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ILŪKSTĒ ATKLĀTS
TŪRISMA
INFORMĀCIJAS
PUNKTS

20. jūlijā Ilūkstes pilsētas
administrācijas pārstāvji, ka arī
ciemiņi no tuvākajiem pagastiem
ieradās
Ilūkstes
Tūrisma
informācijas punktā, lai piedalītos
tā atklāšanā. Ilūkstes pilsētas
administrācijas vadītāja Ieva Strode
atzīmēja, ka tūrisma punkta izveide
plānos jau bija sen. 2020. gadā
pateicoties LEADER projektam
izdevās šo ēku savest kārtībā, un
vienā no telpām tika iekārtots
Tūrisma punkts. “Novēlu, lai
tūristi brauc uz mūsu pilsētu
un centrs attīstās, bet pārejās
ēkas telpās būs iespēja darboties
biedrībām,” teic I. Strode.
Galvenais centra uzdevums
ir sniegt informāciju par tūrisma
objektiem Ilūkstē, kā arī apkārt
esošiem pagastiem, objektiem.
Vēl viens no uzdevumiem
tūrisma punktam ir sadarboties ar
Augšdaugavas novada pašvaldības
iestādi “TAKA”, veicināt tūrisma
attīstību Ilūkstē un tās apkārtnē.
“Līdz šim tūrisma punkts Ilūkstē
neeksistēja, līdz ar ko nav pieejama
arī informācija par tūristiem kā
tādiem, no kurienes viņi ir, ko
apceļo utt. Tūrisma punkta izveide
ļaus apkopot datus par viesiem, kas
pie mums brauc,” skaidro Tūrisma

VIŠĶU PAGASTĀ
ATJAUNOTS
OSTROVAS PUTNU
VĒROŠANAS TORNIS
Ekspluatācijā nodots Ostrovas
putnu vērošanas tornis Višķu
pagastā, kas tika atjaunots,
īstenojot projektu “Daugavpils
novada dabas un kultūras vērtību
infrastruktūras uzlabošana un
popularizēšana” ar Lauku atbalsts
dienesta līdzfinansējumu.
Ostrovas putnu vērošanas
torņa augstums ir 15 metri, tā
atjaunošanu veica Daugavpils
uzņēmums SIA “Defia”, būvdarbi
izmaksāja ap 32 000 eiro.

attīstības un mārketinga speciāliste
Evita Kuļikovska, kas uzsākusi
darbu jaunajā tūrisma punktā. Kā
nozīmīgākās tūrisma vietas viņa
atzīmē tieši kultūrvēsturiskos
objektus: ”Tuvākajā apkārtnē
ir daudz interesantu tūrisma
objektu, kas aktīvi darbojas, gan
Bebrenē, gan Dvietē, Subatē un
citviet ir dažādi objekti, kurus mēs
popularizēsim kopā ar Ilūkstes
objektiem. Liekam lielas cerības uz

Putnu
vērošanas
tornis
atradās sliktā stāvoklī un nebija
izmantojams, tāpēc tika veikta tā
pilnīga rekonstrukcija. Ja iepriekš
tornī vienlaikus varēja atrasties pieci
apmeklētāji, tad pēc rekonstrukcijas
tornī vienlaikus var uzkāpt desmit
cilvēki. Objektā izvietota arī vizuālā
informācija par putniem, kas mājo
torņa apkaimē.
Īstenojot
projektu,
tika
uzstādītas vairāk nekā 30 brūnās
norādes uz dažādiem kultūras
un vēstures objektiem. Autoceļa
Daugavpils-Silene posmā uzstādīts

Ilūkstes klosteri.” Klosteris kalpos
par enkurobjektu tūrisma attīstībā
Ilūkstē. Patlaban ir atsegti baznīcas
fragmenti, kurus atrādīs tūristiem,
bet vēlāk attīstīsies arī klostera
ēka. Idejas par tās izmantošanu ir
dažādas. Klosterī varētu ierīkot
tavernu, amatniecības veikaliņu,
kvestu istabas u.c. Blakus klosterim
kādreiz atradās baznīcas dārzs, kuru
varētu atjaunot, kā arī pastāv iecere
attīstīt Ilūkstes upē esošo saliņu.

informācijas stends par Červonkas
muižu, vēl viens stends uzstādīts
Daugavas krastā pie Lielbornes
muižas.
Projekta ietvaros izveidots
klasteris, kurā Daugavpils un
Augšdaugavas teritorijā esošie
zoodārzi, mini zoo un iestādes
reklamē cits citu, tādejādi palielinot
informācijas
pieejamību
un
apmeklētāju plūsmu.
Šī paša projekta ietvaros tika
izveidota Slutišķu gravu taka, kas
savieno Slutišķu sādžu un krauju.
Mērojot šo taku, var iepazīt

Sadarbojoties ar citiem tūrisma
punktiem, tiek plānots izveidot
jaunus tūrisma maršrutus pa Ilūksti,
kā arī apkārtnē esošiem objektiem.
Ilūkstes Tūrisma informācijas
punkts atrodas Brīvības ielā 3,
Ilūkstē.
Tālr.: 20217070
Facebook: facebook.com/
IlukstesTurismaInformacijasPunkts
Instagram: instagram.com/
visit_ilukste

Darba laiks*:

P.: 8.00 - 16.30
O.: 8.00 - 17.30
T.: 8.00 - 16.30
C.: 8.00 - 16.30
Pk.: 8.00 - 15.30
Se.: slēgts
Sv.: slēgts
*iespējamas izmaiņas

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

vairākus biotopus, aplūkot unikālo
dabas pieminekli “Daugavas vārti”,
gravas un baudīt skaisto dabu.
Projekta “Daugavpils novada
dabas un kultūras vērtību
infrastruktūras
uzlabošana
un popularizēšana” mērķis ir
popularizēt sabiedrībā vietējās dabas
skaistumu, putnu daudzveidību,
neietekmējot to dabisko dzīves
vidi, uzlabot infrastruktūru šajos
objektos, neradot papildus slodzi
uz dabu un nodrošinot piekļuvi
dabas objektiem, kā arī popularizēt
zoodārzu
iespējas
novadā,
kultūrvēstures un dabas objektus.
Teksts, foto: Inese Minova
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KULTŪRA

AUGŠDAUGAVAS
NOVADA KOPIENU
TEĀTRA UZVEDUMI
TIKA RĀDĪTI
LIETUVĀ

29.
jūnijā
Augšdaugavas
novada kopienu teātra dalībnieki
devās uz Rokai kultūras centru
Kauņas rajonā (Lietuva), kur rādīja
divus kopienu teātra uzvedumus
„Mīlestībai nav robežu” un
„Mainīgā dzīves patiesība” ar Višķu
un Biķernieku pagasta iedzīvotāju
un Augšdaugavas novada Kultūras
centra „Vārpa” teātra studiju
„Trešais variants” dalībnieku
piedalīšanos.
Uzvedumu
pamatā
bija
Augšdaugavas novada pašvaldības
iestādē „Višķu sociālās aprūpes
centrs” dzīvojošo cilvēku dzīves
stāsti. Ar kopienu teātriem darbojās
režisori Ivars Lūsis un Viktors
Jansons.
Viesošanās Rokai kultūras centrā
un Kauņas kā Eiropas kultūras
galvaspilsētas 2022 iepazīšana
noslēdza projekta „Mūžam jauns”
aktivitātes (koncerti, tikšanās,
teātra,
fotografēšanas,
video

veidošanas nodarbības), kas trīs
gadu garumā norisinājās septiņās

lauku teritorijās: Višķu, Biķernieku,
Kalkūnu,
Kalupes
pagastos

Augšdaugavas novadā (Latvija)
un Salakas, Smalvos un Degučiai
ciemos Zarasu rajonā (Lietuva).
30. jūnijā kopienu teātra
dalībniekiem bija iespēja apmeklēt
japāņu multimediju mākslinieces
Joko Ono instalāciju “Ex It”,
serbu performances mākslinieces
Marinas Abramovičas izstādi
“Memory of Being”, Vītauta Dižā
Universitāti, kā arī iepazīt Kauņas
kultūrvēsturi gides pavadībā.
Teātra kopienu izrādes un
pieredzes apmaiņas braucienu
fotogrāfijās
iemūžināja
Olga
Kuzmina.
Pasākums norisinājās projekta
Interreg V-A Latvijas-Lietuvas
programmas 2014.-2020. gadam

ar temperu un eļļas krāsām.
Būdams pēc profesijas inženieris,
Boriss pašmācības ceļā apguvis
gleznošanu un sarīkojis jau
neskaitāmas izstādes, gūstot
atzinību arī ārpus Latvijas.
Gleznošana kā vaļasprieks ir
radošās darbnīcas dalībniecēm
Jeļenai Požarskai un Inesei
Minovai, kuras šo jomu apgūst

soli pa solim pašmācības ceļā.
Jeļenas izpildījumā piena kanna
izplauka krāšņos ziedos, savukārt
Inese uzgleznoja Medumu ezeru
vakara noskaņā.
Skaistu
gleznojumu
uz
piena kannas radīja pensionāre
Janina Zajceva, kura īsi pirms
pandēmijas sāka apgūt akvareļu
tehniku un uzgleznojusi jau vairāk

nekā 150 darbus.
Mākslai ļāvās arī jaunieši.
Filipa Lifare mācās mūzikas skolā
un interesējas par glezniecību.
Stanislavs Lifars ieguvis grafiķa
iemaņas Polijā, veido video spēles
un aizraujas ar zīmēšanu. Savukārt
medumiete
Līga
Surmoviča
Saules skolā apgūst reklāmas
dizainu, brīvajā laikā aizraujas ar

projekta Nr.LLI-541 „Daugavpils
novada un Zarasu rajona lauku
kopienu attīstīšana, izmantojot
mūžizglītības, kultūras un veselīga
dzīvesveida aktivitātes” (akronīms
„Mūžam jauns”) radošās vēstures
un atmiņas pierakstīšanas klases
ietvaros.
Kopējās projekta izmaksas
230 000
EUR. Projekta
līdzfinansējums
no
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda ir
195 500 EUR.

akvareļiem un rokdarbiem.
Gatavos darbus ikviens varēs
aplūkot Medumu pagasta svētkos
augustā.

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

VECAS PIENA KANNAS
PĀRVĒRŠAS
MĀKSLAS DARBOS
9. jūlijā Medumos notika
radošā darbnīca “Ziedošā kanna”,
pulcinot
gan
profesionālus
māksliniekus, gan amatierus, lai
kopīgi ļautos radošai atmosfērai
un apgleznotu vecas piena kannas.
Medumu Tautas nama vadītāja
Anita Drozdova sarūpēja un
sagatavoja
darbam
dažāda
lieluma traukus. Pateicoties kāda
sponsora dāsnumam, mākslinieku
rīcībā bija gan krāsas, gan otas,
atlika vien ķerties pie darba un
īstenot savu ieceri.
Patīkamu
noskaņu
radīja
mūzikas
skolas
audzēkņu
Emīlijas
Soldatenkovas
un
Daniila Kravčenko izpildījums.
Pati flautiste Emīlija iesaistījās arī
gleznošanas darbnīcā. Namamāte
sarūpēja pasākuma dalībniekiem
arī gardu cienastu.
Lielākoties
mākslinieki
izvēlējās uz kannām attēlot dabas
ainavas – Medumu ziedošās
pļavas un ezeru.
Daugavpils
reģiona
mākslinieku asociācijas dalībniece
Natālija Krjukova iedvesmojas no
apkārtējās pasaules, mūzikas un
cenšas tver mirkļus, savos darbos
spēlējoties ar kontrastiem un
spilgtām krāsām. Uz sarūsējušās
kannas virsmas viņa uzbūra
nelielu ezera sonāti.
Īstu mākslas darbu radīja
pieredzējis mākslinieks Boriss
Borisovs, kura kontā jau ir
vairāk nekā 300 darbi, gleznoti

Teksts: Inese Minova
Foto: Inese Minova,
Anita Drozdova
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DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMI

2022. gada 30. jūnija sēdē pieņemti 36 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus „Grozījumi
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.
gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.21
“Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2022.
gadam”” un “Grozījumi Augšdaugavas novada
pašvaldības domes 2022. gada 20. maija saistošajos
noteikumos Nr.46 „Par Augšdaugavas novada
pašvaldības nodevām”.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības
2021. gada publisko pārskatu.
 Atļāva SIA “Riga Room Agency” rīkot 2022.
gada 6. jūlijā publisku pasākumu – Jolantas Gulbes un
Denisa Paškeviča koncertu “Gaisma krīt”.
 Apstiprināja Ilūkstes jezuītu klostera kompleksa
ar baznīcas pamatiem attīstības koncepciju.
 Noteica vēlēšanu iecirkņu skaitu un atrašanās
vietas Augšdaugavas novada teritorijā.
 Grozīja šādus Augšdaugavas novada pašvaldības
domes lēmumus:
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”;
2022. gada 10. februāra lēmumu
Nr.424 “Par projekta idejas iesniegšanu Medumu,
Sventes un Kalkūnes pagasta jauniešu saliedēšanas
veicināšanai”;
2022. gada 17. marta lēmumu Nr.526 “Par
investīciju projekta “Pakalpojuma infrastruktūras
attīstība, modernizējot Augšdaugavas novada
pašvaldības siltumapgādes infrastruktūru un
nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā tehnoloģijām
uz AER tehnoloģijām” iesniegšanu”,
2022. gada 1. jūnija lēmumā Nr.689 “Par
investīciju projekta “Augšdaugavas novada Ilūkstes
pilsētas Priežu ielas (0.175 – 1.013) un Kalna ielas
(0.00-0.106) seguma atjaunošana”;
Daugavpils novada domes 2021.
gada 25. marta lēmumu Nr.2854 “Par Interreg
V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta Nr. LLI-501 „Pirmā pasaules
kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas
izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas
zonā”/„World War I heritage tourism route and
expositions for attracting visitors to border area”
īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes
apstiprināšanu”.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu pašvaldības
investīciju projekta „Publiskās infrastruktūras pārbūve
Vecstropu ciemā uzņēmējdarbības vides uzlabošanai
un saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai”
īstenošanai 408 377,91 euro apmērā uz 20 gadiem.
 Piešķīta finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem:
- Naujenes pagasta pārvaldei 24762,00 euro
pašvaldības investīciju projekta “Naujenes jaunatnes
un sporta centra pārbūve par bibliotēku Daugavas
ielā 34, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas
novads” būvdarbu sadārdzinājuma segšanai;
- Sventes pagasta pārvaldei 16524,00 euro
pašvaldības investīciju projekta “Sventes vidusskolas
teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu
rotaļu laukuma pārbūve” būvdarbu sadārdzinājuma
segšanai;
- Ilūkstes pilsētas administrācijai 10888,00 euro
pašvaldības investīciju projekta “Mākslīgā seguma
futbola laukuma izbūve Ilūkstē” papilddarbiem papildus aizsargtīkla montāža.
 Nolēma pārdot atkārtotā izsolē nekustamo
īpašumu “Mežmalas”, Demenes pagastā un “Pļavas
P”, Skrudalienas pagastā un apstiprināja izsoles
noteikumus.
 Atļāva atsavināt 14 pašvaldības nekustamos
īpašumus Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Maļinovas,
Nīcgales, Sventes, Tabores un Višķu pagastā.
 Nolēma iegādāties zemes vienību Naujenes
pagastā pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai.
 Akceptēja centrālās administrācijas faktisko
rīcību par izmitināšanas pakalpojuma sniegšanu ar
2022. gada 15. jūniju Ukrainas pilsoņiem Naujenes
pagastā līdz 2022. gada 12. oktobrim (ieskaitot).
 Nolēma izbeigt fiziskai personai apsaimniekošanas
tiesības uz nekustamo īpašumu Eglaines pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus
koku ciršanai Līksnas pagastā.

2022. gada 13. jūlija sēdē pieņemti 61 lēmums:
 Precizēja Augšdaugavas novada pašvaldības
domes 2022. gada 9. jūnija saistošos noteikumus
Nr.53 “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību
novietnēs Augšdaugavas novadā””.
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības
domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku
atlīdzības sistēmas reglamentu.
 Izdeva noteikumus “Maksas pakalpojumu
izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība”.
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības
domes 2022. gada 31. marta nolikumu Nr.108
“Augšdaugavas novada pašvaldības konkursa
“Saimnieks 2022” nolikums”.
 Aktualizēja Daugavpils valstspilsētas un
Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.2027. gadam Augšdaugavas novada investīciju plānu
2022.-2024. gadam.
 Noteica Augšdaugavas novada pašvaldības
prioritāros projektus 2022. gadā - “Daugavpils
būvniecības tehnikuma izglītības programmas
īstenošanas vietas “Višķi” ēkas daļas nojaukšana”
ar provizorisko summu 88 999,69 euro ar PVN un
“Ielu apgaismojuma izbūve Augšdaugavas novadā”
/Nīcgales, Kumbuļu un Silenes ciemos, Subates un
Ilūkstes pilsētās/ ar provizorisko summu 806 634,40
euro ar PVN.
 Atbalstīja Eiropas solidaritātes korpusa
projekta
“KOPĀ”
(Nr.2022-1-LV02-ESC30SOL-000056985) īstenošanu ar kopējām projekta
izmaksām 4000 euro, kurš tiek finansēts pilnā apmērā
no programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”
līdzekļiem un apstiprināja projekta ieņēmumu un
izdevumu tāmi.
 Nolēma uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības
izpilddirektorei izdot rīkojumus par primārā atbalsta
– izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu Ukrainas
civiliedzīvotājiem pašvaldības dzīvokļos un novada
pašvaldības iestādēm par katru pašvaldības dzīvokli,
kurā ir izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji, nodrošināt
informācijas apkopošanu un iesniegšanu Finanšu
pārvaldei.
 Nolēma uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības
izpilddirektorei noteikt kārtību, saskaņā, ar kuru
tiks izskatīti pieteikumi atlīdzības saņemšanai par
Ukrainas civiliedzīvotāja/u izmitināšanu un pieņemt
lēmumus par atlīdzības piešķiršanu vai atteikšanu
piešķirt atlīdzību fiziskajām vai juridiskajām
personām, kuras sev piederošā mājoklī bez maksas
izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma parādus 20
fiziskām personām un 2 juridiskām personām.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības
īrētajam dzīvoklim Naujenes pagastā.
 Nolēma atsavināt 10 pašvaldības nekustamos
īpašumus Demenes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas,
Naujenes, Salienas un Vaboles pagastā.
 Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos
īpašumus 5 fiziskām personām Kalkūnes, Medumu
un Sventes pagastā, kā arī 2 fiziskām personām uz
nomaksu Līksnas un Medumu pagastā.
 Nolēma pārdot atkārtotā izsolē pašvaldības
nekustamo īpašumu Sventes pagastā un apstiprināja
izsoles noteikumus.
 Nolēma izbeigt pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanas procesu.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus
koku ciršanai Višķu pagastā.
2022. gada 25. jūlija ārkārtas sēdē pieņemti 3
lēmumi:
 Nolēma uzsākt Augšdaugavas novada teritorijas
plānojuma izstrādi, apstiprināja teritorijas plānojuma
darba uzdevumu un noteica teritorijas plānojuma
izstrādi pabeigt ne vēlāk kā līdz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 17.punktā norādītajam termiņam.
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības
domes 2021. gada 29. decembra lēmumu Nr.297
“Par Augšdaugavas novada pašvaldības stipendiju
piešķiršanas komisijas izveidošanu”;
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu pašvaldības
investīciju projekta “Augšdaugavas novada Ilūkstes
pilsētas Priežu ielas (0.175 – 1.013) seguma
atjaunošana” īstenošanai 2022. gadā 162726,61 euro
apmērā uz 20 gadiem.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

■

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

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins
01.08.

Augšdaugavas novada pašvaldības ēka,
Rīgas ielā 2, Daugavpilī

10.00-12.00
14.00-18.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
1. vietnieks Aivars Rasčevskis
15.08.

Augšdaugavas novada pašvaldības ēka,
Rīgas ielā 2, Daugavpilī

10.00-12.00
14.00-18.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks Vitālijs Aizbalts
09.08. Šēderes pagasta pārvalde
23.08. Laucesas pagasta pārvalde, c. Mirnijs

14.00-16.30
14.00-16.30

Maigurs Krievāns
02.08. Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka

09.00-13.00

Jānis Belkovskis
01.08.
16.08.

Višķu pagasta pārvalde
Līksnas pagasta pārvalde

10.00-13.00
10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs
05.08. Bebrenes pagasta pārvalde
vispārizglītojošā un
05.08. Bebrenes
profesionālā vidusskola
11.08. Tiešsaistes Zoom platformā
18.08. Tabores pagasta pārvalde
Salienas/Vecsalienas pagasta pārvalde
25.08.
(Salienā)

15.00-15.30
15.30-16.30
15.00-16.30
15.00-16.00
15.00-16.00

Pāvils Kveders
23.08. Tiešsaistes Zoom platformā

15.00-17.00

Reinis Līcis
02.08. Ilūkstes pilsētas administrācija
09.08. Tiešsaistes Zoom platformā

13.00-16.00
12.00-14.00

Aleksejs Mackevičs
01.08. Tiešsaistes Zoom platformā
22.08. Biķernieku pamatskola
29.08. Tiešsaistes Zoom platformā

17.00-19.30
16.00-17.00
17.00-18.30

Dainis Millers
09.08. Tiešsaistes Zoom platformā

14.00-16.00

Gunta Okmane
02.08. Subates kultūras nams
22.08. Subates kultūras nams

09.00-11.00
13.00-15.00

Dzintars Pabērzs
08.08. Tiešsaistes Zoom platformā
22.08. Tiešsaistes Zoom platformā

14.00-16.00
14.00-16.00

Deniss Sarafaņuks
24.08. Tiešsaistes Zoom platformā
31.08. Tiešsaistes Zoom platformā

18.00-20.00
18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs
05.08. Sventes vidusskola
Sventes vidusskolas programmu
22.08.
īstenošanas vieta ”Medumi”

15.00-17.00
15.00-17.00

Regīna Tamane
09.08. Tabores pagasta pārvalde
16.08. Medumu pagasta pārvalde

14.00-16.00
14.00-16.00

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

AICINĀM PIETEIKTIES
AUGŠDAUGAVAS
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
STIPENDIJĀM!

Līdz 31. augustam ir izsludināta
pieteikšanās Augšdaugavas novada
pašvaldības stipendiju konkursam
2022./2023. mācību gadam.
Atbalstāmās augstākās
izglītības studiju specialitātes:
• Pārtikas
un
dzērienu
tehnologs;
• Būvinženieris;
• Lauksaimniecības inženieris;
• Namu (nekustamā īpašuma)
pārvaldnieks;
• Siltuma, ūdens apgādes un
santehnikas inženieris;
• Fizioterapeits;
• Radiologa asistents;
• Medicīnas māsa.
Pārtikas un dzērienu tehnologs
ir
nepieciešams
vairākiem
uzņēmējiem – Kalkūnes gaļas
pārstrādes
firmai
“Žabo”,
Skrudalienas pagastā esošai alus
un kvasa ražotnei “Pabeerzner”.
Būvinženieri, nekustamā īpašuma
pārvaldnieku, un santehnikas
inženieri meklē pašvaldības namu
pārvaldīšanas, apsaimniekošanas
un remonta darbu veicējs SIA
“Ornaments”, kas darbojas Ilūkstē,
Eglainē, Šēderē un Pašulienē. SIA
“Veselības centrs ”Ilūkste”” meklē
minētos medicīnas speciālistus
(fizioterapeitu,
radiologa
asistentu, medicīnas māsu). Arī
lauksaimniecībā tiek meklēti vairāki
speciālisti.
Ikmēneša stipendijai var
pieteikties:
• jebkurš Augšdaugavas novadā
deklarēts studējošais, kurš
uzsāk vai turpina studēt kādā
no pašvaldības atbalstāmajām
specialitātēm;
• Augšdaugavas
novada
vidusskolas absolvents neatkarīgi
no deklarētās dzīvesvietas,
• studējošais, kas apgūst attiecīgo
specialitāti un sekmju vidējā

■

AUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS

atzīme nav zemāka par sešām
ballēm, kā arī pēc augstskolas
absolvēšanas apņemas trīs gadus
nostrādāt pie attiecīgā uzņēmēja.
Stipendiju var saņemt jebkura
kursa studējošie bakalaura un
maģistra
profesionālajās
vai
akadēmiskajās studijās.
Kāds ir stipendijas apmērs?
Stipendijas apmērs ir atkarīgs no
studiju gada – 1. kursā studējošam
tiks maksāts 150 eiro mēnesī, 2.
un 3. kursa studentam – 200 eiro
mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu
studējošiem, kā arī maģistra studiju
programmā studējošajiem – 250
eiro mēnesī. Studējošais, ievērojot
saistošajos noteikumos ietvertās
prasības, stipendiju varēs saņemt
10 mēnešus gadā (rudens semestrī
no septembra līdz janvārim un
pavasara semestrī no februāra līdz
jūnijam).
Pastāv
arī
tā
saucamā
“Vienreizējā stipendija” 2000 eiro
apmērā, kas tiks izmaksāta pēdējo
kursu studentiem. Vienreizējai
stipendijai
var
pieteikties
students neatkarīgi no deklarētās
dzīvesvietas vai mācību iestādes.
Vai būs garantēts darbs?
Gan ikmēneša, gan vienreizējās
stipendijas
saņēmējam
pēc
augstskolas beigšanas vismaz trīs
gadus ir garantēts darbs attiecīgajā
specialitātē Augšdaugavas novadā,
kā arī prakse mācību laikā.
Jaunajiem
speciālistiem
pašvaldība sniedz palīdzību arī
dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Pašvaldības stipendijas šogad
varēs saņemt ne mazāk kā četri
jaunie stipendiāti, jo pašvaldības
budžetā šiem mērķiem ir novirzīti
8000 eiro, kas nozīmē, ka uz
stipendijām tiks rīkots konkurss.
Sīkāku
informāciju
un
iesnieguma paraugu stipendijas
saņemšanai
meklējiet
Augšdaugavas novada pašvaldības
mājaslapā.
Kontaktpersona
jautājumu
gadījumos: Iveta Megne
iveta.megne@augsdaugavasnovads.lv
65422284

IESAISTIES BĒRNU,
JAUNIEŠU UN VECĀKU
ŽŪRIJĀ!
No 2001. gada Latvijā veiksmīgi
darbojas lasīšanas veicināšanas
programma “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija”. Tā ir LR Kultūras
ministrijas un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas
finansēta
Bērnu
literatūras centra iniciatīva, ko
raksturo visplašākais aptvērums.
Programma tiek īstenota ikvienā
Latvijas novadā un, kopš 2007.
gada, tā ir pieejama arī ārpus
Latvijas robežām. Katrai vecuma
grupai ieteiktās grāmatas lasa un
vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada
– arī pieaugušie. Tādējādi, rādot
priekšzīmi bērniem, par žūrijas
ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki,
vecvecāki un skolotāji.
Programmas mērķis ir veicināt
lasītprasmi un interesi par
grāmatām, vienot lasītājus un
rosināt diskusijas par grāmatām,
sekmēt augstvērtīgas literatūras
izplatību.
Ieteiktās grāmatas palīdzēs
vecākiem,
skolotājiem
un
bibliotekāriem vieglāk orientēties
bagātajā bērnu un jauniešu grāmatu
klāstā. Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas lasītāji soli pa solim varēs
iesaistīties bibliotekāru rosinātās
aktivitātēs, kuras, ļoti ceram, drīz
būs iespējamas arī klātienē.
Pieteikties dalībai var jebkurā
novada bibliotēkā.
Bibliotēkās, kas pieteikušās
dalībai
programmā,
nonāk
aktuālāko
grāmatu
kolekcija.
Grāmatas tiek iepirktas gan
par valsts, gan pašvaldību, gan
sponsoru līdzekļiem. Kolekcijā ir
pieredzējušu un profesionālu bērnu
un jauniešu literatūras ekspertu
ieteiktas grāmatas.
Bibliotēkas un skolās parādās
lasīt rosinoši plakāti, infolapas
ar aicinājumu: “Lasi un vērtē!”,
skolotāji un bibliotekāri mudina

bērnus un vecākus iesaistīties
lasīšanas sacensībā.
Līdz janvāra beigām dalībnieki
izlasa sešas izvēlētās vecuma grupas
grāmatas un aizpilda elektronisko
grāmatu novērtēšanas anketu. Pēc
anketas aizpildīšanas viņi saņem
balviņu, aicinājumus no bibliotēkas
piedalīties dažādos pasākumos,
braukt ekskursijās, kā arī citas
vietējās sabiedrības sarūpētas
atzinības balvas.
Aizpildīto anketu rezultāti
tiek apkopoti Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bērnu literatūras centrā.
Pavasarī Rīgā notiek Lielie lasīšanas
svētki, tiek sumināti iecienītāko
grāmatu autori, ilustratori, tulkotāji,

izdevēji un aktīvākie lasītāji.
Tēvu kampaņa vīriešiem, kuri
kopā ar bērniem lasa grāmatas
un piedalās Vecāku žūrijā un gūst
iespēju vinnēt loterijā teātru biļetes,
žurnālu abonementus, bezmaksas
ieeju visai ģimenei kādā muzejā vai
atpūtas parkā, uz pandēmijas laiku
ir apturēta. Arī lasītprieka vēstneses
no visiem Latvijas vēsturiskajiem
novadiem šobrīd netiek izraudzītas.
Vairāk
informācijas
pašvaldības
mājaslapā
www.
augsdaugavasnovads.lv
sadaļā
Kultūra/Bibliotēkas/Bērniem un
jauniešiem.

ģimenei par sirsnīgo uzņemšanu,
Ukraiņu kara bēgļu brīvprātīgajām
par
atsaucību,
pagatavojot
garšīgos borščus, Zupas virtuves
darbiniecēm
no Bebrenes un
Ilūkstes par
nenogurstošo
brīvprātīgo
darbu,
Latvijas

Sarkanā Krusta brīvprātīgajām par
padomiem un atbalstu šī pasākuma
tapšanā un Augšdaugavas novada
Ilūkstes pilsētas administrācijai par
transporta pakalpojumiem.

LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS

DZĪVOJAM DRAUDZĪGI

Projekta “Augt, mācoties un
darot” (Nr. AIF/2021/SDK2/18)
ietvaros Latvijas Sarkanā Krusta
Augšdaugavas komiteja sadarbībā
ar Ilūkstes Romas katoļu baznīcas
Zupas virtuvi 4. jūlijā organizēja
pasākumu „Dzīvojam draudzīgi”,
kurā piedalījās gan Zupas virtuves
apmeklētāji, gan Ukraiņu kara bēgļi

un brīvprātīgie.
Ukraina mums asociējas ar
boršču. Šoreiz šo zupu pagatavoja
Ukrainas kara bēgļu brīvprātīgās.
Tika pagatavots ikdienas borščs
un gavēņa borščs ar ķiploku
„pampuškām”. Savukārt, mēs –
latvieši ciemiņiem pagatavojām
maizes zupu ar putukrējumu.
Tikšanās dalībniekus uzrunāja
diakons Heinrihs Cinkmanis,
kurš uzsvēra, cik svarīgs ir miers,
piedāvājot noskaitīt lūgšanu katram
savā valodā, jo tā mēs sarunājamies
ar Dievu.
Pasākumam turpinoties, zupu
degustācija mijās ar viktorīnu “Ko
es zinu par jums?” un kopīgu
sadziedāšanos gan ukraiņu, gan
latviešu valodā, jo dziesma vieno
cilvēkus,
uzlabo
garastāvokli
un pozitīvi uzlādē. Noslēgumā
katrs viesis saņēma pārsteiguma

dāvaniņu no LSK Augšdaugavas
komitejas.
Vēlos pateikt lielu paldies visiem
pasākuma dalībniekiem: Čamānu

LSK Augšdaugavas komitejas
izpilddirektore Ērika Naglinska

AUGŠDAUGAVAS novada vēstis
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ATPŪSTIES UZ ŪDENS,
NETRAUCĒJOT CITIEM
Vasarā katrs sev izvēlas
tīkamu
laika
pavadīšanas
un atpūtas veidu, tostarp
dodas šķelt ezeru ūdeņus ar
ūdenstransportu,
piemēram
ūdensmotocikliem vai laivām.
Lai arī pašam atpūtniekam tā ir
aizraujoša nodarbe, apkārtējiem
tā var radīt nepatīkamus brīžus,
tāpēc pirms došanās šādā atpūtā
vēlams iepazīties ar attiecīgajiem
normatīvajiem aktiem.
Augšdaugavas
novada
pašvaldības
centrālās
administrācijas
Dabas
resursu
nodaļas
ezeru
apsaimniekošanas
speciālists
Valērijs Ašķeļaņecs atgādina,
ka 2021. gadā apstiprināti MK
“Aizsargājamo
noteikumi
ainavu apvidus “Augšzeme“
individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”,
kuros
noteikti
dažādi
ierobežojumi, kas ir jāievēro.
Aizsargājamo ainavu apvidū
“Augšzeme” ietilpst dabas
parki “Svente“ un “Medumu
ezeraine“,
dabas
liegumi

“Sventes ezera salas“, “Medumu
ezera salas“, “Bardinska ezers“,
“Skujines ezers“, aizsargājamā
aleja “Medumu aleja“, kā arī
aizsargājamie
dendroloģiskie
stādījumi “Medumu parks“ un
“Jaunsventes parks“.
Dabas lieguma un parka zonā
iekļautajās ūdenstilpēs ir noteikti
pārvietošanās
ierobežojumi,
proti, aizliegts pārvietoties pa
virszemes ūdensobjektiem
ar kuģošanas un citiem
peldošiem līdzekļiem, kuru
mehāniskā
dzinēja
vai
motora jauda pārsniedz 3,7
kilovatus, izņemot valsts
un pašvaldību institūciju
amatpersonu un pilnvaroto
personu
pārvietošanos,
pildot dienesta pienākumus,
kā arī zinātniskai izpētei
un monitoringa veikšanai.
Dabas
lieguma
zonā
aizliegts pārvietoties ar
ūdens
motocikliem
un
rīkot ūdensmotosporta un
ūdensslēpošanas sacensības.
Šie aizliegumi attiecas uz
Medumu un Sventes ezeriem.
Šo prasību kontroli veic Dabas
aizsardzības pārvalde sadarbībā

ar policiju.
Valērijs Ašķeļaņecs uzsver,
ka svarīgi ievērot arī MK
noteikumus “Noteikumi par
kuģošanas līdzekļu satiksmi
iekšējos ūdeņos”, kas nosaka
kuģošanas līdzekļu satiksmes
kārtību Latvijas iekšējos ūdeņos,
tai skaitā prasības satiksmes
dalībniekiem un izvietotajām
navigācijas zīmēm un ugunīm.
Tie nosaka kuģošanas līdzekļa
vadītāja tiesības un pienākumus,
tostarp vadītājam ir pienākums
veikt visus pasākumus, lai
nodrošinātu kuģošanas drošību,
jo īpaši novēršot cilvēka dzīvības
un veselības apdraudējumu, citu

kuģošanas līdzekļu kuģošanas
drošības apdraudējumu, tai
skaitā sadursmes un ūdens
satiksmes negadījumus, kā
arī kaitējumu videi, krasta
objektiem vai infrastruktūrai.
Kuģošanas līdzekļa vadītājs ir
atbildīgs par visu to personu
drošību, kas atrodas kuģošanas
līdzeklī, nodrošina, ka glābšanas
vestu
skaits
kuģošanas
līdzeklī atbilst cilvēku skaitam
kuģošanas līdzeklī, kā arī to, lai
persona, kas atrodas kuģošanas
līdzeklī un ir jaunāka par 12
gadiem, pārvadāšanas laikā
ir ietērpta atbilstoša izmēra
glābšanas vestē. Kuģošanas

līdzekļa vadītāja pienākums
ir izvēlēties tādu kuģošanas
ātrumu, lai tas būtu drošs un
neapdraudētu citus ūdens
satiksmes dalībniekus.
Kuģošanas
līdzekļa
vadītājam ir aizliegts izmantot
kuģošanas līdzekli, kas nav
tehniskā kārtībā, nav apgādāts
ar glābšanas līdzekļiem un
nav reģistrēts, aizliegts vadīt
kuģošanas līdzekli bez derīga
vadītāja kvalifikāciju apliecinoša
dokumenta, pārsniegt atļauto
kuģošanas ātrumu, kuģošanas
līdzekļa kravnesību vai atļauto
pārvadājamo cilvēku skaitu,
aizliegts pārsniegt minimālo
ātrumu publisko peldvietu
tuvumā un apdraudēt peldētājus,
aizliegts vadīt kuģošanas līdzekli
alkohola vai citu vielu reibumā.
Šo noteikumu ievērošanu
kontrolē Valsts policija, Valsts
vides dienests un Valsts
robežsardze.
Par
minēto
noteikumu
neievērošanu var tikt uzsākta
administratīvā lietvedība.
Teksts, foto: Inese Minova

IZMAIŅAS SOCIĀLAJĀ JOMĀ

IZMAIŅAS
PATERNITĀTES
PABALSTA
UN VECĀKU PABALSTA
IZMAKSAS KĀRTĪBĀ
Par paternitātes pabalstu
No 2022. gada 1. augusta
mainīsies paternitātes pabalsta
piešķiršanas
un
izmaksas
nosacījumi, kā arī tiks paplašināts
personu loks, kurām būs tiesības
uz paternitātes pabalstu.
Izmaiņas attiecas uz bērniem,
kuri dzimuši 01.08.2022. vai
vēlāk. Tās paredz, ka:
• bērna tēvs paternitātes pabalstu varēs saņemt par 10
darba dienām;
• gadījumā, ja bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta,
bērna tēvs ir miris vai viņam pārtrauktas aizgādības tiesības, 10 darba dienu
paternitātes pabalstu varēs
saņemt arī cita persona. lai
tā pēc bērna mātes lūguma
varētu iesaistīties bērna aprūpē.
VSAA paternitātes pabalstu
piešķirs,
pamatojoties
uz
pieprasītāja iesniegumu un
no Valsts ieņēmuma dienesta
(VID) saņemto informāciju
par darba devēja līdz bērna 6
mēnešu vecumam piešķirto
atvaļinājumu.
Svarīgi!
Ja bērns ir piedzimis līdz 2022.
gada 31. jūlijam, paternitātes
pabalstu piešķir bērna tēvam
par 10 kalendāra dienu ilgu

atvaļinājumu. Atvaļinājumam
jābūt pieprasītam un piešķirtam
līdz bērna 2 mēnešu vecumam.
Atbilstoši Satversmes tiesas
spriedumam jau no 2022. gada
1. jūnija tiesības uz atvaļinājumu
sakarā ar bērna piedzimšanu
un paternitātes pabalstu ir arī
bērna mātes partnerei. Bērna
mātes partnere var pieprasīt
darba devējam atvaļinājumu
arī par bērniem, kas dzimuši
līdz 31.07.2022. Ja darba
devējs atvaļinājumu ir piešķīris,
bērna mātes partnere iesniedz
iesniegumu VSAA paternitātes
pabalsta piešķiršanai.
Kā pieprasīt pabalstu
Iesniegumu
paternitātes
pabalsta piešķiršanai visērtāk
iesniegt izmantojot portālā
Latvija.lv,
elektronisko
pakalpojumu
„E-iesniegums
VSAA
pakalpojumiem”
un
izvēloties
iesniegumu
„Paternitātes
pabalsta
piešķiršana vai pārrēķināšana”.
Iesniegumu var iesniegt arī:
• elektroniski
VSAA
oficiālajā e-adresē,
• elektroniski e-pastā pasts@
vsaa.gov.lv
(iesniegums
jāparaksta
ar
drošu
elektronisko parakstu,
• nosūtot pa pastu jebkurai
nodaļai vai ievietojot to
VSAA klientu apkalpošanas
centros izvietotajās pasta
kastītēs.

Par vecāku pabalsta
izmaksas periodu, ja bērns
piedzimis priekšlaicīgi
2022. gada 1. augustā stāsies
spēkā grozījumi likumā „Par
maternitātes
un
slimības
apdrošināšanu”, kas paredz
vecāku
pabalsta
izmaksas
perioda
pagarināšanu
par
grūtniecības
atvaļinājuma
periodu, ja bērns ir piedzimis
pirms grūtniecības atvaļinājuma
noteikšanas termiņa.
Vecāku pabalsta izmaksas
periods tiks pagarināts vecāku
pabalsta saņēmējiem, kuriem:
• bērns piedzimis pirms
grūtniecības
atvaļinājuma sākuma datums, proti,
pirms ārsts vēl nav izsniedzis darba nespējas lapu B
sakarā ar grūtniecību;
• piešķirtā vecāku pabalsta
izmaksas periods turpinās
pēc 01.08.2022.;
• vecāku pabalsts tiks piešķirts 01.08.2022. vai vēlāk;
• VSAA pagarinās vecāku
pabalsta izmaksas termiņu
bez pabalsta saņēmēja iesnieguma.
Piemērs:
Bērns dzimis 20.08.2021.
Bērniņš piedzimis priekšlaicīgi,
pirms ārsta noteiktā grūtniecības
(pirmsdzemdību) atvaļinājuma
perioda un darba nespējas
lapa (DNL) B mātei vēl nav
izsniegta. Šādos gadījumos ārsts
uzreiz izsniedz divas DNL B –

par grūtniecības atvaļinājuma
periodu, šajā gadījumā no
20.08.2021. līdz 28.10.2021.
(70 kalendārās dienas) un par
dzemdību atvaļinājuma periodu
no 29.10.2021. līdz 06.01.2022.
(70 kalendārās dienas). Par
periodu, par kuru izsniegtas
DNL B sakarā ar grūtniecību
un
dzemdībām,
piešķirts
maternitātes pabalsts.
Vecāku
pabalstu
māte
izvēlējusies saņemt līdz bērna
viena gada vecumam. Vecāku
pabalsts piešķirts ar nākamo
dienu, kad beidzies dzemdību
atvaļinājums, par kuru piešķirts
maternitātes pabalsts (vienlaikus
nevar saņemt maternitātes un
vecāku pabalstu), proti, par
periodu no 07.01.2022. līdz
19.08.2022.
Tā kā bērns piedzimis pirms
grūtniecības
atvaļinājuma
noteikšanas
termiņa
un
piešķirtā
vecāku
pabalsta
izmaksas periods turpinās
arī pēc 01.08.2022., vecāku
pabalsta izmaksas periods tiks
pagarināts no 20.08.2022. par
70 grūtniecības atvaļinājuma
dienām.
Avots: Valsts Sociālās
apdrošināšanas aģentūra

■

■

NO 1. JŪLIJA
STĀJAS SPĒKĀ
VAIRĀKAS IZMAIŅAS
SOCIĀLAJĀ JOMĀ

No 1. jūlija pensijās vecumu
sasniegušajām
personām
valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta (VSNP) izmaksa netiks
pārtraukta, ja minētā pabalsta
saņēmēji uzsāks darba attiecības.
Tas sekmēs viņu materiālās
situācijas
uzlabošanos,
jo
vienlaikus ar darba algu būs
iespējams saņemt arī VSNP
vecuma gadījumā, kas ilgtermiņā
var radīt pozitīvu ietekmi uz šo
cilvēku iesaisti darba tirgū, ja
vien viņi paši vēlas un saskata
tajā iespēju uzlabot savu
materiālo situāciju.
VSNP piešķir personai,
kurai nav tiesību saņemt valsts
pensiju vai apdrošināšanas
atlīdzību sakarā ar nelaimes
gadījumu darbā vai arodslimību,
un
persona ir sasniegusi
vecumu, kāds saskaņā ar likumu
“Par valsts pensijām” noteikts,
lai varētu saņemt vecuma
pensiju. Šis pabalsts ir viens
no regulāri izmaksājamiem
valsts sociālo pabalstu veidiem,
kas tiek finansēts no valsts
pamatbudžeta un kuru apmērs ir
atkarīgs no valsts finansiālajām
iespējām.
VSNP
izmaksu
nodrošina VSAA.
Tāpat no 1. jūlija tiks
palielināts
pensionāra
neapliekamais minimums līdz
3000 eiro pusgadā jeb 500 eiro
mēnesī.
Avots: Labklājības ministrija
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PROJEKTU REALIZĀCIJA

IZREMONTĒTS
SVENTES PAGASTA
GARĀKAIS CEĻŠ
Jūlija
sākumā
Sventes
pagastā noslēgušies pašvaldības
ceļa
Svente-Gulbji
seguma
atjaunošanas darbi, kas tika
uzsākti jau pērn rudenī, īstenojot
pašvaldības investīciju projektu.
Pateicoties aizņēmumam, kas
piešķirts Covid-19 izraisītās krīzes
seku mazināšanai un novēršanai,
izdevies sakārtot vairāk nekā 6 km
garu ceļa posmu.
Sventes pagasta pārvaldniece
Brigita Vasiļevska atzīst, ka 6,2 km
garais ceļš Svente-Gulbji ir viena
no galvenajām un visgarākajām
Sventes pagasta infrastruktūras
artērijām, kura vijas gar Sventes
ezeru un Augšzemes augstienes
pauguraino reljefu. Ikdienā tas ir
ļoti noslogots, tas ir vienīgais ceļš pa
kuru var tikt četru ciemu iedzīvotāji
(55 mājas), ap 50 zemes īpašnieki
vai valdītāji. Ikdienā pa to kursē
skolēnu autobuss un piena vedēji
Ceļš ir būtisks un nepieciešams
uzņēmējiem – trim mobilo sakaru
operatoriem, vairākām zemnieku
un piemājas saimniecībām, kā arī
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem,
jo tas ved pie viena no novada
skaistākajiem ezeriem - Sventes
ezera. Tā krastā ir izvietotas

■

AUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS

vairākas atpūtas vietas, kurās var
baudīt dabu un aktīvi atpūsties.
Ceļš sākas Sventes ciemā un
beidzas krustojumā ar valsts vietējo
autoceļu V696 “GorbunovkaKaspari-Medumi”.
Ceļa grants segums visā
garumā bija sliktā stāvoklī. Ceļš
ir paugurains, tāpēc lietavu laikā
pakļauts dziļiem izskalojumiem
Pavasara atkušņa laikā un rudenī tas
izšķīda, veidojot bedres. Arī vecās
betona caurtekas zem ceļa daudzās
vietās bija sliktā stāvoklī.
Atjaunotais ceļš “Svente-Gulbji”
dos iespēju visiem uzņēmējiem
tālāk attīstīties, piesaistīt klientus
un sniegt atbilstošus pakalpojumus,
bet iedzīvotājiem iespēju tur dzīvot,
jo viens no galvenajiem panākumu
gūšanas un dzīvotgribas iemesliem
ir laba satiksmes infrastruktūra.
Ceļa remontdarbi, ko veica SIA
BauForm, izmaksāja 346 726 eiro
(ar PVN). Ir atjaunots ceļa segums,
izrakti notekgrāvji, kuru iepriekš
nebija, saliktas jaunas caurtekas un
izveidotas nobrauktuves. Pagasta
pārvaldniece atzīst, ka būvdarbi
veikti kvalitatīvi, un cer, ka turpmāk
ceļu būs vieglāk uzturēt un
apsaimniekot. Turklāt izveidotais
segums paredz iespēju uz tā klāt
asfaltu.
Pagasts cer, ka nākotnē
izdosies īstenot ieceri par šī ceļa

posma asfaltēšanu, izveidojot arī
velosipēdu un gājēju celiņu, lai būtu
ērti nokļūt no pagasta centra līdz
Sventes ezeram. Taču pagaidām
tiks veikti darbi, lai vasarā novērstu

pārmērīgo putekļu daudzumu šajā
ceļa posmā. “Sakarā ar to, ka vienīgā
publiskā pludmale pie Sventes
ezera atrodas pie paša ceļa, kas
vasarā ir ļoti putekļains, šogad esam

nolēmuši uztaisīt atputekļošanu.
Paldies novada domei, kas iedeva
nedaudz līdzekļu. Esam nolēmuši,
ka atputekļosim ne tikai ceļu gar
pludmali, bet arī no Sventes līdz
ezeram, tie ir 3,5 km un tas mums
izmaksās 4500 eiro,” stāsta B.
Vasiļevska.
Viens no tuvākajiem plāniem
ir izveidot atzaru no izremontētā
ceļa, kas ļautu savienot pa tiešo
Egļukalnu ar Sventes ciemu.
Tas atvieglotu iespēju vietējiem
iedzīvotājiem
piekļūt
saviem
īpašumiem, kā arī veicinātu
uzņēmējdarbību. Brigita Vasiļevska
atzīst, ka kopumā jāizbūvē 1,5 km
garš ceļš. Viņasprāt tas veicinātu
arī tūrismu: “Egļukalns varētu tikt
izmantots arī vasarā. Varbūt tur
varētu kādu rodeļu trasi izbūvēt
vai vēl kaut ko izdomāt. Tad varētu
cilvēki atpūsties pie ezera un
aizbraukt uz Egļukalnu".
Tehniskais
projekts
ceļa
būvniecībai jau izstrādāts, tā
realizācijai nepieciešami vismaz
300 tūkstoši eiro.
“Redzēsim, kādas būs finansiālās
iespējas novadam, bet cerības jau
nekur nezūd, cerības kādreiz arī
piepildās,” teic Sventes pagasta
pārvaldniece.
Teksts, foto: Inese Minova

PAZIŅOJUMS

TIKŠANĀS AR
IEDZĪVOTĀJIEM
PAR ATKRITUMU
PĀRSTRĀDES IECERI
NAUJENES PAGASTĀ
Sakarā ar sabiedrības interesi
par paredzētās darbības ieceri
“Plastmasas atkritumu, nolietotu
riepu un citu gumijas atkritumu
pārstrāde” pēc tās ierosinātāja
SIA “INNOTEH” iniciatīvas
sabiedrība tiek atkārtoti aicināta
uz tikšanos š.g. 5. augustā
plkst. 15.00 klātienē Naujenes
pamatskolas zālē, Stacijas ielā
8, Naujenē, Naujenes pagastā,
Augšdaugavas novadā.
Paredzētās darbības iespējamās
norises
vieta:
nekustamais
īpašums “Mežāre 2” (kadastrs
Nr. 44740040151), c. Pritikina,
Naujenes pagasts, Augšdaugavas
novads, LV-5462. Ar dokumentiem
par paredzēto darbību var
iepazīties SIA “INNOTEH”
tīmekļa vietnē www.innoteh.eu.
Sanāksmē SIA “INNOTEH”
speciālisti atbildēs uz jautājumiem
un informēs par iecerēto ražošanu
ar pirolīzes metodi:
- atkritumu
pārstrādes
tehnoloģijas
metodes
pasaules praksē;
- pirolīzes tehnoloģijas būtība;
- atkritumu pārstrādes ar
dažādām metodēm rezultātu
salīdzinājums;
- kādus
rezultātus
šajā

jomā
sasniedzis
SIA
“INNOTEH”;
- kādus
materiālus
var
pārstrādāt
ar
pirolīzes
metodi un ko var iegūt;
- priekšlikumi, kā sabiedrība
var piedalīties ražošanas
procesa
nekaitīguma
kontrolē
tehnoloģiju
ieviešanas procesā un vēlākā
ražošanas procesā.
Sākotnējā
sabiedriskās
apspriešanas sanāksme tika
organizēta neklātienes formā no
2022. gada 1. līdz 20. aprīlim,
ar tiešsaistes sanāksmi 12. aprīlī
GoogleMeet platformā (pieejas
saite tika publicēta mājaslapā
www.innoteh.eu
12.
aprīlī
plkst.9.30). Informācija par
paredzētās darbības sākotnējo
sabiedrisko apspriešanu tika
publicētā paredzētās darbības
ierosinātāja SIA “INNOTEH”
tīmekļa vietnē www.innoteh.
eu,
Augšdaugavas
novada
pašvaldības
tīmekļa
vietnē
w w w. a u g š d a u g ava s n ova d s. l v
un bezmaksas informatīvajā
izdevumā „Augšdaugavas Novada
Vēstis” 2022. gada 31. marta
numurā. Pēc sākotnējās sabiedriskās
apspriešanas ierosinātājs SIA
“INNOTEH” 22.04.2022. ir
iesniedzis Vides pārraudzības
valsts birojam iesniegumu ietekmes
uz vidi novērtējuma programmas
saņemšanai.

AUGŠDAUGAVAS
NOVADA
TERITORIJĀ UN
DAUGAVPILĪ NOTIKS
ZEMESSARDZES
MĀCĪBAS
No 29. līdz 31. jūlijam
Daugavpilī un Augšdaugavas
novadā norisināsies Zemessardzes
34. kājnieku bataljona militārās
mācības, kuru laikā tiks pārbaudīta
karavīru, rezerves karavīru un
zemessargu spēja veikt uzdevumus
hibrīdkara
un
konvencionālā
apdraudējuma gadījumā.
Zemessardzes 34. kājnieku
bataljona mācības norisināsies
iepriekš saskaņotās vietās Līksnas
un Maļinovas pagastā, kā arī
Daugavpilī.
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. Kopš šī gada 24.
februāra ap 270 Latvijas pilsoņu ir
kļuvuši par zemessargu kandidātiem
Zemessardzes 3. Latgales brigādes
bataljonos.
Lai
pievienotos
Zemessardzes 3. Latgales brigādei,
zvaniet uz 1811, spiediet ciparu “3”
vai rakstiet esizemessargs@mil.lv.
Lai pievienotos Zemessardzes 34.
kājnieku bataljonam, kas dislocēts
Daugavpilī, – zvaniet 29289806!

Zemessardzes 34. Daugavpils
bataljons dibināts 1991. gadā.
2004.
gada
1.
septembrī,
apvienojot
Ādažu
Mobilo
strēlnieku mācību centra Artilērijas
divizionu un Zemessardzes 34.
kājnieku bataljonu, tika izveidots
Zemessardzes
34.
Artilērijas
bataljons, kas ir Artilērijas diviziona
pēctecis un artilēristu tradīciju
turpinātājs. 2018. gadā bataljons
atguva kādreizējo nosaukumu
Zemessardzes
34.
kājnieku
bataljons. Bataljona komandieris ir
majors Anatolijs Derjugins.
Iedzīvotāju ievērībai!
Militāro mācību laikā Daugavpilī
un
Augšdaugavas
novadā
pārvietosies
militārā
tehnika,
karavīri un zemessargi ar strēlnieku
ieročiem. Uzdevumu izpildes laikā
tiks lietota mācību munīcija un
kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada
troksni, bet neapdraud cilvēku
veselību un dzīvību, tomēr, ja
tāda tiek atrasta, to nedrīkst
aiztikt. Militāro mācību laikā tiks
ievērotas ugunsdrošības un dabas

aizsardzības prasības. Izmantotās
teritorijas pēc militārajām mācībām
tiks sakoptas.
Aicinām
iedzīvotājus
nesatraukties un ar sapratni
izturēties
pret
iespējamajiem
satiksmes kustības īslaicīgiem
apgrūtinājumiem, kas var rasties
sakarā ar militārās tehnikas
pārvietošanos
pa
autoceļiem
vai īslaicīgu kontrolpunktu un
pārvietojamo šķēršļu izvietošanu.
Šie šķēršļi nepiesārņo vidi un
nebojā infrastruktūru.
Papildu
informācija
par
minētajām
aktivitātēm
Augšdaugavas
novadā
un
Daugavpilī pieejama, sazinoties pa
tālruni 26658364.

Fotogrāfija no Zemessardzes
34. kājnieku bataljona arhīva.
Autors – Imants Suveizda.
Informāciju sagatavojusi
Zemessardzes 34. kājnieku
bataljona
Civilmilitārās sadarbības nodaļas
speciāliste
Kaprāle Ligita Mežaraupe

AUGŠDAUGAVAS novada vēstis
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TUVU DABAI
GAN DARBĀ,
GAN DZĪVĒ
Kalkūnes pagasta “Piegozēs”
Augšdaugavas novada Dabas
resursu nodaļas vadītāja Jolanta
Bāra saimnieko jau daudzus gadus.
Šeit viņai ir reģistrēta saimniecība
ar ganāmpulku un novietni. Tiek
audzētas vistas un pīles, truši, kazas.
Kā stāsta pati Jolanta, kaut gan
viņa ir dzimusi Rīgā, bet bērnības
sapnis bija dzīvot laukos. Vecāki
bija nopirkuši sev lauku māju tuvu
pie Aizkraukles, bet tomēr gribējās
kaut ko savu.
Dzīves ceļi noved Kalkūnē
Viņa sāka meklēt darba iespējas
mazajā pilsētā vai arī tādā vietā,
kas būtu tuvu laukiem. “Pēc darba
sākšanas Daugavpils Universitātē,
sāku dzīvot kopmītnēs Sporta
ielā (Daugavpilī), bet vēlāk radās
iespēja iekārtoties DU īpašumā
esošajā privātmājā Randenes pusē,
kur tika nodzīvoti desmit gadi.”
Vēlāk tika sākts meklēt kādu “īstu”
lauku māju, kas aizņēma veselus trīs
gadus, tika noskatīti visi iespējamie
varianti, kas tomēr nederēja. Galu
galā tika atrasta vieta Kalkūnes
pagasta “Piegozēs”, netālu no
vasarnīcu kooperatīviem. Pašai
mājai ir vairāk nekā simts gadu,
un sākumā tā izskatījās ļoti bēdīgi,
atzīst J. Bāra. Likās, ka ēka ir jājauc
nost, bet baļķi zem novecojušā
ruberoīda izrādījās labā stāvoklī.
Arī vieta šķita atbilstoša, lai justies
kā laukos, tomēr patiesībā esot
pavisam netālu no pilsētas.
Pēc Daugavpils Universitātes,
kādu laiku tika nostrādāts domes
struktūrā “TAKA”, gads bija
pavadīts strādājot mājās, un
veidojot
tūrisma
mājaslapu
privātprojektā, līdz 2018. gadā tika
uzsākts darbs toreizējā Daugavpils
novada Dabas resursu nodaļā. Pēc
izglītības J. Bāra ir biologs (iegūts
maģistra grāds bioloģijā, kā arī
vides pārvaldībā).
Zoodārzs savām vajadzībām
Ka jau tika minēts “Piegozēs”
audzē gan vistas un pīles, gan
trušus un kazas. No pīlēm resnākā
un lielākā ir Baškīrijas šķirnes pīle,
ir arī Khaki Campbell šķirnes pīles
un Indijas skrējējpīles. Kopumā
putnu skaits ir ap 30, no tiem 8
pīles un 4 pīļu tēvi, trīs gaiļi, bet
pārējās dažādu šķirņu vistas, kas
tiek audzētas pašpatēriņam.
Truši tiek audzēti būrīšos, kas
atrodas gan ārpusē, gan nelielā
šķūnītī. Ārpusē komfortabli jūtas
tēviņi, bet mātītes un mazie trusēni
mīt iekšpusē. “Kad truši piedzimst,
tie sēž “ligzdiņā” akli un pliki.
Trušu mātīte ligzdu veido no savām
spalvām, ko izplēš no vēdera, un
siena. Piedzimstot, mātīte trusēnus
ietin ligzdā, kur viņi atrodas ap 2 - 3
nedēļām, šajā laikā viņiem atveras
actiņas un izaug kažociņš. Svarīgi
trušu mammu šajā laikā iespējami
mazāk traucēt, netrokšņot, nepētīt
un nebāzt rokas ligzdā – trusene
stresā var pamest vai pat apēst
bērnus. Vajag arī parūpēties, lai
vienmēr pieejams svaigs ūdens,”

stāsta J. Bāra. Atveroties acīm, trusīši
sāk aktīvi interesēties par apkārtējo
pasauli. “Daudziem liekas, ka trušu
bizness ir viegls un “pūkains”, bet
īstenībā tas tā nav. Truši var slimot,
ļoti jāpieskata ēdienkarte.” Jolanta
skaidro, ka dzīvnieciņi kaut arī
parasti nekož, tomēr bieži mēdz
aizstāvēties, sitot ar pakaļkājām, kas
arī tika nodemonstrēts, pārvietojot
vienu no pieaugušajiem trušiem.
“Tā kā trusis dabā vienmēr ir
medījums, tam ir instinktīvas bailes
tikt saķertam un paceltam, lai cik
pieradināts pie rokām un draudzīgs
tas būtu. Interesanti, ka mazuļi vēl

tik ļoti nebaidās, bet vecāki truši
gandrīz vienmēr spārdās. Agrāk
centos tos pieradināt pie ņemšanas
uz rokām, bet sapratu, ka pret
instinktu nevar cīnīties, un tagad
ņemu pieaugušo trusi rokās tikai
tad, ja tas nepieciešams – vajag
izņemt no būra, nogriezt nagus,
iedot zāles”.
Arī atrast un nopirkt konkrētas
šķirnes trušus vaislai var būt ļoti
sarežģīti. Latvijā tie ir sastopami
izstādēs vai māju saimniecībās.
Dažas šķirnes saimniece audzē
pati – tie ir Tīringas, Ronas, kā
arī Kalifornijas šķirnes truši, bet

citi ir jaukteņi. Trušiem ir samērā
īss “aprites periods”, līdz ar ko
pandēmijas periodā Latvijā sāka
pietrūkt “svaigu asiņu” vaislinieku
nomaiņai, jo cilvēki nepaguva tos
ievest no Polijas, Vācijas, Čehijas,
Slovākijas u.c. valstu tirgiem.
Dižciltīgos trušus var atpazīt
pēc speciāliem numuriem ausīs,
viņiem ir izcelsmes apliecinājuma
dokumenti,
kas
kalpo
kā
apliecinājums šķirnei. Kā skaidro
saimniece, gaļas fermās audzētajiem
trušiem dzimst desmit vai vairāk
bērni, bet viņas audzētajām
šķirnēm piedzimst nedaudz mazāk,
no sešiem līdz astoņiem maziem
trusīšiem. “Trušiem piemīt arī
raksturs, atkarīgs gan no šķirnes,
gan personības. Kalifornijas trušu
māte Amēlija ir ļoti jauka, ar labu
raksturu, tāda pati ir viņas meita
Tinkerbella. Tās var paglaudīt un
apmīļot, Amēlija pati stiepj purniņu
un aizver acis, lai pakasu pie ausīm.
Bet ir arī nejaukie truši, piemēram
Japānas šķirnes trusene Vellata, kas
kož un nelaiž pie rokām.” Iepretim
populārajam mītam, trušus nedrīkst
turēt aiz ausīm, kas sagādā sāpes,
jo ausis ir ļoti jutīgas, bet labāk
tos ņemt aiz spranda, vienlaikus
paķerot aiz dibena. Galvenā trušu
barība ir siens un ūdens, ko dod
divas reizes dienā. Katrā ēdienreizē
saimniece dod arī ko gardāku – vai
nu kombinēto barību, graudus,
dārzeņus, augļus vai zāli un
lapainus zariņus. Saimniecībā ir arī
divi kazlēni – Zeltīte un Saulīte,
kas vēl ir mazas, bet tiks turētas
pienam. Tās dienā ērti jūtas voljērā
un no lietus slēpjas būdā, kas
agrāk kalpoja par māju sunim, bet
nakšņot dodas šķūnītī.
Jāizmanto viss, kas ir pieejams
Piemājas dārzā kartupeļus audzē
pēc permakultūras principiem.
Permakultūras audzēšana nozīmē
izmantot visu, kas ir pieejams
apkārt. Šajā gadījumā kartupeļu
audzēšanā talkā nāk siens, kuru
klāj uz zemes aptuveni 30 cm biezā
kārtā. Kartupelis aug nedaudz
lēnāk, bet toties praktiski nav
nezāļu, kā arī nav jāravē, turklāt tiek
rasts pielietojums liekajam sienam,
kas kalpo kā mēslojums augiem.
Līdzīgi tiek audzēti arī gurķi un
ķirbji.
Darbs pašvaldībā
Kā atzīst Dabas resursu nodaļas
vadītāja, Augšdaugavas novadā
aktīvs darbs notiek pie publiskiem
ūdeņiem – zivju projekti, iespējas
rekreācijai, apsaimniekošana, jo
lielākā daļa ezeru un vairākas
upes pieder pašvaldībai, tādēļ
tās ir pašvaldības rūpes. Vasarā
lielākās galvassāpes sagādā latvāņi:
“Pret latvāņiem cīnāmies jau trešo
gadu, bet vairāk tas līdzinās cīņai
ar vējdzirnavām, jo lielākajā daļā
zemju ir sasējušās sēklas, kas vismaz
nākamos desmit gadus var dīgt no
jauna. Liela daļa zemju ar latvāņiem
ir privātīpašumi, kurus īpašnieki
nepieskata.” Tika uzsākts darbs
arī pie atkritumu un piesārņojuma
problēmas atrisināšanas. Ļoti
veiksmīgi tiek piesaistīti Zivju
fonda līdzekļi zivju projektiem

■

- katru gadu novada ezeros tiek
laisti zivju mazuļi, pirms tam
veicot ezeru izpēti, ik gadu pieciem
– sešiem ezeriem izstrādājot
Zivsaimnieciskās
ekspluatācijas
noteikumus, kas palīdz izprast
ezera stāvokli un apsaimniekošanas
metodes. Dabas aizsargājamajās
teritorijās tiek attīstīta dažāda
veida infrastruktūra, kas piesaista
arvien vairāk tūristu. Pašvaldība
piedalījās liela “LIFE Nature”
projekta pieteikuma iesniegšanā,
kurā iesaistīta gan LLU, gan
Igaunijas un Lietuvas zinātniskās
institūcijas, gan NVO. Tas ir
vērsts uz apputeksnētāju jeb bišu
aizsardzību. Tiktu veidotas savvaļas
teritorijas, kurās zied daudz savvaļas
ziedu un koku, kas ir draudzīgi
bitēm. Diemžēl projekts neizgāja
ar pirmo piegājienu dažādu iemeslu
dēļ – eksperti to vērtēja kā “pārāk
zinātnisku”, bet ne viss ir zaudēts,
un tas tiks iesniegts vēlreiz, teic
Dabas resursu nodaļas vadītāja.
Šādām pļavām tiek piedāvātas
teritorijas pie Dinaburgas pils takas,
Ambeļos pie Ambeļu Skreines,
Bebrenē, Locikos un citviet, kur
varētu ierīkot arī taciņas pastaigām.
Tāpat tiek gatavots Vides fonda
projekts pašvaldībai piederošo
pļavu apsaimniekošanai, ar kura
palīdzību īpaši aizsargājamajās
teritorijās tiks veikta kopšana.
“Mēs esam daudzveidīgs novads.
Izceļamies ar īpaši aizsargājamajām
dabas teritorijām, aizsargājamiem
ainavu apvidiem, kur jāsadzīvo
dabai un cilvēkam. Augšdaugavas
novads ir ļoti bagāts ar ūdeņiem,
arī tādiem, kas ir aizsargājamie,
piemēram ļoti tīrs ūdens ir Riču
un Sventes ezerā, kur mīt daudzas
zivju un kukaiņu sugas,” rezumē
J. Bāra. Viņa arī atzīmē Daugavas
upi, kas neskarta šķērso mūsu
novadu, un dabas parku “Daugavas
loki”, kas ir iekļauts UNESCO
pasaules dabas mantojuma Latvijas
sarakstā. Mūsu novadā ir gan
aizsargājamās pļavas, gan meži
un ūdeņi, kas veido “mozaīku no
dažādiem biotopiem”. Lepojamies
ar lauksaimniekiem, bioloģiskajām
saimniecībām, biteniekiem.
Jāattīsta vietējās kopienas
Ar
saimniecībā
esošiem
dzīvniekiem
Jolanta
piedalās
dažādos gadatirgos un pasākumos
(tuvākais
notiks
30.
jūlijā
Daugavpilī, “Gostūs Latgolā”),
nozīmīgu vietu atklāšanā, piemēram
nesen atklātajā vecticībnieku sētā
“Upāni” Naujenes pagastā, kur
tika izrādīti truši un pīles. Mājas
kafejnīcu dienās “Augustplatz”
atpūtas vietā Kalkūnos J. Bāra
piedalās jau trešo gadu, kas pēc viņas
vārdiem ir lieliska iespēja attīstīties
jauniem tūrisma uzņēmumiem.
Arī vietējiem cilvēkiem tas ir kaut
kas jauns, kas palīdz attīstīt vietējo
kopienu, iepazīties un interesanti
pavadīt laiku, turklāt tūristi šogad
bija ieradušies pat no tādām
eksotiskajām zemēm kā Turcija.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš
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GUNTA SOME:
“BŪT PAR BIŠKOPI
IR AICINĀJUMS”
Višķu pagasta “Līdumos”
saimnieko Gunta Some ar kuplo
ģimeni. Viņa strādā par ierēdni
valsts institūcijā, bet brīvajā
no darba laikā nodarbojas
ar
biškopību.
Ražoti
tiek
dažnedažādi produkti – gan
pats medus, gan bišu maize,
ziedputekšņi, propoliss, u.c. No
2014. gada Gunta ir Latvijas
Biškopības biedrības Daugavpils
nodaļas vadītāja.
Saimniece stāsta, ka z/s
“Līdumi” tika reģistrēta jau
pirms 30 gadiem, tad, kad ģimene
pārvācās dzīvot uz Guntas vīra
Daiņa vecvecāku mājām. Sākumā
te atradās saimniecība ar govīm,
cūkām, vistām, trušiem, aitām,
bet vasarās tika pļauts siens, bija
arī bišu stropi. Bites viņa atminas
vēl no bērnības, kad galvā tika
likta cepure ar aizsargsietu,
kombinezons un motociklistu
biezie cimdi, lai kopā ar tēvu un
vectēvu meklētu bišumāti.
Kādreiz Gunta bija mācījusies
puķkopību un agronomiju, bet
vēlāk tika izietas apmācības, jo
sākumā apjomīgu zināšanu par
biškopību nebija. “Lai cilvēks
varētu pilnvērtīgi sevi materiāli
nodrošināt ar bišu saimniecību,
nepieciešams turēt ap 100 bišu
saimēm. Ja ģimenē ir divi cilvēki,
tad jau 200, un tā tālāk. Bet mums
ir tikai 25 bišu saimes,” teic
saimniece. Produkcija tiek tirgota
pārsvarā tirdziņos, piemēram
Daugavpilī Rīgas ielas tirdziņā,
novada dienās, kas bija visus
iepriekšējos gadus. Produkciju
pārdod arī vietējās produkcijas
veikaliņā netālu no Špoģiem.
Par dažādiem sasniegumiem
Guntai ir piešķirti daudzi
apbalvojumi. Viens ir par 1. vietu
Latvijas Biškopības biedrības
rīkoto
ikgadējo
konkursu
nominācijā
“Veiksmīgākā
biškopības produkta etiķete.”

■

AUGŠDAUGAVAS novada vēstis

Uz etiķetes zilā krāsa simbolizē
Latgali, kā zilo ezeru zemi, pļava un
pārējie dabas elementi reprezentē
dzimto
novadu.
“Novada
iecienītākais
medus
2020”
balva par 3. vietu tika saņemta
“Novada Garšas” konkursā, bet
2021. gadā saimniece tika jau pie
2. vietas. Saņemta balva arī par
inovatīviem medus maisījumiem,
kas ir pašas Guntas inovācija,
ko apstiprina iegūtais patents.
Maisījumos
tiek
izmantotas
dažādas medū šķīdinātās tējzāles.
Tās ir piparmētras, kumelīte,
mārsils,
pelašķis,
asinszāle,
vīgrieze. Burciņā medus izskatās
tieši tāds pats, bet no tējzālēm
klāt nāk attiecīgā garša un smarža,
un attiecīgās veselīgās īpašības.
Augus saimniece vāc apkārtējos
laukos, pati arī tos pārstrādā. Ir vēl
neskaitāmi apbalvojumi “Medus
un ķiploku svētkos”, Daugavpils
novada dienās, u.c.
2021. gada izskaņā Gunta Some,
kā Latvijas Biškopības biedrības
Daugavpils nodaļas vadītāja, bija
ieradusies Augšdaugavas novada
pašvaldības domes centrālajā
administrācijā, lai dāvātu medu
novada sociālajiem darbiniekiem,
kuriem pandēmijas gads bijis
grūts. 2020. gadā līdzīgas dāvanas
saņēma novada audžuģimenes un
daudzbērnu ģimenes.
Piemājas
teritorijā
Somu
ģimenei šogad paradījās kāds
jaunums. Viesiem tiek piedāvāts
bišu namiņš, kurā ir iespēja gulēt
uz bišu gultām. “2013. gadā
mēs, vairāki biškopji no Latvijas,
aizbraucām uz Apimondia Starptautisko biškopju kongresu,
kurš notika Kijivā. Tieši tur,
pirmo reizi tika saskatīts jauns
produkts, kas pie mums vēl nav
bijis – gulēšana uz stropiem.” Kā
skaidro Gunta, vibrācijas, kas nāk
no bitēm pozitīvi iedarbojas uz
cilvēku. Ap bišu kamolu veidojas
īpašs biolauks, kas mijiedarbojas
ar cilvēka, kurš atrodas ļoti tuvu
bitēm, biolauku. Tiek normalizēts
asinsspiediens, paliek labāks arī

psihoneiroloģiskais
stāvoklis,
imunitāte, ir iespēja atpūsties,
relaksēties,
harmonizēt
sevi
caur bišu rāmo dzīves kārtību.
Gulēšana stropu namiņos ir
iesakāma gandrīz visiem, bet,
protams, tas nav brīnumlīdzeklis

pret tādām sērgām kā alkoholisms.
Ir zināms gadījums par latviešu
ģimeni, kas dzīvoja ārzemēs, kur
mazai meitiņai pēc kompleksās
potes bija apstājusies augšana,
bet gulēšana uz stropiem ir
palīdzējusi. Šādās procedūrās

pagasta Tautas nama folkloras kopa
„Neicgalīši”, Naujenes kultūras
centra folkloras kopa „Rūžeņa”
un Augšdaugavas novada Kultūras
centra „Vārpa” folkloras kopa

„Dyrbyni”.
Mūsu novada kolektīvi 8.
un 9. jūlijā piedalījās dažādās
norisēs Vērmaņdārzā, Latvijas
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā

un Popes muižas parka un estrādes
teritorijā.
Fotogalerija no kolektīvu
dalībnieku/vadītāju un Egitas
Terēzes Jonānes privātajiem
arhīviem.

stropa siltuma un bioenerģētikas
ietekmē
mazinās
muguras,
jostas un kakla daļu iekaisumi,
kā arī, līdzīgi kā inhalācijas, tiek
ieelpots dziedinošais stropa gaiss.
Namiņš tapis pašu rokām – to
uzbūvēja Guntas vīrs: “Tas ir viņa
sirdsdarbs,” teic Gunta. Dainis ir
fizikas un inženierzinību skolotājs,
nodarbojas ar kokapstrādi, pats ir
izveidojis arī bišu stropus.
Piemājas teritorijā atrodas
neliels dārzs, saglabājies ir arī
augļu dārzs. Saimniecībā tiek
turētas vistas, bet pagalmā
dzīvojas trīs sunīši. Guntai
ir divas meitas un dēls, divas
mazmeitas. Meitas ir tās, kuras
palīdz ar produkcijas reklamēšanu
soctīklos un ar etiķetes tapšanu,
arī dēls palīdz saimniecībā.
Informācija par z/s “Līdumi”
produkciju ir atrodama “Novada
Garšas” katalogā, kā arī sociālajā
tīklā Facebook (Latgolys Zīdu
Mads), vai arī uzņēmēju padomes
mājas lapā (uznemigie.lv).
3. maijā notika Latvijas
Republikas
Neatkarības
deklarācijas atjaunošanas dienai
veltīta svinīga pieņemšana pie
Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja Arvīda
Kucina. Šajā dienā pašvaldība
vēlējās pateikties tiem novada
iedzīvotājiem, kuri ar savu darbu
un sirdi veido Augšdaugavas
novada
gaišo
starojumu.
Atzinības un pateicības raksti tika
pasniegti sešās nozarēs: Medicīna,
Izglītība, Lauku attīstība un
uzņēmējdarbība,
Pašvaldība,
Kultūra un Sabiedrības līdzdalība.
Augšdaugavas
novada
pašvaldības Atzinības rakstu
saņēma
Gunta
Some par
nozīmīgu ieguldījumu biškopības
nozares attīstībā, Augšdaugavas
novada popularizēšanu un aktīvu
darbību sabiedrības labā.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

KULTŪRA

IZSKANĒJA
FOLKLORAS
FESTIVĀLS
„BALTICA”
Šī gada starptautiskā folkloras
festivāla „Baltica” tēma bija „Spēle”
un moto „Nāc ar mani spēlēties”,
tāpēc
līdzās
tradicionālajiem
koncertiem,
dančiem,
meistarklasēm notika folkloras
kopu SAspēles, PRIEKŠspēles,
DUBULTspēles, vīru spēles, zolītes
spēlētāju sacensības un daudzas
citas aizraujošas norises.
Augšdaugavas novadu festivālā
pārstāvēja Vaboles pagasta kultūras
nama etnogrāfiskais ansamblis
„Vabaļis”, Višķu pagasta Kultūras
centra Dubnas folkloras kopa
„Atzola”,
Kalupes
pagasta
folkloras kopa „Kolupka”,Nīcgales

Vairāk informācijas festivāla
mājaslapā www.festivalbaltica.com.
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BEBRENES
DZIRNAVĀS VARĒS
BAUDĪT KINO MĀKSLU
Bebrenes dzirnavās nu ikvienam
ir iespēja pavadīt darba nedēļas
nogali, baudot kādu labu kinofilmu.
Bebrenes
pagasta
kultūras
un tūrisma organizatore Līga
Pauļuka stāsta, ka jau ilgāku laiku
bijusi doma piedāvāt vietējiem
iedzīvotājiem ko jaunu, lai ikdienu
padarītu interesantāku.
Sadarbībā
ar
biedrību
“Kinopunkts” ir plānots organizēt
Bebrenes dzirnavās kinoseansus,
piedāvājot skatītājiem pašmāju
kinofilmas – gan jaunākās, gan
aizgājušo gadu labākos kino darbus.
Pirmais kinoseanss notika 15. jūlijā,

piedāvājot noskatīties filmu visai
ģimenei “Ugunssirds”.
Plānots, ka filmu vakari varētu
notikt piektdienās, kad cilvēki jau

atgriezušies no darba un paguvuši
pabeigt apdarīt arī ikdienas darbus,
lai var atvilkt elpu pēc darba nedēļas.
“Iespējams, aicināsim skatītājus

ņemt līdzi salokāmus krēslus, jo
šeit ir tikai soli, uz kuriem ilgāku
laiku taisnu muguru būs grūtāk
nosēdēt,” saka Līga.
Dzirnavās ir pietiekoši vietas
lielākam skatītāju pulkam, par
to nācies pārliecināties jau
iepriekš, rīkojot dzejas dienu un
improvizācijas teātra pasākumus.
“Kino kultūra kā tāda mūsdienās
ir pazudusi. Varbūt pilsētās vēl ir
kinoteātri, bet laukos to nav jau
ļoti sen. Iešana katru nedēļu uz
kino vairs nav tradīcija ka agrāk.”
Aptaujājot vietējos iedzīvotājus,
saņemts apstiprinājums, ka ideju
ir vērts īstenot. Svarīgi esot
piedomāt pie repertuāra, ar ko
piesaistīt skatītājus, jo mūsdienās
visi pieraduši pavadīt laiku mājās
pie televizora vai datora ekrāniem.

Līga Pauļuka domā, ka skatītājus
varētu uzrunāt ar jauno režisoru
filmām, kas vēl nav tik populāri
un kuru darbus vairums pat
nezina, piemēram, Daces Pūces
filmas. “Tās ir ļoti interesantas
filmas, kurās pieaicināti aktieri
no svešam zemēm, piemēram,
Indijas. Tas ir kas citādāks. Mūsu
pagasta facebook lapā izvietosim
treileri, lai iedzīvotāji zinātu, uz
ko viņi nāk, centīsimies maksimāli
reklamēt. Tās varētu būt arī
iemīļotas latviešu filmas vai kaut
kas piemērots šodienas situācijai,”
saka Līga Pauļuks un aicina ikvienu
izmantot iespēju kopā ar draugiem,
kaimiņiem vai tuviniekiem baudīt
kino, kamēr nav ieviesti vēl kādi
kopā būšanas ierobežojumi.

Teksts, foto: Inese Minova

UZŅĒMĒJDARBĪBA

BEBRENES PAGASTA
“DZEGUZĪTĒS”
DARBOJAS
SERUMNĪCA
Bebrenes pagastā ir atdzīvojušās
senas lauku mājas, ko pērn savā
īpašumā iegādājās kurzemniece
Agnese Irbe. Saimniece laipni
uzņem ciemiņus un aicina uz
savu darba telpu, ko sauc par
serumnīcu. Jau paverot istabas
durvis, mūs ieskauj spēcīgs ēterisko
eļļu aromāts, bet senatnīgā mājas
aura uzvējo patīkamu miera sajūtu.
Tieši šeit top sieviešu iecienīts
kosmētikas līdzeklis – serums.
Tas ir Agneses lolojums, kas kļūst
arvien atpazīstamāks ar zīmolu
“Dzīvie”.
Dzīvie serumi
Ventspilniece Agnese ir studējusi
psiholoģiju gan Latvijā, gan arī Vācijā,
taču šajā jomā nekad nav strādājusi.
Pirmā pieredze uzņēmējdarbībā bija
bērnu rotaļu mājiņu ražošana no
kartona. Savu biznesu “Annahouse”
Agnese pārdeva un pievērsās
industriālajai kosmētikai, izveidojot
uzņēmumu INEX Cosmetics un
ražojot homeopātisko kosmētiku.
Nu jau piecus gadus Agnese
darbojas kosmētikas nozarē, taču
pēdējos divu gadus pievērsusies tieši
serumiem, kas ir unikāls roku darbs.
Par šo ideju viņa pateicīga saviem
bērniem Annai un Rihardam, kuri
iedrošināja mammu izmēģināt ražot
serumus.
“Tā eksperimentu ceļā mēs
nonācām līdz šo serumu formai.
Uztaisījām vēl vienu formu - gēla
serumu, kas ir viendabīgs, nav
divslāņains,” stāsta Agnese un
skaidro, ka savas radītās receptūras
saskaņo ar profesionālu ķīmiķi un
kosmētikas tehnologu, lai saņemtu
novērtējumu un sakārtotu visu
nepieciešamo
dokumentāciju
produkta laišanai apgrozībā.
Viņas serumnīcā top dažādu
augu serumi, kas aizstāj krēmu.
To pamatā ir dabiska alvejas sula,
augu eļļas, izvilkumi, ārstniecības
augu ekstrakti, vitamīni un augu
ēteri. Tie nesatur krāsvielas un
mākslīgus aromātus, serumiem

netiek pievienots ūdens un tie
netiek karsējot apstrādāti. Tieši
tāpēc produkts ieguvis nosaukumu
“Dzīvie”.
“Mēs nonācām līdz tādai
filozofijai, ka jābūt maksimāli tuvāk
dabai, kur var mierpilni, harmoniski
gatavot serumus. Protams, tiem
ir īss dzīvības termiņš, tikai divi
mēneši. Parasti kosmētikai ir divi
gadi. Serumi netiek konservēti pārāk
spēcīgi, tikai nedaudz, un nesatur
ūdeni, te ir tikai aktīvās vielas. Tas ir
svaigs, dzīvs, dabīgs produkts, gluži
kā salāti ādai.”
Izejvielas Agnese iepērk gan
Latvijā, gan pasūta no Francijas un
Vācijas. Pati pagaidām pagatavo tikai
alvejas gēlu no dabīgās alvejas sulas.
Sadarbojas ar dizaina un mārketinga
speciālistiem. Liels atbalsts ir pašas
ģimene.
“Es pārdodu sajūtas”
Serumu veidošana viņai esot
īsta meditācija. To parasti viņa

veic vienatnē, ieslēdzot fonā klusu
mūziku un iededzot sveces. Agnese
uzskata, ka gatavot serumus
nedrīkst steigā, tam jābūt pilnīgi
mierpilnam procesam. Viņasprāt
roku darbs ir īpašs, nāk caur sirdi,
ieliekot produktā labas domas, ko
klienti patiesi sajūt.
Agneses klāstā ir 25 serumi.
Tos var iegādāties veikalos Rīgā un
Ventspilī, bet lielākoties Agnese tos
izsūta klientiem caur pakomātu.
Ir iespēja tikt pie sava individuāla
seruma, kas tiek pagatavots no
klienta izvēlētām sastāvdaļām,
izrunājot savas vēlmes ar Agnesi.
Katru sestdienu un svētdienu
Agnese
rīko
meistarklases,
piedāvājot ikvienam izgatavot sev
īpašo serumu.
Serumnīcas mājaslapā dzivie.lv
ikvienam ir iespēja izmantot unikālu
seruma
konstruktoru,
proti,
izvēlēties tieši sev patīkamas
sastāvdaļas, no kurām Agnese

izveido
serumu.
Ja
kādas
sastāvdaļas kopā nesader, Agnese
par to informē klientu, lai rezultāts
būtu tiešām patīkams.
Agnese ir piedomājusi arī pie
savas produkcijas iesaiņojuma.
Serumi pie klienta nonāk, iesaiņoti
kastītē zīdpapīrā, bet klāt pielikts
serumā izmantotā auga apraksts,
vizītkarte un Agneses novēlējums.
Noskaņu rada neliela kaltētu
augu buntīte, kas iesmaržināta ar
palmrožu eļļu. Jau atverot kastīti,
klientu apvij patīkams aromāts.
“Es jau nepārdodu serumus vai
kosmētiku, es pārdodu vai dodu no
sevis prieku, sevis lutināšanu, sevis
mīlestību. Un vēl visi ēteri un augi,
kas tajā piedalās, manā izpratnē ir
kaut kas īpašs. Un man liekas, ka
manas meitenes to tā uztver un
sajūt.”
Pēc dzīves lielpilsētās Agnese
laukos jūtas ļoti labi, arī serumu
gatavošanas
process
esot
harmoniskāks, jo nekas netraucē.
Galvenais esot darīt to, kas pašam
patīk. Lai arī pasaules un Latvijas
tirgū kosmētikas klāsts ir ļoti liels,
tas nav iemesls atteikties no sava
sapņa, uzskata Agnese: “Ja sirdij
liekas, tad to vajag darīt, tad jādara,
jo katram ir savs pircējs, sava niša,
savs klients, kuram vajag tieši to, ko
tu radījis.”
Agnese pieļauj, ka drīzumā
varētu paralēli tapt jauns zīmols, lai
ražotu līdzīgu produktu industriāli
un varētu iziet pasaules tirgū. Lai
to īstenotu, būs nepieciešamas
papildus darba rokas, tāpēc
Agnese labprāt apmācītu jaunus
serumniekus.
Māja ar pievienoto vērtību
Uzsākot ražot serumus, Agnese
sapratusi, ka vēlas to darīt pēc
iespējas tālāk no pilsētu burzmas
un trokšņa, tāpēc sāka meklēt lauku
mājas Sēlijā kādā klusākā vietā.
Tā viņu ceļš aizveda uz Bebrenes
pagastu, kas laipni uzņēmis jauno
uzņēmīgo
sievieti.
“Bebrenes
pagasta vadītāja Benita ir atsaucīga
un ieinteresēta, lai šeit kaut kas
notiek un attīstās, lai ienāk jaunas
vēsmas un jauns bizness, palīdzēja
atrast mums vietu, kur būt un
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palikt. Tā mēs nonācām šeit,” stāsta
Agnese.
Lauku mājas “Dzeguzītes”
izrādījās ar senu un bagātu vēsturi.
Gan šo māju, gan Ilzes kultūras
namu un pienotavu savulaik
uzcēlis vietējais zemkopis Pēteris
Muižnieks, kurš te saimniekoja
ar sievu Elvīru. Tā bijusi
spēcīga strādīga dzimta. Agnese
stāsta, ka tā pat bijusi viena no
paraugsaimniecībām, kuru apskatīt
braucis valsts prezidents Kārlis
Ulmanis. Te esot rīkotas šķirnes
lopu izstādes. Pats saimnieks bijis
liels estēts, to var manīt jau pašas
mājas arhitektūrā, kur piedomāts
par detaļām. Piemēram, ēku rotā
tornīši un ovālas formas logi, kas
pirms simts gadiem nebija tik viegli
izgatavojami. Mājā ir istaba ar sešiem
stūriem, kas arī esot retums.
“Pētera sieva bija rīdziniece,
ļoti mākslinieciska un dabai tuva.
Ļoti skaists un harmonisks pāris,”
secina Agnese, rādot senlaicīgas
fotogrāfijas, kurās iemūžināti māju
pirmie saimnieki. Arī vēlākos gados
mājā kūsāja dzīvība. Pēdējā īpašniece
bija kultūras nama vadītāja, kura
“Dzeguzītēs” pulcinājusi ļaudis uz
dažādiem kultūras pasākumiem.
Taču beidzamos desmit gadus
māja stāvēja tukša. Agnese vēlas te
visu atjaunot un radīt jaunu kultūras
telpu, kur cilvēkiem braukt ne tikai
taisīt serumus, bet arī atpūsties,
klausīties koncertus, skatīt izstādes.
Viņa iecerējusi restaurēt veco
akmens stalli, kur nākotnē varētu
tapt kultūras telpa.
“Dzeguzītes” ir māja ar
pievienoto vērtību, te valda laba aura.
Visapkārt plešas bioloģiskās pļavas,
kur Agnese atrod daudzveidīgus
ārstniecības augus, kas nonāk tējā
un produkcijas iesaiņojumā. Agnese
iekopusi arī dārzu, kur briest ražena
dārzeņu raža un aug ārstniecības
augi.
Savu dinamisko dzīvesveidu
Agnese aizstājusi ar mierpilnu dzīvi
laukos, kur bauda dabas klātbūtni,
uzņem viesus un rada savu
produkciju.
Teksts, foto: Inese Minova
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Daļa ķiploku tiek notirgota svaigā
veidā, bet pārējos saimnieki paši
pārstrādā turpat saimniecībā.
“Ķiploki ir īsts latviešu garšaugs,
bez kura virtuvē neiztikt. Arī mums
ar Jāni garšo. To var likt jebkur –
pie sāļajiem un saldajiem ēdieniem,
pat pievienot saldējumam,” stāsta
saimniece. Audzēt un tirgot
ķiplokus nebija tik interesanti,
tāpēc arī sākuši eksperimentēt ar

pārstrādi. Pirmie viņu produkciju
nobaudīja radi, draugi un kolēģi,
bet tagad to pazīst arī plašāks
gardēžu pulks.
“Man
patīk
izaicinājumi,
vienmēr parakstos uz trakām
lietām,” teic Inese un atklāj, ka
ideju un plānu esot ļoti daudz,
vienīgi diena esot par īsu, lai visu
īstenotu. Bebrenes centrā saimnieki
noīrējuši ražošanas telpas, ko plāno
izremontēt un izveidot pārstrādes
cehu.
Abi ar vīru “uz viena viļņa”
Jāteic, ka tieši ķiploki palīdzējuši
Inesei un Jānim atrast vienam otru.
“Esmu rīdziniece, dzimusi
Kundziņsalā. Bet nu jau septiņus
gadus dzīvoju Bebrenē,” saka
Inese un atklāj, ka saikne ar šo pusi
visticamāk nav nejaušība, jo viņas
vecmamma ir sēliete no Jēkabpils.
Ineses dzīve līdz šim noritējusi
lielākoties Jelgavā, kur darbs
pedagoģijā viņu saista joprojām.
Bijusi gan bērnudārza auklīte,
gan audzinātāja, gan metodiķe un
visbeidzot - vadītāja. Kad valstī
sākās privatizācijas laiks, Jelgava
bijusi pirmā pilsēta, kur parādījās
privātie bērnudārzi. “Mēs bijām
pirmie Latvijā, kas privatizēja
bērnudārzu. Kā pedagogs ielēcu
tumsā, nezinot, kas un kā būs.
Tagad daudz ko darītu citādāk, bet
dzīve domāta, lai uzsistu punus,”
saka Inese. Nesen apritēja 20
gadi, kopš Inese izveidoja privāto
bērnudārzu “Pūčuks”, pašlaik
to apmeklē 125 audzēkņi un
rindā gaidā ļoti daudz bērnu, jo
pieprasījums esot arī uz privātajiem
bērnudārziem. “Protams, vajadzību
ir daudz, jo bērnudārzs ir celts
1966. gadā. Taču nevaram tās cenas
uzcelt kosmiski, esam lētāki nekā
citi, lojālāki pret vecākiem.” Pa
šiem gadiem piedzīvotas daudzas
izglītības reformas, kuras lielākoties
neko neesot devušas. Pedagogi
esot pārguruši no neskaitāmam
atskaitēm, kuras būtībā paliek
plauktos tā vietā, lai vairāk darbotos
ar bērniem.
Nostrādājusi
38
gadus
pedagoģijā, Inese jutās izdegusi
darbā un vēlējās krasas pārmaiņas
dzīvē. Viņu vilināja dzīve laukos,
kur cerēja atpūsties no darba
un civilizācijas. Iepazīšanās ar
bebrenieti Jāni bijusi liktenīga, jo

abus vienoja ne vien jūtas, bet arī
kopīgs sapnis audzēt ķiplokus.
“Esam ar viņu uz viena viļņa,”
jautri teic Inese. Bebrenes pagastā
laimējies iegādāties vecas lauku
mājas, kas bija ieaugušas zālē,
krūmos un pamatīgi nolaistas.
Pirmās
saimnieki
sakopa
saimniecības ēkas, bet pamazām
ķeras klāt dzīvojamās
mājas
atjaunošanai.
Jāņa sirdslieta ir dīķis, kurā
ielaistas karpas, līņi, stores, sami
un karūsas. Kūtī un aplokā
ganās paprāvs vistu pulks, kam
piepulcējušās arī zīda vistas un
tītari. Izmēģinājuši audzēt arī cūkas,
taču atteikušies, jo roka neceļas ilgi
loloto mājlopu pārvērst par cepeti.
Pagalmā pamazām krājas arī
dažādas senlietas, kas kalpo kā
interjera priekšmeti. Tos meklēt un
krāt ir Ineses sirdslieta.
Lai varētu rakstīt projektus un
saimniekot laukos, Inese papildus
apgūst dažādas lauksaimniecības
zināšanas, apmeklē kursus. Tagad
viņa nožēlo, ka skolā nav mācījusies
ķīmiju, kas tagad lieti noderētu
saimniecībā.
“Atbraucu uz laukiem atpūsties,
bet nu nav man miera. Esmu
kā dinamīts, nevaru mierīgi
nosēdēt,” smejas Inese. Viņa
pagūst apvienot darbu Jelgavā un
savā saimniecībā, un tieši Bebrenē
spēj restartēties un atgūt zaudēto
enerģiju, ne velti saimniecību sauc
par “Spēkavotiem”. Šurp ciemos
tiek mīļi gaidīti kolēģi, draugi, dēls,
meita un pieci mazbērni. “Kad
atbrauc mazbērni un vēl atnāk
kaimiņu bērni, man te ir Jelgavas
“Pūčuka” filiāle,” jautri teic Inese.
Īpašos svētku brīžos un pasākumos
Inese velk mugurā iegādāto
Zemgales tautastērpu, kas jo īpaši
ļauj sajust savas senču saknes un
sajusties kā īstai latvju saimniecei.
***
Šogad 4. maijā Augšdaugavas
novada pašvaldība pasniedza
Pateicības
rakstu
piemājas
saimniecības
“Spēkavoti”
īpašniecei Inesei Krasmanei par
uzņēmību saimniecības attīstībā un
inovatīvu pieeju ķiploku audzēšanā
un pārstrādē.
Teksts, foto: Inese Minova

saimnieks mežsaimniecībā, Gada
mājražotājs, Gada amatnieks, Gada
pakalpojumu sniedzējs (tehnikas
remonta darbnīcas), Gada tirgotājs,
Ģimeniskās vides saimniecība,

Gada bioloģiskā saimniecība,
Videi draudzīgs uzņēmums un
Gada populārākais uzņēmums –
iedzīvotāju simpātija.
Konkursā
dalību
ņem
uzņēmumi, biedrības, to filiāles
un struktūrvienības kā arī fiziskās
personas, kuras veic saimniecisko
darbību Augšdaugavas novada
teritorijā.
Konkursā
liegts
piedalīties Augšdaugavas novadā
reģistrētiem
uzņēmumiem,
kas saimniecisko darbību veic
ārpus novada teritorijas, kā arī
uzņēmumiem, kuru kapitāldaļu
turētājs ir pašvaldība.
Konkursa pieteikumu vērtēšana
noris divās kārtās un to veic
konkursa vērtēšanas komisija. Ir
noslēgusies konkursa 1. vērtēšanas

kārta, kurā tika izvērtēta pieteikto
konkursa dalībnieku atbilstība
konkursa nolikumam. Šobrīd noris
konkursa 2. vērtēšanas kārta, kurā
vērtēšanas komisija veic konkursa
pretendentu uzņēmumu vērtēšanu
klātienē.
Jau augustā novada ļaudis tiks
aicināti balsot pašvaldības mājas
lapā un Facebook kontā, lai
noteiktu uzvarētāju nominācijā
“Gada populārākais uzņēmums
– iedzīvotāju simpātija”.
Augšdaugavas
novada
pašvaldības konkursa “Saimnieks
2022” rezultāti par uzvarētājiem
visās nominācijās tiks paziņoti
svinīgā noslēguma pasākumā
rudenī.

“SPĒKAVOTU”
ĶIPLOKI IEKARO
GARDĒŽU SIRDIS
Bebrenes pagasta piemājas
saimniecībā “Spēkavoti” lielā laukā
briest un pieņemas spēkā jaunā
ķiploku raža. Ķiploku ziedkopas
savijušās gluži kā matu sprogas,
bet tiklīdz tās iztaisnosies, būs
laiks ķerties pie novākšanas,
stāsta saimniece Inese Krasmane.
Nedaudz vēlāk tie dosies “tautiņās”,
kā arī pārtaps gardos čipsos, pulverī
un pat konfektēs. Pērn Latvijas
pārtikas produktu garšas konkursā
“Novada garša” saimnieku ražotā
“Spēkavota ķiplociņu” produkcija
ieguvusi sudraba godalgu.
Diena par īsu
Ķiploki
saimniecībā
tiek
audzēti un realizēti jau teju piecus
gadus, bet pirms dažiem gadiem
saimnieki Inese un Jānis uzsākuši
arī to pārstrādi, izgatavojot ķiploku
čipsus un pulveri, kas ir iecienīta
piedeva dažādiem ēdieniem. Šogad
uzsākta sadarbība ar Jelgavas
uzņēmumu “Karameļu darbnīca”,
kas ražo ķiploku un dzērveņu
konfektes, izmantojot “Spēkavotu”
pagatavoto ķiploku pulveri. No
ķiploku ziedkopām Inese gatavo
pesto.
Viņu saimniecībā divu hektāru
platībā aug dažādu šķirņu ziemas
ķiploki - Ļubaša, Prometejs un
Latvijas klons. Ķiploku audzēšana
prasot daudz roku darba. Tā kā
ķīmiskie līdzekļi netiek izmantoti,
nezāles aug griezdamās un tās
ir pašiem jāravē. Diemžēl atrast
darbaspēku neesot iespējams, tāpēc
lielākais darba smagums gulst uz
Jāņa pleciem. Talkā nāk tehnika,
ko saimnieks iegādājies par ES
projekta līdzekļiem.
Lai iegūtu labu ražu, svarīga
esot gan augsne, gan kopšana.
Stādīšanas vieta jāmaina ik pēc
trim gadiem, ķiplokus stāda
laukā, kur nupat novākti mieži,
jo šie graudaugi ir labs priekšaugs
ķiplokiem, saka Inese. Mēslošanai
saimnieki izmanto kūtsmēslus
no kaimiņa saimniecības. Ķiploki
jāravē un jācer uz labvēlīgu laiku,
jo kaitē gan pārmērīgs sausums,
gan lietavas. Šopavasar ķiploki
cietuši no spēcīgajām lietavām,
tāpēc saimnieki ķērušies klāt zemes

■

AUGŠDAUGAVAS novada vēstis

meliorācijai.
Inese atzīst, ka ķiploku sezona
tā īsti nekad nebeidzas. Jūlija beigās
vai augusta sākumā sākas ražas
novākšana. Laksti tiek nopļauti,
bet saknes izraktas ar traktoru gluži
kā kartupeļi. Tad sākas ķiploku
žāvēšana, šiem mērķiem uzbūvēta
milzīga siltumnīca. Rudenī neliela
daļa ķiploku tiek sadalīta daivās un
atgriežas uz lauka nākamajai ražai.

KONKURSS "SAIMNIEKS 2022"

NORISINĀS KONKURSS
“SAIMNIEKS 2022”
Augšdaugavas novadā šogad
norisinās konkurss “Saimnieks
2022” ar mērķi apzināt un godināt
Augšdaugavas novada uzņēmumus,
kuri aktīvi darbojas savā nozarē,
rada pievienoto vērtību, ražo
unikālus produktus un piedāvā
pakalpojumus,
ievieš
jaunas
tehnoloģijas, īsteno videi draudzīgu
ilgtspējīgu
saimniekošanu,
ir
ieguvuši
atpazīstamību
pašmāju un starptautiskajā tirgū,
tādējādi
popularizējot
labas
uzņēmējdarbības prakses piemērus
un stiprinot lokālpatriotismu un
piederības sajūtu Augšdaugavas
novadam.

Jau pavasarī sabiedrība tika
aicināta izvirzīt kandidātus dažādās
konkursa nominācijās: Gada jaunais
uzņēmējs; Ģimenei un bērniem
draudzīgākais uzņēmums, Gada
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Konkursa "Saimnieks 2022" nominācijas“Gada populārākais uzņēmums – iedzīvotāju simpātija” PRTENDENTI
SIA “Bebra Serviss”, Bebrenes pagasts

Uzņēmums nodrošina uztura bagātinātājus un
farmaceitiskos produktus Bebrenes un Ilūkstes iedzīvotājiem,
kā arī barību, medikamentus un zoopreces klientiem
visā Latvijā caur interneta veikalu www.baribas.lv. SIA
Bebra Serviss dibināts 1993. gadā Bebrenē. Uzņēmums
šobrīd piedāvā daudzveidīgu produkciju lauksaimniecības
dzīvniekiem un mājas mīluļiem un nodrošina darbu 16
darbiniekiem.

Alpaku audzētava “Alpaku Sala”, SIA “Altiplano”,
Bebrenes pagasts

Uzņēmums nodarbojas ar alpaku audzēšanu, 100% alpaku
vilnas dzijas ražošanu, kā arī alpaku aprūpes aprīkojuma
izgatavošanu. Alpaku Salas saimnieki Ineta un Helmuts
Zībārti aktīvi darbojas arī tūrisma jomā. Alpaku Salā vienmēr
ir alpaku gadalaiks, atpūta dabas skaņās, alpaku vilnas dzija
un adījumi, un mazo alpacēnu rotaļas. Savukārt, “Dzīparu“
mājā viss interesantais par alpaku vilnas diega tapšanu.

Zemnieku saimniecība “VETIŅI”,
Demenes pagasts

SIA “ILTA” kafejnīca “Saules pakavs”,
Ilūkstes pilsēta

Uzņēmums dibināts 2018. gadā un piedāvā individuālu
viesu un grupu ēdināšanu ikdienā un svētkos, maltīti līdzi
ņemšanai (pusdienas, kā arī svētku galdam), izbraukuma
galdu klāšanu, semināru, korporatīvo pasākumu ēdināšanu
un apkalpošanu, banketus kafejnīcā (līdz 70 pers.), furšetus.
Kafejnīcu iecienījuši gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi.

Autoservisa īpašnieks Jevģēnijs Kizilovs,
Kalupes pagasts

Jevģēnijs Kizilovs ir autoservisa īpašnieks, kurš veic dažāda
veida transportlīdzekļu remontu, kas sevī ietver plaša spektra
veicamos darbus - riepu montāžu, ritošās daļas remontu,
dzinēju remontu un dažādus citus darbus, kas saistīti ar
transportlīdzekļiem. Jevģēnijs ikdienā ir zinošs, radošs,
izpalīdzīgs, atsaucīgs saimnieks, pie kura var vērsties pēc
idejām un palīdzības, vienmēr ir gatavs uzklausīt un palīdzēt
-īpaši, ja tas ietver viņa darbības sfēru - transportlīdzekļu
remontu.

Zemnieku saimniecība “Griezes”,
Medumu pagasts

Zemnieku saimniecība piedāvā pircējiem dažādus pārtikas
produktus, konditorejas izstrādājumus: bulciņas, belašus,
čeburekus, picas, pīrādziņus. Šī produkcija ir ļoti iecienīta ne
tikai Medumu pagastā, bet arī Lietuvā. Produkcija vienmēr ir
karsta, svaiga un ļoti garšīga un priecē pircējus gan ar kvalitāti,
gan pievilcīgajām cenām.

SIA “EcoBends”, Naujenes pagasts

Uzņēmums savu atpazīstamību gūst piedāvājot atpūtu
kempingā Daugavas lokos. Šeit var baudīt klusumu un dabas
klātbūtni vai atpūsties aktīvi, izmantojot iespēju saņemt visus
pakalpojumus vienuviet -laivu, plostu, SUP dēļus, elektriskos
velosipēdus, pirtis, kublus, naktsmītnes, ēdināšanu un
pārgājienus. Šogad savu ceļu pa gleznaino upi uzsācis kuģītis
“Dinaburga”, kurš paver skatu uz krāšņāko un apskates
objektiem bagātāko Daugavas posmu.

Viesu māja “Mežmalas”, Līksnas pagasts
SIA “Laflora”, Nīcgales pagasts

Z/S "VETIŅI" īpašnieks Andrejs Elksniņš, sertificēts
veterinārārsts 2020. gadā realizēja LEADER projektu
«MOBILĀ VETERINĀRĀ KLĪNIKA-LABORATORIJA».
Uzņēmums sniedz plašu pakalpojumu klāstu lauksaimniecības
dzīvnieku sektorā visa Latvijas teritorijā. Aktuālās ķirurģiskās
manipulācijas, terapija un neatkarīgas konsultācijas ir z/s
"VETIŅI" pieprasītākie pakalpojumi Augšdaugavas novadā
un ārpus tās. Šobrīd uzņēmumā apkalpošanā ir aptuveni 3500
slaucamās govis un zīdītājgovis.

Viesu māja “Mežmalas” ir sakopta vieta, kas atrodas skaistā
meža ieskautā vietā, kur viesus sagaida laipna saimniece.
Viesu nama apmeklētājiem tiek piedāvāts relaksēties kublā,
melnajā pirtī, saunā, ir piedāvātas naktsmītnes, garšīgi ēdieni,
ir ērta piebraukšana.

Nīcgales purva kūdras ieguves atradni uzņēmums
“Laflora” apsaimnieko jau vairāk nekā 20 gadus, bet 2017.
gadā kūdras ieguves platība tika paplašināta, sasniedzot 308
ha. Tādējādi tuvākajos 2-3 gados kūdras ieguves apjoms
Nīcgales purva atradnē dubultosies un būs aptuveni 200
tūkst. m³ kūdras gadā, kā arī tiek plānota kūdras pārstrādes
produktu ražošana Nīcgalē. “Laflora” darbinieku skaits
Nīcgales purvā sasniedz 62 nodarbinātos, kuri, galvenokārt,
ir mūsu novada iedzīvotāji.
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KONKURSS "SAIMNIEKS 2022"

Konkursa "Saimnieks 2022" nominācijas “Gada populārākais uzņēmums – iedzīvotāju simpātija” PRTENDENTI
SIA “BORN”, atpūtas komplekss “Lielbornes
muiža”, Salienas pagasts

VIESNĪCA & RESTORĀNS / PARKS & SVINĪBAS /
KEMPINGS & PĀRGĀJIENI
Latgales un Eiropas kulinārā mantojuma centra biedrs.
Lielbornes muiža ir populāra un plaši apmeklēta.
Uzņēmums piedāvā aktivitātes bērniem un pieaugušajiem,
dabas taku, viesnīcas pakalpojumus un banketa zāli.
Uzņēmums ir radījis darba vietas vietējiem iedzīvotājiem un
iesaista darbā skolēnus vasaras nodarbinātības programmas
ietvaros.

Zemnieku saimniecība “Gaiša”,
Skrudalienas pagasts

Jaunsventes muiža, Sventes pagasts

Zemnieku saimniecība piedāvā viesu uzņemšanu,
izmitināšanu, pirts pakalpojumu sniegšanu, telpu iznomāšanu
dažādu ģimenes svinību rīkošanai. Tiek sniegti kokzāģētavas
pakalpojumi, veikti nelieli tehnikas remonta, metināšanas,
virpošanas darbi, kas ir ļoti nepieciešami un populāri lauku
iedzīvotāju vidū. Tāpat tiek uzturēts arī liellopu ganāmpulks.

2005. gadā Jaunsventes muižas ēka atguva savu pirmreizējo
izskatu – restaurētajā ēkā tika atvērta viesnīca un restorāns
“Sventes muiža”, kur apmeklētājiem piedāvā labiekārtotus 10
divvietīgus un 2 lukss numurus, restorānu un iespēju sarīkot
banketus, telpas semināriem un konferencēm, krievu pirti,
turku pirti un saunu, kā arī apmeklēt kara tehnikas muzeju.
Uzņēmums nodrošina darbavietas pagasta iedzīvotājiem un
sniedz atbalstu pagasta organizētajos pasākumos.

SIA “EKA paipalas”, Sventes pagasts
Zemnieku saimniecības „Kļavas”,
Vaboles pagasts

SIA “Firma Antaris”
dabas kūrorts “Silene Resort & Spa”,
Skrudalienas pagasts

Uzņēmums
piedāvā
viesmīlības,
izklaides,
skaistumkopšanas un veselības centra pakalpojumus dabas
kūrorta apmeklētājiem, dažādu ģimenes svinību rīkošanu,
Latvijā jau populāro pasākumu “Baltais Vakars Silenē”, kā
arī citu populāru pasākumu, svētku un svētdienu branču
rīkošanu. Bērniem tiek nodrošinātas izklaides: “Lūšu taka”,
lidojums virs ezera, rotaļu laukums, dzīvnieku stūrītis, dažāda
inventāra nomas iespējas, brauciens ar pontona laivu un
katamarāniem.
Uzņēmums jau vairākus gadus sniedz iespēju pašvaldības
bērniem piedalīties vasaras nodarbinātības pasākumā un ir
lielākais darba devējs pagasta iedzīvotājiem.

Plašāka informācija 19. lpp. ►►►

Uzņēmums uzsāka darbību 2014. gadā uzbūvējot paipalu
uzturēšanas kompleksu, kurā
paipalu skaits var sasniegt līdz 70 000 putnu. Uzņēmuma
jauda ir 1 650 000 paipalu olu mēnesī.
Uzņēmums ražo ne tikai paipalu olas, bet arī piedāvā
marinētas paipalu olas, sautētu un svaigu paipalu gaļu.
Uzņēmums nodrošina darbavietas pagasta ļaudīm un atbalsta
pagasta organizētos pasākumus gan ar savu produkciju, gan
sponsordarbību.

Zemnieku saimniecība “Kļavas” pastāvīgi nodrošina
skolēnus ar kvalitatīviem āboliem, piedaloties programmā
“Skolas auglis”. Līdztekus lauksaimnieciskajai ražošanai,
saimnieks Varis Vilcāns ir arī atradis papildnozari –
amatniecību, kurā darbojas un attīstīta savus un savas ģimenes
talantus, iesaistot sievu Agru un abus bērnus Martu un Mārci.
Tiek darinātas gan praktiskas, gan dekoratīvas lietas no koka
un metāla u.c. Varis arī rīko meistardarbnīcas un aktīvi
piedalās tirdziņos gan mūsu novadā, gan kaimiņu novados.
Varis sadarbojas ar Skrindu dzimtas muzeju, piedaloties
tūrisma maršrutā „Pie seno amatu meistariem”, kura laikā
ir iespēja atbraukt uz viņa darbnīcu apskatīt kokapstrādes
darbu tapšanas procesu, pamāca citus un ļauj ievingrināt roku
šaušanā ar kādu no pagatavotajiem lokiem vai arbaletiem.
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JAUNATNE

PROJEKTA “KOPĀ”
IETVAROS TIKA
AIZVADĪTĀS ČETRU
DIENU APMĀCĪBAS
“KOPĀ GARŠĪGĀK”

2022. gada jūnijā Kalkūnes
jauniešu centra jaunieši uzsāka
realizēt
Eiropas
Solidaritātes
korpusa projektu “Kopā”. Projekta
galvenais mērķis ir izmantojot
neformālās izglītības metodes
saliedēt Medumu, Sventes un
Kalkūnes pagastu jauniešus vienā
jauniešu kopienā, starp visiem
veicināt
sadarbību,
sniedzot
jauniešiem līdzvērtīgas iespējas,
attīstīt sevi un pilnveidot savas
prasmes, kā arī kopā mācīties
un apgūt jaunas prasmes, kas
kopsummā palīdzēs izveidot labu
un stipru sadarbību jauniešu starpā.
No 18. līdz 21. jūlijam Raiņa
mājā Berķenelē noritēja projekta
“Kopā” pirmā aktivitāte –
apmācības
“Kopā
garšīgāk”,
kuras ietvaros pulcējās 27 jaunieši
vecumā no 13 līdz 22 gadiem, no
Kalkūnes, Medumu un Sventes
pagasta. Apmācību galvenais
mērķis ir izmantojot neformālās
izglītības metodes uzsākt saliedēt
un sadraudzēt Medumu, Sventes un
Kalkūnes pagastu jauniešus, sniegt
dažāda veida zināšanas, attīstīt
jaunas prasmes, kreatīvu domāšanu,
rezultātā veidojot sapratni starp
visiem jauniešiem un spējīgu
līdzdarboties komandu. Apmācību
laikā ikvienam dalībniekam bija
iespēja neformālā veidā pilnveidot

JAUNIEŠU SPĒKA UN
SPORTA DIENAS
Pateicoties
Augšdaugavas
novada domes finansējumam,
jauniešu iniciatīvu konkursa
“Attīsti sevi” ietvaros, Demenes
un Laucesas pagasta jaunatne
jūnijā organizēja projektu Vasaras brīva laika aktivitātes
jauniešiem ”Spēka un sporta
dienas”.
Projekts norisinājās no 13. līdz
30. jūnijam. Tā galvenais mērķis:
rosināt jauniešus domāt par
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu,
kā arī apzināties labas fiziskās
formas ikdienas dzīvē, stiprināt
jauniešu uzņēmību, realizējot
neformālās mācīšanas aktivitātes,
kas pilnveidos viņu personību
un vispusīgu attīstību, veicinās
jauniešu piederīguma sajūtu,
tādējādi popularizējot aktīvu
dzīvesveidu un radot labvēlīgus
apstākļus jauniešu līdzdalībai
sociālajos
un
organizācijas
procesos.
No 13. līdz 26. jūnijam jaunieši
izveidoja savu komandu, kuru
starpā sadalīja uzdevumus un
pienākumus projekta īstenošanai.
Organizēja aptauju, lai uzzinātu
jauniešu viedokli par lietderīgu
laika pavadīšanu, sportu, veselību

savas kompetences, gūt jaunas
zināšanas un informāciju par
dažādām
tēmām,
piemēram,
ekoloģiju, komunikāciju, mākslu,
sportu skarošiem jautājumiem.
Apmācību programmā tika
iekļautas dažāda veida aktivitātes,
mijiedarbības, kuru mērķis bija
parādīt jauniešiem, cik svarīgi
ir komunicēt ar vienaudžiem,
jāsadarbojas, jāveido komanda,
jāpapildina vienam otru, lai
sasniegtu kādu rezultātu, līdz ar to
organizatoriem bija svarīgi runāt
par komandu veidošanu, sadarbību
un līdzdalību, jo, lai saliedētu trīs
pagastu jauniešus, jārīkojas kopā,
vienoti, vienā komandā.
Sākumā
jaunieši
tika
iepazīstināti viens ar otru, kā arī
ar projekta “KOPĀ” ietvaros
citām ieplānotajām aktivitātēm.
Četru dienu laikā jauniešiem tika
piedāvātas dažādas aktivitātes,
kurās visi komunicēja viens ar
otru,
sadarbojas
komandās,
meklēja kompromisus, mēģināja
iepazīt viens otru labāk no citas
puses, izteikt savu viedokli, ideju,
ja vajadzēja, tad atrast labāko
problēmas atrisinājumu, kurš
apmierināja vairākus dalībniekus.
Katrā apmācību dienā liela
uzmanība tika veltīta dažām
noteiktām tēmām, problēmām,
piemēram, “zaļās domāšanas”
aktivitāšu laikā jauniešiem tika
novadīta
izglītojoša
lekcija
par atkritumu šķirošanu, to
nepieciešamību, pēc kuras sekoja
neformālā zināšanu pārbaude
par doto tēmu. Īpaši jauniešiem
patika un palika atmiņā aktivitāte,
kuras laikā bija jāizdomā atkritumu
trauku dizains un pašiem tie bija
jāizdekorē. Atkritumu tvertnes
un tālāku darbu.
Laucesas un Demenes pagasta
jaunieši savā starpā vienojas par
projekta realizācijas posmiem
un sadarbībā ar sporta skolotāju
mācījās vadīt un organizēt
sporta salidojuma pasākumu
visiem Augšdaugavas novada
jauniešiem. Izdomāja sporta
spēles, saliedēšanas spēles, jautrās
stafetēs. Sagatavoja noformējumu
pasākumam.
Mācījās
risināt
finansiālus jautājumus.
27. jūnijs - Sporta diena
Demenes
pagasta
sporta
laukumā
norisinājās
fizisko
aktivitāšu diena. Mūsu pasākumā
piedalījās vairāk nekā 50 jaunieši
no
Naujenes,
Biķernieku,
Višķu,
Ambeļu,
Maļinovas,
Dubnas, Skrudalienas, Salienas,
Tabores, Laucesas un Demenes
pagastiem. Jaunieši sadaloties
komandās, pievarēja dažādus
aktivitātes posmus (basketbols;
futbols; atmiņas spēle; salki; 1, 2,
3; teniss), kas ne vien pārbaudīja
viņu veiklību, prasmi strādāt
komandā, bet arī saliedēja un
radīja smaidu.
Noslēgumā
visi
jaunieši
saņēma
pateicības
rakstus
un dāvanas, pasākumā nebija
zaudētāju, jo uzvarēja draudzība,
labs noskaņojums un prieks par

tiks izvietotas Kalkūnes jauniešu
centrā.
Apmācību laikā visiem tika
piedāvātas arī aktivitātes, kuras
jaunieši ikdienā dara reti vai nebija
vispār ar tām saskarušies, piemēram,
zupas pagatavošana uz ugunskura,
jogas nodarbība, projekta “KOPĀ”
logotipa
izveide,
atkritumu
šķirošanas trauku apgleznošana,
telšu uzstādīšana un nākšņošana
tajās, īsfilmu izveide, orientēšanās
spēle. Priekšpēdējās dienas vakarā
pulcējāmies pie ugunskura, lai
neformālajā atmosfērā apspriestu
jauniešu idejas, domas par visu,
kas ar viņiem notika apmācībās,
problēmas, ar kurām sanāca
saskarties visu aktivitāšu laikā.
Apmācības “Kopā Garšīgāk”
deva rezultātus, jo daudziem
jauniešiem sanāca savstarpēji
sadraudzēties,
izpausties
gan
emocionāli, gan fiziski, gan radoši,
apliecinot to, ka visi mēs esam
dažādi, katram ir savas intereses,
problēmas, bet līdzdarbojoties visi

paveikto!
28. jūnijs - Piedzīvojumu diena
Mūsu jaunieši pavadīja laiku
piedzīvojumu parkā ”Tarzāns”.
Tas ir aktīvās atpūtas un sporta
komplekss, kur pieejamas plašas

apvienojamies, meklējam problēmu
atrisinājumus, to, kas ar laiku ļaus
izveidot stipru jauniešu kopienu.
Aktivitāšu virkne ļāva uzzināt un
atklāt to, cik jaunieši ir dažādi,
radoši, talantīgi, ieinteresēti kādā
jomā.
Projekta
“KOPĀ”
organizatoriskā
grupa
izsaka
pateicību Eiropas Solidaritātes
korpusa
programmai,
kuru
Latvijā
administrē
Jaunatnes
starptautisko
programmu
aģentūra, Augšdaugavas novada
domei par projekta realizēšanas
līdzfinansēšanu,
Raiņa
mājas
Berķenelē darbiniekiem, Kalkūnes
pagasta pārvaldei, un Sventes
muižai par atbalstu, organizējot
jauniešu
apmācības
“Kopā
garšīgāk”.
Kalkūnes
jauniešu
centra
jaunatnes lietu speciālisti Natālija
Polovaja un Andrejs Rucko, kuri
koordinē
projektu “KOPĀ”,
atgādina, ka priekšā jauniešus
sagaida vēl daudz citu interesantu

izklaides un sportošanas iespējas.
Komplekss sastāv no 11 trasēm
un vairāk kā 140 dažādiem kokos
izvietotiem šķēršļiem, kas atrodas
līdz pat 20 metrus virs zemes.
Demenes un Laucesas jauniešiem

■

un izglītojošo aktivitāšu, piemēram,
pārgājienu cikls "Zaļā ekspedīcija",
kas sastāv no trīs pārgājieniem
Sventes, Kalkūnes un Medumu
pagastos, interesantā un izzinošā
kvesta spēle "Prāta slazds". Tiks
organizētas trīs tikšanās ar Eiropas
brīvprātīgajiem aktivitātē "Es
un Eiropa", kas ļaus jauniešiem
iepazīt brīvprātīgos no dažādām
Eiropas valstīm un Eiropas
brīvprātīgo darbu. Tiks organizētas
trīs fotografēšanas nodarbības
«Fokuss», kas ļaus jauniešiem apgūt
prasmes darboties ar fotogrāfiju, kā
arī norisināsies neformālās tikšanās
ar internātpamatskolas jauniešiem
"Mūsu kopīgie Ziemassvētki"
un projekta izvērtēšanas gala
apmācības "Pārdomu spārnos".
Visi, kas grib pievienoties mums
un kļūt par projekta dalībniekiem,
tiek aicināti reģistrēties un aizpildīt
ieej.lv/
pieteikuma
anketu:
KOPA_KJC. Sīkāka informācija
par projektu “KOPĀ” ir pieejama
pie Kalkūnes jauniešu centra
Jaunatnes
lietu
speciālistiem:
Natālija
Polovaja
(natalija.
polovaja@augsdaugavasnovads.
lv, +371 27122115) un Andrejs
Rucko
(andrejs.rucko@
augsdaugavasnovads.lv,
+371
28469958).
Projektu “KOPĀ” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus un viedokli, un
ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas
Komisijas vai Nacionālās aģentūras
(Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Teksts, foto: Kalkūnes jauniešu
centra jaunatnes lietu speciālists
Andrejs Rucko

bija iespēja izaicināt savās bailesaugstumā, ātrumā un citās lietās,
kuras liek aizturēt elpu.
29. - 30. jūnijs - Pārgājiena
diena
Pārgājiena
laikā
jaunieši
vizinājās
ar
laivu,
ūdens
motociklu un ūdens velosipēdu.
Kopā ar sporta skolotāju
jauniešiem bija iespēja uzzināt par
uguns iegūšanas metodēm un par
nakšņošanas vietas iekārtošanu.
Šajā dienā katrs jaunietis
uzlaboja gan pašsajūtu, gan
kopējo fizisko stāvokli, piedzīvoja
pozitīvas emocijas izzinot un
baudot dabu, lietderīgi un saturīgi
pavadīja laiku Briģenes ezera
krastā.
Mūsu
aktivitāšu
laikā
jauniešiem tika rādīts piemērs,
ka jau šajā vecumā viņi ir spējīgi
daudz ko izdarīt, pastāvēt pašiem
par sevi, patstāvīgi tikt galā ar
dažādiem izaicinājumiem. Bija
iespēja iegūt daudz jaunu draugu,
izprast savstarpējo cieņu, uzlabot
komunicēšanas prasmi, apgūt
daudzas un dažādas jaunas
zināšanas un prasmes.
Paldies
ikvienam,
kurš
iesaistījās un piedalījās!
Jolanta Morozova,
Jaunatnes lietu speciāliste
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■ PERSONĪBA
VISLABĀKĀ PIEDEVA
ĒDIENAM IR
HUMORS
Vienmēr smaidīgs un sirsnīgs
– tāds ir kalupietis Haralds Saušs,
kuram piemīt īpašs talants aizraut
klātesošos un pārsteigt arī ar kādu
pavārmākslas šedevru. Vērot
pavāra rosīšanos pie katliem ir
aizraujoši, jo darbošanos ar virtuves
piederumiem un produktiem
puisis lieliski apvieno ar kādu
jautru stāstu. Saulgriežu laikā viņš
uz mirkli iegriezās dzimtajā pusē,
lai novadītu meistarklasi pasākuma
apmeklētājiem Vabolē.
Pie plīts kopš bērnības
“Man ļoti patīk atrasties
cilvēkos, kaut ko rādīt, stāstīt,
mācīt, tāpēc aizgāju no restorānu
vides un sāku darboties privātajā
sektorā. Citus pat neinteresē, ko es
gatavošu, saka – atbrauc, izklaidē
mani,” jautri teic puisis, apmaisot
lielā katlā uz ugunskura gardo
zupu meksikāņu gaumē. Pabijis
daudzās pasaules valstīs, Haralds
atzīst, ka nekur nav tik labi kā
mājās un ka vislabākais ēdiens top
tieši vecvecāku mājās, kur savas
pavāra gaitas uzsācis Haralds.
Jau bērnībā puisis labprāt
nācis talkā abām vecmammām
saimniekot pa virtuvi, tādejādi
apgūstot dažādas ēdienu receptes,
kas ir tuvas joprojām. Saistīt dzīvi
ar pavāra profesiju pašam bijis
negaidīts un spontāns lēmums.
Pēc 9. klases absolvēšanas Haralds
bija plānojis turpināt mācības
Daugavpils Valsts ģimnāzijā, taču
visu izmainījis mammas jautājums,
vai viņš nevēlas iet mācīties par
pavāru uz Vecbebriem. “Paraustīju
plecus – kāpēc gan ne? Varbūt
vidusskola īpaši nesaistīja, turklāt
bija iespēja no mājām pazust un
kaut ko ātri iemācīties. Tas bija
30. augusts un jau nākamajā dienā,
1. septembrī, es biju Vecbebros.”
Viņa pavāra gaitas sākās Vecbebru
profesionālajā tehnikumā, bet
turpinājās Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikumā, kur
apguva ēdināšanas pakalpojumu
specialitāti. Tikai mācoties sapratis,
ka šī joma patiesi viņu saista.
Nekļūt par izmirstošu sugu
Studiju laikā guvis pirmo
nopietno darba pieredzi kafejnīcā
“Čili Pizza” Daugavpilī, taču
Haraldu vilināja Rīga un iespēja
gūt pieredzi pie slaveniem
pavāriem, ko viņš jautri nodēvē
par “čiekuriem”. “Ir svarīgi atrast
sev mentoru un mācīties. Nav tā,
ka tu tikai griez gurķi ar nolaistu
galvu, bet jāmeklē cilvēks, no
kā mācīties.” Pirmais Haralda
skolotājs bija šefpavārs Māris
Astičs, bet vislielāko pieredzi
puisis guvis restorānā „Kaļķu
vārti” pie Raimonda Zommera.
“Raimonds ir tas cilvēks, kas
mani izskoloja, iedzina šajā
pavārmākslā, iemācīja garšīgi
gatavot un runāt ar cilvēkiem. Viņš
mani iebīdīja šajā burbulī, viņam
varu pateikties par to, kas šobrīd
esmu un ko es daru.“ Haralds
guvis pieredzi arī kā konsultants

Daugavpilī viesnīcas „Park Hotel
Latgola” restorānā „Plaza”, kur
izstrādāja jaunu ēdienkarti un
ieviesa mūsdienu pavārmākslas
modernismu virtuvē, interjerā un
viesu apkalpošanā.
Haralds ir gatavojis daudziem
Latvijā un ārzemēs populāriem
cilvēkiem, prot pagatavot īstus
šedevrus. Taču kādā brīdī nolēma
aiziet no darba restorānā un meklēt
jaunus izaicinājumus. “Vienmuļš
darbs četrās sienās, nemainīga
ēdienkarte. Rīgā pārsvarā visas
virtuves atrodas pagrabā, tu
neredzi pat saules gaismu. No
darba izej, jau tumšs, trīs stundas
paguli un atkal uz darbu. Tā gadu
no gada. Tā īsti nekur neesi bijis
un neko neesi redzējis, brīvdienu
nav, jo darbs ir smags un sarežģīts.
Tas viss nonācis tiktāl, ka pavāri ir
izmirstoša suga, visi mūs grib un
sola milzīgas naudas, bet mums tā
nauda nav vajadzīga, jo saprotam,
ka tā neatspēko to, ko darām,”
saka puisis. Viņš atradis iespēju
apvienot patīkamo ar lietderīgo vada seminārus pavāriem, dažādas
meistarklases, iesaistās jebkādās
aktivitātēs, kur vien viņu aicina.

Beidzot Haralds atradis savu sapņu
darbu – strādā par pasniedzēju
Ventspils tehnikumā, kur māca
pavāriem ēdienu gatavošanas
tehnoloģiju.
Pandēmija – laiks restartam
Noderīgu pieredzi Haralds
guvis pandēmijas laikā, kad
ēstuves bija ciet, - atradis darbu
kādā ģimenē Liepājā, kur privāti
strādāja par pavāru, gatavojot
maltītes sešiem cilvēkiem. Ģimene
paļāvusies uz Haralda gaumi un
vēlmi eksperimentēt ar dažādu
tautu virtuvi. Taču ne vienmēr tika
pasniegts restorāna ēdiens, dažkārt
labi smeķējis arī tirgū nopirkts
kartupelis ar desiņām.
“Tur nav tas kvantums un
ātrums, viss lēnām, mierīgi, bez
stresa. Tas bija īstais periods, lai
atpūstos un restartētos. Bet līdz
tam es biju radis skriet un ārdīties,
bez miega. Pirmo gadu izbaudīju
un sapratu, ka gribas atpakaļ
burzmā, cilvēkos, to skrējienu,
tāpēc aizgāju prom. Svarīgi ir
pateikt nē un pieņemt pārmaiņas.
Es nebaidos aiziet no turienes,
kur esmu, jo esmu pavārs, kas
vienmēr un visur ir vajadzīgs.”

Pašlaik Haraldam paralēli ir
darbs Norvēģijā kādas viesnīcas
restorānā, kas ļauj labi nopelnīt,
lai Latvijā darītu to, kas paša sirdij
tuvāks.
Vislabākā ir mājas virtuve
Haralds
labprāt
ļaujas
eksperimentiem
virtuvē.
Vislielākais izaicinājums bijis
sagatavot bebru. Meklējis receptes
internetā, rezultātā tapa sautējums,
taču, pagaršojot sīvo bebra gaļu,
secinājis, ka visdrīzāk bebru vairs
negatavos.
Guvis
pieredzi
prestižos
restorānos, Haralds atzīst, ka
vislabākā ir mājas virtuve, kur nav
no svara detaļas un perfektums.
“Es no tā visa atkratījos. Sapratu,
ka ir forši uzcept kartupeļus,
pagatavot garšīgu sēņu mērci un
gardu sulīgu mājas kotleti. Parastie
mājas ēdieni – nav nekā labāka par
tiem.”
Daudzas
ēdienu
receptes
Haralds aizguvis no savām
omītēm. Tēva māte Kalupē
gatavoja cepumus žagariņus un
mekušku jeb ābolu plātsmaizi.
Savukārt mammas māte, kas nāk
no Dobeles, iemācījusi cept speķa
pīrādziņus un gatavot frikadeļu
zupu, ar kuru vecmamma vienmēr
sagaida mazdēlu ciemos.
Ikdienā Haralds sev gatavo
pieticīgas maltītes, laba ir gan
cepta ola, gan desmaize. Ja darbs
līdz vēlam vakaram, iebrauc pēc
kāda burgera vai hotdoga. “Arī
pelmeņi ir labi, jo negribas vairs
gatavot un vēl jo vairāk mazgāt
traukus.”
Atbraucot ciemos pie draugiem
vai tuviniekiem, Haralds neviļus
tiek ievilkts virtuves darbos.
“Nevaru sēdēt un skatīties, kā kāds
mizo sīpolus, iešu klāt un sākšu
kaut ko darīt.” Arī Jāņos visi gaida
no Haralda kādu gardumu, kas
tradicionāli esot vistas gaļas šašliks
ar Āzijas garšvielām – citronzāli,
galangalu, laima lapām un pašmāju
cidonijām.
Haralds
piekrīt
vecajam
teicienam, ka vīrietim mīlestība
iet caur vēderu, jo tas esot kā
atalgojums par smago darbu un
nopelnīto algu, lai uzturētu ģimeni.
Viņaprāt ir ļoti svarīgi, ja mājās
kāds sagaida ar smaidu un gardu
maltīti, lai var pavadīt laiku pie
viena galda ar visu ģimeni. Taču
puisis pajoko, ka ne tikai vīrieti
svarīgi pabarot. “Nekad netiecies
ar izsalkušu sievieti. Ja sieviete nav
paēdusi, labāk neej klāt, nerunā un
neelpo,” smejas Haralds.
Lai izkausētu meitenes sirdi,
Haralds noteikti pagatavotu gardu
desertu krēmu brulē no saldā
krējuma, olām un vaniļas cukura,
glazēts ar cukura karameli. Un vēl
noteikti kūku ar laimes hormoniem
– šokolādi un veseliem lazdu
riekstiem.
Latviešu grubotto
Ceļojot pa pasauli, esot
jāizmēģina dažādu tautu virtuve,
jo tas iedvesmo, taču Haralds
vērtē, ka visgardākie ir pašmāju
produkti un ēdieni. Kurš būtu tas
interesantākais latviešu virtuves

ēdiens, pavārs īsti nevar pateikt, jo
daudzas lietas ir jau sen aizgūtas
un asimilētas šeit. “Tie varētu būt
pelēkie zirņi ar speķi, ko nekur
citviet pasaulē negatavo. Arī zirņu
pikas, ko ārzemnieks varbūt arī
pagaršos, bet tad teiks, lai iedod
viņam kartupeli ar kotleti,” jautri
teic pavārs. Viņam īpaši tuva kopš
bērnības ir bukstiņputra. “Atceros,
ka vecmamma to vārīja cūkām,
bet mēs, bērni, ar karotēm gājām
un ēdām,” smejas Haralds. Viņš
atradis šim ēdienam jaunu variāciju,
proti, novārītas miežu vai pērļu
grūbas pasniedz ar saldo krējumu
un parmezāna sieru. “Sanāk nevis
risotto, bet īsts latviešu grubotto.
Galvenais nepārcensties ar sāli,
jo sāļumu dod siers. Var klāt arī
smalki sagrieztus dārzeņus, sēnes,
bet galvenais ir daudz siera,” stāsta
pavārs.
Meistarklasē Vabolē Haralds
uz ugunskura vārīja leģendāro
meksikāņu zupu “Čili kon
karne”, kas tiek gatavota no
maltas liellopa gaļas, konservētas
kukurūzas un pupiņām, sīpoliem,
ķiplokiem, burkāniem, paprikas
un konservētiem tomātiem savā
sulā. “Kādreiz Vabolē dzīvojis
muižkungs, kam patika dažādi
eksotiski ēdieni, viņam ļoti
garšoja maltas gaļas salikums ar
pupiņām un kukurūzu, tas lasīts
vecos avotos. Šodien ārā ir mitrs,
nedaudz smidzina, tāpēc gribas
kaut ko pikantu, asu, tādu spēcīgu
zupu,” stāsta pavārs. Līdz ar
zupu visi varēja nobaudīt gardus
veģetārus tako ar dārzeņiem un
vietējās saimnieces Annas Rubinas
sieto sieru.
Kas būs nākamās dienas
ēdienkartē,
visdrīzāk
būs
pārsteigums, jo Haralds cenšas
neko īpaši neplānot, paļaujoties
uz notikumu pašplūsmu. “Liktenis
pats visu piespēlē. Tiklīdz sāc uz
pasauli skatīties ar mierīgu prātu,
nestresot, viss nāk pie tevis pats.
Pasaule, visums zina, ko tev vajag,”
saka Haralds Saušs.
Haralda Sauša panākumi
• Zelta medaļa konkursā
"Pavārzellis 2013";
• Ekselences medaļa konkursā
"EuroSkill";
• Ekselences medaļa konkursā
"WorldSkills" (Brazīlija);
• 1. vieta starptautiskā Eiropas
mēroga pavāru konkursā
"Oliver Roelinger Prize";
• Raidījuma „100 recepšu
Latvijas simtgadei” un
dokumentālās filmas
„Mūžīgais piens” dalībnieks;
• Haralda ēdienu receptes
nopublicētas „Siera kluba”
izdotajā grāmatā „Jāņu siers”.

Teksts, foto: Inese Minova
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E-ADRESE

E-ADRESES
LIETOŠANA
JURIDISKĀM
PERSONĀM
BŪS OBLIGĀTA
Oficiālā
elektroniskā
adrese
jeb
e-adrese
no
2023. gada 1. janvāra būs
obligāta visām juridiskajām
personām – uzņēmumiem,
biedrībām,
nodibinājumiem,
arodbiedrībām
un
citiem
reģistros reģistrētiem tiesību
subjektiem Latvijā. E-adrese ir
drošas saziņas pakalpojums –
uzņēmuma digitālā pastkastīte,
kuru
juridiskas
personas
var izveidot divos veidos –
portālā Latvija.lv vai integrējot
risinājumu sava uzņēmuma
dokumentu vadības sistēmā,
atgādina Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
(VARAM) programmas “Dari
digitāli“ ietvaros un aicina
neatlikt e-adreses izveidi uz
pēdējo brīdi.
“Uzņēmēju vidū e-risinājumu
izmantošanas apjoms un intensitāte
aug, taču bieži vien galvenie šķēršļi
to plašākai izmantošanai mēdz
būt vajadzības un e-risinājumu
izmantošanas ieradumu trūkums.
Prieks, ka uzņēmēji arvien biežāk
izrāda interesi jaunās pieejas “digitāli vispirms” iedzīvināšanai,
kas ir mūsdienīga saziņa ar valsts
un pašvaldību iestādēm, veido
mūsdienīgu, ilgtspējīgu darba vidi
un, kas paceļ Latviju jaunā digitālās
attīstības līmenī. Piemēram, kopš
e-adreses izveides elektroniski
nosūtīti jau 3 377 340 ziņojumi,
kas pielīdzināmi vairāk nekā 16,9
tonnām ietaupīta papīra,” norāda
vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Artūrs Toms
Plešs.
Ja juridiskai personai ir izveidota
e-adrese, turpmāk tā varēs
elektroniski sazināties ar vairāk nekā
3000 valsts un pašvaldību iestādēm,

kā arī iestādēm būs iespējams ar
uzņēmēju sazināties šajā digitālajā
pastkastītē, nevis papīra formātā
uz uzņēmuma juridisko adresi.
Tam ir virkne priekšrocību: iespēja
sūtīt informāciju un dokumentus
vai pieprasīt valsts un pašvaldību
iestāžu pakalpojumus jebkurā laikā
un no jebkuras atrašanās vietas,
piemēram, attālināti slēgt līgumus,
saņemt notāra pakalpojumus
u.c., kā arī saudzēt vidi, ietaupot
resursus, kas būtu nepieciešami
vēstuļu sūtīšanai pa pastu, saņemt
visas ienākošās vēstules laikā
un vienuviet, nenokavējot neko
svarīgu, turklāt iegūt pārliecību, ka
oﬁciālie dokumenti būs drošībā
– tie nenoklīdīs pastkastītē vai
e-pastos un būs pasargāti no
krāpniekiem. Lietojot e-adresi,
uzņēmums var būt pārliecināts, ka
dokumenta sūtītājs ir tas, par ko
uzdodas.
“Uzņēmumu reģistrā redzam,
ka arvien vairāk uzņēmēju
izvēlas digitālo dzīvesveidu un
mūsdienīgo “digitāli vispirms”
pieeju prasa arī no iestādēm.
Taču vēršam uzmanību, ka
e-adreses esamība neatceļ juridisko
personu pienākumu nodrošināt
korespondences
saņemšanu
no privātpersonām, piemēram,
klientiem uzņēmuma juridiskajā
adresē,”
skaidro
Uzņēmumu
reģistra galvenā valsts notāre Guna
Paidere.
Viens no uzņēmumiem, kas savā
ikdienā izmanto e-adresi, ir mājokļu
attīstītājs
“Bonava
Latvija”.
“Ņemot vērā, ka būvniecības
nozarē vienmēr nepieciešams
uzturēt ciešu saikni ar dažādām
valsts un pašvaldības iestādēm
un speciālistiem, veicot sarakstes,
saskaņojot dokumentāciju un
lūdzot
viedokļus,
e-adreses
izmantošana dod sava veida

drošības sajūtu, ka savstarpējā
saziņa paliks dokumentēta un
saglabāsies vienuviet. E-adresi
izmantojam jau kopš 2019.
gada beigām un kopumā esam
apmierināti ar konkrētā e-risinājuma
iespējām. Ceram, ka darbs pie rīka
pilnveidošanas un “apaudzēšanas”
ar
papildu
funkcionalitāti
turpināsies arī nākotnē,” norāda
uzņēmuma valdes priekšsēdētājs
Mareks Kļaviņš.
Izveidot un izmantot e-adresi
juridiska persona var divos veidos –
atkarībā no uzņēmuma dokumentu
aprites apjoma: portālā Latvija.
lv vai integrējot risinājumu sava
uzņēmuma dokumentu vadības
sistēmā. Portālā Latvija.lv e-adresei
var piekļūt, identificējoties ar
elektroniskās
identifikācijas
līdzekļiem (personas apliecību (eID
karti), mobilo lietotni eParaksts
Mobile vai eParaksts karti).
Uzņēmumiem, kas e-adresei
vēlas pieslēgt savu dokumentu
vadības sistēmu - ar tehniskajiem
parametriem un dokumentāciju var
iepazīties VISS portālā.
Vairāk informācijas: https://
mana.latvija.lv/jautajumi-atbildes/
un https://latvija.lv/BUJEadrese.
Plašāka informācija par
e-parakstu un tā izveidi: https://
www.eparaksts.lv/lv/
E-adreses tehniskais atbalsts
pieejams, sazinoties ar e-adreses
pārzini – Valsts reģionālās attīstības
aģentūru – pa tālruni 66155505 vai
e-pastā atbalsts@vraa.gov.lv
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV 1494
Tālr.: 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv

Integrētās
mācību
un
komunikācijas
aktivitāšu
programmas
“Dari
digitāli!”
ietvaros tiek organizēti sabiedrības
informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju iespēju izmantošanas
un uzvedības maiņas veicināšanas
pasākumi. Plašāka informācija

pieejama portāla Latvija.lv atbalsta
vietnē – https://mana.latvija.lv/.

Programma “Dari digitāli” ir
saņēmusi Eiropas Reģionālās attīstības
fonda projekta Nr.2.2.1.1/19/I/002
“Publiskās pārvaldes informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras
pārvaldības sistēma – 2. kārta”
finansējumu.

ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI

LATGALES SEZ
TURPINA AKTĪVI
ATBALSTĪT AUGSTAS
PIEVIENOTĀS
VĒRTĪBAS
INVESTĪCIJU
PROJEKTU
REALIZĀCIJU
19.
jūlijā
Preiļu
novada
pašvaldības
telpās
notika
Latgales
speciālās
ekonomiskās
zonas Uzraudzības komisijas
sēde, kurā tika pieņemti
vairāki nozīmīgi lēmumi par
augstas pievienotās vērtības
investīciju projektu realizāciju
– apstiprinot jau esošās
LSEZ kapitālsabiedrības SIA
“SAFE ENERGY” līguma par

ieguldījumu veikšanu slēgšanu,
– kā arī jaunu Daugavpils
valstspilsētas un Augšdaugavas
novada teritoriju iekļaušanu
Latgales SEZ sastāvā, kur
savu komercdarbību speciālajā
ekonomiskajā zonā turpmāk
plāno attīstīt jauns uzņēmums
– SIA “Reclame fabriek”.
Latgales SEZ Uzraudzības
komisija, izvērtējot pārvaldē
saņemto
SIA
“Reclame
fabriek” dokumentāciju un
uzņēmuma biznesa plānu,
pieņēma
lēmumu
iekļaut
Latgales
SEZ
Daugavpils
valstspilsētas
teritoriju
ar
kopējo platību 0.0422 ha un
Augšdaugavas novada teritoriju
ar kopējo platību 0.2200 ha,
kur SIA “Reclame fabriek”

■

plāno realizēt ieguldījumu
projektu
saimnieciskās
darbības
paplašināšanai,
veicot ieguldījumus ražošanas
procesu jaudu palielināšanā,
lai
nodrošinātu
augstas
produktivitātes ražošanu un
telpu pielāgošanu ražošanas
vajadzībām.
Galvenais
uzņēmuma darbības veids ir
reklāmas produkcijas realizācija:
gaismas reklāma, izkārtņu,
burtu, displeju, pilonu ražošana
no alumīnija, organiskā stikla
u.c.
materiāliem.
Minēto
projektu
realizācija
radīs
labvēlīgu ietekmi uz attiecīgo
pašvaldību, izveidojot vismaz
desmit jaunas darba vietas.
Savukārt jau esošā Latgales
SEZ kapitālsabiedrība SIA

“SAFE ENERGY” plāno
īstenot investīciju projektu
“Malkas ražošanas uzņēmuma
darbības uzlabošanai” EUR
142 900.00 apmērā, radot 16
jaunas darba vietas. Jāatzīmē,
ka SIA “SAFE ENERGY”,
kura galvenais darbības virziens
ir augstas kvalitātes kamīna
malkas ražošana, Latgales
SEZ kapitālsabiedrības statuss
piešķirts 2021.gadā, un līdz šim
uzņēmums veiksmīgi īstenojis
vienu ieguldījumu projektu,
rezultātā izveidojot vismaz
20 jaunas darba vietas, kas ir
nozīmīgs devums bezdarba
mazināšanai
Augšdaugavas
novadā.
Kopš
Latgales
SEZ
darbības uzsākšanas, par

■

investīcijām Latgales SEZ
teritorijā ir noslēgti 47
investīciju līgumi 35.19 milj.
EUR ieguldījumu apmērā.
LSEZ teritorijā ir iekļauti
89.58 ha platības un realizēti
27 projekti, kopā izveidojot
246 jaunas darba vietas.
Par likumā noteiktajām
prasībām, kādām ir jāatbilst
veiktajiem
ieguldījumiem
pretendējot uz SEZ tiešo
nodokļu atvieglojumiem, kā arī
plašāku informāciju par Latgales
SEZ darbības noteikumiem un
iesniedzamo
dokumentāciju
iespējams uzzināt, sazinoties
ar Latgales SEZ pārvaldi:
e-pasts: lsez@lpr.gov.lv, tālr.:
+371 26511047, www.lpr.gov.
lv/lsez.
Avots: lpr.lv
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AUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS

PAŠVALDĪBA

LATVĀŅU
APKAROŠANA
VAR ILGT
GADIEM
Jau trešo gadu Augšdaugavas
novada
pašvaldība
īsteno
pasākumus cīņā ar latvāņiem.
Pašvaldības Dabas resursu nodaļas
vadītāja Jolanta Bāra atzīst, ka
pagaidām darbi tiek veikti bijušā
Daugavpils novada teritorijā, kur
ir ievērojamas latvāņu platības,
savukārt bijušā Ilūkstes novada
teritorijā vēl tiek veikta invadēto
platību apsekošana.
Latvāņu iznīcināšanas pasākumi
šogad veicami 35 pašvaldības
zemes vienībās, kur latvāņi kopumā
aizņem 25,68 ha platību Višķu,
Ambeļu, Kalkūnu, Medumu,
Biķernieku un Naujenes pagastā.
Visvairāk tie ir vērojami Višķu un
Biķernieku pagastā.
Katru gadu šos pasākumus veic
cits uzņēmējs, šogad noslēgts līgums
9474 eiro apmērā ar sertificētu
uzņēmumu “BD Baltic Group”,
taču J. Bāra aicina pieteikties
vietējos uzņēmumus, kam ir tiesības
lietot augu aizsardzības līdzekļus.
Pašu spēkiem ar latvāņiem cīnās
arī Višķu, Naujenes un Demenes

■ PAŠVALDĪBA
AIZVADĪTAS
AUGŠDAUGAVAS
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
DARBINIEKU
VASARAS
SPORTA SPĒLES
1.jūlijā Višķu pagastā norisinājās
Augšdaugavas novada pašvaldības
darbinieku Vasaras sporta spēles,
kurās piedalījās 14 komandas:
Augšdaugavas novada domes
deputātu, Centrālās administrācijas
darbinieku komanda, Ilūkstes,
Ambeļu, Bebrenes, Demenes,
Kalupes,
Līksnas,
Medumu,
Naujenes,
Salienas,
Sventes,
Šēderes un Višķu komandas.
Sacensības noritēja 11 dažādās
sporta disciplīnās (basketbola
metieni,
bumbiņu
lasīšana,
bumbiņu mešana mērķī, bumbas
izsišana,
bumbiņu
mešana,
savādais biatlons, šautriņu mešana,
florbola metieni pa vārtiem,
volejbola serves, komandu stafete
un vadītāju trīscīņa). Lai arī laukā
bija pamatīgi sutīgs saulains laiks,
tas netraucēja aktīvi iesaistīties
sacensībās.
Kopvērtējumā 3. vietu ieņēma
Višķu komanda, 2. vietu ieguva
centrālās administrācijas komanda,
bet 1. vietu izcīnīja Sventes
komanda.
Pasākums notika projekta
”Pasākums vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Daugavpils novadā”
ietvaros.
Teksts: Inese Minova
Foto: Inese Minova,
Dainis Bitiņš, Guna Novika

pagasta pārvalde.
Diemžēl darbi šī invazīvā auga
apkarošanā tik raiti nesokas. Labāks
rezultāts ir vietās, kur latvāņi nebija
pārāk blīvi saauguši. Lai pilnībā
iznīcinātu latvāņu platības, var paiet
vismaz 10-12 gadu cikls, stāsta J.
Bāra. Diemžēl latvāņi var parādīties
arī jaunās vietās, piemēram,
pārvedot melnzemi no invadētas
teritorijas.
Latvāņus var apkarot ar
dažādām metodēm, piemēram,
regulāri pļaujot vai miglojot ar
specializētiem herbicīdiem, taču
labākam rezultātam vēlams šīs
metodes apvienot. “Regulāra
appļaušana jāveic vietās, kur
nedrīkst
lietot
herbicīdus,
piemēram, ūdensteces tuvumā vai
apdzīvotā vietā. Viens no latvāņu
iznīcināšanas veidiem ir noganīšana
ar aitām, ko varētu izmantot privāto
zemju īpašnieki,” saka J. Bāra.
Latvāņu apkarošanā aktīvi
jāiesaistās arī privāto zemju
īpašniekiem, pretējā gadījumā
tā esot cīņa ar vējdzirnavām,
jo
pašvaldība veic latvānu
apkarošanas pasākumus tikai tai
piederošās platībās. Ik gadu tiek
saņemtas arī daudzas sūdzības no
iedzīvotājiem par latvāņu izplatību

privātās zemēs, šī informācija tiek
nodota Valsts augu aizsardzības
dienesta inspektoriem, kas veic
apsekošanu.
Pērn
apsekoti
11 īpašumi, dažos gadījumos
ierosināts administratīvais process.
J. Bāra atzīst, ka uzliktais sods
dažus īpašniekus motivē sakopt
savu zemi.
Saskaņā ar Augu aizsardzības
likumu
un
Invazīvo
augu
sugu izplatības ierobežošanas
noteikumiem, valsts līmenī tiek
noteikti invazīvo augu sugas –
Sosnovska latvāņa – izplatības
ierobežošanas
pasākumi,
tā
iznīcināšanas kārtība un metodes.
Tāpat tajos noteikta kārtība,

kādā zemes īpašnieki sniedz
informāciju par latvāņa izplatību
zemes lietošanas mērķu grupās,
un informācijas saturu, kas ir
brīvi pieejams sabiedrībai, kā arī
darba aizsardzības prasības, veicot
latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumus.
Saskaņā
ar
noteikumiem
katrai pašvaldībai ir jādomā, ko
darīt ar latvāņiem aizaugušajām
platībām. Latvāņi aug kā uz
pašvaldībai piederošām zemēm, tā
arī uz privātajām, tostarp arī gar
ūdenstilpēm un neapsaimniekotajās
zemes platībās. Ikviena zemes
īpašnieka pienākums ir rūpēties
ne tikai par sev piederošo zemes

īpašumu, bet arī nepieļaut invazīvo
augu sugu izplatību ārpus sava
īpašuma. Ikvienam īpašniekam
ir jāziņo Valsts augu aizsardzības
dienestam, kādi pasākumi notiek
cīņā ar latvāņu aizaugušajām
teritorijām, kā arī jāsniedz
informācija par latvāņu atradņu
paplašināšanos vai samazināšanos.
Zemes īpašnieki var vērsties arī
pašvaldībā pēc konsultācijas par
iespējamiem pasākumiem latvāņu
izplatības ierobežošanā.
Jāatgādina, ka padomju gados
latvāņi Latvijā tika ievesti kā
kultūraugi, kurus tika paredzēts
izmantot skābbarībai liellopu
fermās. Vairāku gadu desmitu laikā
šis augs izplatījies savvaļā. Šo augu
sula satur vielas, kas ultravioletā
starojuma iedarbībā var radīt
ādas apdegumus. Latvānis ir grūti
iznīdējams, tā sēklas saglabājas
augsnē ilgstoši. Lauksaimniecībai
derīgo zemju, kur ieviesies latvānis,
izmantošana ir apgrūtināta, bet
īpaši sarežģīti ir panākt šī invazīvā
auga iznīdēšanu ūdeņu krastos,
ceļmalās, pamestās un degradētās
teritorijās.

Teksts, foto: Inese Minova

AUGŠDAUGAVAS NOVADA VĒSTIS
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■ PAŠVALDĪBA
PUBLISKĀS
INFRASTRUKTŪRAS
PĀRBŪVE VECSTROPU
CIEMĀ UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VIDES UZLABOŠANAI UN
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS
ATTĪSTĪBAS SEKMĒŠANAI
Teritorija, kurā plānots īstenot ielu
pārbūves projektu, ir blīvi apdzīvotā
Vecstropu ciema daļa ar divām piecstāvu
daudzīvokļu
mājām,
individuālo
apbūvi un vairākām privātuzņēmējiem
piederošām ēkām. Blakus šai intensīvai
apbūvei atrodas degradētās teritorijas,
kuras varētu atgriezt ekonomiskaja apritē.
Vecstropu ciems ir tā Augšdaugavas novada
teritorijas daļa, kas robežojas ar Daugavpils
pilsētu un ir ekonomisko aktivitāšu iespējamā
attīstības teritorija. Lai uzlabotu iedzīvotāju
dzīves vides kvalitāti, drošību un komfortu,
plānotie pasākumi, t.i. ielu braucamās daļas,
gājēju ietvju, ielu paplašinājumu autostāvvietu
ierīkošanai
izveidošana,
lietusūdens
kanalizācijas sistēmas atjaunošana un ielu
apgaismojuma infrastruktūras modernizācija,
būs ļoti nozīmīgs ieguldījums ciema publiskās
infrastruktūras sakārtošanā, publiskās telpas
uzturēšanā, mobilitātes sekmēšanā starp

PĒC PIEREDZES UZ
VĀCIJU
No 3. līdz 6. jūlijam Augšdaugavas novada
pašvaldības izpilddirektores 1. vietniece
Ināra Natarova, Finanšu pārvaldes Budžeta
nodaļas vadītājs Jānis Vanags un Attīstības
pārvaldes Projektu nodaļas komercdarbības
speciāliste Iveta Megne apmeklēja Vācijas
pilsētu Biterfeldu, lai piedalītos partneru
seminārā un pieredzes apmaiņā Eiropas
Savienības Erasmus+ 2. pamatdarbības
“Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās
prakses apmaiņa” stratēģiskās partnerības
aktivitātes Stratēģiskās partnerības pieaugušo
izglītības projektā “Future viability of
families in European rural areas” akronīms
FAMILIES (“Ģimeņu dzīvotspējas nākotne
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piepilsētu un Vecstropu ciemu.
Pārbūvējamās 18. novembra ielas m. 387,
389, 391 Vecstropos garums sastāda 624
metrus.
LED apgaismojums, kuru uzstādīs
realizējot projektu, turpmāk ļaus samazināt
elektroenerģijas patēriņu provizoriski līdz pat
70%, savukārt apgaismojuma līmenis varētu
palielināties vidēji par 33%. Modernizējot
ielu apgaismojuma tīklu šajā ciema daļā,
būs uzstādīti 24 apgaismojuma balsti ar 25
gaismekļiem.
Projekts paredz arī lietus kanalizācijas
tīklu izbūvi. Lietus ūdeņu novadīšana no
asfaltētās un bruģētās teritorijas paredzēta
caur lietus ūdeņu uztveršanas akām - gūlijam
ar nostādināšanas daļu.
Esošais asfalta segums Vecstropos bija
stipri nolietojies. Tajā varēja vērot šķērsplaisas,
garenplaisas, plaisu tīklus, labotas bedres.
Darbi sākās jūnijā, bet pabeigt tos plānots
līdz šī gada 1. novembrim.
Būvdarbu izmaksas: 480 444,61 eiro.
Darbus veic SIA «DSM Meistari».
Autoruzraudzība: SIA “Cerva”
Būvuzraugs: SIA “Fortum”, atbildīgais
būvuzraugs Aleksandrs Vasiljevs
Pasūtītājs:
Augšdaugavas
novada
pašvaldības centrāla administrācija

Eiropas lauku apvidos”), Nr.2020-1-DE02KA204-007420 ietvaros.
Vizītes laikā notika pieredzes apmaiņa
starp projekta partneriem no pašvaldībām
Vācijā, Latvijā, Polijā, Serbijā un
Ungārijā ar mērķi apkopot minēto valstu
pieredzi stratēģijas izstrādē par lauku
teritoriju ģimeņu dzīves un darba dzīves
savienojamību, lai veicinātu vienlīdzīgas
iespējas ģimenēm lauku apvidos un noturētu
iedzīvotājus lauku reģionos, neraugoties uz
ģeogrāfiskajiem šķēršļiem. Tika papildinātas
zināšanas par ģimenei pievilcīgas vides
radīšanu lauku apvidos, saimnieciskās
darbības sekmēšanu, pašvaldības darbības
iespējām iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves un
darba vides pilnveidošanā.

■

PĒRNAVĀ
SACENTĀS SVARBUMBU
CELŠANĀ
23. jūlijā Pērnavā norisinājās Baltijas
čempionāts svarbumbu celšanā divcīņā
(grūšana un raušana). Latvijas izlases sastāvā
uzstājās Augšdaugavas novada komandas
sportisti, uzrādot teicamus rezultātus. Dainis
Siļčikovs pirmo reizi uzstājās ar 32 kilogramus
smagajām svarbumbām un uzrādīja labu
rezultātu, ieņemot 2. vietu svara kategorijā 78 kg. Savukārt Anastasija Želtkova arī ieguva
2. vietu svara kategorijā - 63 kg, uzstājoties
ar 16 kg smagajām svarbumbām. Komandu
kopvērtējumā Latvija ierindojās pirmajā
vietā.
Dainis un Anastasija pateicas savam
trenerim Ivanam Gaļašam par centību un
rūpēm treniņos, jo bez šī visa sportisti nebūtu
sasnieguši augstus rezultātus!

NOSLĒDZĀS
AUGŠDAUGAVAS NOVADA
ČEMPIONĀTS FUTBOLĀ

21. jūlijā noslēdzās Augšdaugavas novada
čempionāts futbolā (7x7). Čempionāts Višķu
stadionā tika aizvadīts divos apļos. Katra
komanda izspēlēja savā starpā divu apļu
turnīru.
1. vietā ar 22 punktiem ierindojās
“Kalupe”, 2. vietā ar 16 punktiem

PLUDMALES VOLEJBOLA
TURNĪRS SUBATĒ
Liepu smarža Subates ielās jau otro gadu
desmitu rosina ne tikai liepziedu medus
ievākšanas sajūtas, bet arī liecina par
Subates Pludmales volejbola turnīra norisi
un gatavošanos tam.
Šogad turnīru ar savu klātbūtni pagodināja
15 komandas no Subates, Krāslavas, Ilūkstes,
Daugavpils, Aknīstes, Līksnas, Jēkabpils,
Rīgas un Rokišķiem (Lietuva). Patīkami, kad
ir liela konkurence un spēlētāji spēcīgi, ar
pieredzi. Cīņas bija interesantas un sīvas.
Saules un ezera lutināti spēlētāji ir

“Skrudaliena”, 3. vietā “Naujene” ar 12
punktiem, 4. vietā “Ambeļi” ar deviņiem
punktiem un 5. vietā “Kalkūni” ar nulle
punktiem.
Labākie spēlētāji:
Mārtiņš Rubļevskis (Naujene);
Nikolajs Siņjakovs (Skrudaliena);
Rolands Koržaņevskis (Kalupe).
Rezultatīvākais spēlētājs:
Sergejs Iļjahovs (Kalupe) - 11 vārti.

cīnījušies un, lūk, turnīra rezultāti: 1. vieta
komandai “VK Krāslava”, 2. vieta komandai
“Lotoss”, 3. vieta komandai “Līksna”.
Uzvarētāji tika pie skaistām medaļām un
kausiem. Šampanietis atveldzēja!
Liels paldies visām komandām par
dalību, noteikti gaidīsim visus nākamgad.
Paldies Subates volejbolistiem, kuri ik gadu
konsulltē, atbalsta, palīdz turnīra norisē un
sagatavošanā, kā arī spēlē paši. Pateicība
turnīra sekretariāta meitenēm un stafešu
organizētājiem. Paldies visiem, kuri ar savu
darbu ir palīdzējuši turnīram tapt un noritēt.

Subates sporta darba organizators
Rūdolfs Semjonovs

2022. gada 28. jūlijs
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■ IZSOLES

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības
nekustamos īpašumus:
- 2022. gada 2. augustā plkst. 09:00
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4486
002 0122, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4486 002 0122 1.95 ha
platībā un atrodas “Bērzaiņi”, Skrudalienas
pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 5670 eiro.
- 2022. gada 2. augustā plkst. 09:30
zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra
apzīmējumu 4486 005 0875 0.1484 ha platībā,
kura ietilpst nekustamā īpašumā “Dārznieki”
ar kadastra numuru 4486 005 0877, un atrodas
Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 2140 eiro.
- 2022. gada 2. augustā plkst. 10:00 zemes
vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu
4498 005 0765 0.339 ha platībā, kura ietilpst
nekustamā īpašumā “Kastaņmala” ar kadastra
numuru 4498 005 0769, un atrodas Višķu
pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 1020 eiro.
- 2022. gada 2. augustā plkst. 10:30
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
4460 004 1135, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2159 1.05
ha platībā un atrodas Kalkūnes pagastā,
Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 3900 eiro.
- 2022. gada 2. augustā plkst. 11:00
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
4476 002 0020, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4476 002 0218
1.66 ha platībā un atrodas Nīcgales pagastā,
Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 2980 eiro.
- 2022. gada 2. augustā plkst. 11:30 zemes
vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu
4474 006 0599 1.3345 ha platībā, kura ietilpst
nekustamā īpašumā “Matuļu zeme” ar kadastra
numuru 4474 006 0508, un atrodas Naujenes
pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 2570 eiro.
- 2022. gada 9. augustā plkst. 09:00 zemes
vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu
4446 001 0402 2500 m2 platībā, kura ietilpst
nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4446
001 0402, un atrodas Biķernieku pagastā,

Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 1000 eiro.
- 2022. gada 9. augustā plkst. 09:30
nekustamo īpašumu “Pļavas P” ar kadastra
numuru 4486 003 0076, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 003
0076 0.97 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 0.3
ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas),
un atrodas Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas
novadā.
Objekta sākotnējā cena – 2500 eiro.
- 2022. gada 9. augustā plkst. 10:00 zemes
vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu
4470 002 0613 0.0381 ha platībā, kura ietilpst
nekustamā īpašumā “Spārīte 127A” ar kadastra
numuru 4470 002 0620, un atrodas Maļinovas
pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 1180 eiro.
- 2022. gada 9. augustā plkst. 10:30
nekustamo īpašumu “Mežmalas” ar kadastra
numuru 4450 004 0244, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 004 0421
0.529 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 0.1048
ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas),
un atrodas Demenes pagastā, Augšdaugavas
novadā.
Objekta sākotnējā cena – 1450 eiro.
- 2022. gada 9. augustā plkst. 11:00
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460
004 1900, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4460 004 1900 0.0609 ha
platībā un atrodas “253”, Daugava, Kalkūnes
pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 1540 eiro.
- 2022. gada 9. augustā plkst. 11:30
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460
004 1102, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4460 004 1102 0.0512 ha
platībā un atrodas “386”, Celtnieks, Kalkūnes
pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 1260 eiro.
- 2022. gada 16. augustā plkst. 09:00
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
4450 004 0245, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4450 004 0309 2.06
ha platībā, un atrodas Demenes pagastā,
Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 5100 eiro.
- 2022. gada 16. augustā plkst. 09:30
zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra
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apzīmējumu 4446 005 0275 2.85 ha platībā,
kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra
numuru 4446 005 0275, un atrodas Biķernieku
pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 7100 eiro.
- 2022. gada 16. augustā plkst. 10:00
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
4462 001 0060, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4462 001 0060
1.93 ha platībā, un atrodas Kalupes pagastā,
Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 5000 eiro.
- 2022. gada 16. augustā plkst. 10:30
nekustamo īpašumu “Plūmes” ar kadastra
numuru 4435 004 0233, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4435 004
0231 1 ha platībā, un atrodas Prodes pagastā,
Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 4000 eiro.
- 2022. gada 16. augustā plkst. 11:00 zemes
vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu
4488 005 0474 1.07 ha platībā, kura ietilpst
nekustamā īpašumā “Rontaļišķi-1” ar kadastra
numuru 4488 005 0474, un atrodas Sventes
pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 2400 eiro.
- 2022. gada 16. augustā plkst. 11:30
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
4468 009 0269, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4468 009 0269
449 m2 platībā un atrodas Līksnas pagastā,
Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 1250 eiro.
- 2022. gada 23. augustā plkst. 09:00
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
4488 004 0169, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4488 004 0169
0.57 ha platībā, un atrodas Sventes pagastā,
Augšdaugavas novadā. Objekta sākotnējā cena
– 1400 eiro.
- 2022. gada 23. augustā plkst. 09:30
nekustamo īpašumu “Rītiņi” ar kadastra
numuru 4492 002 0738, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4492 002 0598
0.2874 ha platībā, un atrodas Tabores pagastā,
Augšdaugavas novadā. Objekta sākotnējā cena
– 1080 eiro.
- 2022. gada 23. augustā plkst. 10:00
zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra
apzīmējumu 4446 001 0190 4.33 ha platībā, uz

kuras atrodas mežs 0.26 ha platībā (pēc zemes
lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā
īpašumā ar kadastra numuru 4446 001 0190,
un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas
novadā. Objekta sākotnējā cena – 12200 eiro.
- 2022. gada 23. augustā plkst. 10:30
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460
004 0610, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4460 004 1480 0.6207
ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagastā,
Augšdaugavas novadā. Objekta sākotnējā cena
– 2750 eiro.
- 2022. gada 23. augustā plkst. 11:00
zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra
apzīmējumu 4462 003 0339 1.0899 ha platībā,
kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra
numuru 4462 003 354, un atrodas Kalupes
pagastā, Augšdaugavas novadā. Objekta
sākotnējā cena – 1760 eiro.
Izsoles notiks Augšdaugavas novada
pašvaldības
centrālās
administrācijas,
konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.
Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar
izsoles noteikumiem.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un
saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības
centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī,
12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības
tīmekļvietnē:
www.augsdaugavasnovads.lv/
pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/
izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanasizsoles/.
Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas
novada pašvaldības centrālās administrācijas
12.kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz
15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676,
no paziņojuma publicēšanas līdz 2022. gada
29. jūlijam plkst. 15.00, iesniedzot iesniegumu
un izsoles noteikumos norādītos dokumentus,
iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no
izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu
EUR 20.00.
Reģistrācijas maksa un nodrošinājums
jāiemaksā Augšdaugavas novada 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.

■ KAPUSVĒTKI AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ
Ambeļi
7. augustā plkst. 14.00 Ambeļu kapi.
Bebrene
30. jūlijā plkst. 14.00 Bebrenes katoļu kapi;
6. augustā plkst. 14.00 Čāmānu kapi.
Eglaine
30. jūlijā plkst. 12.30 Pabēržu luterāņu kapi.
Naujene
7. augustā plkst. 12.00 Spruktu kapos Sv. Mise par
mirušajiem, pēc Sv. Mises – kapusvētki;
13. augustā plkst. 14.00 Spruktu komunālie kapi;
14. augustā plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem;
27. augustā plkst. 14.00 Rudānu kapi;
28. augustā plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem.

Mūžībā aizgājuši

no 27.06.2022

Bebrenes pagasts
Olga Krasauska (03.08.1941. - 05.07.2022.)
Iluta Stroda (02.12.1971. - 18.07.2022.)
Biķernieku pagasts
Astratijs Isajevs (19.12.1955. - 21.07.2022.)
Demenes pagasts
Ļevs Kačans (11.01.1950. - 27.06.2022.)
Eglaines pagasts
Jefrosinija Timofejeva (25.05.1945. - 28.06.2022.)
Anatolijs Ivanovs (11.01.1961. - 08.07.2022.)
Ilūkste
Aleksandrs Vasiļjevs (04.07.1941. - 09.07.2022.)
Jadvīga Veikše (25.01.1956. - 16.07.2022.)
Anatolijs Kazaks-Kazakevičs (22.06.1946. - 29.06.2022.)

Pilskalne
6. augustā plkst. 14.00 Ludvigovas kapi;
20. augustā plkst.14.00 Laišķu kapi (pie Klimaņu mājām).
Subate un Prode
6. augustā plkst.13.00 Gulbenes luterāņu kapi;
6. augustā plkst. 14.00 Baltmuižas luterāņu kapi;
6. augustā plkst. 15.00 Amasišķu luterāņu kapi.
Šēdere
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
(Sv. Mise par apglabātajiem plkst. 9.00 Ilūkstes katoļu
baznīcā);
Kalupes pagasts
Aneļa Semjonova (23.12.1941. - 10.07.2022.)
Laucesas pagasts
Aleksandra Rebekina (20.06.1933. - 13.07.2022.)
Maļinovas pagasts
Viktors Kardeļs (07.06.1960. - 09.07.2022.)
Valentina Matyunina (04.07.1933. - 01.07.2022.)
Staņislava Ņesteroviča (20.07.1920. - 01.07.2022.)
Medumu pagasts
Neonila Kuročkina (03.10.1939. - 28.06.2022.)
Marija Pluča (13.04.1934. - 11.07.2022.)
Naujenes pagasts
Ella Aleksejeva (04.10.1959. - 27.06.2022.)
Stefānija Batura (13.03.1929. - 02.07.2022.)
Igors Širokovs (05.09.1961. - 07.07.2022.)
Regīna Vološina (12.05.1942. - 06.07.2022.)

27. augustā plkst.14.00 Grīnvaldes kapi
(Sv.Mise par apglabātajiem plkst. 9.00 Ilūkstes katoļu
baznīcā).
Tabore
6. augustā plkst. 18.00 Cibuļovkas katoļu kapi;
6. augustā plkst. 10.00 Elernes luterāņu kapi;
7. augustā plkst. 14.00 Elernes katoļu kapi.
Vecsalienas pagasts
6. augustā 11.00 Sīķeles luterāņu kapi.
Višķi
21. augustā plkst. 13.00 Višķu kapi.

Nīcgales pagasts
Oļegs Lukovskis (15.01.1944. - 29.06.2022.)
Skrudalienas pagasts
Aivars Andrulis (21.08.1987. - 15.07.2022.)
Sventes pagasts
Ludmila Eisāne (27.07.1958. - 10.07.2022.)
Valērijs Leibčs (27.10.1967. - 29.06.2022.)
Leonīds Skorodihins (19.06.1963. - 19.07.2022.)

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem!

AUGŠDAUGAVAS novada vēstis

■

Augšdaugavas
novada
pašvaldības dome 2022. gada 25.
jūlijā pieņēma lēmumu Nr.790
"Par Augšdaugavas novada
teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu".
Ikviens novadnieks tiek aicināts
aktīvi piedalīties jauna teritorijas
plānojuma izstrādē. Lūdzam visu
novadā ietilpstošo nekustamo
īpašumu
īpašniekus
izvērtēt
to izmantošanu, jo teritorijas
plānojuma izstrādes procesā ir
iespējams mainīt novada teritorijas
atļautās izmantošanas funkcionālo
zonējumu, apbūves noteikumus,
kā arī ciemu robežas, ja vien
ierosinājumi ir loģiski pamatoti
un kopsakarībā ar visa novada
plānojumu.
Aicinām
iesaistīties
plānošanas procesā, līdz 2022.
gada 10. oktobrim sniedzot
priekšlikumus
teritorijas
plānojuma izstrādei.
Rakstveida
priekšlikumi
iesniedzami, nosūtot elektroniski
uz e-adresi vai e-pastu planojam.
novadu@augsdaugavasnovads.lv ,
ar pasta starpniecību Augšdaugavas

NOTIEK UZŅEMŠANA
“VIŠĶOS”
Šogad “Višķos” uzņemšana
notiek
divās
izglītības
programmās – lauksaimniecības
mehanizācijas tehniķis un
augkopības tehniķis. Tiek gaidīti
jaunieši ar deviņu klašu izglītību
vai arī ar vidējo izglītību. Kā
atzīmē DBT IPĪV “Višķi”
vadītāja Anita Lāčauniece,
mācības notiks renovētajās,
skaistajās
un
mūsdienīgi
aprīkotajās telpās. Līdz 1.
septembrim tās pabeigs aprīkot
ar mēbelēm, interaktīvajām
tāfelēm. Izglītojamajiem ir
pieejama dienesta viesnīca,
kā arī var saņemt stipendiju
līdz 150 eiro, kas būs atkarīga
no mācību sasniegumiem.
Programmā
“Augkopības
tehniķis” uzņemšana notiek arī
neklātienes programmā.
Mācību laikā audzēkņi iegūs
traktortehnikas
kategorijas
apliecību TR2, kā arī augu
aizsardzības lietotāja apliecību,
kas dos iespēju izmantot augu
aizsardzības līdzekļus ražošanā.
“Profesija šodien, tas ir
drošs ieguldījums savā dzīvē, jo
ikkatram cilvēkam jābūt kādām
amata prasmēm. Tad visi ceļi
būs atvērti,” teic DBT direktore
Ināra Ostrovska. DBT līdz ar
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PAZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS
PAR
AUGŠDAUGAVAS
NOVADA TERITORIJAS
PLĀNOJUMA
IZSTRĀDES
UZSĀKŠANU

2022. gada 28. jūlijs

novada pašvaldības centrālajai
administrācijai uz adresi Rīgas ielā 2,
Daugavpils, LV-5401, vai vēršoties
Augšdaugavas novada pašvaldības
centrālajā administrācijā vai jebkurā
Augšdaugavas novada pagasta
pārvaldē, kā arī Ilūkstes pilsētas
administrācijā.
Iesnieguma veidlapa no šī gada 1.
augusta būs pieejama Augšdaugavas
novada pašvaldības mājas lapā
w w w. a u g s d a u g ava s n ova d s. l v
sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”,
kā arī papīra formā Augšdaugavas
novada pašvaldības centrālajā
administrācijā,
Augšdaugavas
novada pagasta pārvaldē, kā arī
Ilūkstes pilsētas administrācijā.
Ar
izstrādāto
teritorijas
plānojuma redakciju būs iespējamas
iepazīties, kā arī izteikt savu viedokli
par to publiskās apspriešanas laikā,
par kuras norisi informācija sekos.
Ar pašlaik spēkā esošo
Daugavpils novada teritorijas
plānojumu 2012.-2023. gadam
un Ilūkstes novada teritorijas
plānojumu 2019.-2030. gadam
var
iepazīties
Augšdaugavas
novada pašvaldības mājas lapā
w w w. a u g s d a u g ava s n ova d s. l v
sadaļā “Teritorijas plānojumi” un
ĢeoLatvija.lv platformā.
Cerot uz Jūsu aktivitāti,
Augšdaugavas novada
pašvaldības centrālās
administrācijas Attīstības
pārvaldes Plānošanas nodaļa

jaunā mācību gada sākumu
darbosies ar jaunu nosaukumu –
Latgales Industriālais tehnikums.
Nosaukuma maiņa saistīta ar
to, ka būvniecību kā industriju
tehnikums jau ir “pāraudzis”:
“Tā ir atsevišķa industrija,
bet mēs šodien izglītojam jau
septiņās industrijās. Otrā lielākā
industrija ir metālapstrāde un
auto. Arī dizains ir industrija.
Lauksaimniecība ir tāda pati
liela, atsevišķa industrija.” I.
Ostrovska piebilst, ka divu gadu
laikā, kopš DBT ir pārņēmis
“Višķus”, Augšdaugavas novads
ir parādījis sevi kā fantastisks
partneris, kurš rūpējas par savu
novadu. Nākotnē “Višķus”
sagaida lielas investīcijas un
pārmaiņas.
Pieteikšanās
mācībām
notiek līdz 15. augustam.
Kontakti:
26698899, dbt@dbt.lv, dbt.lv.
Informāciju meklējiet arī
soctīklos:
facebook.com/pikc.dbt;

instagram.com/
daugavpilsbuvniecibas
tehnikums;
twitter.com/DBTehnikums.

■

2022. gada 28. jūlijs

20

■

AUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS

PAGASTU SVĒTKI

BRĪVDABAS IZRĀDE

■

No 2022. gada 28. jūnija Augšdaugavas novada
iedzīvotāju ģimenēs dzimuši 9 bērniņi,
no tiem 4 meitenes un 5 puikas.
Jūlijā Augšdaugavas novada dzimtsarakstu
nodaļā laulību noslēdza 8 pāri,
2 pāros - novada iedzīvotāji.

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

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

