietošanai u.tml. Tieši izglītība vienā valodā, 
nešķirojot bērnus, ir labākais instruments, 
kā saliedēt Latvijas iedzīvotājus,” norāda 
izglītības un zinātnes ministre Anita 
Muižniece.

Saskaņā ar grozījumiem likumos, no 
2023. gada 1. septembra izglītības process 
tikai valsts valodā tiks īstenots pirmsskolas 
izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 
7. klasē. No 2024. gada 1. septembra mācības 
tikai valsts valodā uzsāks 2., 5. un 8. klašu 
skolēni, bet no 2025. gada 1. septembra – 
pievienosies arī 3., 6. un 9. klases. Jāatgādina, 
ka vidusskolas posmā jaunieši jau šobrīd 
visus mācību priekšmetus apgūst latviešu 
valodā, bet 1. – 6. klašu skolēni latviešu 
valodā apgūst vismaz 50% no mācību satura, 
savukārt no 7. līdz 9. klasei – vismaz 80% 

apmērā.
Pamatizglītības pakāpē mazākumtautību 

skolēni interešu izglītības programmas 
ietvaros varēs apgūt mazākumtautību valodu 
un kultūrvēsturi. Šādas programmas apguvi 
fi nansēs valsts ar mērķdotāciju pašvaldībām, 
kā arī pašvaldības pašas.

Šodien pieņemtās izmaiņas likumos 
attiecas arī uz privātajām izglītības iestādēm, 
ja to dibinātāji ir izvēlējušies sniegt izglītību, 
par kuras apguvi skolēni saņem valsts atzītu 
izglītību apliecinošu dokumentu.

Līdzšinējā mācību valodas pieeja 
mazākumtautību izglītības programmās 
nav pilnībā nodrošinājusi valsts valodas 
kvalitatīvu apguvi visos izglītības posmos, 
bet nepietiekamas valsts valodas zināšanas 
var ierobežot jauniešu integrāciju sabiedrībā 
un traucēt veiksmīgas profesionālās karjeras 
veidošanu. Mazākumtautību skolēniem 
ir vienlīdz svarīgi apgūt valsts valodu, lai 

nodrošinātu viņiem iespējas maksimāli 
efektīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē un 
sekmēt turpmākas izglītības iegūšanu.

Likumprojekts pilnveido arī regulējumu 
par izglītības iestādes vadītāja un pedagogu 
valsts valodas prasmi un lietojumu atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Lai 
piedalītos izglītības programmu īstenošanā, 
pedagogiem ir jāspēj lietot valsts valoda C 
līmeņa pirmajā pakāpē.

Pāreja uz mācībām latviešu valodā 
attieksies uz 17% pedagogu pirmsskolas 
mazākumtautību izglītības programmā un 
pamatizglītības programmā, kā arī 24% 
skolēnu, kuri apgūst mazākumtautību 
pirmsskolas izglītības programmu un 
mazākumtautību pamatizglītības programmu.

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija

Ambeļi
7. augustā plkst. 14.00 Ambeļu kapi.

Bebrene
23. jūlijā plkst. 15.00 Bebrenes Luterāņu 
kapi;
23. jūlijā plkst. 16.00 Ilzes Luterāņu kapi;
30. jūlijā plkst. 14.00 Bebrenes Katoļu kapi;
6. augustā plkst. 14.00 Čāmānu kapi.

Demene
2. jūlijā plkst. 12.00 Matkuncu kapi;
2. jūlijā plkst. 10.00 Demenes luterāņu kapi.

Dviete
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.

Eglaine
2. jūlijā plkst. 13.00 Lavīdes Luterāņu kapi;
2. jūlijā plkst. 14.00 Kazimirvāles luterāņu 
kapi;
9. julijā plkst. 14.00 Kazimirvāles katoļu 
kapi;
24. jūlijā plkst. 12.00 Lašu luterāņu kapi;
24. jūlijā plkst. 14.00 Kaminčas luterāņu 
kapi;
30. jūlijā plkst. 12.30 Pabēržu luterāņu  
kapi.

Ilūkste
10. jūlijā plkst.12.00 Ilūkstes kapi;
16. jūlijā plkst.10.00 Ilūkstes Luterāņu kapi.

Kalupe
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;

Laucesa
3. jūlijā plkst. 14.30 Laucesas katoļu 
draudzes kapi;
10. jūnijā plkst. 13.00 un 
11. jūnijā plkst. 8.00 Tanaju kapi (Mirnija c.).

Maļinova
24. jūlijā plkst. 15.00. Kokinu kapi.

Naujene
2. jūlijā plkst. 15.00 Ciršu kapi;
9. jūlijā plkst. 14.00 Stropu kapi;
16. jūlijā plkst. 14.00 Jurīšu 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.

Nīcgale
2. jūlijā plkst. 14.00 aizlūgums Nīcgales 
kapsētā, pēc tam Svētā Mise Nīcgales 
Romas katoļu draudzes baznīcā.

Pilskalne
16. jūlijā plkst. 14.00 Doļnajas un Laišķu 
kapi;     
6. augustā plkst. 14.00 Ludvigovas kapi.

Saliena
3. jūlijā plkst. 13.00 Salienas kapi;
10. jūlijā plkst. 13.00 Jaunbornes kapi.

Skrudaliena
2. jūlijā Silenes katoļu kapi, dievkalpojuma 
sākums plkst.14.00 Silenes katoļu baznīcā.

Subate un Prode
2. jūlijā plkst. 14.00 Subates katoļu kapi, 
plkst. 15.00 Vārnišķu kapi;
2. jūlijā plkst. 15.00 Subates luterāņu kapi;
16. jūlijā plkst. 14.00 Baltmuižas kapi;
23. jūlijā plkst. 14.00 Gulbenes kapi;
6. augustā plkst.13.00 Gulbenes kapi, 
plkst. 14.00 Baltmuižas kapi, 
plkst. 15.00 Amasišķu kapi.

Svente
2. jūlijā plkst. 14.00 Timšānu kapi;
9. jūlijā plkst. 14.00 Purnieku kapi;
16. jūlijā plkst. 14.00 Plikā kalna kapi.

Šēdere
2. jūlijā plkst. 14.00 Jaunie Grendzas kapi 
(Svētā mise par apglabātajiem plkst. 9.00 
Ilūkstes katoļu baznīcā);
30. jūlijā plkst. 15.00 Grīnvaldes luterāņu 
kapi;
30. jūlijā plkst. 14.00 Raudas luterāņu kapi;
13. augustā plkst. 14.00 Pakapines kapi;
13. augustā plkst. 12.00 Smelīnas kapi 
(Svētā Mise par apglabātajiem plkst. 9.00 
Ilūkstes katoļu baznīcā);
27. augustā plkst.14.00 Grīnvaldes kapi 
(Svētā Mise par apglabātajiem plkst. 9.00 
Ilūkstes katoļu baznīcā);

Tabore
6. augustā plkst. 18.00 Cibuļovkas katoļu 
kapi;
7. augustā plkst. 14.00. Elernes katoļu kapi.

Višķi
21. augustā plkst. 13.00 Višķu kapi.

Bebrenes pagasts
Aivars Plāns (24.01.1970. - 07.06.2022.)

Zofi ja Dogžina (25.01.1936. - 12.06.2022.)
Aivars Štrauss (06.10.1960. - 24.06.2022.)

Biķernieku pagasts
Ivans Vasiļjevs (30.07.1941. - 12.06.2022.)

Demenes pagasts
Staņislavs Baranovskis (02.09.1941.  - 15.06.2022.)

Dvietes pagasts
Dainis Kindzuļs (21.02.1987. - 11.06.2022.)

Ilūkste
Vladislavs Dedelis (26.08.1948. - 03.06.2022.)
Viktors Melders (14.11.1961. - 07.06.2022.)

Kalkūnes pagasts
Proskovija Andrejeva (06.02.1965. - 01.06.2022.)

Svetlana Kokina (22.04.1945. - 28.06.2022.)
Aleksandrs Magrins (30.01.1975. - 04.06.2022.)
Dmitrijs Kuņickis (27.06.1994. - 19.06.2022.)

Kalupes pagasts
Mihails Kozlovs (13.05.1988. - 21.06.2022.)

Laucesas pagasts
Manefa Pudāne (13.11.1967. - 17.06.2022.)

Naujenes pagasts
Eleonora Cimotiša (20.06.1942. - 09.06.2022.)
Jevgenijs Ivanovs (21.01.1948. - 05.06.2022.)
Ņina Blagodjora (08.11.1936. - 09.06.2022.)

Jānis Lociks (20.02.1934. - 12.06.2022.)
Agneša Milaševiča (17.04.1935. - 16.06.2022.)

Nīcgales pagasts
Jāzeps Soms (12.01.1929. - 06.06.2022.)

Prodes pagasts
Veronika Linarte (09.11.1934. - 01.06.2022.)

Salienas pagasts
Antons Kaškurs (09.08.1949. - 07.06.2022.)

Marta Fedoroviča (25.03.1928. - 26.06.2022.)
Skrudalienas pagasts

Jekaterina Šušerte (01.12.1947. - 01.06.2022.)
Sventes pagasts

Jānis Saušs (26.10.1939. - 05.06.2022.)
Šēderes pagasts

Teresija Lazdāne (13.03.1940. - 08.06.2022.)
Oļegs Kazačonoks (17.11.1956. - 20.06.2022.)
Lūcija Timofejeva (19.09.1933. - 23.06.2022.)

Tabores pagasts
Pjotrs Šinkevičs (01.12.1953. - 11.06.2022.)
Nesters Seļickis (02.11.1946. - 20.06.2022.)
Janīna Vilmane (25.07.1934. - 22.06.2022.)

Vaboles pagasts
Henrihs Žukovskis (12.09.1939. - 09.06.2022.)
Regīna Mackeviča (17.05.1934. - 20.06.2022.)

Višķu pagasts
Zinaīda Adamoviča (19.04.1953. - 04.06.2022.)

Nikolajs Račeks (12.05.1962. - 24.06.2022.)
Vladislavs Mozuļs (29.03.1949. - 26.06.2022.) 
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 PAŠVALDĪBA  ■
PIEŠĶIR 

LĪDzFINANSĒJUMU 
GRANTU KONKURSA 

UzVARĒTĀJIEM

Marta sākumā Augšdaugavas 
novadā tika izsludināts konkurss 
par grantu piešķiršanu topošo un 
jauno uzņēmēju projektiem 2022. 
gadā. Pirmajā kārtā tika iesūtīti 
12 pieteikumi. Speciālā komisija, 
izskatot pieteikumus, otrai kārtai 
virzīja desmit no tiem, bet divus 
atzina par neatbilstošiem konkursa 
nolikumam.

Otrajā kārtā, kas norisinājās 
13. maijā, tika prezentētas topošās 
biznesa idejas. Lielākā daļa no 
pieteikumiem bija saistīta ar 

tūrismu un aktīvo atpūtu, taču tika 
prezentētas arī dažādu produktu 
ražošanas idejas.

9. jūnijā Augšdaugavas novada 
domes sēdē deputāti apstiprināja 
konkursa rezultātus, ka arī atbalstīja 
līdzfinansējuma piešķiršanu Grantu 

konkursa uzvarētājiem:

•	 SIA “Supreme” idejai tūrisma 
objekta izveidei “Ziedu māja” 
Bebrenes pagastā 4000 eiro 
apmērā;

•	 Vladislavam Čižikam, 

piešķirot 3940 eiro restorāna 
“Mežonīgās vakariņas 
nestandarta vietās” 
īstenošanai Tabores pagastā;

•	 SIA “Laibas” tika piešķirts 
grants 4000 eiro apmērā 
pārdošanas namiņa 
īstenošanai Kalkūnes pagastā;

•	 Artūram Ciršam piešķirts 
grants 3701 eiro apmērā 
projekta “Veselīgu suņu 
gardumu ražošana” 
īstenošanai Maļinovas pagastā.

Konkursa mērķis ir popularizēt 
uzņēmējdarbību, sekmēt jaunu 
uzņēmumu izveidi un attīstību, 
popularizēt to radītos produktus 
un pakalpojumus, kā arī sekmēt 
saimniecisko darbību Augšdaugavas 

novadā, tādejādi stimulējot jaunu, 
inovatīvu komersantu veidošanos 
un veicot esošo uzņēmumu 
inovatīvu attīstību Augšdaugavas 
novada administratīvajā teritorijā.

Kopējais granta apjoms ir 
16 000 eiro. Viens pretendents 
nevar saņemt vairāk kā 4000 eiro. 
Grantu konkursā var pieteikties 
fiziskas vai juridiskas personas, 
kas plāno vai jau īsteno projektus 
Augšdaugavas novadā. Konkursu 
parasti ik gadu izsludina pavasarī. 
Aktuālajai informācijai par Grantu 
konkursu ikviens var sekot 
Augšdaugavas novada mājaslapā 
sadaļā uzņēmējdarbība.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

LUKNAS EzERU PAPILDINA 
AR zANDARTU MAzUĻIEM

Višķu pagasta pārvalde ar Zivju fonda 
atbalstu īstenoja projektu “Zivju resursu 
papildināšana Luknas ezerā”.  Luknas 
ezers pie Višķu estrādes un stadiona tika 
papildināts ar zandartu mazuļiem. 

Projekta kopējās izmaksas ir 4320 eiro. 
Zivju fonds finansē 89% no izmaksām, bet 
Višķu pagasta pārvalde atlikušos 11%, kas 
tiek apmaksāts no licencētās makšķerēšanas 
ieņēmumiem. 

Kopumā ezerā tika ielaisti 18 000 zandartu 
mazuļi, kurus ielaida vairākās vietās.  Šāda 
metode ļauj būtiski palielināt zandartu 
izdzīvošanas iespējas, kā arī palielināt to 
izplatību ezera areālā. 

Projekta mērķis ir ne tikai padarīt 
zandartu par pastāvīgu un bieži sastopamu 
sugu ezerā, bet arī bagātināt ezera ihtiofaunu, 
kas savukārt piesaistītu lielāku makšķernieku 
skaitu.

Zandartu mazuļi šajā ezerā tika laisti 2005. 
gadā, un, veicot pētījumus, tika konstatēts, 
ka zivis bija savairojušās. Zandartus Luknas 
ezerā laida arī 2019. gadā. 

ASTOŅOS NOVADA EzEROS 
IELAIŽ LĪDAKAS

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 
sēdē pieņemts lēmums Augšdaugavas 
novada pašvaldības centrālajai administrācijai 
uzsākt projekta “Augšdaugavas  novada 
ezeru Zivju resursu papildināšana ar līdaku 
mazuļiem” realizāciju, 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 līdzfinansējums, bet 1573 eiro 
projekta līdzfinansējumu nodrošina ezera 
licencētās makšķerēšanas organizētājs SIA 
“URI” (līdzfinansējums par Smiļģina ezera 
papildināšanu ar līdaku mazuļiem).

Kopumā 16. jūnijā astoņos ezeros ielaida 
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.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

AUGŠDAUGAVAS NOVADA 
ūDENSTILPĒS NOTIKA 
zVEJAS NOTEIKUMU 

PĀRBAUDE
Sadarbībā ar Valsts vides dienesta 

Zvejas kontroles departamenta un Latgales 
RVP zvejas kontroles darbiniekiem, kā 
arī Augšdaugavas novada dabas resursu 
nodaļas speciālistu, jūnija sākumā tika veikta 
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību, kā arī zvejas noteikumu ievērošanas 
pārbaude Augšdaugavas novada ezeros.

Rezultātā tika pārbaudīti 18 makšķernieki, 
uzsākta viena administratīvā pārkāpuma 
lietvedība un piemērots sods. Pārbaudes 
gaitā tika konstatēti nelikumīgi bezsaimnieka 
zvejas rīki - 12 zivju tīkli un divi vēžu murdi, 
kas tika izcelti no ūdenstilpēm. Pārbaudes 
gaitā tika plaši izmantoti tehniskie līdzekļi, 
motorlaivas, apvidus automašīnas.

Sīkāk par pārbaudes rezultātiem:
- Daugavā pārbaudīti divi makšķernieki, 

pret vienu no tiem uzsākts 
administratīvais  process un piemērots 
sods;

-  Lielajā Kolupa ezerā izņemti astoņi zivju 
tīkli (pieci ezerā un trīs Kolupes ietekā 
ezerā);

- Sila ezerā pārbaudīti septiņi makšķernieki. 
Pārkāpumi netika konstatēti;

- Šenheidas ezerā izņemts viens tīkls;
- Briģenes ezerā izņemti divi vēžu murdi;
- Sventes ezerā izņemti divi tīkli; 
- Lielajā Ilgas ezerā pārbaudīti trīs 

makšķernieki;
- Meduma ezerā pārbaudīti seši 

makšķernieki. Pārkāpumi netika 
konstatēti. No ezera izņemts viens tīkls.

Teksts: Dainis Bitiņš

MEDUMU
 SPECIĀLĀ PAMATSKOLA 

SAŅĒMA DĀVINĀJUMU
 NO DĀNIJAS

Kopš pagājušā mācību gada Medumu 
speciālajā pamatskolā mācās vairāki bērni 
ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir 
nepieciešams specializēts ikdienas inventārs 
un aprīkojums. Lai nodrošinātu kvalitatīvu, 
ģimenisku dzīves vidi, skola uzsākusi 
specializētās materiālās bāzes izveidi. Kā vienu 

no pirmajiem aprīkojumiem skola saņēma 
jaunās funkcionālās gultas, kas uzlabos 
gan īpaši aprūpējamo skolēnu funkcionālo 
stāvokli, gan arī atvieglos aprūpētāju ikdienas 
darbu. Par to skola pateicas Augšdaugavas 
novada pašvaldības Sociālajam dienestam 
un tā vadītājai Annai Jegorovai, kā arī 
dienesta sadarbības partneriem Dānijā par 
dāvinājumu Medumu speciālai pamatskolai. 
Jaunās funkcionālās gultas skolēni izmantos 
no jaunā mācību gada.
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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

ILūKSTES PILSĒTAS SVĒTKI  ■

Jūnija mēnesī dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza 16 pāri,

 6 pāros novada iedzīvotāji.

No 2022. gada 28. maija Augšdaugavas novada 
iedzīvotāju ģimenēs dzimuši 16 bērniņi,

 no tiem 7 meitenes un 9 puikas.

Biķernieku pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju 
nozāģēt bīstamos kokus ārpus meža teritorijas:
 Krivošejevas kapsētā – 27 bērzi.
Priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt Biķernieku pagasta pārvaldē 
(Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag.) no 2. līdz 24. jūlijam.
Sabiedriskās apspriešanas laiks Krivošejevas kapsētā – 19. jūlijā plkst. 
09.00-10.00.
Atbildīgā par kapu apsaimniekošanu Tatjana Aleksejeva.
Tālr. 22444663

VIŠĶU ESTRĀDĒ 
IzDEJOS “VILKAČU 

MANTINIECES” 
STĀSTU

16. jūlijā Višķu estrādē ikkatrs 
aicināts noskatīties horeogrāfa 
Jāņa Purviņa veidoto dejas 
izrādi “Vilkaču mantiniece”, 
kas piedāvās jaunas latviešu 
skatuviskās tautas dejas 
horeogrāfi jas un aicinās sekot 
līdzi populārā romāna varoņu 
gaitām jaunā skatījumā. 

Dejas izrādes “Vilkaču 
mantiniece” pamatā ir Ilonas 
Leimanes romāna motīvi. “Tas ir 
stāsts par divām dzimtām, kurām, 
par spīti seniem naidiem, reiz bij’ 
jāsavijas vienā. Tas nenāca viegli, 
tas nenāca ātri, tas nāca caur liesmu 
un dvēseles sāpi, bet augstiene bez 
lejas nepastāv un diena bez naktes 
nepienāk, un sausme bez ūdens 
valgmi nesasniedz, lai arī ko tu 
saviem bērnu bērniem pūrā liec…,” 
vēstīts deju izrādes pieteikumā.

“Izrādi gatavoju pērn savā 
50 gadu jubilejā, atskārstot, ka 
vēlos nevis skatīties pagātnē, bet 
raudzīties nākotnē - tiekties uz 

jauna radīšanu, ieliekot izrādē 
ikdienā smeltās piedzīvojumu 
un emociju sajūtas, kuras ir vērts 
pārvērst dejā. Priecājamies, ka 
varēsim ar šīm sajūtām dalīties ar 
skatītājiem Višķu estrādē,” teic 
izrādes autors Jānis Purviņš. 

Izrāde skatītājiem dāvā  ne 
vien jaunas horeogrāfi jas, bet arī 
konceptuālu un simboliski bagātīgu 
skatījumu par tradīcijām, latvisko 
dzīvesziņu un mītisko jūtu pasauli.

Izrādes libretu radījusi Rasa 
Bugavičute-Pēce, mūzikas autors 
– Edgars Lipors, bet režisors un 
scenogrāfs ir Reinis Suhanovs, 
producents biedrība “I DID IT”. 

“Vilkaču mantinieces” stāstu 
izdejos Jāņa Purviņa vadītais 
Rīgas Kultūras un tautas mākslas 
centra “Mazā Ģilde” Tautas deju 
ansamblis “Līgo” un vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Līgo”.

Dejas izrāde līdz šim izdejota 
pērn augustā Liepājas Jūrmalas 
parkā un šogad 4. maijā Rīgā. 

Dejas izrāde Višķu estrādē būs 
skatāma 16. jūlijā, sākums plkst. 
19.00. Ieeja bez maksas. Izrādes 
norisi atbalsta Augšdaugavas 
novada pašvaldība. 


