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Augšdaugavas
Novada Vēstis

2022. GADA AUGUSTS

AUGŠDAUGAVAS
NOVADA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
SĀKAS
JAUNAIS MĀCĪBU
GADS
Jau tradicionāli, tuvojoties
jaunajam mācību gadam, novada
pašvaldības pārstāvji apmeklē
novada izglītības iestādes ar
mērķi novērtēt skolu tehnisko
stāvokli,
nodrošinājumu
ar mācību līdzekļiem, kā
arī iepazīstas ar veiktajiem
uzlabojumiem,
inovācijām,
pedagogu sagatavotību mācību
programmu īstenošanai.
“Mūsu novada skolas un
pirmsskolas izglītības iestādes
ir gatavas jaunajam mācību
gadam. Problēmjautājums ir
energopolitika Latvijā – kādas
būs kurināmā un elektrības
cenas?
Diemžēl
kopīgas
valsts politikas šajā jautājumā
nepastāv, lai mēs varētu saprast,
kā rīkoties,” teic Augšdaugavas
novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs
Aizbalts.
Šajā mācību gadā novadā
darbojas 19 izglītības iestādes,
no kurām trīs ir pirmsskolas
izglītības
iestādes,
13
vispārizglītojošās skolas un
viena
speciālā
pamatskola.
No 2022. gada sākuma tika
apvienotas divas sporta skolas,
izveidojot Augšdaugavas novada
Sporta skolu. Silenes pamatskola
turpmāt darbosies kā Laucesas
pamatskolas
programmu
īstenošanas vieta. Visas izglītības
iestādes šogad apmeklē 2627
izglītojamie, kas ir pieaugums
attiecībā pret pagājušo gadu,
kad izglītojamo skaits bija 2554.
Pirmsskolas izglītības posmā
izglītības iestādes šogad apmeklē
282 piecgadīgie un sešgadīgie
bērni, savukārt vecumā līdz
pieciem gadiem – 374 bērni.
Lielākā novada skola ir Ilūkstes
Raiņa vidusskola, tai seko Špoģu
vidusskola, bet no pamatskolām
lielākā ir Lāču pamatskola.
Augšdaugavas
novada
Izglītības pārvaldes vadītāja
Janita Zarakovska: “Kopumā
pēdējos gados mums ir palicis
stabils skolēnu skaits. Skolēnu
skaits nepalielinās, bet arī gluži
nesamazinās. Pirmajās klasēs
ir par vienu bērnu vairāk nekā
iepriekš.”
Skolēnu
pieaugums
ir
vērojams Laucesas pamatskolā,

IZGLĪTĪBA

jo tai tika pievienota Silenes
pamatskolas 7. – 9. klase.
Lielāks izglītojamo skaits ir arī
Lāču, Biķernieku un Randenes
pamatskolā.
Turpina V. Aizbalts: “Mums
ir vairāki projekti, kas saistās ar
skolu sporta laukumu būvniecību.
Diemžēl, ne visur bāze atbilst
nepieciešamajām
prasībām.
Cerams, ka realizēsim sporta
laukumu labiekārtošanu pie
Špoģu un Salienas vidusskolas,
kā arī pie Laucesas un Randenes
pamatskolas.
Nepieciešams
realizēt
arī
projektu
pie
Bebrenes
vispārizglītojošās
un profesionālās vidusskolas,
kur plāno uzbūvēt staļļus un
manēžu. Tas ir nepieciešams
tiem studējošiem, kas apgūst
zirgkopja profesiju, kas ir diezgan
perpektīva un populāra Latvijā.”
Pēdējos divus gadus pandēmijas
dēļ skolas bija spiestas darboties
attālinātajā vai hibrīdās mācīšanās
modelī. Šī gada Izglītības un
zinātnes ministrijas uzstādījums
ir mācību gadu organizēt klātienē,
cik maksimāli tas būs iespējams.
Arī ārpusskolas un pulciņu darbu
organizēs klātienē.

“Šis mācību gads ir pēdējais,
kad skolas pāries uz kopetenču
izglītību. Tagad visas klases
mācīsies pēc jaunā valsts izglītības
standarta. Būs gan jaunas mācību
metodes, gan jaunas pieejas
no skolotāju puses. Atbilstoši
jaunajam mācību standartam,
tiks iegādāti arī jaunie mācību
līdzkeļi,“
skaidro
Izglītības
pārvaldes vadītāja.
Šajā mācību gadā, kā galvenā
prioritāte ir izvirzīta mācīšanas
kvalitāte. Lai to nodrošinātu,
plāno
attīstīt
pedagogu
savstarpējo sadarbību, izmantot
jaunākās tehnoloģijas, dažādot
mācību stundas, attīstīt skolēnu
refleksiju, bet pedagogiem būs
jāpiestrādā pie pašvērtējuma par
padarīto darbu.
Mācību procesa nodrošināšanai
un valsts standartu sekmīgai
izpildei
tiks
izmantotas
skola.lv, MAPE,
platformas
lasi.lv, kā arī citas platformas.
Kā atzīmē Izglītības pārvaldē,
skolās pedagogu netrūkst un
izglītības process notiks visās
skolās, visos mācību priekšmetos.
Pamatslodzes ir aizpildītas un
brīvo vietu praktiski nav.

9. klasēm visās izglītības
programmās šogad pirmo reizi
būs vienots eksāmens, bet,
beidzot 9. klasi, vērtējumi tiks
izteikti procentos. Pabeidzot
vidusskolas posmu, latviešu
valodā, matemātikā un svešvalodā,
būs jāsaņem vērtējums optimālajā
līmenī, bet divos eksāmenos
vērtējumam jābūt augstākajā
līmenī. Lai saņemtu izglītības
dokumentus, eksāmenos būs
jāsaņem vismaz 10% iepriekšējo
5% vietā. Atbrīvot no eksāmeniem
varēs tikai ārsts speciālists, nevis
ģimenes ārsts, kā tas bija līdz šim.
Ļoti gaidīts ir Informatizācijas
projekts, kura ietvaros Izglītības
un zinātnes ministrija 7. – 9.
klasēm piegādās datorus. Datori
varētu tikt piegādāti jau oktobra
sākumā.
Sakarā ar cenu pieaugumu,
pusdienas izglītojamajiem varētu
izmaksāt no 1,60 līdz 2,20 eiro,
atkarībā no mācību iestādes.
Novada deputāti vēl ir ceļā uz
lēmuma pieņemšanu, bet ir
ieplānots, ka pašvaldība apmaksās
1,10 eiro no šīs summas, bet
pārējais būs jāpiemaksā vecākiem.
Ukraiņu
bēgļu
bērni
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Augšdaugavas novada izglītības
iestādēs ir minimālā skaitā. Tā
kā daži no tiem uzturas VSAC
"Latgale"
filiālē
"Kalkūni",
izglītības
procesu
viņiem
nodrošinās Medumu speciālā
pamatskola.
Profesionālajās
grupās viņi apgūs pavāra palīga
profesiju.
Šī gada lielākie projekti ir
Sventes
vidusskolas
sporta
laukuma
izbūve,
kas
tiks
pabeigts tuvākajā laikā, Nīcgales
pirmsskolas izglītības iestādes
remonts,
jauno
tehnoloģiju
ieviešana
mācību
procesa
uzlabošanai Špoģu vidusskolā
un mācību vides uzlabošanas
projekts Ilūkstes Raiņa vidusskolā,
kā arī jauns futbola laukums pie
Augšdaugavas novada Sporta
skolas.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš
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PROJEKTU REALIZĀCIJA

ILŪKSTĒ
PABEIGTI BŪVDARBI
MĀKSLĪGĀ SEGUMA
FUTBOLA LAUKUMĀ
Ilūkstē vasaras izskaņā tika
pabeigti būvdarbi, jaunajā futbola
laukumā ar mākslīgo segumu.
Projekts tika realizēts sadarbībā
ar Latvijas Futbola federāciju.
Pašvaldība ar Izglītības un zinātnes
ministrijas
atbalstu,
ņemot
aizņēmumu, sagatavoja mākslīgā
seguma futbola laukuma pamatni,
uzstādīja žogu ap laukumu
un
apgaismojumu,
savukārt
Latvijas Futbola federācija kļuva
par sponsoru futbola laukuma
segumam.
Šī futbola laukuma projekts ir
viens no pirmajiem ko ir iesākusi
Augšdaugavas novada pašvaldība,
un veiksmīgi to arī realizējusi.“Mēs
kā pašvaldība esam operatīvi
darbojušies,
un
mums
ir
izveidojusies ļoti laba sadarbība ar
Latvijas Futbola federāciju. Bez
šīs sadarbības droši vien rezultāts
nebūtu arī redzams. Šis ir labs
piemērs, ko var izdarīt, ja grib
darīt, kad sadarbojas gan valsts,
gan pašvaldība, gan NVO, gan
šajā gadījumā arī Latvijas Futbola
federācija,” teic Augšdaugavas

■

novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs
Aizbalts.
Augšdaugavas novada Sporta
skolas vadītājs Dzintars Pabērzs:
“Šī diena ir īpaša ne tikai futbola
cienītājiem, bet arī pilsētas
iedzīvotājiem, jo tagad Ilūkstē ir
savs mākslīgā futbola laukums.
Šeit trenēties varēs gan bērni, gan
jaunieši, gan pieaugušie. Mans
ir prieks, ka mūsu sporta skolas
futbola nodaļas audzēkņiem būs
kur trenēties gandrīz visu cauru
gadu.”
Latvijas Futbola federācijas
prezidents
Vadims
Ļašenko

skaidro, ka projekts ir tapis
LFF infrastruktūras projektu
programmas ietvaros. Tā ir speciālā
programma,
kurā
federācija
sadarbojas ar pašvaldībām futbola
segumu
atjaunošanā.
Tāpat
federācija dāvināja divus jaunus
futbola vārtus, un futbola bumbas.
Neilgu laiku atpakaļ pašvaldība
arī piešķīra papildus līdzekļus šai
investīciju iecerei, lai uzstādītu
papildus tīklus aiz futbola vārtiem:
“Mums paveicās, ka pašvaldībā
ir tāda vadība, kas izpilda to, ko
apsolīja, bet mēs no savas puses
vienmēr esam gatavi atbalstīt šādus
projektus. Ilūkstē futbola attīstība

nākotnē ir garantēta.”
Ilūkste lepojas ar tiem daudziem
saviem talantīgiem futbolistiem, kā
Andris Vaņins, kurš piecas reizes
tika atzīts par Latvijas labāko
futbolistu, un aizvadījis vairāk
nekā 100 spēles valsts izlases
sastāvā, Jurijs Žigajevs, kurš valsts
izlasē ir nospēlējis 35 spēles,
Aleksandrs Jeļisejevs, kurš strādā
futbola federācijas elites futbola
departamentā, Ritus Krjauklis,
kurš spēlē Latvijas futbola izlasē,
Sandra Voitāne, kura pēdējos divus
gadus tika atzīta par Latvijas labāko
futbolisti, bet tagad pārstāv ārzemju
klubu. D. Pabērzs īpašu atzinību

ir izteicis trenerim Vladimiram
Vinokurovam, kurš ir daudzu
minēto futbolistu pirmais treneris.
Futbola laukums ir 60x40 m,
pēc noteikumiem te varēs notikt
spēles formātā astoņi uz astoņi
spēlētāji. Nākamgad tiek plānots
īstenot projektu pie dabīgā futbola
laukuma Ilūkstē, kur varētu
paradīties zālāja laistīšanas iekārta.
Pamatnes sagatavošanas darbus
veica SIA “Jēkabpils PMK”;
līgumsumma – 169 450 eiro.
Teksts, foto: Dainis Bitiņš

tika organizētas ESF projekta
“Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Augšdaugavas novadā”
ietvaros.
NFI projekta Nr. NFI/AK/01
“Vēsturiski piesārņotās vietas
“Višķu profesionālās vidusskolas
mazuta glabātava” sanācija Višķu
pagastā, Augšdaugavas novadā””
ietvaros jauniešiem tika uzdots
mājas darbs, un viņiem vajadzēja
izdomāt un noformēt plakātus
par noteiktu tēmu: “Mans zaļais

pagasts!”, kā arī jaunieši pasākumā
piedalījās diskusijās ar ekspertiem
par vides jautājumiem, tostarp
degradētajām teritorijām, atkritumu
problēmu, invazīvajām sugām
un citiem jautājumiem. Eksperti
izvēlējās labāko plakātu, kas šoreiz
bija Višķu – Maļinovas – Dubnas –
Ambeļu pagastu jauniešu veidotais
plakāts.
Salidojuma
turpinājumā
jauniešiem bija iespēja piedalīties
Europe Direct Dienvidlatgale
centra
organizētajā
aktivitātē

“Sarunu kvadrāts”, kur kopā ar
ekspertiem jaunieši runāja un
piedalījās diskusijām par dažādām
tēmām: Jaunatnes un pašvaldības
sadarbība, Erasmus + programmas
aktivitātes, Vides piesārņošana
un problēmas, jaunieši un kultūra
u.c. Jaunieši
klausījās, uzdeva
jautājumus,
komunicēja
ar
ekspertiem un viņiem tā bija lieliska
pieredze.
Pasākuma nobeigumā tika
pasniegtas balvas un dāvanas par
dalību aktivitātēs, ka arī sadalītas

medaļas un kausi sporta sacensībās.
Salidojuma
sacensību
kopvērtējumā godalgoto III vietu
ieguva komanda “UGUNS”, II
vietā ir komanda “Zvaigzne” un
par uzvarētājiem ir kļuvuši jaunieši
no komandas “VĒTRA”!
Vakara turpinājumā jaunieši
varēja padejot un pavadīt laiku
kopā.

JAUNATNE

AUGŠDAUGAVAS
NOVADA JAUNATNES
SALIDOJUMS 2022

27. augustā Višķu pagasta
stadionā un estrādē pulcējās jaunieši
no visa novada, lai piedalītos novada
jaunatnes salidojumā. Šogad bija
iespēja organizēt pasākumu bez
ierobežojumiem, maskām un covid
testiem, kas jauniešiem deva iespēju
satikties, komunicēt savā starpā
un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Salidojumā piedalījās 20 komandas
un kopā ar novada jauniešiem
aktivitātēs piedalījās arī jaunieši
no Vācijas, kuri viesojās Višķos
starptautiskās nometnes ietvaros.
Salidojumu atklāja novada domes
deputāts Jānis Belkovskis un
Izglītības pārvaldes vadītāja Janita
Zarakovska, novēlot jauniešiem
aktīvi pavadīt šo dienu un izmantot
iespēju piedalīties šāda veida
aktivitātēs.
Salidojuma ietvaros jauniešiem
tika piedāvātas sporta aktivitātes,
kuru ietvaros viņi sacentās tādās
disciplīnās, kā: “Met, met, iemet!”;
“Lido prom”; “Stiprie un veiklie”;
“Amora bultu metieni”; “Ātrāk,
taisnāk, precīzāk”; “Gladiatoru
cīņas”; “Jautrā stafete”.
Jauniešiem bija ļoti aktīva un
piesātināta diena, un, neskatoties
uz karstumu, viņi maksimāli aktīvi
un draudzīgi tika galā ar visiem
uzdevumiem. Šogad komandām
nebija pagastu piederības un
viņiem tika piedāvāti komandu
nosaukumi, kas ir saistīti ar
apkārtējo vidi. Sportiskās aktivitātes

Teksts: Oļesja Ņikitina,
Juta valaine
Foto: Dainis Bitiņš,
Olga Kuzmina
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DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMI
2022. gada 28. jūlijā sēdē
pieņemti 13 lēmumi:

 Aktualizēja
Daugavpils
valstspilsētas un Augšdaugavas
novada attīstības programmas 2022.2027. gadam Augšdaugavas novada
investīciju plānu 2022.-2024. gadam.
 Apstiprināja
Augšdaugavas
novada
Būvvaldes
maksas
pakalpojumu cenrādi.
 Grozīja ar Daugavpils novada
domes 2018. gada 23. augusta
lēmumu
Nr.1004
apstiprināto
nolikumu Nr.52 “Daugavpils pilsētas
un Augšdaugavas novada sadarbības
teritorijas
civilās
aizsardzības
komisijas nolikums”.
 Atbalstīja
projekta
idejas
iesniegšanu
atklātajā
projektu
konkursā
“Atbalsts
jaunatnes
politikas īstenošanai vietējā līmenī”.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu.
 Atļāva
atsavināt
zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu
4446 001 0536, Biķernieku
pagasts, Augšdaugavas novads,
nekustamo īpašumu “Riekstiņi”,
“Palmas”, Tartaki, Nīcgales pagasts,
Augšdaugavas novads, nekustamo
īpašumu “Ābeļziedi”, Višķu pagasts,
Augšdaugavas novads.
 Nodeva atsavināšanai zemes
vienību “6”, Muitas, Kalkūnes
pagasts, Augšdaugavas novads, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu
4460 003 0323, Kalkūnes pagasts,
Augšdaugavas novads.
 Nolēma pārdot nekustamā
īpašuma “57”, Pavasaris, Maļinovas
pagasts, Augšdaugavas novads.
 Piešķīra papildus finansējumu
no budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”.
 Piešķīra papildus finansējumu
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādei
“Zvaniņš” no budžeta programmas
“Līdzekļi
neparedzētiem
gadījumiem”.
 Informācija par Augšdaugavas
novada pašvaldības budžeta 2022.
gadam izpildi I pusgadā.
2022. gada 11. augustā sēdē
pieņemti 20 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus
“Grozījums Augšdaugavas novada
pašvaldības domes 2021. gada 11.
novembra saistošajos noteikumos
Nr.12 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Augšdaugavas novadā””
un “Grozījums Augšdaugavas novada
pašvaldības domes 2021. gada 11.
novembra saistošajos noteikumos
Nr.14 “Par brīvprātīgās iniciatīvas
pabalstiem Augšdaugavas novadā””.
 Nolēma
uzsākt
projekta
Nr.4.2.2.0/21/A/048 “Pirmsskolas
izglītības
iestādes
“Zvaniņš”
filiāles Bebrenē energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumi”
īstenošanu un apstiprināja ieņēmumu
un izdevumu tāmi.
 Nolēma
uzsākt
projekta
Nr.4.2.2.0/21/A/061 “Daugavpils
būvniecības tehnikuma izglītības
programmas īstenošanas vietas
“Višķi” mācību korpusa ēkas
atjaunošana un energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošanu un
apstiprināja ieņēmumu un izdevumu
tāmi.
 Grozīja Augšdaugavas novada
pašvaldības domes 2021. gada 15.
jūlija lēmumu Nr.25 “Par projekta Nr.
NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās
vietas
“Višķu
profesionālās
vidusskolas
mazuta
glabātava”
sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas
novadā” īstenošanu un ieņēmumu un

izdevumu tāmes apstiprināšanu”.
 Izsniedza bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju Akciju
sabiedrībai “Latvijas valsts meži”.
 Atļāva
uzsākt
iepirkuma
procedūru
traktortehnikas
un
aprīkojuma iegādei Bebrenes pagasta
pārvaldei.
 Nolēma nodot atsavināšanai
zemes
vienību
ar
kadastra
apzīmējumu 4452 002 0298, Dubnas
pagasts, Augšdaugavas novads.
 Atļāva atsavināt nekustamo
īpašumu ar kadastra apzīmējumu
4460 004 0444, Strādnieku iela
18, Randene, Kalkūnes pagasts,
Augšdaugavas novads, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4464 002
0086, “Graudi”, Laucesas pagasts,
Augšdaugavas novads, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4492 002
0428, “276”, Maļutki, Tabores
pagasts, Augšdaugavas novads,
dzīvokļa īpašumu Kastaņu iela 42-38,
Ilūkste, Augšdaugavas novads.
 Nolēma pārdot uz nomaksu
dzīvokļa īpašumu Nr.4, Rēzeknes
ielā 31, Maļinova, Maļinovas pagasts,
Augšdaugavas novads.
 Atzina, ka rezerves zemes
fondā ieskaitītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4468 006
0554, ir piekritīga Augšdaugavas
novada pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas
novada pašvaldības vārda.
 Atzina, ka rezerves zemes
fondā ieskaitītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4452 003
0213, ir piekrītoša Augšdaugavas
novada pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas
novada pašvaldības vārda.
 Atzina, ka zemes reformas
pabeigšanas fondā ieskaitītā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4494
005 0291, ir Augšdaugavas novada
pašvaldībai piekritīgs starpgabals
un ierakstāms zemesgrāmatā uz
Augšdaugavas novada pašvaldības
vārda.
 Atzina zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4446 003 0197, par
pašvaldībai piekritīgu starpgabalu.
 Izdeva saistošos noteikumus
“Par kārtību, kādā tiek organizēts
pašvaldības transports vai tiek segti
braukšanas izdevumi izglītojamiem
Augšdaugavas novada pašvaldībā”.
 Nolēma par kārtību, kādā tiek
organizēti izglītojamo pārvadājumi
Augšdaugavas novada pašvaldības
dibinātajās izglītības iestādēs.
 Atļāva
uzsākt
iepirkuma
procedūru Višķu pagasta Silavišķu
grāmatu izsniegšanas punkta telpu
remontam.
2022. gada 25. augustā sēdē
pieņemti 28 lēmumi:
 Atcēla Augšdaugavas novada
pašvaldības domes 2022. gada 10.
marta saistošos noteikumus Nr.35
“Augšdaugavas novada Smiļģinu ezera
licencētās makšķerēšanas nolikums”.

Izdeva nolikumu licencētai
makšķerēšanai Smiļģines ezerā.
 Izdeva nolikumu licencētai
makšķerēšanai Augšdaugavas novada
ezeros (Boltazars, Briģenes, Bruņu,
Čerņavas, Dārza, Koša, Lielais
Ilgas, Mazais Ilgas, Mazais Kolupa,
Meduma, Sila, Šķirstiņu).
 Izdeva saistošos noteikumus
“Grozījumi Augšdaugavas novada
pašvaldības domes 2022. gada 24.
februāra saistošajos noteikumos
Nr.34 “Par sabiedrisko kārtību
Augšdaugavas novadā””.
 Izdeva noteikumus “Kārtība,

kādā tiek piešķirta kompensācija
mācību
izdevumu
segšanai
Augšdaugavas novada pašvaldības
iestādes darbiniekam”.
 Izdeva nolikumu “Augšdaugavas
novada
pašvaldības
publisko
ūdenstilpju iznomāšanas komisijas
nolikums”.
 Nolēma izveidot Augšdaugavas
novada
pašvaldības
publisko
ūdenstilpju iznomāšanas komisiju.
 Nolēma nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu
Kastaņu
iela 26A, Ilūkste, Augšdaugavas
novads, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4460 004 2073,
“472”, Daugava, Kalkūnes pagasts,
Augšdaugavas novads, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4474 008
0373, “Vecbebri”, Naujenes pagasts,
Augšdaugavas novads
 Atļāva atsavināt zemes vienību
(starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu
4470 006 0066, Maļinovas pagasts,
Augšdaugavas novads, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4488 007
0229, “Ozerķi 80”, Sventes pagasts,
Augšdaugavas novads.
 Nolēma pārdot nekustamo
īpašumu
“110”,
Mičurinietis,
Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas
novads, nekustamo īpašumu ar
kadastra numuru 4480 005 0080,
Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas
novads, nekustamo īpašumu “Senči”,
Salienas pagasts, Augšdaugavas
novads.
 Nolēma pārdot uz nomaksu
nekustamo īpašumu “Māllēpes”,
Makarova,
Višķu
pagasts,
Augšdaugavas novads.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma
ar kadastra numuru 4460 004 0491,
Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas
novads,
nekustamā
īpašuma
“Krivāni 3”, Krivāni, Kalupes
pagasts, Augšdaugavas novads,
zemes vienības (starpgabala) ar
kadastra apzīmējumu 4470 006 0259,
Maļinovas pagasts, Augšdaugavas
novads atkārtotās izsoles rīkošanu un
izsoles noteikumus.
 Atzina, ka rezerves zemes
fondā ieskaitītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4468 006
0423, ir piekritīga Augšdaugavas
novada pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas
novada pašvaldības vārda.
 Atzina zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4486 004 0207 par
starpgabalu.
 Apstiprināja
publiskās
apspriešanas rezultātus koku izciršanai
Krivošejevas
kapos Biķernieku
pagasts, Augšdaugavas novads.
 Atļāva rīkot publisko pasākumu
Tatjanai Mašņukai.
 Nolēma ņemt aizņēmumu
pašvaldības prioritāro investīciju
projektu īstenošanai.
 Piešķīra
finansējumu
no
Augšdaugavas novada pašvaldības
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Nīcgales pagasta pārvaldei.
 Atbalstīja projekta “Naujenes
tautas bibliotēkas bērnu un jauniešu
multifunkcionālās
zonas
“3i”
izveidošana” iesniegšanu.
 Nolēma atbrīvot Vandu Keziku
no amata.
 Uzdeva
Augšdaugavas
novada pašvaldības izpilddirektora
pienākumu pildīšanu.
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
novada pašvaldības ēka,
05.09. Augšdaugavas
Rīgas ielā 2, Daugavpilī

10.00-12.00
14.00-18.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
1. vietnieks Aivars Rasčevskis
19.09.

Augšdaugavas novada pašvaldības ēka,
Rīgas ielā 2, Daugavpilī

10.00-12.00
14.00-18.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks Vitālijs Aizbalts
06.09. Laucesas pagasta pārvalde, c. Mirnijs
20.09. Ilūkstes pilsētas administrācija

14.00-16.30
14.00-16.30

Maigurs Krievāns
06.09. Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka

09.00-13.00

Jānis Belkovskis
05.09. Višķu pagasta pārvalde
19.09. Vaboles pagasta pārvalde

10.00-13.00
10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs
08.09.
15.09.
22.09.
29.09.

Ilūkstes pilsētas administrācija
Tiešsaistes Zoom platformā
Līksnas pagasta pārvalde
Kalupes pagasta pārvalde

15.30-17.00
15.00-17.00
15.30-16.30
15.30-16.30

Pāvils Kveders
13.09.

Tabores pagasta pārvalde

14.00-16.00

Reinis Līcis
06.09. Ilūkstes pilsētas administrācija
13.09. Tabores pagasta pārvalde

14.00-16.00
14.00-16.00

Aleksejs Mackevičs
01.09.
02.09.
19.09.
22.09.
29.09.

Tiešsaistes Zoom platformā
Biķernieku pamatskola
Tiešsaistes Zoom platformā
Kalkūnes pagasta pārvalde
Ilūkstes pilsētas administrācija

17.00-19.00
16.00-17.00
17.00-19.30
15.30-16.30
15.30-16.30

Dainis Millers
06.09. Tiešsaistes Zoom platformā

14.00-16.00

Gunta Okmane
05.09. Subates kultūras nams
28.09. Subates kultūras nams

09.00-11.00
13.00-15.00

Dzintars Pabērzs
12.09. Tiešsaistes Zoom platformā
26.09. Tiešsaistes Zoom platformā

14.00-16.00
14.00-16.00

Deniss Sarafaņuks
21.09. Tiešsaistes Zoom platformā
28.09. Tiešsaistes Zoom platformā

18.00-20.00
18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs
13.09.

Sventes vidusskola
Sventes vidusskolas programmu
23.09.
īstenošanas vieta ”Medumi”

16.00-18.00
15.00-17.00

Regīna Tamane
20.09. Vecsalienas muižas pils
27.09. Skrudalienas daudzfunkcionālais centrs

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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AUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS

PAŠVALDĪBA

VIŠĶOS
PLĀNO IZVEIDOT
MODERNU
PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDI

4. augustā Augšdaugavas novada
pašvaldības
domes
attīstības
komitejas sēde norisinājās Višķu
pagastā. Tās laikā Daugavpils
Būvniecības tehnikuma izglītības
programmu īstenošanas vietas
(IPĪV) “Višķi” direktores vietniece
attīstības un inovāciju jomā Oksana
Soročina iepazīstināja domes
deputātus un klātesošos ar izglītības
iestādes attīstības stratēģiju. Uz
komiteju tika aicināti arī novada
pagastu pārvalžu vadītāji un skolu
direktori.
Jau no 1. septembra tehnikums
turpinās darbu kā profesionālās
izglītības kompetences centrs
ar jaunu nosaukumu “Latgales
industriālais
tehnikums”,
uzsākot jaunu posmu izglītības
iestādes
turpmākajā
attīstībā.
Tehnikumam ir sešas programmu
īstenošanas vietas un pašlaik
kopējais audzēkņu skaits visās
programmās ir 1322 studenti
un 214 darbinieki. Septembrī
šis skaitlis varētu būt lielāks, jo
turpinās uzņemšana. Pašlaik Višķos
ir uzņemti 45 izglītojamie, bet
paredzēts uzņemt 55 audzēkņus,
pastāstīja P. Soročkina. IPĪV “Višķi”
tiek īstenota lauksaimniecības
programma,
piedāvājot
iegūt
lauksaimniecības
mehanizācijas
tehniķa, smago spēkratu mehāniķa
un augkopības tehniķa kvalifikāciju.
Pieejama arī neformālā izglītības
programma
pieaugušajiem,
piedāvājot iegūt traktortehnikas
vadītāja kvalifikāciju. Lai piesaistītu
jauniešus mācīties, tiek rīkoti dažādi
karjeras izglītības pasākumi.
Divu pēdējo gadu laikā,
smeļoties
pieredzi
Vācijā,
izveidojusies trīspusējās sadarbības
koncepcija kopā ar nozari un

AUGŠDAUGAVAS
NOVADA PAŠVALDĪBA
IESNIEGUSI
PIETEIKUMU
EIROPAS PADOMES
AINAVAS BALVAS
NACIONĀLAJĀ
ATLASĒ
Šī gada 1. jūlijā noslēdzās Eiropas
Padomes
ģenerālsekretariāta
konkursa
„Eiropas Padomes
Ainavas balva”
8. sesijas
nacionālās atlases pieteikumu
iesniegšanas posms, kurā tika
iesniegti 11 pieteikumi, tostarp
Augšdaugavas novada pašvaldības
pieteikums
par
projekta
“RĪTEIROPAS
VĒRTĪBAS”
(Nr.5.5.1.0/17/I/007)
ietvaros
īstenotajām aktivitātēm Naujenes
pagasta Slutišķu sādžā un tai
pieguļošā
ainaviski
vērtīgā
teritorijā. Realizējot projektu,
tika
labiekārtota
Markovas
pilskalna
izziņas taka, atpūtas
vietas “Latgales sēta”, atjaunota

Augšdaugavas novada pašvaldību.
Oksana Soročina uzsver, ka Višķos
plānots izveidot modernu, šī brīža
nozares tendencēm un prasībām
atbilstošu izglītības iestādi.
Augšdaugavas
novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks Vitālijs Aizbalts pastāstīja,
ka, pirms pāris gadiem pārņemot
īpašumu no Malnavas tehnikuma,
pašvaldībai
izdevies
saglabāt
tehnikumu no iznīcības. Pašlaik
Višķu tehnikumā visi īpašumi pieder
pašvaldībai, bet programmas īsteno
Daugavpils Būvniecības tehnikums.
Tuvākajos
gados
tehnikumā
plānotas ļoti vērienīgas investīcijas
– 1,3 mlj. no ERAF plānots
ieguldīt mācību korpusa ēkas
atjaunošanā un energoefektivitātes
paaugstināšanā, 700 000 eiro
ieguldīti mācību vides atjaunošanā
(jumts, telpas, inženiertīkli), 88 000
eiro tiks ieguldīti mācību procesa
digitalizācijā atjaunotajā mācību
korpusā, 546 000 eiro plānots
ieguldīt mācību korpusa ēkas
daļas nojaukšanā un Alejas ielas
1. un 2. posma pārbūvē, 70 000
eiro tiks ieguldīti projektēšanas
darbiem
un
dokumentācijas
izstrādei degradētās teritorijas
revitalizācijai
un
atgriešanai
ekonomiskajā apritē, lai sadarbībā
ar Darba devēju asociāciju un
Lauksaimniecības un industriālās
tehnikas
asociāciju
izveidotu
Latgales lauksaimniecības precīzo
tehnoloģiju pārneses, mācību un
izcilības centru, 2,05 mlj. eiro
sadarbībā ar Norvēģijas partneriem
tiks ieguldīti vēsturiski piesārņotas
vietas
“Višķu
profesionālās
vidusskolas mazuta glabātavas”
sanācijā, 40 000 eiro plānots
ieguldīt dienesta viesnīcas ēkas
pārbūves un energoefektivitātes
paaugstināšanas
projektēšanā.
Vislielākās investīcijas 8,6 mlj. eiro
plānots ieguldīt lauksaimniecības un
industriālās tehnikas slēgtā poligona
izveidē, šiem mērķiem tehnikums
Lauku sēta “Slutišķi 2”.
Dabas
parks
“Daugavas
loki” ar Slutišķu sādžu un
Markovas
pilskalnu
pārstāv
Latgales
simbolisko
ainavu,
iekļaujoties UNESCO Pasaules
mantojuma Latvijas nacionālajā
sarakstā. Vienlaikus tā ir Natura
2000 teritorija ar izcilām dabas
vērtībām, kas harmoniski iekļaujas
tradicionālā dzīvesveida saglabātajā
ainavā.
Savus īstenotos projektus ainavu
jomā ir pieteikušas arī Aizkraukles,
Ādažu,
Dienvidkurzemes,
Jēkabpils,
Ogres,
Saulkrastu
novadu,
Jūrmalas, Liepājas,
Ventspils valstspilsētas pašvaldības,
kā arī biedrība “Popes muiža”.
Ar pieteikumiem var iepazīties
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības
ministrijas
tīmekļa
www.varam.gov.lv/lv/
vietnē
eiropas-padomes-ainavas-balva!
Pašlaik
pieteikumus
vērtē
plānošanas reģioni, ņemot vērā
Eiropas
Padomes
izvirzītos
kritērijus: kā projekts ietekmē

jau pārņēmis no ministrijas savā
īpašumā zemes gabalu 2,12 ha
platībā. Tas būs daudzfunkcionāls
mācību komplekss, kas aptvers gan
lauksaimniecības tehnikas poligonu
un darba aizsardzības laboratoriju,
gan divas laboratorijas topošo

teritorijas attīstību ekonomiskā,
sociālā un vides jomā; cik plaši
var izmantot projekta pieredzi;
kā
projekta
plānošanā
un
ieviešanā piedalās
sabiedrība;
kāda ir projekta nozīme izpratnes
veidošanā par ainavu vērtību, vai
projekta īstenošanai izstrādāts īpašs
plānošanas dokuments. Papildus
punktus par īpašu projekta
devumu attiecīgajā nozarē piešķirs
Zemkopības ministrijas, Dabas
aizsardzības pārvaldes, Nacionālās
kultūras mantojuma pārvaldes,

augkopības speciālistu apmācībai.
Daugavpils
Būvniecības
tehnikuma
direktore
Ināra
Ostrovska uzsvēra, ka Višķu
tehnikums ir atgriezies apritē
un plāno kļūt par vienu no
modernākajām
profesionālās

Latvijas Pašvaldību savienības,
Latvijas
Ainavu
arhitektu
asociācijas un Latvijas Arhitektu
savienības pārstāvji. Nacionālās
atlases rezultāti tiks paziņoti šī gada
20. oktobrī starptautiskajā Eiropas
Padomes Ainavu dienā.
Eiropas
Padomes
ģenerālsekretariāta
konkurss
„Eiropas
Padomes
Ainavas
balva” tiek organizēts saskaņā
ar Eiropas ainavu konvencijas
11.pantu, lai apzinātu veiksmīgi
īstenotus projektus vai iniciatīvas

izglītības iestādēm. “Mēs kā
tehnikums šodien esam pirmajā
pieciniekā un ejam uz to, ka varam
strādāt kā ekselences centrs.
Lauksaimniecība šodien Latvijas
un Eiropas attīstības stratēģijā
ieņem vienu no vadošajām vietām.
Tāpēc mūsu aprēķins ir, ka
lauksaimniekiem vajadzīgi cilvēki,
kas strādā uz normālas, spēcīgas
tehnikas un prot to apgūt, un tas
ļoti sasaucas ar mūsu smagajiem
spēkratiem un metālapstrādi.
Mūsu svēts uzdevums ir noturēt
Augšdaugavas novadu tādā līmenī,
lai tas var izdzīvot nākotnes
konkurencē un lai mēs varam
šeit saražot lauksaimniecības
produkciju un cilvēkiem te būtu
darbs.” I. Ostrovska uzsvēra, ka
Latgalē ir nepieciešamas darba
rokas, tāpēc ir svarīgi noturēt
jauniešus uz vietas, dodot viņiem
profesiju un iespējas strādāt savā
novadā.
V.
Aizbalts
vērsās
pie
klātesošajiem skolu direktoriem ar
aicinājumu necīnīties savā starpā
par skolēniem, bet sadarboties ar
profesionālajām skolām un ļaut
jauniešiem un viņu vecākiem lemt
par labu profesijas ieguvei, jo ne
katrs jaunietis ir spējīgs mācīties
vidusskolā un augstskolā, toties
viņš var savlaicīgi iegūt profesiju un
sākt profesionālās darba gaitas.
Komitejas dalībniekiem bija
iespēja klātienē aplūkot tehnikuma
mācību
korpusa
atjaunotās
telpas un iepazīt tehnikuma
infrastruktūru.
Komitejas sēdē piedalījās arī
Saeimas deputāte Janīna Kursīte,
kura
pasniedza
Ekonomikas
ministrijas Pateicību Augšdaugavas
novada pašvaldības Būvvaldes
vadītājai Nansijai Tamanei par
nozīmīgu ieguldījumu būvētās vides
attīstībā un uzraudzībā novadā.

Teksts, foto: Inese Minova

ar reāli uztveramu ieguldījumu
ainavu aizsardzībā, pārvaldībā
un/vai plānošanā, un veicinātu
pieredzes
apmaiņu
ainavu
kvalitātes uzlabošanas jomā. Katra
valsts Eiropas konkursam drīkst
pieteikt vienu projektu, tāpēc jau
septīto reizi Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija
organizē nacionālo atlasi, kuras
uzvarētājs
pārstāvēs
Latviju
starptautiskā mērogā.
Nacionālās atlases mērķis ir
veicināt sabiedrības izpratnes
veidošanos par Latvijas ainavu
vērtību un mainību, kā arī
sabiedrības lomu ainavu attīstībā,
apzinot labāko pieredzi ainavu
aizsardzībā, kopšanā un pārvaldībā,
kas gūta, gan īstenojot praktiskus
pasākumus, gan uzlabojot ainavu
pārvaldību, tostarp pētniecību un
plānošanu.

Guna Novika, Augšdaugavas
novada pašvaldības centrālās
administrācijas Dabas resursu
nodaļas vides pārvaldības
speciāliste

AUGŠDAUGAVAS novada vēstis
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BEBRENĒ UZSĀKTA
PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
RENOVĀCIJA
Bebrenes pirmsskolas izglītības
iestādē “Mazputniņš” jau šogad
tiks uzsākti vērienīgi renovācijas
darbi,
pašvaldībai
īstenojot
projektu “Pirmsskolas izglītības
iestādes “Zvaniņš” filiāles Bebrenē
energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi”.
Pērnā
gada
nogalē
Augšdaugavas novada pašvaldība
pieņēma lēmumu iesniegt projektu
ēkas renovācijai un šogad jūlijā
noslēdza vienošanos ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru par
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansētā projekta īstenošanu.
Šī gada sākumā Ilūkstes
bērnudārza
“Zvaniņš”
Bebrenes filiāle tika pievienota
Bebrenes vispārizglītojošajai un
profesionālajai vidusskolai, kura
pašu spēkiem jau uzsākusi iekštelpu
remontdarbus, piesaistot vietējo
celtnieku brigādi un iesaistot
dažādu palīgdarbu veikšanā skolas
darbiniekus, lai process ātrāk
virzītos uz priekšu.
Bebrenes vispārizglītojošās un
profesionālās vidusskolas direktore
Ērika Šaršune atzīst, kas ēka gan no
ārpuses, gan iekšpuses ir degradēta
vide. “Bērnam jāaug un jāattīstās
sakoptā vidē. Tas veido mazliet
citādāku izpratni par apkārtni, par
to, kā jādzīvo, kā jāsaudzē. Un
bērnudārzam noteikti ir jābūt tādai
vietai, uz kurieni gribētos nākt, kaut
vai tās pašas sakoptības dēļ.”
Padomju laikos celtā ēka ir
morāli novecojusi un atrodas sliktā
tehniskā stāvoklī. Kādreiz tajā
darbojās sešas bērnu grupiņas, bet
pašlaik ir tikai viena grupiņa ēkas
pirmajā stāvā, kurā apvienoti 30
bērni vecumā no diviem līdz sešiem
gadiem. Otrais stāvs jau ilgāku laiku
nav apdzīvojams, jo sliktā jumta
seguma dēļ lietus laikā ēkā līst
ūdens. Arī visas komunikācijas ir
novecojušas.
Ilūkstes pilsētas administrācijas
plānošanas
nodaļas
projektu
koordinatore Zanda Lisovska
atzīst, ka projekta mērķis ir
paaugstināt ēkas energoefektivitāti
un samazināt ēkas ekspluatācijas
izdevumus, sekmēt ekoloģiskās
situācijas uzlabošanu, vienlaicīgi
uzlabojot
vides
pievilcību.
Projekta īstenošana sniedz arī
iespēju uzlabot bērnu uzraudzības
un
izglītības
pakalpojumu
kvalitāti. “Lai sasniegtu projekta

mērķus, sākotnēji, iesniedzot
projektu, tika veikta projekta
ēkas apsekošana, tika izstrādāts
energosertifikāts un izvērtēta
situācija, noskaidrojot problēmas,
ar ko pašvaldībai jāsaskaras, veicot
energoefektivitātes
uzlabošanas
pasākumus
pašvaldības
ēkā.
Projekta īstenošanas laikā tiks veikti
būvdarbi, kuru rezultātā tiks veikta
ēkas cokola un fasādes siltināšana,
jumta seguma siltināšana. Kā
arī tiks veikta logu un durvju
nomaiņa, pagraba pārseguma
siltināšana, apkures un ventilācijas
sistēmu pārbūve, elektrosistēmas
rekonstrukcija
un
gaismekļu
nomaiņa. Kā arī, rūpējoties par

vides pieejamību, tiks uzstādīts
diagonālais pacēlājs,” stāsta Zanda
Lisovska.
Daudzās
telpās
remonts
nav veikts jau gadu desmitiem,
novecojušas arī iekārtas, tāpēc
skola nesen nopirkusi jaunu
krāsni virtuvei. Pašlaik virtuve
gan nedarbojas, tajā jau uzsākti
būvdarbi, taču daudzus darbus
varēs uzsākt vien pēc jumta
renovācijas.
Pašu spēkiem skola iecerējusi
veikt visus telpu iekšdarbus atjaunot sanitāros mezglus, renovēt
virtuvi, atjaunot elektroinstalāciju,
ūdensvada un kanalizācijas tīklus.
“Kad lielā renovācijas projekta

ietvaros tiks sakārtots jumts, tad
veiksim arī kosmētisko remontu
grupu telpās. Šobrīd tie 30 bērni ir
vienā grupā tāpēc, ka vienkārši nav
telpu, kur viņi varētu uzturēties. Jo
šie lietus ūdeņi otro stāvu ir pilnībā
sagrāvuši. Tur jāiegulda ļoti liels
kosmētiskais remonts un to mēs
darām paši,” saka Ērika Šaršune.
Lai arī bērnu skaits pašlaik
ir diezgan mazs un lielo ēku
nepiepildīs,
skolas
direktore
redz iespēju telpas izmantot arī
citām vajadzībām, piemēram,
te varētu darboties floristikas
pulciņš. “Šobrīd ir tapis projekts
siltās smilšukastes ierīkošanai
un
nodarbībām
šajā
ēkā.

Domājam, ka pavērs vēl plašākas
iespējas. Mēs ceram, kas līdz
ar vides sakārtošanu arī no
kaimiņpagastiem kāds bērniņš
gribēs savu bērnību pavadīt
Bebrenes bērnudārzā,” saka skolas
direktore.
Projektu paredzēts īstenot 12
mēnešu laikā, tā kopējās izmaksas
ir 517 537 eiro, no kuriem 424
815 eiro ERAF finansējums, 22
490 eiro ir valsts budžeta dotācija,
bet 52 477 eiro ir pašvaldības
līdzfinansējums.
Teksts, foto: Inese Minova

PALĪDZĪBA UKRAINAS BĒGĻIEM

UKRAINAS BĒGĻU
ATBALSTAM
IZVEIDOTS PORTĀLS
WWW.MAJASBEGLIEM.LV
Lai palīdzētu Ukrainas bēgļiem
vieglāk atrast mājokli Latvijā,
kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem”
izveidojusi portālu majasbegliem.lv.
Portālā aicinām pieteikt mājokļus,
kuri pieejami Ukrainas cilvēkiem

īrei vai bez maksas. Tāpat portālā
pieejama praktiska informācija
par mājokļa īres jautājumiem. Visi
materiāli sagatavoti latviešu un
ukraiņu valodās.
Tāpat
portālā
pieejama
informācija par pieejamo finansiālo
palīdzību gan īrniekiem, gan
cilvēkiem, kuri piedāvā mājokli
bez maksas, vispārēju informācija
par mājokļa īri, īres līguma paraugs
latviešu un ukraiņu valodā, kā arī

praktisks ceļvedis mājokļa īrēšanā.
Dokumentus palīdzēja sagatavot arī
biedrība “Patvērums “Drošā māja”.
Lai īres procesu padarītu drošāku,
sadarbībā ar centru MARTA
publicēts materiāls par to, kā atpazīt
un novērst cilvēktirdzniecības riskus.
Portālu
izveidot
palīdzēja
Deliverty komanda, kas tapa
TechChill #HackForce hakatona
laikā un brīvprātīgie.

Aktuālajai informācijai par šo
iniciatīvu un citu nepieciešamo
atbalstu iespējams sekot līdzi www.
palidziukrainai.lv, kā arī Facebook
grupā: https://www.facebook.com/
groups/www.gribupalidzetbegliem.
lv. Sazināties ar kustību “Gribu
palīdzēt bēgļiem” var, rakstot uz
gribupalidzetbegliem@gmail.com.
Portāla majasbegliem.lv iniciatīvu
finansē Islande, Lihtenšteina un

■

Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas
“Aktīvo
grantu
programmu
iedzīvotāju fonds”.
Aktīvo iedzīvotāju fonds EEA
and Norway Grants Latvia
#palidziukrainai #EEAgrantsLatvia

Par materiāla saturu atbild
kustība “Gribu palīdzēt
bēgļiem”.
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INFORMĀCIJA

TIKS APSEKOTI
VALSTS
ĢEODĒZISKĀ TĪKLA
PUNKTI
No 2022. gada augusta Latvijas
Ģeotelpiskās
informācijas
aģentūras
darbinieki
veiks
valsts ģeodēziskā tīkla punktu
apsekošanas un sakārtošanas
darbus Ilūkstē, Subatē un Demenes,
Eglaines, Kalkūnes, Laucesas,
Medumu, Pilskalnes, Prodes,
Salienas, Skrudalienas, Sventes,
Šēderes pagastos.
Latvijas
Ģeotelpiskās
informācijas
aģentūra
ir
Aizsardzības
ministrijas
pārraudzībā esoša valsts pārvaldes
iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās
informācijas likumu un Ministru
kabineta 2013. gada 9. jūlija
noteikumos Nr.384
“Latvijas
Ģeotelpiskās
informācijas
aģentūras nolikums” noteiktajām
funkcijām un uzdevumiem iegūst,
sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās
informācijas pamatdatus, tai skaitā
uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas
paredz valsts ģeodēziskā tīkla
punktu apsekošanu apvidū.
Latvijas
Ģeotelpiskās
informācijas aģentūras informē,

■

ka saskaņā ar Ģeotelpiskās
informācijas
likuma
9.panta
pirmo daļu, nekustamā īpašuma
īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai
lietotājs neierobežo ģeodēzisko un
kartogrāfisko darbu veikšanu savā
īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā
teritorijā.
Aģentūras darbiniekiem ir darba
apliecības, kuras nepieciešamības
gadījumā var uzrādīt. Aģentūras
darbinieki ir tērpti darba apģērbā,
uz kura ir atpazīšanas zīmes Aģentūras logo, ieņemamais amats
un vārda iniciālis un uzvārds.
Valsts
ģeodēziskā
tīkla
uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu
grupa divu cilvēku sastāvā, kuri
izpilda šādus darbus:
− Veic
ģeodēziskā
punkta
meklēšanu apvidū;
− Atrastai grunts zīmei pēc
nepieciešamības atrok punkta
centru un veic fotografēšanu;
− Veic ģeodēziskos mērījumus
punktā;
− Grunts zīmei izveido vai
atjauno aprakumu (kupicu),
un pēc nepieciešamības ierīko
norādītājstabu;
− 5 m rādiusā no punkta centra
veic krūmu un koku līdz 12
cm diametrā nociršanu;

− Fotografē
sakārtoto
ģeodēzisko
punktu
un
sagatavo punkta abrisu;
− Atrastas
sienas
zīmes
attīra no rūsas un citiem
uzslāņojumiem;
− Virs sienas zīmes pēc
nepieciešamības piestiprina

informējošo plāksnīti;
Lauka
apsekošanas
darbi
var skart jebkuru vietu pagasta
teritorijā.
Informācija par Aģentūru
atrodama
interneta
vietnē:
lgia.gov.lv.

Informācija par valsts ģeodēziskā
tīkla punktiem atrodama Valsts
ģeodēziskā tīkla datubāzē interneta
vietnē: geodezija.lgia.gov.lv.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

UZŅĒMĒJS SOLA
SARĪKOT
SKAISTAS BĒRES
ATKRITUMIEM
5. augustā Naujenes pamatskolā
notika vietējo iedzīvotāju tikšanās
ar SIA “INNOTEH” pārstāvjiem,
lai vairāk uzzinātu par uzņēmuma
ieceri īstenot Naujenes pagastā
plastmasas atkritumu, nolietotu
riepu un citu gumijas atkritumu
pārstrādi. Pavasarī neklātienes
formātā
notika
sākotnējā
sabiedriskās
apspriešanas
sanāksme, pēc kuras ierosinātājs
SIA “INNOTEH” aprīlī ir
iesniedzis Vides pārraudzības
valsts birojam iesniegumu ietekmes
uz vidi novērtējuma programmas
saņemšanai,
savukārt
vietējie
iedzīvotāji savākuši 98 parakstus
pret ieceres īstenošanu.
Saskaņā ar SIA “INNOTEH”
ieceri, 7,87 ha lielajā nekustamajā
īpašumā “Mežāre 2” Naujenes
pagasta Pritikina ciemā plānots
īstenot plastmasas atkritumu,
nolietoto riepu un citu gumijas
atkritumu pārstrādi ar pirolīzes
metodi. Gadā uzņēmums plāno
pārstrādāt līdz 800 tonnām
plastmasas atkritumu un līdz 2300
t nolietotu riepu un citu gumijas
atkritumu. Ņemot vērā iedzīvotāju
neapmierinātību ar ieceri, uzņēmējs
ierosināja sarīkot klātienē tikšanos,
lai pastāstītu plašāk par uzņēmuma
plāniem pārstrādāt atkritumus ar
pirolīzes metodi.
Jāpiebilst, ka pirolīze ir
termoķīmisks sadalīšanās process
augstā temperatūrā bez skābekļa.
Šo tehnoloģiju pasaulē izmanto ne

tikai riepu, bet arī citu atkritumu
pārstrādei. SIA “INNOTEH”
pārstāvis Romualds Homutiņins
pastāstīja, ka viņa uzņēmums
plāno ar pirolīzes metodi
pārstrādāt gumijas un plastmasas
atkritumus, rezultātā iegūstot
enerģiju un degvielu. “Sarīkosim
skaistas bēres atkritumiem,” teica
R. Homutiņins, uzsverot pirolīzes
ieguvumus. Piemēram, atkarībā no
riepu kopēja daudzuma, pirolīzes
rezultātā varot iegūt 45% mazutam
līdzīgas degvielas, ap 35% ogļu, ko
var izmantot apkurē, bet 10-15% ir
metāla stieņu atlikums, ko var atkal
tālāk pārstrādāt.
Viss cikls, kā sola uzņēmējs,
ir slēgts, turklāt rezultātā esot
ļoti minimāls izmešu daudzums
un neesot smaku. Pārstrādes
tehnoloģijas uzņēmums izstrādā
jau vismaz sešus gadus. Uzņēmējs
pats izgatavojis un aprobējis
pirolīzes iekārtas, pieredzi smeļoties
dažādās valstīs un secinot, ka
vislabāk šo jomu pārzina Ķīna.
Uzņēmējs sola radīt vismaz 10
jaunas darbavietas un sakārtot
apkārtējo vidi un infrastruktūru,
lai radītu iedzīvotājiem labākus
apstākļus
dzīvošanai.
Tika
minēta arī iespēja ar laiku ražot
elektroenerģiju, ko varēs izmantot
vietējie ļaudis. Uzņēmējs piebilda,
ka no pārstrādei plānotā riepu
daudzuma gadā varētu būt aptuveni
tonna izmešu, kas kopumā
neesot lielāks piesārņojums, kā
garāmbraucoša
autotransporta
izpūtēju radītais. Taču tieši izmeši
arī satrauc vietējos iedzīvotājus.
Tuvākās viensētas atrodas mazāk
nekā puskilometra attālumā no

iecerētās ražotnes, tāpēc iedzīvotāji
uztraucas, ka viņu ikdiena mainīsies
un izmeši var ietekmēt veselību.
Daži klātesošie strikti nostājās pret
ieceres īstenošanu.
Nepilnus astoņus hektārus
plašais
nekustamais
īpašums
“Mežāres 2” ir degradēta teritorija
Pritikinas ciemā, kur padomju
laikos bija izvietota Krievijas
armijas karaspēka daļa. Jau
vairākkārt šajā vietā bija mēģinājumi
attīstīt kādu uzņēmējdarbību, taču
tie cietusi neveiksmi. No vienas
puses pašvaldībai ir svarīgi, ka tiek
sakārtota degradētā teritorija un
radītas darba vietas, taču primārs
ir vietējo iedzīvotāju viedoklis un
labklājība, tāpēc ir svarīgi saprast,
kā darbosies plānotā ražotne un
kādu ietekmei uz vidi tā radīs.
Ietekmes uz vidi novērtējuma
izstrādātāja SIA “55M” pārstāve
Līga Liepleja informēja klātesošos,
ka ražotne neapdraudēs vietējos
iedzīvotājus,
proti,
troksnis
nepārsniegs normatīvos lielumus,
jo ražošana notiks iekštelpās,
turklāt ražošanas iekārtu nojumēm

ārsienas tiks veidotas no trokšņus
slāpējoša materiāla, kā arī nav
paredzētas emisijas virszemes un
pazemes ūdeņos un gruntī, netiek
prognozēta arī ietekme uz īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām.
L. Liepleja atzina, ka ietekmes uz
vidi novērtējums tiks izstrādāts
līdz pavasarim un tiks nodots
sabiedriskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai no dažādām
valsts institūcijām, bet gala vārdu
teiks pašvaldība, kas lems, vai
atļaut īstenot ieceri. “Sabiedrībai
būs iespēja iepazīties ar vērtējumu,
izteikt savus komentārus un
rakstīt
priekšlikumus
gan
novērtējuma izstrādātājiem, gan
Vides pārraudzības valsts birojam.”
Latgales Plānošanas reģiona
Latgales uzņēmējdarbības centra
vadītājs Andris Kucins vērsās pie
klātesošajiem ar iedrošinājumu
nebaidīties no uzņēmējdarbības
ienākšanas pagastā un jautāja, kāda
ražotne būtu pieņemama vietējiem
iedzīvotājiem.
Viņš
uzsvēra,
ka daudzas labas idejas netiek
īstenotas tikai tāpēc, ka saņemts

sabiedrības noraidījums, tāpēc
aicināja iedzīvotājus komunicēt ar
uzņēmēju un meklēt kompromisus,
kas sniegs ieguvumu pašiem
iedzīvotājiem.
Augšdaugavas
novada
pašvaldības
Dabas
resursu
nodaļas vadītāja Jolanta Bāra
pastāstīja, ka pašvaldība pavasarī
saņēma ziņojumu no Vides
pārraudzības valsts biroja par
to, ka ir uzsākta ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūra ražotnei,
kas plāno pārstrādāt gumiju un
plastmasu: “Pēc minētās valsts
iestādes izstrādātās programmas
tiks izvērtētas visas iespējamās
ietekmes uz vidi un nodotas
sabiedrībai vērtēšanai. Arī mēs kā
pašvaldība gaidām izvērtējumu,
kādu labumu vai sliktumu dos šīs
ražotnes izveide Augšdaugavas
novadam un Naujenes pagastam.
Saņemot ziņojumu, sniegsim
savu vērtējumu, piedalīsimies
sabiedriskajā apspriešanā, un tikai
tad pašvaldības deputāti pieņems
lēmumu – jā vai nē.” Jolanta
Bāra uzsver, ka iedzīvotāji varēs
paust savu attieksmi sabiedriskajā
apspriešanā, kas visdrīzāk notiks
nākamgad, tāpat var vērsties
ar
jautājumiem
gan
Vides
pārraudzības valsts birojā, gan
pie ietekmes uz vidi novērtējuma
izstrādātājiem.
Iedzīvotāji var vērsties:
* Vides pārraudzības valsts
birojā:
pasts@vpvb.gov.lv, tālr. 67321173;
* SIA “55M”:
marites55@inbox.lv

Teksts, foto: Inese Minova
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SVARĪGI IR MĀCĒT
PRIECĀTIES
PAR KATRU
NODZĪVOTO DIENU
Ilūkstē ikviens jums parādīs ceļu
līdz torņu mājām, kas ir gluži vai
daļa pilsētas vizītkartes un vienas
no skaistākajām būvēm pilsētā.
Ceļu šurp mēro kāzinieki skaistu
fotosesiju veidošanai, pilsētas
viesi, kam vajadzīgas naktsmājas,
kā arī autovadītāji, kam gadījusies
ķibele ar braucamo. Jau ilgus
gadus šeit saimnieko Čamānu
saime, kas savu uzņēmējdarbību
attīstījusi burtiski no pašiem māju
pamatiem.
Dzīve starp trim torņiem
Abas torņu ēkas atrodas
iepretim cita citai. Vienu rotā
izkārtne “Viesu nams “Pie
torņa””. Šeit dzīvo pati ģimene
un tiek uzņemti viesi, bet ēka
otrpus ceļam vēl nav apdzīvota
un tiek gatavota kā vēl viens viesu
nams. Turpat pagalmā iekārtots
autoserviss, ar ko arī sākusies
ģimenes uzņēmējdarbība.
“Mēs esam mūža celtnieki,”
saka namamāte Biruta Čamāne
un stāsta, ka pamatus savai mājai
ielikuši 1974. gadā, un kopš tā
laika būvniecība tā īsti nekad nav
beigusies.
Ar savu vīru Zigmundu
iepazinusies darba vietā bibliotēkā,
kurp tikko no armijas pārnākušais
puisis ienācis apsveicināties ar
savu brāļa sievu – Birutas kolēģi.
Kopš tā laika viņu dzīves ceļi cieši
savijās, esot līdzās gan priekos,
gan bēdās un īstenojot daudz
kopīgu sapņu. Abi reizē nolēmuši
apgūt kādu arodu – Zigmunds
ieguvis
mehāniķa
diplomu
Višķu tehnikumā, bet Biruta
izmācījās par dārzkopi Bulduru
sovhoztehnikuma
neklātienē.
Savukārt celtnieka gars viņus
pavadījis visu dzīvi. Biruta teic,
ka Zigmundam bija zelta rokas
un fantastika izdoma. Tieši tāpēc
viņu mājas ir atšķirīgas no citām,
bet apkārtne ir ļoti mājīga.
Pašu dzīvojamā māja tapusi
gluži kā lego. Kad bija uzbūvēts
pirmais stāvs, pāri palicis daudz
būvniecības materiāla. Tā kā
dabūt materiālus tolaik nebija
tik viegli, nolēmuši neļaut tam
iet zudībā, bet piebūvēt klāt otru
stāvu. Pēc tam vēl garāžu. Tā māja
veidojusies pakāpienu veidā. “Vai
tad savā jaunības maksimālismā
domājām, ka tas neatbilst
projektam?” smejas saimniece.
Ar būvniecības legalizāciju gan
sanākušas problēmas, jo rezultāts
neatbilda sākotnējai iecerei, un
atbildīgās iestādes draudējušas,
ka nāksies māju nojaukt un
taisīt no jauna projektu. Līdzīga
ķibele piemeklējusi arī vīrabrāli,
kurš uzbūvēja sev māju blakus.
Par laimi ar pazīstama arhitekta
palīdzību šo jautājumu abiem
brāļiem izdevies nokārtot, taču
ar to mājas būvniecības epopeja
nebeidzās.
Pirms
divdesmit
gadiem Biruta ar vīru nolēma
savu māju nedaudz pārbūvēt un

piesegt lieveni ar nelielu torni.
“Zigmunds no karjera saveda
dolomīta akmeņus un tā aizrāvās
ar torņa būvniecību, ka iznāca
nevis tornis pie mājas, bet māja
pie torņa,” jautri teic Biruta.
Diemžēl
tieši
celtniecība
kļuva Zigmundam liktenīga. Pēc
smagas traumas viņš nonāca
ratiņkrēslā, taču tas viņam nebija
par iemeslu sēdēt klēpī saliktām
rokām. Tieši tolaik viņš paziņojis,
ka būvēs māju vecākajam dēlam
otrpus ceļa ar diviem torņiem.
Zigmunds atradis celtniekus
un pats vadīja visu procesu līdz

katram sīkumam.
Vietējie ilgi minējuši, kas tajos
torņos atrodas. Biruta stāsta, ka
pirmajā tornī pie pašu mājas ir
vītņu kāpnes, kas ved uz nelielu
senlietu ekspozīciju, savukārt
otrās ēkas torņos izveidotas
dzīvojamās telpas.
Lai arī divu torņu māju viņas
nu jau nelaiķis vīrs Zigmunds
bija sācis būvēt vecākajam dēlam
Kasparam, dzīve ieviesusi savas
korekcijas. Kaspars ar ģimeni
dzīvo Amerikā, bet viņu biznesu
turpina jaunākais dēls Tomass.

Oāze pilsētas sirdī
Jau daudzus gadus Čamānu
ģimene uzņem viesus, piedāvājot
naktsmājas un visu nepieciešamo
atpūtai. Birutai iepriekš pat prātā
domas nav bijis nodarboties
ar tūrisma biznesu, tas sanācis
likumsakarīgi un pakāpeniski.
Viss sācies ar nelielu pirtiņu
mājas pagalmā, ko kurināja pašu
vajadzībām un katru nedēļas
nogali laipni uzņēma ciemos
draugus. Taču reiz kāda pazīstama
daktere ierosinājusi taisīt no tā
biznesu. Tā pirts tika pārbūvēta
par viesu namu, kura pirmajā
stāvā blakus saunai atrodas
banketa zāle ar kamīnu un virtuvi,
bet otrajā stāvā – istabas vismaz
20 viesu izmitināšanai. Blakus
viesu namam izveidots baseins ar
ūdenskritumu, kur veldzēties pēc
pirts.
Pamazām Čamānu saimniecība
pārvērtās par skaistu oāzi pilsētas
sirdī. Viesi šurp brauc ne tikai,
lai izmantotu naktsmājas, bet arī
taisīt skaistas fotosesijas Birutas
dārzā.
Te ir pārdomāts katrs teritorijas
centimetrs un var sastapt retus un
skaistus augus. Pie mājas sienas
jau ienākas pirmās vīnogas, šeit to
ir iestādītas vairākas šķirnes, kas
nāk no selekcionāra Sukatnieka
kolekcijas.
Viss ziedošais košums apkārt
ir Birutas lolojums un roku darbs.
Viņa atceras, kā veidojusi mājas
priekšā pirmo zālāja pleķīti un
dabūjusi pārmetumu no vīra,
kam viņai zālājs, ja zāle ir riņķī
apkārt. Taču pats savām rokām
uzmeistarojis pirmo elektrisko
zāles pļāvēju ar veļasmašīnas
dzinēju un bērnu mašīnītes
riteņiem. Vēlāk jau iegādājušies
modernākas iekārtas.
Lielā godā sētā ir dažādi
akmeņi, ko Zigmunds savulaik
atradis malu malās. Savākti vismaz
pusotra simta dzirnakmeņu, kas
izmantoti dārza interjerā. To
vidū arī kāds milzu dzirnakmens,
kas pilsētā atrasts 2012. gadā,
veicot apakšzemes komunikāciju
rekonstrukciju.
Pagalma vidū liels dīķis,
kurā
zied
ūdensrozes
un
plunčājas dažādu krāsu zivis.
Kādreiz tā vietā bijis purvains
neapsaimniekots zemes gabals.
Biruta stāsta, ka astoņdesmito
gadu beigās bijusi iespēja dabūt
savā īpašumā sešas simtdaļas no
blakus esošas zemes, kas nebija
izmantojama kā atsevišķs apbūves
gabals. Tā purva vietā tapa sešus
metrus dziļš dīķis. “Kamēr dīķis
piepildījās, visu apkārtni bijām
uz laiku atstājuši bez ūdens,
kaimiņi nāca pie mums pēc ūdens
lopiņiem,” atceras saimniece.
Rokot dīķi atklājies, ka te atrodami
gan ārstnieciskie pelēkie māli, gan
sarkanie, no kuriem var ķieģeļus
taisīt.
Visam ir savs turpinājums
Zigmunds bijis īsts izgudrotājs,
pats meistarojis dažādas iekārtas,
uztaisījis arī modernu grilu ar
kūpinātavu. Iemācījušies paši
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izgatavot skaidas jumta klāšanai,
kādā vecā lauku sētā izdevies
dabūt skaidu plēšamo iekārtu bet
padomus Zigmunds meklējis pie
vecmeistariem. Arī bruģis sētā
esot pašu izgatavots, izmantojot
Polijā nopirktas formas.
Ikviena lieta ir veidota ar īpašu
rūpību un izdomu. Skatu piesaista
dažādas senlietas, kas apmetušās
malu malās. Biruta stāsta, ka
vīrs vēl jaunībā visā apkārtnē
vācis nodošanai metāllūžņus,
bet viņa no lūžņu kaudzes pa
laikam izvilkusi kādu noderīgu
mantu. Kādā brīdī attapuši, ka
starp lūžņiem ir daudz tādu lietu,
kas jau ieiet vēsturē - petrolejas
lampas, prīmusi, ogļu gludekļi
un daudzas citas vērtīgas lietas.
Pie saimniekiem nonākuši sen
pazīstamu zīmolu Husqvarna,
Alexanderwerk, American system
izstrādājumi, krievu un zviedru
prīmusi, Čikāgā izgatavots zirgu
grābekļu asināmais, kolekcijā
ir 298 ogļu gludekļi. “Sākumā
likām šīs mantas kaudzē, bet reiz
pie mums pieteicās iegriezties
skolotāju grupa un nācās šo kaudzi
sakārtot, uztaisīt plauktus un
salikt ekspozīciju.” Tā izveidojās
dažādu senlietu kolekcija, kuru
ik pa laikam papildināja vietējie
iedzīvotāji,
padzirdējuši
par
ģimenes aizraušanos. Viesiem ir
iespēja aplūkot dažādas senlietas
un dzirdēt interesantu saimnieces
stāstījumu.
Par visu paveikto dzīves laikā
Birutai ir liels gandarījums, jo
neviļus kļuvuši par piemēru
citiem. Kad 1989. gadā no
Polijas atveduši ideju par māju
izrotāšanu Ziemassvētkos, visi
pilsētnieki nākuši skatīties, bet
jau pēc gada pašvaldība aicinājusi
arī citus iedzīvotājus rotāt
Ziemassvētkos savus mājokļus un
pasniedza balvas. Noraugoties uz
Čamānu ģimenes iekopto dārzu
un pagalmu, arī citi sākuši sakopt
savas sētas. “Lai nopļautu nātres,
lielu naudu nevajag, vien vajag
piecelties no dīvāna un darīt.”
Zigmundam vienmēr bijis tik
daudz enerģijas, ka neviens cits
līdzi neturēja. “Ja nebūtu notikusi
nelaime, Dievs vien zina, ko viņš
te vēl būtu sabūvējis. Viņam
tik daudz bija visādu ideju.” Arī
palicis piekalts ratiņkrēslam, viņš
spēja vadīt un attīstīt ģimenes
uzņēmumu.
Pirms pāris gadiem palikusi bez
vīra stiprā pleca, Biruta nenolaiž
rokas, jo viņu iesāktajam darbam
ir turpinājums. “Nekad neesmu
bijusi pesimiste. Kad tu dabū pa
cepuri, tad daudz ko pārvērtē.
Mans dzīves moto – prieks par
katru nodzīvoto dienu, prieks par
to, kas ir. Es jau nesērošu par to,
kā nav un kas varēja būt. Ikvienā
situācijā var atrast ko labu,” saka
Biruta Čamāne.
Rudenī Čamānu saimē pasaulē
gaidāms ceturtais mazbērniņš,
tātad dzīve turpinās un tas ir
galvenais.

Teksts, foto: Inese Minova
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AKTĪVA DARBOŠANĀS
VEICINA POZITĪVU
DOMĀŠANU
Ja cilvēks devies pelnītā atpūtā,
tas nenozīmē, ka turpmākie
dzīves gadi jāpavada četrās sienās,
apcerot iespējamās kaites. Vienīgi
nerimstoša interese par dzīvi spēj
dot veselību, gandarījumu un
ļaut kustēties uz priekšu, uzskata
Bebrenes pagasta aktīvā seniore
Lorija Kaminska. Veltījusi 40 gadus
pedagoga darbam, viņa turpina
aktīvi darboties pagastā, pulcinot
sev apkārt līdzīgi domājošus
vienaudžus, meklējot un atrodot
daudz interesanta, ko vēl var
padarīt un apgūt.
Vairāk nekā skolotāja
Bebrene ir Lorijas Kaminskas
dzimtais pagasts, kur viņa
pavadījusi bērnību, skolas un
darba gadus. Ieguvusi Latvijas
Universitātē
krievu
valodas
skolotājas diplomu, atgriezusies
Bebrenē. “Tēvs man bija latvietis,
bet mamma 1944. gadā, bēgot no
kara Baltkrievijā, ieradās Latvijā,
kur arī palika. No mazotnes es
runāju gan latviski, gan krieviski.
Pamazām radās doma mācīties
par krievu valodas skolotāju,”
atceras Lorija, kura sākotnēji bija
iecerējusi strādāt vidusskolā, bet
liktenis lēma citādāk. Skolā uz to
brīdi vairs nebija vakances, toties
darbs atradās toreizējā Bebrenes
veterinārajā
tehnikumā,
kur
rezultātā pagājis viss darba mūžs,
gūstot pieredzi dažādos amatos.
“Mums bija superīgs kolektīvs.
Profesionālā vidusskola atšķiras
ar to, ka tur apgūst profesiju,
tāpēc pedagogi vairāk saskaras ar
darbu nevis pedagoģiju, bet darbs
saliedē.” Agrāk uzsvars likts tieši uz
darba audzināšanu. Pedagogi kopā
ar audzēkņiem rudenī strādāja uz
lauka, vācot cukurbietes. “Atceros,
kā vilkām ar dakšām no māliem,
īpaši Ilzeskalnā, bija vēss un
lietains laiks. Reiz oktobrī pat
sniegs izkrita, iekūrām ugunskuru,
strādājām, nekur likties. Tā bija
darba
audzināšana,
jaunatne
norūdījās, slimoja ļoti reti,” stāsta
bijusī skolotāja.
Savu pedagoga darbu tehnikumā
viņa sāka kā krievu valodas
skolotāja, pasniedza arī latīņu
valodu, kas ļoti svarīga topošajiem
vetārstiem. Skolotāja atzīst, ka arī
pati reizē ar audzēkņiem apguvusi
dažādas
noderīgas
zināšanas
veterinārijā, kas noderēja, mantojot
no vīramātes divas slaucamas govis.
“Zinu, kad govis meklējas, kad
jābeidz slaukt. Agros rītos nodevām
pienu, pati taisīju sviestu un sēju
sieru, sūtīju meitām uz Rīgu piena
produktus. Trakākais tajā visā bija
siena vākšanas laiks,” Lorija atceras
savu lauksaimnieka pieredzi.
Kad tehnikumā deviņdesmitajos
gados tika izveidota mājturības
nodaļa, Lorija pabeidza kursus un
sāka pasniegt rokdarbus, kas pašai
ir tuvi kopš bērnības. Nespējot
atrast uz pusslodzi angļu valodas
pasniedzēju, Lorija uzņēmusies
mācīt arī šo priekšmetu. Tolaik

Lorija Kaminska jau bija tehnikuma
mācību daļas vadītāja. Aizejot prom
tehnikuma direktoram, uzņēmusies
pildīt viņa pienākumus, līdz pati
tika iecelta direktores amatā. “Nāca
pārmaiņu laiki, sāka drebināt
profesionālās skolas, gatavoja
uz iznīcināšanu. Bijām pirmais
tehnikums Latvijā, kas padevās
šim eksperimentam,” atceras
Lorija Kaminska. Tehnikums
piekrita iesaistīties vērienīgā ERAF
projektā, kas Lorijai maksāja
direktores amatu, toties skola tika
pilnībā renovēta, iegūstot ne tikai
jaunu vizuālo tēlu, bet arī jaunu
saturu. “Es tam biju gatava. Taču
projekts izglāba tehnikumu, citādi
būtu tagad izsisti logi.” Vēl četrus
gadus nostrādājusi par krievu
valodas skolotāju, Lorija Kaminska
devās pensijā.
Visa tehnikuma vēsture vienā
kabinetā
Arī pēc došanās pelnītā atpūtā
Lorija Kaminska ir biežs viesis nu
jau Bebrenes vispārizglītojošajā un
profesionālajā vidusskolā, kuras
kopmītnēs izveidojusi nelielu
muzeju. Te savākts plašs materiālu,
dokumentu un fotogrāfiju klāsts,
kas stāsta par tehnikuma dzīvi,
sākot jau ar tā izveidi 1930.
gadā. Šī aizraušanās sākās reizē
ar tehnikuma renovāciju, kad
telpas tika atbrīvota no visa vecā.
Lorija Kaminska iemanījās neko
neizmest, bet rūpīgi lika vienkopus
dažādas vēstures liecības. “Kolēģi
man nesa dažādus materiālus, es
krāvu kaudzēs, jo tas viss tiktu
sadedzināts,” atceras skolotāja.
Pateicoties
viņas
uzņēmībai,
kopmītnēs tika atklāts neliels skolas
muzejs. Kad uz Bebreni atbrauc
viesi vai tehnikuma absolventi,
Lorijai ir gana daudz, ko stāstīt un
rādīt, kavēties atmiņās.
Viens no viņas mērķiem bija
atrast fotogrāfijas no visiem
izlaidumiem. Daudzas liecības
uzgājusi Latvijas valsts arhīvā Rīgā,
tostarp apkopojusi datus par visiem
tehnikuma direktoriem. Arī pati vēl
darba gados daudz fotografējusi,
šī aizraušanās esot kopš bērnības,
kad tēvs Lorijai uzdāvinājis pirmo
filmiņu fotoaparātu un fotogrāfijas
tapušas pašas laboratorijā vannas
istabā. Tā ar gadiem izveidojies
daudz foto albūmu par skolas dzīvi.
Unikāls eksponāts esot Bebrenes
tehnikuma viesu grāmata, kas
uzsākta 1966. gadā un aptver ļoti
daudz interesantu ierakstu. Pēc
neliela pārtraukuma šajā grāmatā
atkal parādās jauni ieraksti, ko atstāj
muzeja apmeklētāji - lielākoties
bijušie audzēkņi vai pedagogi. Viens
no skaistākajiem eksponātiem ir
pašdarināts albums ar austu rakstu
uz vāka. Tas ir kādas audzēknes
Almas Rupšenieces diplomdarbs,
tapis 1939. gadā.
Kādu laiku darbojusies Lorijas
dibinātā
biedrība
“Jauniešu
brīvdienu centrs”, ar kuru izdevies
īstenot vairākus projektus –
atjaunotas dienesta viesnīcu telpas,
izveidota velo tūrisma taka un
iegādāti velosipēdi, izveidots zirgu
izjādes laukums u.c.

Latvijas SK biedrības Augšdaugavas komitejas projekta „Brīvprātīgā darba
veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” noslēguma pasākuma
„Aktīvs seniors pilsētā un laukos” dalībnieki 2021. gadā;

Sākoties pandēmijai, Lorija
www.
Kaminska
mājaslapā
manabebrene.lv sāka izvietot
informāciju par tehnikuma vēsturi,
ko tagad interesenti var iepazīt arī
digitāli.
“Sidrabrasas” ēra
Izaudzinājusi vairākas jauniešu
paaudzes tehnikumā un abas savas
meitas, Lorija Kaminska dažkārt
veltī laiku saviem mazbērniem,
bet lielākoties viņas laiks paiet,
darbojoties Bebrenes senioru
klubā „Sidrabrasa”, kas izveidots
pirms sešiem gadiem. “Man ir
tādas uzticamas, labas draudzenes,
ar kurām nolēmām atdzīvināt
Bebrenes pensionāru ikdienu.
Izdevies apvienot septiņas dažādas
kopas – dziedātājas, dejotājas,
rokdarbnieces, ceļotājas. Mums
ir ļoti labi sadarbības partneri –
Latvijas Sarkanais krusts, Ilūkstes
novada pensionāru apvienība,”
stāsta Lorija Kaminska. Pašlaik
senioru klubā “Sidrabrasa” darbojas
Eiropas deju grupa “Rudzupuķes”,
senioru
vokālais
ansamblis
“Sarma”, vizuālās mākslas studija

“Varavīksne”,
adītāju
kopa
“Māra”, audēju kopa “Mare”, kopa
“Labākie gadi” un ceļotāju kopa
“Ceļotprieks”. Izveidota arī senioru
kluba padome, kurā darbojas
pati Lorija Kaminska, kā arī Rita
Žagata, Judīte Buceniece, Valentīna
Malaševska, Emma Malahovska,
Ģertrūde Savicka, Anele Siliņa,
Jānis Siliņš un Inta Zeltiņa.
“Mēs esam padomju laika
cilvēki, kuriem patīk, ja viņus
saorganizē un noliek, kur viņiem
jābūt. Tagad jaunatne ir citādāka,
visu paši dara. Bet pensionāri
jāpakoriģē, lai gan piedalās viņi ļoti
labprāt,” teic Lorija un piebilst, ka
ir ļoti svarīga kopā būšana, jo tā
ļauj atgūt dzīvesprieku un nedomāt
par slimībām un citām likstām.
Bebrenes seniori esot ļoti aktīvi,
daži paralēli darbojas vairākās kopās
– gan dzied un dejo, gan glezno.
“Sidrabrasas” seniori aktīvi iesaistās
dažādos pasākumos, draudzējas ar
citu novadu senioriem, brauc cits
pie cita ciemos.
Ceļojums ar Sēlijas garšu
Pirms
diviem
gadiem

“Sidrabrasas”
aktīvās
dāmas
laida klajā recepšu grāmatu
“Ceļojums ar Sēlijas garšu”,
kurā apkopotas senas receptes
no Sēlijas saimnieču pūralādes.
Grāmatas ideja radusies jau 2014.
gadā, apmeklējot pasākumu “Sēļu
ēdienu degustācija” dabas parka
“Dvietes paliena” informācijas
centrā “Gulbji”. “Toreiz par
godu Bebrenes pagasta 150 gadu
jubilejai ar draudzenēm sarīkojām
degustāciju, kurā piedalījās 14
saimnieces ar savam tortēm. Tā
radās doma, ka senās sēļu virtuves
brīnumi ir cienīgi atrasties uz galda
arī mūsdienās.”
Grāmatas autores apzinājušas
gan Bebrenes, gan citu Sēlijas
pagastu saimnieces, parādot sēļu
ēdienu un dzērienu daudzveidību.
Kulināro ceļojumu aizraujošāku
padara sēļu tautas vēsture, tradīcijas,
nostāsti,
dziesmas,
ticējumi,
anekdotes un mīklas par ēdieniem.
Grāmata iepazīstina arī ar katru
saimnieci. Ar savām receptēm dalās
arī pati Lorija Kaminska, aicinot
pagatavot dažādus gardumus no
savas bērnības, piemēram, batviņu
zupu, skābētu auzu pārslu ķīseli
un daudz ko citu. Lorija stāsta,
ka viņas tēvs Jānis bijis kara lauka
virtuves pavārs, kurš gatavoja ļoti
gardus otros ēdienus – biezputras,
sautējumus, cepešus. Īpaši gardi
bijuši vēži, ko Lorija kopā ar tēvu
nakts laikā ķēra Ilzes ezerā un tad
vārīja. Tā kā vecākiem bija daudz
darba saimniecībā, rosīties virtuvē
laika īpaši neatlika, tāpēc mamma
Marija iemācījusi meitai gatavot
zupas, saldos ēdienus un dārzeņu
konservēšanu, savukārt vīramāte
Genovefa, kas bijusi pazīstama
godu saimniece, iemācīja mazmeitai
gatavot aukstos gaļas ēdienus.
Lorija atzīst, ka pašai patīk
gatavot dažādus kartupeļu ēdienus,
kas ir sātīgi un gardi. Savukārt
Sēlijai īpaši raksturīgas esot dažāda
veida pankūkas.
Pašlaik uzsākts darbs pie otras
grāmatas rakstīšanas. “Šoreiz
vairāk pievērsīsim uzmanību nevis
ēdieniem, bet senām fotogrāfijām,
nostāstiem un teikām. Protams,
būs arī receptes, bet dominēs
stāstījums. Apzinātas jau pāris
saimnieces, taču darbs varētu ieilgt
vismaz uz pieciem gadiem,” plānos
dalās Lorija Kaminska.
***
Šopavasar Latvijas Valsts svētkos
Bebrenes pagasta senioru padomes
“Sidrabrasa” kolektīvs saņēma
Augšdaugavas novada pašvaldības
Atzinības rakstu par radošu
ieguldījumu Bebrenes pagasta
sabiedriskās dzīves dažādošanā un
aktīvu līdzdalību Augšdaugavas
novada pasākumos.

Teksts: Inese Minova
Ineses Minovas foto un no
“Sidrabrasas” personiskā arhīva
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“LAIMES TAURE”
SAUC
ATGŪT SPĒKUS
UN BAUDĪT KLUSUMU
Ezers, pirtiņa un miers visapkārt
– kas var būt labāks, lai atgūtu
spēkus vai pavadītu romantisku
nedēļas nogali? To visu un daudz
ko citu var izbaudīt brīvdienu mājā
“Laimes taure” Vaboles pagastā,
kur viesus laipni uzņem Mureviču
rosīgā ģimene. Svešiem skatieniem
noslēptajā
gleznainajā
vietā
klusumu pa retam iztraucē vien
lokomotīves svilpe, kas izklausās
nākam gluži kā no citas realitātes.
Citādi te ir īsta miera osta, kurp
daudzi tiecas atkal atgriezties.
Uzņēmēju gēns
Viesus
sagaida
saimnieku
vecākā meita Anastasija, kura
ģimenē ir galvenā mārketinga
speciāliste.
Jaunā
sieviete
uzņēmējas
gēnu
visdrīzāk
mantojusi no saviem vecākiem Boriss Murevičs saimnieko paipalu
fermā “EKA PAIPALAS” Sventē,
bet Olga vada šūšanas uzņēmumu
“Lattex D” Randenē. “Jau kopš
bērnības visur devos viņiem līdzi.
Skatoties uz vecākiem, arī man
iepatikās komunicēt ar cilvēkiem,
iemācījos nebaidīties un būt es
pati,” stāsta Anastasija, aicinot
iemalkot kafiju ezera krastā, pie
viena izbaudot skaisto ainavu
ar gulbjiem, dzērvēm un bebru,
kurš te nekautrējoties saimnieko.
“Dažkārt te kā uz pasūtījumu
atlaižas stārķi un staigā viesiem par
prieku. Arī stirnas bieži atnāk.”
Tieši pēc tādas vietas, kur rast
pašiem mieru, pirms 12 gadiem
lūkojusies Mureviču ģimene. Ilgi
meklējuši, līdz uzgāja “Ezermaļu”
mājas, ko toreizējie saimnieki
posās pārdot, rūpīgi izvērtējot
katru potenciālo pircēju. “Kad
šeit pirmo reizi ieradāmies, bija
sajūta, ka esam cieši saistīti ar šo
vietu. Tagad reizi gadā iepriekšējie
īpašnieki atbrauc ciemos ar
mazbērniem, mums ir jaukas
attiecības, klausāmies viņu stāstus
par pagastu un šo vietu.”
Pamazām radās doma dalīties
ar citiem šajā skaistumā, pie viena
popularizējot arī Vaboles pagasta
vēsturi. Izveidojās sadarbība
ar Skrindu dzimtas muzeju,
kur saimnieki smēlās stāstus
par pagastu un grāfu Plāteru,
kurš savulaik savā īpašumā ar
tauri sasaucis no malu malām
medniekus. “Sapratām, ka taure
ir ļoti simboliska, jo saistīta ar
grāfiem un pagasta vēsturi, bet
reizē sauc ikvienu iegriezties arī pie
mums un gūt laimes mirkļus, tā arī
radās atpūtas vietas nosaukums,”
saka Anastasija. Pati “Ezermaļu”
māja esot ļoti sena. Anastasija lēš,
ka daudzas mājas pagastā pirms
gadiem simts būvējis viens un tas
meistars, jo esot atpazīstams viņa
rokraksts. Ģimene pacentusies
to restaurēt atbilstoši tās senajam
izskatam, vien nedaudz uzlabojot.
Pirms
dažiem
gadiem,
piedaloties dažādos ERASMUS
projektos, Anastasijai radusies

doma te veidot pulcēšanās vietu
dažādiem
pasākumiem,
taču
pandēmija nedaudz piekoriģējusi
sākotnējos plānus. “Sapratām, ka
labāk veidot vietu, kur cilvēki var
pavadīt laiku ļoti šaurā, intīmā
lokā. Lai gan nākotnē ir doma
vismaz pāris reizes gadā te rīkot
ko plašāku, piemēram, muzikālus
pasākumus ezera krastā.”
Ģimenes biznesā katram savs
uzdevums
Anastasija ieguvusi bakalaura
diplomu Latvijas Universitātē
vadības zinātnēs un nupat iegūts
maģistra
grāds
Daugavpils
Universitātē
starpkultūru
attiecībās. Viņa atzīst, ka iegūtās
zināšanas tagad lieti noderēs,
iesaistoties
kopīgā
ģimenes
biznesā, kur katram ir savs
uzdevums un atbildība.
“Es nodarbojos ar mārketingu,
uzņemu viesus un ar viņiem
komunicēju. Tētis ir tehnisks
un praktisks cilvēks, kā jau īsts
vīrietis sniedz mums atbalstu.
Mamma ir galvenā dizainere, jo
viņai ir pieredze un spēja redzēt
skaisto. Reizi nedēļā sanākam
kopā uz ģimenes apspriedi. Esam
iemācījušies uzticēties cits citam

un arī pamatot savu viedokli. Arī
septiņus gadus vecā māsiņa Marija
labprāt iesaistās, palīdz apkalpot
viesus,” stāsta Anastasija.
Lapene, ko sākotnēji būvējuši
sev, rezultātā pārtapa par skaistu
viesu namiņu, ko Anastasija
sauc par instagrama mājiņu, jo
tā atbilstot mūsdienu soctīklu
ieturētajam populārajam stilam.
Divstāvu mājiņā ir liela terase
ar skatu uz ezeru, aprīkota ar
virtuvi. Otrajā stāvā atrodas
guļamtelpa. Viesi šeit var paši
sev pagatavot maltīti, bet var
izmantot saimnieku piedāvāto
cienastu – brokastis un vakariņas.
Jaunums ir glempings un
atsevišķi izbūvēta vasaras virtuve,
dušas un tualetes telpas. Lai arī
atpūta pie dabas, tomēr par viesu
komfortu ir piedomāts.
Zem klajas debess atrodas
kubuls ar džakuzi, no kura
var
raudzīties
zvaigžņotās
debesīs vai vērot skaisto ezera
ainavu. Ciemiņi var izbaudīt
melnās pirtiņas rituālus, kurp
pēc vajadzības tiek pieaicināts
profesionāls
pirtnieks.
“Arī
pirtiņai ir ap simts gadiem, tiesa,
iekšpusē to esam uzlabojuši. Lai

arī pirtiņa diezgan ilgi jākurina,
toties tajā ir tik viegli elpot,”
sajūsmināta jaunā saimniece.
Viesi var vizināties ar laivu
pa ezeru, makšķerēt zivis, grilēt.
Ja negribas pašam gatavot, var
izmantot saimnieku sarūpēto
maltīti.
Ģimenes
īpašais
piedāvājums ir dažādi pagatavotas
paipalas. “Mēs arī demonstrējam,
kā tās var pagatavot, jo pašiem ir
desmit gadu pieredze šajā jomā.
Divas ģimenes, kas pērn nobaudīja
paipalas un melno pirtiņu, šogad
atkal atbrauca ciemos.” Īpašu
cienastu var pasūtīt arī dzimšanas
dienas vai citām svinībām.
Atpūtas vietai ir sava mājaslapa
laimestaures.lv, rezervēt atpūtu
var dažādās interneta platformās
vai zvanot pa tiešo, jo vairāk
par
visu
Anastasija
vērtē
komunikāciju. “Galvenais ir
redzēt viesu emocijas un prieku
acīs pēc šeit pavadītā laika, tas arī
ir galvenais stimuls strādāt,” saka
jaunā saimniece.
Ar deju pa dzīvi
Jaunais
ģimenes
bizness
Anastasijai
ir
pirmā
lielā
pieredze uzņēmējdarbībā, kur
lieti noder arī augstskolā iegūtās
zināšanas. Ikdienā Viņa strādā
arī kā mārketinga speciāliste,
veidojot uzņēmumu mājaslapas,
stratēģijas un algoritmus. Taču
pati sevi uzskata par radošu
cilvēku. No mazotnes Anastasija
aizraujas ar dejām un izveidojusi
savu vēsturisko deju klubu
“Souldance”. Tieši ar deju
klubu sākusi piedalīties dažādos
projektos, ieguvusi daudz jaunu
draugu visās pasaules malās.
Pēdējā ERASMUS projektā tapa
atpūtas mājas “Laimes taure”
logotips, ko izveidoja kopa ar
ārvalstu studentiem. “Dejas ir
ne tikai mans vaļasprieks, bet

dzīvesveids. Dejoju kopš sešu
gadu vecuma, mācījos gan sporta
balles dejas, gan modernās dejas.
2014. gadā mūsu jauniešu klubs ar
vecāku palīdzību organizēja balli,
dejas mācīja Rosita Titkova. Jau
pēc gada atkal rīkojām balli un
deju skolotāja teica, ka esmu pati
gatava citiem mācīt dejas,” stāsta
Anastasija. Tā arī radies pašai savs
klubs, kur tiek apgūtas dažādu
laikmetu dejas, kas ļauj katram sevi
labāk iepazīt un pilnveidot. Klubs
piedalās dažādos pasākumos, rīko
meistarklases un balles. Idejas
Anastasija smeļas gan internetā,
gan no sadarbības partneriem.
Ar nepacietību tiek gaidīts katrs
mēģinājums, kas paiet jautrā
un draudzīgā gaisotnē. Šovasar
“Souldance” piedalījās festivālā
“Tauru skaņas Vabolē”.
Anastasija atzīst, ka dejas
sniedz lielu pieredzi, ļauj justies
brīvai, izteikt savas emocijas
ar
ķermeņa
palīdzību
un
atpūsties. Pat savu maģistra
darbu Anastasija veltījusi dejai
kā neverbālam komunicēšanas
veidam. “Gan dejas, gan pats
kolektīvs devis man daudz
tuvu cilvēku un pieredzes. Man
patīk gūt daudzveidīgu pieredzi,
izmēģināt ko jaunu, pat riskantu,
jo katrs risks ir jauna pieredze, ko
var izvērtēt un tiekties uz labāku
rezultātu. Pašlaik vēlos sabalansēt
visas jomas, kurās darbojos.”
***
Informāciju par atpūtas vietu var
atrast mājaslapā www.laimestaure.lv.
Teksts un foto: Inese Minova
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UZŅĒMĒJDARBĪBA

ĻAUTIES
NEZINĀMAJAM
UN DARĪT
NO VISAS SIRDS
Pērn 30. oktobrī Ilūkstē
durvis vēra jauns uzņēmums
“Mikado Ilūkste”, kuram šis
gads bija prieka, piedzīvojumu
un pārbaudījumu laiks. “Tagad
mēs zinām, ka brīnumi notiek,
kad blakus ir lieliski cilvēki”, saka
Tatjana Mašņuka, kura kopā ar
vīru Aleksandru pirms dažiem
gadiem pašā Ilūkstes sirdī sāka
apsaimniekot pamestu teritoriju.
Soli pa solim viņi īsteno savu
ieceri par mājīgu vietu pilsētā, kur
organizēt atpūtu gan lieliem, gan
maziem. “Mikado Ilūkste” kļūst
par atpazīstamu svinību vietu,
kur bērnus gaida rotaļu istaba
ar sapņu pili un burvju koku,
sacīkšu trase un citas izklaides.
Savukārt vecāki var atpūsties āra
terasē, baudot gardu kafiju, vai
sarīkot sev kādu ballīti svinību
telpā ar kamīnu, projektoru un
visām ērtībām.
No grausta par sapņu namiņu
Ciemiņus draudzīgi uzņem
saimnieku
labradors,
bet
saimniece Tatjana aicina nogaršot
viņas īpašo kafiju un pašas
gatavotos zefīrus. Sēžot gaišā
kamīnzālē, grūti iedomāties, ka
galda vietā vēl nesen atradusies
bedre, bet durvju vietā bija
sienā izlauzts caurums. Telpas,
kas reiz piederējušas sadzīves
pakalpojumu
kombinātam,
ģimene iegādājusies savā īpašumā
pirms 20 gadiem. Abi ar vīru
Aleksandru ilgi prātojuši, kā tās
sakārtot un izmantot. “Idejas
bija dažādas – gan audzēt trušus,
gan ražot salmu briketes apkurei.
Telpas bija šausmīgā stāvoklī,”
saka Tatjana un rāda fotogrāfijas,
kas uzņemtas pirms ēkas
renovācijas un tās laikā. “Pagalmā
salasījām izbirušas metāla ziedu
lapiņas un es pat atradu sievieti,
kura te kādreiz strādājusi un
veidojusi metāla rozes,” stāsta
Tatjana. Pamazām ģimene sakopj
teritoriju, bet darba vēl esot ļoti
daudz.
Tatjana ved aplūkot neparastus
kokus pagalmā, kas savijušies
cits ap citu. Interesanti, ka arī
jaunie kociņi gar žogu tāpat
cenšas apvīties gluži kā puķuzirņi.
“Pastaigājoties
Pilskalnes
Siguldiņā, izlasīju, ka koki vijas
vietās, kur ir spēcīga enerģija.
Jāsaka, ka šeit tiešām ir laba
enerģija un ir patīkami atpūsties,”
teic saimniece.
Abiem ar vīru nobriedusi
doma šeit veidot atpūtas vietu,
kur
vietējiem
iedzīvotājiem
būtu telpas dažādu saviesīgu
pasākumu rīkošanai. Lauvas
tiesu darbu paveikuši pašu
spēkiem, bet iekštelpu remontam
pietrūcis līdzekļu, tāpēc ar
partnerības “Kaimiņi” palīdzību
iesaistījušies projektā. “Paldies
Ingai Krekelei, kura noticēja, ka
mēs visu izdarīsim, un iedrošināja
nebaidīties,” saka Tatjana. Talkā

nākusi projektu speciāliste Gunta,
ar padomu būvniecībā palīdzējis
klasesbiedrs. Tā bija Tatjanas
pirmā pieredze projekta rakstīšana
un īstenošanā. “Man vispār
nebija pieredzes būvniecībā,
toties tagad zinu, kas ir štucere
un citas specifiskas lietas. Tā bija
interesanta pieredze. Saprotu, ka
mūsu dzīvē brīnumi notiek, ja
blakus ir lieliski cilvēki.”
Atpūta ikvienam
Renovētā ēkas daļa nu ir
kļuvusi par svinību vietu, kur
notiek bērnu dzimšanas dienas
ballītes, kolēģu kopīga pasēdēšana
un jubilejas, turklāt
nodarbi
sev var atrast dažāda vecuma
cilvēki. Bērniem izveidota rotaļu
istaba, kur tiek pieaicināti arī
animatori. Pagalmā izveidota
mini trase, kur notiek ar pulti
vadāmu auto sacīkstes – pirmā
un pagaidām vienīgā šāda trase
Sēlijā. Bērni var pavizināties ar
elektromobiļiem, bet pieaugušie
- pārbaudīt savus spēkus šautuvē.
“Pie mums var spēlēt jebkurš,
arī pieaugušie, lai gan viņi bieži
vien kautrējas. Es mudinu viņus
iesaistīties, jo tad bērniem prieks
ir trīskāršs.” Tieši tāda kopīga
rotaļa uzvedinājusi uz domām
nosaukt savu ģimenes uzņēmumu
“Mikado Ilūkste”, paņemot ideju
no galda spēles “Mikado”, kas
pirms laika nonākusi Tatjanas
rokās. “Tā ir ļoti aizraujoša spēle,
kur katram dalībniekam jāsalasa
uz galda izbērti kociņi tā, lai
kociņi nepieskartos cits citam. Šī
spēle lieliski apvieno visu vecumu
ģimenes locekļus, dod iespēju
visiem kopā atpūsties,” saka
Tatjana.
Kā arī, Tatjana ir sertificēta
floriste. Jau vairāk kā 20 gadus
viņa veido krāšņus ziedu,
konfekšu
pušķus
un
pati
noformē telpas svinībām. Pie
jaunās atpūtas vietas iekopusi
skaistas puķu dobes. Ikdienā
Tatjana strādā Ilūkstes Bērnu un
jauniešu centrā par floristi un
vada sveču darbnīcu invalīdiem
dienas aprūpes centrā “Fēnikss”,
bet pārējo laiku velta ģimenes
biznesam. “Pateicoties kolēģiem
bērnu un jauniešu centrā, esmu
daudz iemācījusies. Pirms dažiem
gadiem pabeidzu arī nometņu
vadītāju kursus,” saka Tatjana.
Tieši darbs ar bērniem centrā
uzvedinājis uz domu sarīkot
savā uzņēmumā vasaras radošās
darbnīcas
bērniem.
Šovasar
tās notika pirmo reizi. Nedēļas
garumā
“Mikado
Ilūkste”
apmeklēja
18
sākumskolas
vecuma bērni, kuri tika iesaistīti
dažādās nodarbībās – bērni
apguva floristikas pamatus un
noslēpumus, piedalījās kulinārijas
kvestā, mācoties pagatavot torti,
spēlējot lomu spēles, uzzināja
daudz interesanta par dažādām
profesijām, svinēja dzimšanas
dienas un rotaļājās. Darbā ar
bērniem uzņēmēja iesaistīja arī
jauniešus, vasaras nodarbinātības
programmas ietvaros. Radošās
darbnīcas bija jauna un veiksmīga
pieredze, ko uzņēmēja plāno

nekur nav tik labi kā mājās. “Tas
bija interesants laiks dzīvē, jo ļāva
uz daudz ko paskatīties no cita
skatu punkta. Jā, tur ir interesanti,
citādāk, taču mums labāk patīk
mājās,” saka Tatjana.
Sēlijas garšas vilinājums
Jau rudens sākumā “Mikado
Ilūkste” gaidīs viesus no malu
malām, jo šogad pirmo reizi
piedalīsies pasākumā “Mājas
kafejnīcu dienas”. Saimniece liks
galdā āra krāsnī gatavotu gardu
soļanku un ceptus cepelīnus
savas māmuļas gaumē. Te varēs
nobaudīt īpašo Tatjanas kafiju
un pašas gatavotos zefīrus, kas
ir viņas ģimenes uzņēmuma
vizītkarte. Tatjana stāsta, ka
jau kopš jaunības aizrāvusies
ar recepšu grāmatu studēšanu
un eksperimentiem virtuvē.
Īpaši viņai patīkot cept tortes
gan pašu ģimenes, gan draugu
viesībām.
Pandēmijas
laikā,
kad uzņēmējdarbība bija stipri
ierobežota, meklējusi iespējas
pilnveidot savas prasmes un
uzgājusi internetā attālinātus
“Zefīru
floristikas”
kursus.
“Brīnījos, kas tas tāds, jo esmu
taču floriste, un te – floristikas
zefīri.” Izgājusi apmācības vairāku
mēnešu garumā, aizstāvējusi
diplomdarbu
un
saņēmusi
sertifikātu. Salīdzinot ar veikala
zefīriem, tajos nav konservantu
un ir ļoti maz kaloriju – skaisti,
garšīgi un veselīgi.
Tatjana
aicina
10.-11.
septembrī iegriezties viņu mājas
kafejnīcā, kur varēs nobaudīt
ne tikai dažādus gardumus,
bet arī noklausīties dzīvās
mūzikas koncertu, ko sniegs
vietējais ansamblis, kurā viņas
vīrs Aleksandrs spēlē bungas.
Tiks padomāts arī par radošām
aktivitātēm, proti, apmeklētāji
varēs mācīties aust no dažādiem
dabas materiāliem, kā arī
iegādāties vietējo rokdarbnieču
adītās zeķes un cimdus.
“Esam pateicīgi visiem, kas
mums palīdzēja ar darbu vai
padomu. Esam atvērti sadarbībai
un jaunām idejām! Gaidām
visus ciemos “Mikado Ilūkste”
Upes ielā 7. Sekojiet mums līdzi
sociālajos tīklos un tiekamies
Ilūkstē,” aicina saimniece.

Teksts, foto: Inese Minova

turpināt arī nākamgad.
Nekur nav tik labi kā mājās
Pagalmā
zem
nojumes
Aleksandrs uzbūvējis Pompejas
krāsni, kur viesi paši var gatavot
kādu ēdienu, piemēram, sacept
gaļu. Tatjana izmēģinājusi krāsnī
cept picas un maizi, gatavo
dārzeņu sacepumus. “Manam
vīram ir zelta rokas, viņš prot ne
tikai telpas remontēt, bet palīdzēt
ar padomu un izdomāt risinājumu
vissarežģītākajās
situācijās
un īstenot to.” Pati Tatjana

Daugavpils Universitātē ieguvusi
fizikas un matemātikas skolotājas
diplomu, taču to tā arī nav likusi
lietā. Vairākus gadus strādāja
par
bērnudārza
audzinātāju
Daugavpilī, līdz ģimene nolēma
atgriezties
dzimtajā
Ilūkstē.
Augstskolā “RISEBA” ieguva
maģistra grādu uzņēmējdarbībā,
kas lieti noder tagad.
Pirms dažiem gadiem abi ar
vīru devās uz Kanādu izmēģināt
jaunu darba pieredzi, taču drīz
vien atgriezušies, jo sapratuši, ka
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STARPTAUTISKĀ
NOMETNĒ VIŠĶOS
ROD JAUNUS
DRAUGUS UN
IEMAŅAS

No 1. līdz 7. augustam Višķu
pagastā notika Latvijas diasporas
un Latvijas bērnu kopēja
nometne
“Ienirt
Latgalē”,
ko rīkoja biedrības “Latvijas
Mazpulki” un “r.a.”Siltumnīca””
ar
Sabiedrības
integrācijas
fonda un Kultūras ministrijas
atbalstu. Nedēļas garumā 22
ārvalstīs dzīvojoši bērni un 18
bērni no Latvijas, tostarp no
Augšdaugavas novada, pavadīja
laiku, iepazīstot cits citu,
piedaloties dažādās radošās
darbnīcās, mācoties gatavot
Latgales
našķus
kulinārijas
nodarbībās,
iesaistoties
erudīcijas spēlēs par Latviju, tās
vēsturi un kultūru, iesaistoties
dziedāšanas
un
dejošanas
aktivitātēs, cenšoties apzināt
savus talantus.
Biedrības
“Latvijas
Mazpulki” projektu vadītāja Rita
Lineja pastāstīja, ka šāda veida
nometne tiek rīkota jau trešo
reizi ar mērķi saglabāt diasporas
saikni ar Latviju un stiprināt tās
nacionālo identitāti. “Nometnes
mērķis ir ārzemēs dzīvojošiem
latviešu
bērniem
saglabāt
saikni ar Latviju. Daudzi bērni,
kas piedalījušies iepriekšējās
nometnēs, brauc atkal, jo te jau
ir rasti draugi. Mēs cenšamies ar
visām aktivitātēm stiprināt šīs
draudzības saites. Manuprāt šī
draudzība arī notur bērnus pie
Latvijas.”
Iepriekš šādas nometnes
rīkotas
Cēsu
novadā
un
Vestienē, bet šogad ceļš atvedis
uz Latgali ar vēlmi labāk iepazīt
šo novadu. Šogad nometnē
piedalās arī bērni no Turcijas,
Amerikas, Gruzijas, Norvēģijas
un Vācijas, kuru ģimenēm
ir saikne ar Latviju. “Vecāki
cenšas uzturēt bērnos latvisko,
kādam tas izdodas labāk, kādam
ne tik veiksmīgi, taču viņi
priecājas atbraukt ciemos pie
radiem Latvijā vai piedalīties
šādā nometnē. Skumji dzirdēt
ārvalstu bērnus stāstām, ka
viņi nejūtas īsti iederīgi nekur,
jo, atbraucot uz Latviju, viņi
ir ārzemnieki, bet arī ārzemēs
viņus par vietējiem neuzskata.”
Nedēļas garumā bērniem bija
iespēja piedalīties daudzveidīgās
nodarbībās. Jau pirmajās dienās
viņi izgatavoja atslēgu piekariņus
un apgleznoja maisiņus. Mums
viesojoties nometnē, notika
kulinārijas darbnīca, un jau ārpus
telpām varēja sajust kārdinošu
smaržu. Krimuldas pagasta
pavāres Zelmas Čapus vadībā
bērni mācījās pagatavot speķa
pīrādziņus un smilšu cepumus –

riekstiņus un gliemežvāciņus, ko
pildīja ar iebiezinātu pienu. Pie
kāda galdiņa aktīvi rosījās četri
dažāda vecuma bērni, viens no
viņiem, Maksims, šurp ieradies
no Amerikas. Puisis jau iepriekš
apmeklējis šo nometni citviet un
atzīst, ka viņam ļoti patīk Latvijā,
kur dzīvo radi un ir iespēja iegūt
jaunus draugus. Maksims runā
latviski bez akcenta un stāsta,
ka piedzimis Amerikā, kurp
savulaik pārcēlušies vecāki.
Mamma viņam iemācījusi runāt
latviski, ģimene tiek runāts arī
krieviski. Uz Latviju viņš cenšas
doties katru vasaru apciemot
radus, bet vēl nav izlēmis, vai
vēlas šurp atgriezties pavisam.
Toties atgriezties Latvijā
stingri nolēmusi Nikola Poļaka,
kura nometnē darbojās kā
brīvprātīgā. Nikola dzimusi
Latvijā, bet jau 12 gadus
dzīvo Anglijā. Pāris gadus pati
piedalījusies šajās nometnēs.
“Manas mīļākās atmiņas ir
mani draugi, ko iepazinām šādā
nometnē, kad man bija 14-15
gadi. Joprojām kontaktējamies.
Tagad
nometnē
pieskatu
savas mazās māsas Montu,
Sofiju un brāli Marku.” Nikola

jau pērn plānoja atgriezties
Latvijā, taču tika uzņemta
Anglijas augstskolā, kur studē
psiholoģiju un kriminoloģiju.
Pēc
augstskolas
diploma
iegūšanas Nikola ir noskaņota
doties uz Latviju un tur veidot
savu turpmāko dzīvi. Saglabāt
skaistu latviešu valodu Nikolai
izdodas, pateicoties vecākiem,
jo mājās tiek runāts tikai latviski,
tiek klausīta latviešu mūzika.
Nikola Anglijā dejo latviešu
tautas dejas, tur darbojas
vairākas latviešu kopienas, tiek
rīkoti dažādi pasākumi, Līgo
festivāli, kur satiekas tūkstošiem
latviešu, tāpēc latviskās vides
tur netrūkstot.
“Pi maņi dzelys cīši lobys.
A kai pi jiusu?” braši saka
Luka Serbiladze, kurš
ir
dzimis Gruzijā, bet ik vasaru
cenšas atbraukt ciemos pie
vecmāmiņas Višķu pagastā.
Luka ļoti brīvi runā latviešu
un latgaliešu valodā, ko viņam
māca mamma. Puisis atzīst, ka
viņam ļoti patīk būt Latgalē.
Nometnē viņš piedalās pirmo
reizi un jau esot ieguvis jaunu
draugu. Luka aizrautīgi lipina
speķa pīrādziņus un teic, ka šāda

pieredze viņam ir pirmo reizi, jo
Gruzijā ar mammu galvenokārt
cepot pankūkas, taču vecmāmiņa
Latgalē protot gatavot dažādus
vietējos ēdienus, ar kuriem
vienmēr cienā mazdēlu.
Nometnes vadītāja Kaija
Brisone stāsta, ka bērniem ļoti
patīk praktiski darboties, viņus
sajūsmina pašu darba rezultāts.
Taču galvenais esot tas, ka bērni
no dažādām pilsētām un valstīm
sadraudzējas. “Svarīgi ir turēt
godā latviešu valodu, valodas
nodarbībās caur interaktīvām
nodarbībām tiek nostiprinātas
valodas zināšanas,” saka Kaija.
Būdama pēc izglītības ne tikai
pedagoģe, bet arī mediķe, viņa var
sniegt bērniem arī medicīnisku
palīdzību. “Nometnē ir ļoti
svarīga drošība, jo vecāki mums
uz nedēļu uztic savus bērnus.
Viņus visus iepazīt nav viegls,
bet
interesants
uzdevums.
Taču ir arī atgriezeniskā saite.”
Pati Kaija nāk no Siguldas un
atzīst, ka jau paguvusi iemīlēties
Latgalē, kur varot just cilvēku
sirsnību. “Un tās skaistās puķu
dobes pie mājām! Nometnes
programma sastādīta tā, lai arī
bērnus iepazīstinātu ar Latgales

krāšņumu, kura nav nekur
citur.”
Nedēļas
laikā
nometnes
dalībniekiem notika arī labo
darbu stunda Višķu katoļu
baznīcā, kur bērni iesaistījās
baznīcas
uzkopšanā
un
varēja baudīt skaistās ainavas
no baznīcas torņa. Notika
arī
meistarklases
latgalisko
tradīciju un prasmju mājā
“Ambeļu skreine”, ekskursija
uz Velnezeru, Maizes muzeju,
Aglonas baziliku un Karaļkalnu.
Nedēļas nogalē tika kopīgi
apspriests
redzētais
un
piedzīvotais, notika kinovakars
un
balle.
Bet
nometnes
pēdējā dienā notika sirsnīga
atvadīšanās ar bērnu sagatavotu
priekšnesumu.
Pasākumu finansiāli atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds
(SIF) no Kultūras ministrijas
piešķirtajiem Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem.
Teksts, foto: Inese Minova

2022. gada 1. septembris

12

■

AUGŠDAUGAVAS novada vēstis

JAUNATNE

NOSLĒDZIES
PROJEKTS
“NEONA NEDĒĻAS
2022”
Divas nedēļas tika pavadītas
kopā ar jauniešiem. Zīmējām,
veidojām, gatavojām, pozējām un
galu galā pāradījām savu veikumu
29. jūlija diskotēkā! Pie ieejas
viesus gaidīja organizatoriskā
grupa, kas reģistrēja klātesošos
un dāvināja neona aproces pret
piedalīšanos trijās spēlēs. Pirmajā
spēlē tika pārbaudīta plaušu
izturība, otrajā - precizitāte un
pēdējā spēle klātesošos atgrieza
bērnībā - izspēlējot “klasītes”, jo
pabeidzot lekt, bija iespēja tikt
zālē, kurā notika diskotēka. Zāle
pārsteidza ar savu izskatu, kā arī
jaunieši izskatījās ļoti koši savos
izkrāsotajos T-kreklos. Pasākuma
laikā bija iespēja iepazīties ar neona
izstādi, kurā jaunieši piedālījas
iepriekš. No katra portreta vērās
jautras, priecīgas acis. Īpaši gaidīti
šajā vakarā bija saldumi – spilgti,
garšīgi un sulīgi, kas tika ātri
apēsti, bet pietika visiem. Galvenie

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”, kuru ietvaros pulcējās 27
jaunieši 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
savas kompetences, gūt jaunas
zināšanas un informāciju par
dažādām
tēmām,
piemēram,
ekoloģiju, komunikāciju, mākslu,
sportu skarošiem jautājumiem.
Apmācību programma tika
piesātināta ar dažāda veida

viesi atbrauca no Daugavpils STOPTIME Dance Studio ar
savu enerģisko priekšnesumu.
Jaunieši un bērni kopā aizraujoši
padejoja neona gaismas staros. DJ
SINE ar elpu aizraujošu mūziku
aktivitātēm, mijiedarbībām, kuru
mērķis bija parādīt jauniešiem,
kā jākomunicē 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” citām ieplānotajām
aktivitātēm. Četru dienu laikā
jauniešiem tika piedāvātas dažādas
aktivitātes, kurās visi komunicēja
viens ar otru, sadarbojās komandās,
meklēja kompromisus, mēģināja
iepazīt viens otru labāk, 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 atmiņās aktivitāte, kuras
laikā bija jāizdomā atkritumu
trauku dizains un pašiem tie bija
jāizdekorē. Atkritumu tvertnes
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, orientēšanas

priecēja visu vakaru. Šajā dienā pie
Medumu tautas namā pasākuma
laikā visiem interesantiem bija
iespēja izmēģināt 3D brilles un
apskatīt Zarasu rajona kultūras
centra multimediālo autobusu, kas

spēle. Priekšpēdējās dienas vakarā
pulcējamies 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
apvienojamies, meklējam problēmu
atrisinājumus, to, kas ar laiku ļaus
izveidot stipru jauniešu kopienu.
Aktivitāšu virkne ļāva uzzināt un
atklāt to, cik jaunieši ir dažādi,

ir daļa no realizētājām kultūras
aktivitātēm pierobežas teritorijās
LatvijasLietuvas
sadrabības
Inetrreg projekta LLI-541 “Mūžam
jauns” ietvaros. Sīkāk par projektu
https://www.augsdaugavasnovads.
lv/pasvaldiba/attistiba-planosanauznemejdarbiba/projekts/
projekts-lli-541/.
Mūsu projekts “ NEONA
NEDĒĻAS 2022”
palīdzēja
jauniešiem vairāk pakomunicēt,
darboties komandā, iegūt jaunas
prasmes, satikt radošus, interesentus

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”,

un talantīgus cilvēkus, pamēģināt
sevi jaunā darbības jomā! Projekts
tiek īstenots Augšdaugavas novada
jaunatnes
iniciatīvu
projektu
konkursa “Attīsti sevi!” ietvaros.
Projektu realizē biedrība “Medumu
cerība” sadarbībā ar Medumu
Tautas namu.
Sagatavoja: Medumu pagasta
Tautas nama vadītāja
Anita Drozdova

atgādina, ka priekšā jauniešus
sagaida vēl daudz citu interesantu
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:
Izglītības pārvaldes
jaunatnes lietu speciālists
Andrejs Rucko
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SADARBĪBA AR VĀCIJU

ATTĪSTĀS
SADARBĪBA
AR VĀCIEŠIEM
18. augustā Augšdaugavas
novada centrālās administrācijas
ēkā tika sagaidīti viesi no Vācijas.
Delegācija ieradās no Osnabrukas
apgabala, kas atrodas Vācijas
ziemeļrietumos.
Ciemiņus
sagaidīja
Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis, priekšsēdētāja
vietnieks
Vitālijs
Aizbalts,
izpilddirektore Vanda Kezika,
Višķu pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Proms un deputāts Jānis
Belkovskis.
Viesus
iepazīstināja
ar
jaunizveidoto
Augšdaugavas
novadu, tā politisko un ekonomisko
struktūru, ar kultūras, izglītības
un sociālās jomas aktualitātēm,
ikdienas lietām un problēmām.

EBREJU PIEMIŅAS
PASĀKUMS VIŠĶOS
Višķu pagasta svētkos augusta
izskaņā pie bijušās sinagogas
pamatiem
notika
piemiņas
pasākums,
kurā
piedalījās
ciemiņi no Vācijas, kā arī vietējie
iedzīvotāji.
“Man ir gods kārtējo reizi sveikt
jūs pie bijušās sinagogas piemiņas
vietas. Šis gads ir īpašs ar to, ka
mēs svinam piecus gadus, kopš
sadarbības sākuma ar biedrību
”Drei Stuffen” (“Trīs pakāpieni”).
Īpaši pateicos Baruham Čauskinam
– viņs ir izdarījis ļoti daudz Višķu
labā,” teic Višķu pagasta pārvaldes
vadītājs Jānis Proms, piebilstot, ka
šis darbs nav gluži taustāms vai
redzams, bet tas ir darbs vēstures
lappuses iepazīšanai, kura tika
izsvītrota no pagasta vēstures.
Nākotnē uz bijušās sinagogas
pamatiem viņš ļoti cer izveidot
piemiņas memoriālu – satikšanās
vietu, kur varētu iepazīties ar
Višķu un Latgales ebreju vēsturi.
Višķu pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Proms kopā ar Baruhu
Čauskinu, Vācijas pārstāvjiem un
jauniešiem nolika piemiņas sveci
pie bijušās sinagogas pamatiem.

Tika noprezentēti arī Attīstības
pārvaldes sagatavotie dati par
attīstības
projektiem
novadā
– plānotajiem un realizētajiem
projektiem.
Delegācijā no Vācijas ieradās
Hasbergenas pilsētas vadītājs
(Osnabrukas
apgabals)
–
Adrians Šefers (Adrian Schäfer),
Osnabrukas
ebreju
kopienas
kantors
Baruhs
Čauskins,
profesionālu mūziķu duets no
Nīderlandes “Duo NIHZ” Bobijs
Rotvelds un Sanna van Elste,
kuri ceļo pa Eiropu, apkopojot
geto un koncentrācijas nometnēs
sarakstītās dziesmas, Osnabrukas
geto muzeja direktors Mihaels
Ganders, Georgs Kanšmaijers
(geto muzeja biedrības pārstāvis),
Peters Diferts (lauksaimniecības
uzņēmuma pārstāvis), Rita Biferte
(biedrības “Drei Stuffen" pārstāve).
Ar viesiem tika apspriestas
arī sadarbības iespējas izglītības
nozarē. IPĪV “Višķi” ir ieinteresēta
Augšdaugavas
novada
pašvaldības
vārdā
Kultūras
pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne
izteica pateicību Vācijas pusei un
biedrībai “Drei Stuffen” par ebreju
kultūras pagājušā gadsimta 40.
gadu smagās vēstures saglabāšanu.
Tieši biedrība “Trīs pakāpieni”
organizēja jauniešu arheoloģiskās
izpētes nometni Višķos, kurā
profesionālā Latvijas arheologa
vadībā sinagogas vēsturiskajā
vietā tiks veikti jauni atklājumi.
“Domāju, ka sadarbojoties visiem
kopā, biedrībām un pašvaldībām,
kā arī labas gribas cilvēkiem, var
paveikt daudz laba,” uzrunājot
klātesošos, pauda I. Mukāne.
Hasbergenas pilsētas vadītājs
Adrians Šefers skaidroja, ka vāciešu
pastrādātajiem
noziegumiem
Otrajā
pasaules
karā
nav
attaisnojuma: “Man ir kauns, ka
Vācijā mūsdienās mums ir jābūvē
žogi ap sinagogām, lai pasargātu
tās no uzbrukumiem. Joprojām
Vācijā notiek uzbrukumi reliģiskai
brīvībai
un
iedzīvotājiem.”
Vienlaikus viņš atzīmēja arī
Eiropas projekta nozīmīgumu,
kas apvieno visas nācijas kopējo
vērtību ietvaros. Karš Ukrainā
parāda, cik svarīga ir Eiropas

sadarboties
ar
Osnabrukas
reģionu,
jo
tajā
darbojas
kompānija “Amazone”, kura ražo
lauksaimniecības tehniku. ”Višķi”
cer uz sadarbību, jo izglītības
procesā jāizmanto modernākās
tehnoloģijas.
Vācijas
puse
apliecināja vēlmi sadarboties šajā
virzienā.

vienotība un kopīgās vērtības.
Šādas tikšanās un pasākumi tikai
vairo savstarpējo izpratni un
uzticību dažādu kultūru starpā.
2012. gadā pirmo reizi
ierodoties pie Višķu sinagogas
pamatiem, stāsta Baruhs, vieta
bija tik aizaugusi, ka pamatus
nemaz nebija iespējams ieraudzīt.
Bija saskatāmi tikai trīs ieejas
pakāpieni. Tā Vācijā tika izveidota
biedrība “Drei Stufen” jeb “Trīs
pakāpieni”. Ar laiku, pateicoties
sadarbībai ar Višķu pagastu, vietu
izdevās sakārtot. Baruha Čauskina
dzimtas saknes ir meklējamas

Višķos, tieši tādēļ viņš ar lielu
prieku apmeklē mūsu novadu.
“Naujenes
Novadpētniecības
muzejā, kuru mēs apmeklējām,
tika atklāta izstāde, kas ir veltīta
erbejiem un citiem iedzīvotājiem,
kas kādreiz dzīvoja Višķos.
Interesanti ir tas, ka viena no
Višķu iedzīvotājām uz izstādi
atnesa kurpnieka instrumentus
kurpju izgatavošanai. Iespējams,
tie varētu būt arī mana vecvectēva
Davida Leimana instrumenti,
jo viņš dzīvoja netālu. Tas bija
aizkustinoši.”
Pie
sinagogas
pamatiem

otrajā pusē, bet līdz galam drupas
tika novāktas padomju okupācijas
periodā. Šeit mēs saskaramies
ar apmēram 60 – 70 gadu senu

vēsturi. Taču tā arī ir vēsture,” teic
R. Brūzis.
Arheologs skaidro, ka citu avotu
par sinagogas vēsturi saglabājies
maz. Ļoti vērtīgs informācijas
avots ir vietējo cilvēku atmiņas,
pašu ebreju atmiņas, šeit dzīvojušo
ebreju pēcteču atmiņas. Diemžēl
nav saglabājies arī sinagogas
plāns, vismaz līdz šim tādi nav
atrasti. Arheoloģija ir viena
no tām metodēm, kā var gūt
priekšstatu par ēku, par izmēriem
un sastāvdaļām. Patlaban darbi
tika aizsākti pie galvenās ieejas
Dienvidu pusē. Izrakumi tika
uzsākti arī pie nelielās palīgēkas
jeb piebūves sinagogas Ziemeļu
pusē.

VIŠĶU SINAGOGAS
PAMATOS NOTIKA
IZRAKUMI
Višķu
bijušās
sinagogas
pamatos starptautiskās jauniešu
nometnes ietvaros visu nedēļu
notika arheoloģiskie izrakumi.
Šeit darbojās jaunieši no Latvijas,
Ukrainas un Vācijas. Viņiem
palīdzēja arī pētnieks no Latvijas
Universitātes Rūdolfs Brūzis.
Viņš skaidro, ka iepriekš Latvijā
arheoloģiskā izpēte tika veikta tikai
vienu reizi – Rīgā, kur 90. gados
tika atsegti nodedzinātās sinagogas
pamati. Rīgā pēc arheoloģisko
izrakumu
noslēgšanas,
tika
uzstādīts memoriāls, kas varētu

notikt arī pie bijušās Višķu
sinagogas.
“Šī ir jaunāko laiku arheoloģija,
jo sinagoga ir gājusi bojā 20. gs.

Mihaels Ganders atzīmēja, ka,
izmantojot Eiropas Savienības
finansējumu, nākotnē ir iespējama
sadarbība
starp
Naujenes
novadpētniecības
muzeju
un
Osnabrukas
geto
muzeju.
Pēc viņa vārdiem, ļoti svarīgi
parādīt, ka pirms kara Višķos un
Austrumbaltijā, kā pierobežas

■

reģionā miermīlīgi dzīvoja dažādu
kultūru iedzīvotāji. B. Čauskins
savukārt atzīmēja, ka biedrības
“Drei Stuffen” plānos ir organizēt
starptautisku nometni vai forumu,
šādi piesaistot uzmanību mūsu
reģionam. Bobijam Rotveldam
interesēja iespēja iepazīties ar
Augšdaugavas novada mūzikas un
mākslas skolām, lai nākotnē attīstītu
sadarbību starp tām, jo, pēc Bobija
vārdiem, Vācijā, Latvijā un Izraēlā,
kur viņš strādā par pedagogu,
muzikālā izglītība atšķiras. Vācijas
pusei ir interese sadarboties arī
ar DBT IPĪV “Višķi” studentu
apmaiņas programmās.
Sadarbība ar vāciešiem notiek
jau 5. gadu. Delegācija no
Vācijas viesojās mūsu novadā arī
pagājušogad, bet šī gada maijā
Augšdaugavas novada pārstāvji
devās uz Hasbergenu.

Teksts un foto: Dainis Bitiņš

Baruhs arī aizlūdza par karā
bojāgājušiem vietējiem erbejiem,
kā arī nodziedāja Višķiem veltītu
dziesmu idišā. Jaunieši no Vācijas
nodziedāja dziesmu, kuru kādreiz
dziedāja ebreji, atrodoties vienā no
koncentrācijas nometnēm. Tika
izpildītas arī citas ebreju dziesmas.
Pērn pie Višķu sinagogas
pamatiem notika informatīvās
plāksnes atklāšanas pasākums. Tā
tika veltīta Višķu ebreju sinagogai
un kopienai, kas pirmskara
Latvijas periodā veidoja lielāko
daļu no ciemata iedzīvotājiem.
Stends ir izveidots trijās
valodās, tāpat tajā ir ievietots QR
kods, ar kura palīdzību iespējams
nolasīt vairāk informācijas par
šo vēsturisko vietu. Dažādos
avotos
atrastā
informācija
liecina, ka sinagoga bija ļoti
pieticīga, arī Višķos dzīvojošie
ebreji nepiederēja pie bagātajiem
sabiedrības slāņiem. Ir apkopota
informācija par dažiem ebreju
kopienas locekļiem.

Teksts un foto: Dainis Bitiņš

Viena
no
nometnes
dalībniecēm,
vietējā
jauniete
Selīna Germane, teic, ka iepriekš
viņai jau bija iespēja darboties
arheoloģiskajos
izrakumos
Osnabrikā, Vācijā, kur darbs
notika koncentrācijas nometnē.
Pie viena no memoriāliem,
jauniešiem bija dots uzdevums
atrast un attīrīt bruģēto ceļu, bet
šogad Selīna tika aicināta darboties
Višķos: “Viss sākas ar mērīšanu,
ar fotografēšanu, tiek pielietots
drons. Tiek nomērīti kvadrāti,
kuros mēs strādāsim.” Selīna
stāsta, ka pati atradusi tukšu vīna
pudeli, kas varētu būt datēta ar 19.
gs. beigām.
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Višķu pagasta jaunietis Rūdolfs
Lukaševičs skaidro, ka pats ieradies
palīdzēt tikai nedēļas nogalē,
bet viņam arī ir pieredze līdzīgā
darbā Vācijā: “Mēs strādājam ar
daudziem darbarīkiem, lēnām pa
dažiem centimetriem noņemot
zemi, skatāmies, kas ir atrasts.
Ļoti daudz ir naglu, stikla un
keramikas.” Rūdolfs arī piebilst, ka
darba temps ir atkarīgs no zemes
sastāva. Višķu sinagogas vietā tā ir
diezgan viegla, tādēļ īpaša piepūle
nav nepieciešama.
Turpina arheologs R. Brūzis:
“Katrs cilvēks strādā savā ritmā

– nav konkrētu uzstādījumu par
darba apjomu. Katrs objekts
ir individuāls un šeit jo īpaši ir
nepieciešama ļoti liela uzmanība.
Ja kaut kas tiek paveikts sasteigti,
tad pastāv iespēja palaist garām
kādu svarīgu informāciju, kas pēc
tam būtiski ietekmēs iespējamo
šī objekta atjaunošanas vai
memorializēšanas gaitu.”
Sinagogu arheoloģija ir diezgan
jauna nozare, jo ir pārāk daudz
nezināmā. Nav zināms, ko varētu
saglabāt bijušās sinagogas. Kādreiz
tās tika nežēlīgi, nodrupinātas,
nodedzinātas,
iznīcinātas.

Tipiskākie priekšmeti ir trauku
lauskas,
sadzīves
piederumi,
monētas, trauki – katrs no
nosauktajiem priekšmetiem jau tika
atrasts nelielā daudzumā. Atsegtās
konstrukcijas tiks konservētas jeb
pasargātas no laika apstākļiem, lai
tie nepostītu atsegtos mūrus.
Atrastie priekšmeti tiks nogādāti
Naujenes
Novadpētniecības
muzejā, lai šīs vērtīgās vēstures
liecības paliek tepat mūsu novadā.

DARBU NOSLĒGUMS
SUBATES VECAJOS
EBREJU KAPOS

soliņi. Atbalstu šiem darbiem
sniedza Subates ebreju pēcteči,
Subates pilsētas un Prodes pagasta
pārvalde. Daniels Rubaņenko aktīvi
pārstāv Subates ebreju pēctečus
un darbojas atbalsta sniegšanā,
ir organizējis izpētes darbu, kura
rezultātā tapa izstāde par Subates
ebreju dzīvi.
9. augustā pie vecajiem ebreju
kapiem notika svinīgs noslēguma
pasākums, kas tika kupli apmeklēts.
Jaunieši dalījās ar saviem iespaidiem,
domām, izjūtam par padarīto. Viņi
sajūt, ka veic nozīmīgu un svētīgu
darbu. Tas nostiprina jauniešu un
arī valstu savstarpējo draudzību,
tiek smelta pieredze. Pateicības,

uzmundrinājuma
un cieņas
apliecinājuma vārdus izteica viesi
- Izraēlas un Vācijas vēstniecību,
Ārlietu ministrijas, Rīgas un
Daugavpils
ebreju
kopienu,
Rubaņenko ģimenes pārstāvji, kā arī
Augšdaugavas novada pašvaldības
vadības pārstāvji.
Pasākuma dalībnieki apmeklēja
arī holokausta upuru piemiņas
kapavietas, tika aizdegtas svecītes
un skaitītas lūgšanas.

Susējs
mudināja
subatiešus
pārdomāt ideju par grāmatas
veidošanu un pēc lekcijas aicināja
visus ārā Tirgus laukumā izbaudīt
citas svētku aktivitātes. Kundzes
un kungi, jaunkundzes un
jaunskungi īpašos, vēsturiskajos
tērpos pastaigājās pa laukumu,
ielām. Greznais tērps prasa no
nēsātāja staltu stāju un lēnu,
nesteidzīgu gaitu.
Ebreji, dzīvojot citā etniskā
vidē, prata gan labi tajā iedzīvoties
un iejusties, gan saglabāt savas
ticības un tautības tradīcijas gan
ēdienā, gan nedēļas ritumā, gan
apģērbā. Pie Subates vecā ozola
bija iespēja degustēt Daugavpils
aktīvistu piedāvātos dažus ebreju
tautas ēdienus, aplūkot Izraēlas
vēstniecības dāvāto izstādi “Skati
un baudi”. Bērnu stūrītī Vitālijas
Rutkovskas vadībā bērni zīmēja
savu sapņu logu, savas mājas logu.
Turpat Tirgus laukumā varēja
iekāpt karietē, pasēdēt kučiera
vietā un izjust šī transportlīdzekļa
burvību. Pie eglītēm tika izvietota
Subates ebreju pēcteču Rubaņenko
ģimenes veidotā izstāde par
Subates ebrejiem.
Laika apstākļu lutināti svētku
dalībnieki baudīja īpašo senatnīgo
atmosfēru un gatavojās sagaidīt
Daugavpils
ebreju
kopienas
amatierkolektīvus. Pirms koncerta
Māris Susējs izklaidēja skatītājus
ar konkursa jautājumiem un
piedāvāja vēlreiz aplūkot Jeļenas
Pankevičas
un
Vēsturiskā
mantojuma saglabāšanas biedrības
dāvāto grezno tērpu parādi. Jo
īpaša noskaņa Tirgus laukumā
ienāca līdz ar ebreju dziesmu un
deju ritmiem. Naujenes mūzikas
skolas muzikālais ansamblis “Mazl
tov”, vadītājs Grigorijs Kagans,

un deju kolektīvs “Aviv”, vadītājs
Dmitrijs
Morderers,
ieveda
klātesošos ritmiskajās un dejot
aicinošās mūzikas skaņās. Kopā
uzdejoja gan pasākuma vadītājs
Māris Susejs, gan skatītāji zem
ozola. Pēc koncerta, baudot
kopīgu cienastu, Subates kultūras
nama ansamblis “Sonāte” aicināja
viesus kopā izdziedāt dažas ebreju
dziesmas un izdejot dejas.
Saulei rietot, pie lielā brīvdabas
ekrāna Domes ielā (te tika
uzņemti kadri filmai ”Pilsēta pie
upes”) visi pulcējās uz atelpas
brīdi pēc rosīgās svētku dienas.
Zem naksnīgajām augusta vakara
debesīm skatītāji vēlreiz izdzīvoja
filmas “Pilsēta pie upes” varoņu
gaitas un arī izjuta savas pilsētiņas
vēsturi. Daudzi subatieši kavējās
filmas uzņemšanas laika atmiņās,
kas bija tik interesantas. Lūkoja
sevi filmas kadros.
Subates kultūras nams saka
paldies visiem rosīgajiem un
atsaucīgajiem Subates cilvēkiem
svētku tapšanā. Viesu kolektīviem
un Daugavpils ebreju kopienai
pateicība par daudzu gadu
draudzību un sadarbību. Prieks
par jaukajām svētku fotogrāfijām,
kurām mirkļus tvēra fotogrāfe
Agnese Leikuse, paldies Mārim
Susējam par svētku atraktīvo
vadīšanu un Valentīnai Šabuņevičai
par padomu un sadarbību.
Svētku pasākums ir tapis ar
Augšdaugavas novada pašvaldības
un Latvijas Kultūrkapitāla fonda
Latgales programmas projekta
līdzekļu atbalstu.

Subates
mazpilsētas
vecie
ebreju kapi ir vēsturiski nozīmīgs
objekts. Daudzviet Latvijā ir šādi
apbedījumi, tomēr ne visi tie ir
sakopti un atjaunoti. Subates
kapsēta 2021. gadā tika apjozta ar
skaistu akmens žogu.
Jau otro gadu pēc kārtas kapsētā
rosījās jauniešu nometne no Vācijas
ar vadītāju - mācītāju Klausu Peteru
Reksu. Dalībnieki kopā ar Subates
jauniešiem kopa kapus, uzcēla
no zemes, tīrīja un nostiprināja
kapu pieminekļus. Tika izvietoti

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

Gunta Okmane
Subates KN vadītāja

■ KULTŪRA
EBREJU
KULTŪRAS DIENA
SUBATĒ

Augusta
mēnesī
Subate
iegremdējās īpašā svētku gaisotnē.
Dažādībā ir pievilcība, bet Subate
ir pievilcīga ar savu daudzu tautību
un konfesiju kultūrmantojumu.
Lai šo kultūrmantojumu koptu
un saglabātu, tas ir jāiepazīst,
jāapzinās
savas
dzīvesvietas
vēsturiskās gaitas, jāievij un
jāizjūt šīs vērtības ikdienas
dzīvē, būvniecībā, stāstījumos
un pārdomās ar bērniem, kā arī
mazbērniem. Apzinoties, cik
īpašā pilsētiņā dzīvojam, kāds
aizdomāsies par savas mājas
senā loga veidola saglabāšanu un
atjaunošanu, piedomās pie kāda
pilsētiņas stūrīša iekopšanas, būs
motivēts iesaistīties sakopšanas
talkā.
21. augustā subatieši un viesi
tika aicināti atgriezties simts
un vairāk gadu senā pilsētiņas
gaisotnē, kad Tirgus laukums
bija pilns ļaužu, baznīcēni nāca
uz dievkalpojumu, ebreji rosījās
savās amatu mājās un bodītēs,
muižas ļaudis izgāja pastaigās un
sēdās karietēs, lai dotos svētdienas
izbraukumā dabā, bērni spēlējas
uz ielas, skanēja mūzika, cilvēki
baudīja siltu vasaras dienu.
Kā
ritēja
ebreja
dzīve
mazpilsētā? To lekcijā Subates
kultūras namā stāstīja Daugavpils
universitātes
Humanitārās
fakultātes doktorants Kaspars
Strods. Pasākuma vadītājs Māris

Subates kultūras un tūrisma
darba organizatore
Gunta Okmane

AUGŠDAUGAVAS novada vēstis

2022. gada 1. septembris

15
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AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA
IEDZIVOTĀJUS UN UZŅĒMĒJUS REĢISTRĒT
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija, pamatojoties
uz 2022.gada 26.maija saistošiem noteikumiem Nr.47 “Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Augšdaugavas
novadā”, veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju.
Normatīvie akti, kas nosaka decentralizētās kanalizācijas
sistēmas reģistrāciju:
• Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums;
• Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.384 “Noteikumi
par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un
reģistrēšanu” (turpmāk - MK noteikumi Nr.384);
• Augšdaugavas novada pašvaldības 2022. gada 26.maija saistošie
noteikumi Nr.47 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Augšdaugavas novadā” (turpmāk
– Saistošie noteikumi). Saistošie noteikumi ir publicēti Latvijas
Vēstnesī, laidiens: 104, 31.05.2022.
Kam ir pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu?
Saskaņā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem pienākums
reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā attiecas uz tām
fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir šādas
decentralizētās kanalizācijas sistēmas:
• rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās
attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par
5 m3/diennaktī;
• septiķis – rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām
vai vairākām kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa tiek novadīti
vidē caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem,
apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas
grāvjiem vai akām);
• notekūdeņu krājtvertnes – jebkurš hermētisks rezervuārs, nosēdaka
vai izsmeļamā bedre, kurās uzkrājas neattīrīti vai daļēji attīrīti
notekūdeņi, fekālijas, septisko tvertņu dūņas.
Reģistrā ir jāreģistrē decentralizēto kanalizācijas sistēmas
īpašumiem no šādām Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijām:
• Ilūkstes pilsēta;
• Subates pilsēta;
• Ambeļu ciems Ambeļu pagastā;
• Bebrenes ciems Bebrenes pagastā;
• Biķernieku ciems Biķernieku pagastā;
• Demenes, Kumbuļu, Jāņuciems un Zemgales ciems Demenes
pagastā;
• Dubnas ciems Dubnas pagastā;
• Dvietes ciems Dvietes pagastā;
• Eglaines un Baltmuižas ciems Eglaines pagastā;
• Kalkūnes, Muitas un Randenes ciems Kalkūnes pagastā;
• Kalupes ciems Kalupes pagastā;
• Laucesas un Mirnija ciems Lauceses pagastā;
• Līksnas ciems Līksnas pagastā;
• Maļinovas ciems Maļinovas pagastā;
• Medumu ciems Medumu pagastā;
• Kraujas, Lociku, Naujenes, Stropu un Vecstropu ciems Naujenes
pagastā;
• Nīcgales ciems Nīcgales pagastā;
• Pilskalnes ciems Pilskalnes pagastā;
• Salienas ciems Salienas pagastā;
• Silenes un Skrudalienas ciems Skrudalienas pagastā;
• Sventes ciems Sventes pagastā;
• Šēderes ciems Šēderes pagastā;
• Tabores, Maļutki un Sadnieki ciems Tabores pagastā;
• Vaboles ciems Vaboles pagastā;
• Červonkas ciems Vecsalienas pagastā;
• Špoģu, Vīgantu, Višķu un Višķu tehnikuma ciems Višķu pagastā.
Kāds dokuments jāiesniedz, lai reģistrētu decentralizēto
kanalizācijas sistēmu?
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai tiesiskā
valdītājam (turpmāk - īpašnieks) jāiesniedz Augšdaugavas novada
pašvaldības centrālai administrācijai, kas ir reģistra uzturētājs, pirmreizējo
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu
(turpmāk – Apliecinājums) saskaņā ar šo paraugu:
Apliecinājuma
forma
decentralizētās
kanalizācijas
sistēmas reģistrācijai ir pieejama
Augšdaugavas novada pašvaldības
interneta mājas lapā:
w w w. a u g s d a u g a v a s n o v a d s .
lv/pasvaldiba/sabiedriba/
komunala-un-celi/decentralizetaskanalizacijas/decentralizetokanalizaciju-registracija.
Apliecinājuma forma drukātā
veida ir pieejama Inženiertehniskajā
nodaļā (17.kabinets, Rīgas iela

2, Daugavpilī, tālr. 65476812)
un Augšdaugavas novada pilsētu
administrācijās
un
pagastu
pārvaldēs.
Aizpildītu apliecinājumu var
iesniegt personīgi Augšdaugavas
novada pašvaldības centrālajā
administrācijā, nosūtot pa pastu uz
adresi: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV5101, vai arī elektroniski uz e-pastu:
p a s t s @ a u g s d a u g ava s n ova d s.
lv, ja tas ir sagatavots saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par

■

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums
1. Objekta adrese _______________________________________________________
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits ________________________________________
3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits __________________________________
4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?
□ ir

□ nav

4.1. esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī _______m3;
4.2. izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ______ m3.
Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos):
□ Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir
mazāka par 5 m3/diennaktī
□ Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas
sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš
izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
□ Notekūdeņu krājtvertne, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu
atkritumi.
□ Cits __________________________________________________________________
(Lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

□ Objektā nav decentralizētas kanalizācijas sistēmas.

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?
□ Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto
septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
□ Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
□ Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem, pilsētas /pagasta pārvaldei, pašvaldības aģentūrai
□ Netiek nodrošināta
7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x 2 mēnešos
□ 1 x ceturksnī
□ 1 x 6 mēnešos
□ 1 x gadā un retāk
8. Krājtvertnes tilpums (m3) : _____

(lūdzu norādīt notekūdeņu krājtvertnes, kura uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, tilpumu kubikmetros).

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x ceturksnī
□ 1x gadā
□ retāk nekā 1x gadā
10. Kad veikta iepriekšējā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām? ___________________________
(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

11. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
□ jā (Ja atbilde ir “jā”, lūdzu, atbildiet uz 12. jautājumu.)
□ nē
Ja atbilde ir “nē”, lūdzu, norādīt iemeslu: ________________________________________
12. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
□ 2022. gada laikā
□ 2023. gada laikā
□ 2024. gada laikā
□ 2025. gada laikā
13. Kontaktinformācija saziņai:
Tālrunis ________________________
e-pasta adrese ___________________________________________.
□ Apliecinu, ka apliecinājumā noradītā informācija ir patiesa un pilnīga.
□ Apliecinu, ka iepazinos ar reģistra uzturētāja personas datu apstrādes politiku un esmu informēts, ka saistībā ar manu
iesniegto iesniegumu tiks apstrādāti mani personas dati.
Datums _________________________________
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds
__________________________________
(personiskais paraksts)

elektronisko
dokumentu
noformēšanu.
Kas notiks pēc dokumentu
iesniegšanas?
Augšdaugavas
novada
pašvaldības centrālā administrācija
mēneša laikā pēc decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašnieka
apliecinājuma saņemšanas nosūta
tam pa pastu vai elektroniski
paziņojumu
par
reģistrāciju,
norādot reģistrācijas numuru
un datumu, kurā decentralizētā

kanalizācijas sistēma ir iekļauta
reģistrā. Paziņojumā tiks norādīts
arī minimālais biežums notekūdeņu
un nosēdumu izvešanai no
decentralizētas
kanalizācijas
sistēmas, kas īpašniekam būs
jāievēro
sistēmas
turpmākā
apsaimniekošanā.
Papildus informācija
Vairāk
informācijas
par
decentralizēto
kanalizācijas
sistēmu
apsaimniekošanu
un
reģistrēšanu
Augšdaugavas

novada pašvaldības mājas lapā
w w w. a u g s d a u g a v a s n o v a d s .
lv/pasvaldiba/sabiedriba/
komunala-un-celi/decentralizetaskanalizacijas.
Papildus
informāciju
par
decentralizēto
kanalizācijas
sistēmu reģistrāciju var saņemt
Inženiertehniskajā nodaļā pa tālr.
654 76 812, e-pasta adrese: olga.
sokolovska@augsdaugavasnovads.
lv.

2022. gada 1. septembris
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■ VVD INFORMĀCIJA
IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI
NODOT
RADIOAKTĪVOS
PRIEKŠMETUS
No 10. augusta līdz 10.
oktobrim norisinās vēsturiski
radioaktīvo
priekšmetu
nodošanas
kampaņa,
kuras
ietvaros Latvijas iedzīvotājiem
ir iespēja bez maksas nodot
vēsturiski
radioaktīvos
priekšmetus.
Radioaktīvus
avotus
vai
priekšmetus, kuriem pievienoti
radioaktīvi materiāli ar mērķi
uzlabot to īpašības, iedzīvotāji var
atpazīt, ja uz šiem priekšmetiem
ir radiācijas brīdinājuma zīmes
vai marķējums. Ja vizuālu norāžu
nav, radioaktīvus priekšmetus
var atpazīt pēc šādu priekšmetu
tipiska pielietojuma. Atrodot
aizdomīgu priekšmetu, jāievēro
aizsardzības pasākumi.
Vēsturiskie
radioaktīvie
priekšmeti
var
neradīt
tūlītējus radiācijas riskus, bet
radioaktivitātes
dēļ
ilgākā
laikā var nevajadzīgi palielināt
cilvēka
apstarojuma
dozu.
Priekšmeta bojājuma gadījumā
var palielināties risks radioaktīvo
materiālu nokļūšanai vidē un
cilvēka ķermenī, ieelpojot vai
apēdot. Radioaktīvie priekšmeti
jānodod drošai apsaimniekošanai,
lai neradītu kaitējumu videi un
iedzīvotājiem!
Valsts vides dienesta (VVD)
Radiācijas drošības centrs sniedz
konsultācijas
interesentiem
par
radioaktīvo
priekšmetu
atpazīšanu un nepieciešamajiem
aizsardzības pasākumiem.
Radioaktīvo
priekšmetu
nodošanas
kampaņa
tiek
organizēta ar Latvijas vides
aizsardzības fonda finansiālu
atbalstu,
projekta
Nr.108/23/2022 ““Esi zinošs-2022!”
–
stratēģisko
partnerību
veidošana un sabiedrības iesaiste
vides apziņas celšanai” ietvaros.
Kā atpazīt radioaktīvos
priekšmetus?
•
Radioaktīvus
avotus
vai
priekšmetus,
kuriem
pievienoti radioaktīvi materiāli
ar mērķi uzlabot to īpašības,
iedzīvotāji var atpazīt, ja uz
šiem priekšmetiem ir radiācijas
brīdinājuma zīmes vai marķējums
(norādīts
radionuklīds,
radioaktivitāte,
mērvienība
bekerelos, kirijos).
•
Ja vizuālu norāžu nav,
radioaktīvus priekšmetus var
atpazīt pēc šādu priekšmetu
tipiska pielietojuma un ražošanas
perioda.
Kur sastopama radiācija?
Dabiskas
izcelsmes
radioaktīvas vielas ir neatņemama
zemeslodi
veidojošu
iežu
sastāvdaļa, tādējādi radiācija
(jonizējošais starojums) dabiski
pastāv visapkārt mums. Arī
cilvēka organisms dabiski satur
radioaktīvus elementus.
Radiācijas atklāšana pavēra

plašas iespējas cilvēka mākslīgi
radītu
jonizējošā
starojuma
avotu izmantošanai medicīnā,
industrijā un zinātnē. Taču
radiācija var būt bīstama cilvēka
veselībai, tādēļ jāizvairās no
nevajadzīga
apstarojuma!
Jāņem vērā, ka radiāciju nevar
noteikt ar maņu orgāniem –
radiāciju nevar redzēt, sajust
vai saost. Radiācijas noteikšanai
nepieciešamas
mēriekārtas.
Valsts vides dienesta Radiācijas
drošības centrs veic uzraudzību
radiācijas drošības jomā Latvijā.
Kādi ir radiācijas riski?
Tā kā cilvēks nevar radiāciju
redzēt, sajust vai saost, aizdomu
gadījumā jārīkojas piesardzīgi.
Ievēro
trīs
aizsardzības
pamatprincipus – samazini laiku,
ko atrodies radioaktīva avota
tuvumā; palielini attālumu starp
sevi un avotu; novieto barjeru
starp sevi un avotu! Informē
Valsts vides dienesta Radiācijas
drošības centru!
Atrodot
aizdomīgu
priekšmetu, to nedrīkst izjaukt
vai izņemt no aizsargapvalka, lai
neradītu piesārņojuma risku videi
un cilvēkiem. Aizsargapvalkā
ieslēgtais radioaktīvais avots
pēc izmēra var būt tik mazs,
ka to var nepamanīt, bet ar
augstu radioaktivitāti. Saskarē ar
radioaktīvu avotu cilvēka saņemtā
apstarojuma doza var izraisīt
veselības problēmas vai, saņemot
lielas dozas, pat būt nāvējoša.
Kāpēc radioaktīvie priekšmeti
un avoti jānodod radioaktīvo
atkritumu glabātavā?
R a d i o a k t ī v i e
priekšmeti
jānodod
drošai
apsaimniekošanai
radioaktīvo
atkritumu glabātavā “Radons”,
lai izvairītos no apstarojuma,
šādus priekšmetus turot mājās
savā tuvumā, kā arī lai neradītu
bīstamas
situācijas
citiem
cilvēkiem, kas šādus priekšmetus
varētu atrast, vai neradītu
vides radioaktīvā piesārņojuma
risku. Par priekšmeta nodošanu
un piesardzības pasākumiem
jākonsultējas ar Valsts vides
dienesta Radiācijas drošības
centru.
Kā nodot radioaktīvos
priekšmetus kampaņas
ietvaros
1. Kā rīkoties, ja esat atradis
iespējami
radioaktīvu
priekšmetu?
Lai saņemtu konsultāciju
par
priekšmeta
atpazīšanu
un aizsardzības pasākumiem,
sazinieties ar VVD RDC:
• darba
laikā
zvanot
uz
tālruņiem
+371
67084308 vai +371 67084295
• ārpus darba laika (darbdienās
pēc
pulksten
17
un
brīvdienās) rakstot e-pastā
uz
prieksmeti@vvd.gov.lv.
E-pastā obligāti jānorāda
arī vārds, uzvārds, tālruņa
numurs, lai VVD RDC

inspektors varētu sazināties
ar Jums
2. Kāda
informācija
būs
jāsniedz
VVD
RDC
inspektoram?
VVD RDC inspektors lūgs
nosaukt vārdu, uzvārdu, tālruņa
numuru, e-pasta adresi, adresi.
Jums būs jāsniedz informācija par
priekšmetu - priekšmeta veids,
vai uz priekšmeta ir marķējums,
uzraksti, radiācijas brīdinājuma
zīme. Ja iespējams, tiks lūgts
sazināties video zvanā, lai parādītu
priekšmetu, vai nofotografēt
priekšmetu un atsūtīt
3. Kādus
aizsardzības
pasākumus
jāievēro,
sagatavojot
priekšmetu
nodošanai?
Atrodot aizdomīgu priekšmetu,
to nedrīkst izjaukt, izņemt
no aizsargapvalka vai jebkādā
veidā bojāt. Ievērot personīgos
aizsardzības pasākumus - uzvilkt
cimdus, uzlikt vienreizlietojamo
masku. Saskaroties ar radioaktīvu
priekšmetu, rokas nedrīkst likt
pie sejas, acīm un pieskarties pie
savām drēbēm.
Priekšmetu ielikt, ja iespējams,
caurspīdīgā maisā un novietot
automašīnas bagāžas nodalījumā.
Pēc tam novilkt cimdus, nomazgāt
rokas un novilkt masku.

Jebkurā gadījumā, atrodot
priekšmetu, pirmā ir konsultācija
ar VVD RDC, tajā skaitā,
par aizsardzības pasākumiem
(gadījumā, ja būs aizdomas
par bīstamu radioaktīvo avotu
neaicinās atvest, bet VVD RDC
organizēs avota nogādāšanu uz
radioaktīvo atkritumu glabātavu
“Radons”)
4. Kur priekšmetus iespējams
nodot?
Jebkurā gadījumā vispirms
jāsazinās ar VVD RDC! Pēc
sākotnējas konsultācijas ar VVD
RDC iedzīvotājam tiks atzvanīts,
lai vienotos par konkrētu
priekšmeta nodošanas vietu un
laiku
5. Kā
notiks
priekšmeta
nodošana?
Pēc
ierašanās
norunātajā
priekšmeta nodošanas vietā VVD
inspektors veiks priekšmeta izpēti
un dozas jaudas mērījumus:
• Ja tiks konstatēta paaugstināta
gamma dozas jauda vai
uz priekšmeta identificēta
radiācijas brīdinājuma zīme,
priekšmets tiks pieņemts.
Pēc priekšmeta pieņemšanas
tiks aizpildīts pieņemšanas
nodošanas
akts
divos
eksemplāros, no kuriem viens
eksemplārs tiks izsniegts

personai, kura priekšmetu
nodevusi
• Ja paaugstināta gamma dozas
jauda netiks konstatēta,
priekšmets
tiks
atdots
iedzīvotājam
6. Cik ilgi kampaņas ietvaros
varēs bez maksas nodot
radioaktīvos priekšmetus?
Radioaktīvos
priekšmetus
bez maksas varēs nodot divus
mēnešus no 10.08.2022. līdz
10.10.2022.
7. Kur
radioaktīvos
priekšmetus varēs nodot
pēc kampaņas beigām?
Radioaktīvus
priekšmetus
par maksu varēs nodot arī
pēc
kampaņas
radioaktīvo
atkritumu glabātavā “Radons”,
Baldones
pagastā,
Ķekavas
novadā, ko apsaimnieko VSIA
“Latvijas
Vides,
ģeoloģijas
un
meteoroloģijas
centrs”
(tālr.: 67032620, 67032665, epasts: klientu.serviss@lvgmc.lv)

AUGŠDAUGAVAS NOVADA VĒSTIS
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VUGD SĀK
SAŅEMT JAUNUS
SPECIALIZĒTOS
TRANSPORTLĪDZEKĻUS
Turpinot
papildināt
nepieciešamo
specializēto
transportlīdzekļu klāstu ar jaunām
automašīnām. Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta (VUGD)
Latgales
reģiona
brigādes
Daugavpils
2.daļas
Ilūkstes
postenis
saņēma
specializēto
transportlīdzekli Mercedes Benz
UNIMOG (4x4). Šis ir pirmais
no 30 šāda veida specializētajiem
transportlīdzekļiem,
kas
tiks
piegādāti šī gada laikā un ir īpaši
piemēroti lauku apvidiem.

VUGD priekšnieka vietnieks
pulkvedis
Mārtiņš
Baltmanis
atzīst, ka ir gandarīts, ka tika
piešķirts
valsts
finansējums
specializēto ugunsdzēsības un
glābšanas
transportlīdzekļu
iegādei 15.3 miljonu eiro apmērā.
Šobrīd varam redzēt jau pirmos
no tiem, papildinot VUGD
autoparku ar tik nepieciešamajiem
jauniem, mūsdienu prasībām
atbilstošiem
specializētajiem
transportlīdzekļiem.
Baltmanis
uzsver, lai arī turpmāk mērķtiecīgi
atjaunotu un modernizētu esošo
specializēto
transportlīdzekļu
autoparku, kas akūti nepieciešami
dienesta pamatfunkciju izpildei
un reaģēšanas spēju saglabāšanai,
arī turpmāk šim mērķiem ir
nepieciešams papildu finansējums,
lai gadā iegādātos 36 jaunus
speciālos transportlīdzekļus.
VUGD darbības specifika
nosaka, ka pakalpojuma pieejamību
un kvalitāti būtiski ietekmē
dienestam pieejamais tehniskais
nodrošinājums, tā kvalitāte un
efektivitāte. Ar nepietiekamu
transportlīdzekļu
skaitu
un
novecojušām automašīnām nav
iespējams nodrošināt normālu
darbu notikuma vietā.
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Lielākā problēma dienestā
šobrīd
ir
nepietiekamais
autocisternu skaits. Turklāt 40%
no autocisternām ir ekspluatācijā
vairāk nekā 20 gadus, kaut
gan
normatīvos
noteiktais
lietderīgās lietošanas laiks kravas
automobiļiem ir 10 gadi. Tas
nozīmē, ka biežāk jāveic remontus,
turklāt VUGD rīcībā joprojām
ir padomju laiku tehnika, kuru
degvielas patēriņš, salīdzinājumā
ar jaunu, mūsdienu prasībām
atbilstošu
ugunsdzēsības
un
glābšanas automobili (aprīkotu ar
dīzeļdzinēju), ir lielāks. Papildus
iepriekš minētajam, piemēram, ZIL
markas automobiļu nodalījumos,
to gabarītu dēļ, nevar izvietot

mūsdienu glābšanas instrumentus,
kas īpaši ir vajadzīgi, veicot
glābšanas darbus pēc ceļu satiksmes
negadījumiem.
Nenoliedzami, ka VUGD
specializētie
transportlīdzekļi
ir viens no atpazīstamākajiem
dienesta simboliem. Dienestam
attīstoties, ir nepieciešams mainīt
arī
transportlīdzekļu
vizuālo
identitāti, kas būtu moderna,
pamanāma un mūsdienu drošības
prasībām atbilstoša. Tādēļ pērn
tika izstrādāts jauns operatīvo
transportlīdzekļu krāsojuma un
aprīkojuma standarts, kas nosaka arī
VUGD operatīvo transportlīdzekļu
vizuālo noformējumu – jauno krāsu
salikumu, uzrakstus un simbolus.
Šogad plānots saņemt arī
11 IVECO autocisternas, kas
piemērotas
struktūrvienībām
pilsētās, kā arī vēl 29 paaugstinātas
caurgājamības
autocisternas
Mercedes Benz Unimog 4x4, kuras
lielākoties tiks dislocētas teritoriālo
struktūrvienību posteņos. 2022.
gadā speciālo ugunsdzēsības un
glābšanas transportlīdzekļu iegādei
no valsts budžeta līdzekļiem
piešķirts finansējums 15 352 183
eiro apmērā.
Avots: VUGD

KORA “LATGALE”
BALSIS
IESKANDINĀJA
KRAKOVU

15. augustā Augšdaugavas
novada Kultūras centra “Vārpa”
jauktais koris “Latgale” devās
uz Polijas pilsētu Krakovu, lai
piedalītos
III
Starptautiskajā
folkloras festivālā “Krakoviak”,
kas notika 46. Starptautiskā tautas
mākslas
gadatirgus
ietvaros.
Festivālu
rīko
starptautiskā
folkloras festivālu asociācija EAFF.
Jāpiebilst, ka koris “Latgale” jau
iepriekš piedalījies šīs asociācijas
rīkotajos pasākumos – 2019. gadā
VI Starptautiskajā deju un mūzikas
festivālā „Summer in Budapest”
Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā,
bet 2020. gadā XII Eiropas
folkloras čempionātā „Euro Folk”
online formātā izcīnīja bronzas
godalgu.

aizbraukt uz citām valstīm, jo tas ne
tikai saliedē kolektīvu, bet arī dod
iespēju nest savu kultūru pasaulē,
redzēt citu tautu kultūru, gūt
jaunus iespaidus par kādu valsti. Šis
brauciens koristiem bija kā balva
par viņu ieguldīto darbu un laiku,
piedaloties kora dzīvē. Tā ir arī
izaugsme pašam korim.”
16. augustā reizē ar kori “Latgale”
uz skatuves kāpa Lietuvas poļu deju
un dziesmu kolektīvs “Wilia” un
Horvātijas folkloras kopa “Voca”.
Šajā koncertā koris “Latgale”
dziedāja populāras latviešu un
latgaliešu tautas dziesmu apdares.
Pēc šīs uzstāšanās koris sniedza
vēl nelielu koncertu Tirgus laukumā
iepretim Vissvētākās Jaunavas
Marijas
debesīs
uzņemšanas
baznīcai, savācot tikpat kuplu
klausītāju auditoriju, kas ar ovācijām
uzņēma kora izpildītās dziesmas
no garīgās mūzikas repertuāra. Šī
vieta ir pilsētas dzīves centrs, kur

uzbruka Sv. Pētera laukumā.
Šajā centrā darbojas dažādas
katoļu izglītības iestādes, muzejs,
rekolekciju centrs.
Ekskursijā pa pilsētu bija iespēja
apmeklēt Vāveli - Krakovas karaļa
pili un katedrāli, kas ir Polijas
kultūras un vēstures piemineklis.
Vāveles katedrāle arī šodien tiek
uzskatīta par galveno svētvietu
un reliģijas centru pilsētā, tajā
kronēti un arī apglabāti visi Polijas
karaļi. Tur atdusas arī Smoļenskas
aviokatastrofā
bojā
gājušais
prezidents Lehs Kačiņskis.
Interesanti bija pastaigāt pa
Kazimeža rajonu, kur satiekas
kristiešu un ebreju kultūra.
Kazimeža rajons ir iekļauts kultūras
mantojuma sarakstā UNESCO.
Liela daļa rajona vēsturiski pieder
ebrejiem, te atrodas septiņas
sinagogas, ebreju tirgus un var
dzirdēt ebreju mūziku. Dienas
noslēgumā koristi devās naksnīgā

Starptautiskais tautas mākslas
gadatirgus katru gadu augustā
notiek Krakovas galvenajā tirgus
laukumā un ir ļoti populārs
pasākums gan krakoviešu, gan
tūristu vidū. Gadatirgū var sastapt
dažādus amatu meistarus un
iegādāties viņu darinājumus, bet uz
skatuves katru pēcpusdienu notiek
tradicionālās tautas un tautas
mūzikas koncerti mūsdienīgākā
skanējumā, uzstājas dziesmu un
deju kolektīvi no teju visas Eiropas.
Kora vadītāja Anita Zarāne
atzīst, ka dalībai šajā festivālā
pieteikušies jau pirms diviem
gadiem, taču pasākumu izjaukusi
pandēmija. “Ir ļoti svarīgi korim

vienmēr kūsā dzīve, daudz tūristu.
Brauciena
laikā
koristiem
bija iespēja arī nedaudz iepazīt
Krakovas pilsētu, tās arhitektūru,
sakrālās celtnes, kultūru, vēsturi un
baudīt nacionālo virtuvi.
Koris apmeklēja vairākas sakrālas
vietas Krakovā, viena no tām ir
Dieva Žēlsirdības bazilika, kas tika
iesvētīta 2002. gadā un ir viens no
svētceļnieku galapunktiem. Netālu
no tā atrodas vēl viena mūsdienīga
sakrālā vieta – Jānim Pāvilam II
veltītais centrs “Nebaidieties!”. Šajā
centrā glabājas daudzas pāvesta
relikvijas, tostarp sutana ar asiņu
pēdām, kas bija mugurā pāvestam
1981. gada 13. maijā, kad viņam

izbraukumā ar kuģīti pa Vislas upi.
Anita Zarāne atzīst, ka festivāla
laikā
izveidojās
draudzīgas
attiecības ar horvātu kolektīvu un
saņemts mutisks ielūgums korim
apmeklēt Horvātiju. Taču nākamais
ir dziesmusvētku gads, tāpēc
koristi jau septembrī sāks cītīgi
apgūt jauno svētku repertuāru un
gatavoties skatei.
Kora dalība festivālā Krakovā
notika ar Valsts Kultūrkapitāla
fonda un Augšdaugavas novada
pašvaldības finansiālu atbalstu.

Teksts, foto: Inese Minova

SPORTS

■

NOSLĒDZIES
AUGŠDAUGAVAS
NOVADA ČEMPIONĀTS
PLUDMALES
VOLEJBOLĀ
30. jūlijā Līksnā noslēdzās
Augšdaugavas novada čempionāts
pludmales volejbolā, kas notika
divos
posmos.
Čempionātā
piedalījās 12 komandas no 9
pagastiem.
Kopvērtējumā 1. vieta Dvietes
pagastam (Armands Rokjāns,
Dmitrijs Meinerts), 2.vieta-Vaboles
pagastam (Edvīns Viguls, Aleksejs
Formaņickis), bet 3. vieta – Subatei
(Rihards
Bondarenko,
Dāvis
Krievāns).

Čempionāta labākie spēlētāji:
Armands
Rokjāns
(Dvietes
pagasts); Edvīns Viguls (Vaboles

pagasts); Rihards
(Subates pagasts).

Bondarenko
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AUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS

■ PIEREDZES APMAIŅA
NORVĒĢIJAS
DELEGĀCIJAS
PIEREDZES
APMAIŅAS VIZĪTE
AUGŠDAUGAVAS
NOVADĀ

No 18. līdz 21. augustam
Augšdaugavas novadā pieredzes
apmaiņas vizītē viesojās Norvēģijas
puses partnera “Henric Johansson
Konsult”
pārstāvji projekta
Nr.
NFI/AK/01
“Vēsturiski
piesārņotās
vietas
“Višķu
profesionālās vidusskolas mazuta
glabātava” sanācija Višķu pagastā,
Augšdaugavas novadā” ietvaros.
Viesošanās mērķis bija pieredzes
apmaiņa starp ārvalstu un vietējiem
partneriem par vēsturiski piesārņotu
teritoriju atgriešanu apritē, kā arī
sabiedrības izglītošanas aktivitātēm
saistībā ar vides jautājumiem. Viesi
apmeklēja “Daugavas lokus”, kas
ir iekļauti UNESCO pasaules
dabas mantojuma Latvijas sarakstā,

■ IZSOLES

tika izstāstīts process, kā dabas
objektam tika piešķirts šāds statuss,
tāpat arī bija iespēja aplūkot ERAF
projekta “Rīteiropas vērtības”
ietvaros paveikto – tika izstaigāta
atjaunotā Markovas taka, atpūtas
vieta “Latgales sēta”, kā arī iepazītas
vecticībnieku tradīcijas vecticībnieku
sētā “Upāni”. Kalkūnes pagasta
“Piegozēs” biedrības pārstāve,
bioloģe un dabas pētniece Jolanta
Bāra dalījās ar biedrības “Zaļā
krūze” īstenotajām aktivitātēm,
iecerēm un ļāva izzināt Latvijā
augošo, turpat savācamo augu
vērtību, permakultūras principus.
Vēlāk viesi apciemoja Bebrenes
pagastu, apmeklējot dabas parku,
Natura 2000 teritoriju - Dvietes
palieni, kas viesos izraisīja lielu
interesi.
Nākamajā dienā viesi apskatīja
vēsturiski piesārņoto vietu “Višķu
profesionālās vidusskolas mazuta
glabātava” Višķu pagastā, kā arī
tika iepazīstināti ar Višķu pagastā
realizētajām idejām dabas jomā.
Vizītes ietvaros notika apmācības

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības
nekustamos īpašumus:
- 2022. gada 13. septembrī plkst.
09:00 nekustamo īpašumu “Auzas” ar kadastra
numuru 4470 001 0279, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 001
0279 1.6 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 1.2
ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas)
un atrodas Maļinovas pagastā, Augšdaugavas
novadā.
Objekta sākotnējā cena – 10750 eiro.
- 2022. gada 13. septembrī plkst.
09:30 nekustamo īpašumu “Lapegles” ar
kadastra numuru 4470 005 0139, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4470 005 0139 7.13 ha platībā, uz kuras atrodas
mežs 3.54 ha platībā (pēc zemes lietošanas
eksplikācijas) un atrodas Maļinovas pagastā,
Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 32000 eiro.
- 2022. gada 13. septembrī plkst.
10:00 nekustamo īpašumu “Čakstes-1” ar
kadastra numuru 4476 002 0206, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476
002 0206 4.08 ha platībā, un atrodas Nīcgales
pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 11250 eiro.
- 2022.gada 13. septembrī plkst.
10:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra
apzīmējumu 4470 006 0175 3.35 ha platībā, uz

Mūžībā aizgājuši

iesniedzēja
projektā
iesaistīto
sadarbības organizāciju pārstāvjiem,
vietējās kopienas līderiem un
jauniešiem,
ko
nodrošināja
Norvēģijas puses partneris “Henric
Johansson Konsult”. Apmācību laikā
tika skartas šādas tēmas - savstarpējā
komunikācija, starpinstitucionālā
sadarbība, sabiedrības līdzdalība
un iesaiste pašvaldībai aktuālo

kuras atrodas mežs 1.4 ha platībā (pēc zemes
lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā
īpašumā “Liekņa” ar kadastra numuru 4470
006 0290, un atrodas Maļinovas pagasts,
Augšdaugavas novads.
Objekta sākotnējā cena – EUR 17600.00.
- 2022. gada 13. septembrī plkst.
11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra
apzīmējumu 4484 009 0060 0.0047 ha platībā,
kura ietilpst nekustamā īpašumā “Mazulis” ar
kadastra numuru 4484 009 0040, un atrodas
Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 560 eiro.
- 2022. gada 13. septembrī plkst.
11:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
4498 005 0776, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0774 0.4176
ha platībā, un atrodas Nākotnes iela 14, Višķu
tehnikums, Višķu pagastā, Augšdaugavas
novadā.
Objekta sākotnējā cena – 2700 eiro.
- 2022. gada 20. septembrī plkst.
09:00 dzīvokļa īpašumu Nr.1, Krasta iela
4, Kalupe, Kalupes pagastā, Augšdaugavas
novadā, ar kadastra numuru 4462 900 0099
un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma
3814/7714 domājamās daļas no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4462
003 0495 001, būvēm ar kadastra apzīmējumiem
4462 003 0495 002, 4462 003 0495 003 un no
zemes ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0495.
Objekta sākotnējā cena – 1250 eiro.

no 22.07.2022.

Ambeļu pagasts
Aleksandrs Gračovs (03.03.1952. - 28.07.2022.)
Georgijs Grigorjevs (19.07.1949. - 26.07.2022.)
Bebrenes pagasts
Lolita Dunde (05.04.1929. - 22.07.2022.)
Andris Dūna (31.01.1963. - 31.07.2022.)
Vladislavs Dūna (25.09.1937. - 05.08.2022.)
Mārtiņš Ragels (14.01.1987. - 24.07.2022.)
Jānis Rimeicāns (13.03.1949. - 11.08.2022.)
Demenes pagasts
Lidija Loginova (01.04.1939. - 09.08.2022.)
Dvietes pagasts
Lidija Smagare (22.03.1939. - 17.08.2022.)
Ilūkste
Daina Štāle (18.07.1941. - 02.08.2022.)
Kalkūnes pagasts
Staņislavs Isats (08.12.1950. - 26.08.2022.)
Ivans Zagarjuks (12.01.1964. - 28.08.2022.)

jautājumu risināšanā ilgtermiņā.
Vizītes noslēgumā tika rastas
jaunas idejas turpmākajai sadarbībai
vides un klimata jomā, iezīmētas
galvenās prioritātes sadarbībai. Viesi
izteica gandarījumu par redzēto un
īpaši uzslavēja jauniešu attieksmi
pret dabas jautājumiem.
Projekta “Vēsturiski piesārņotās
vietas
“Višķu
profesionālās

- 2022. gada 20. septembrī plkst.
09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra
apzīmējumu 4476 003 0051 4.82 ha platībā,
kura ietilpst nekustamā īpašumā “Sapaļi” ar
kadastra numuru 4476 003 0051, un atrodas
Nīcgales pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 13000 eiro.
- 2022. gada 20. septembrī plkst.
10:00 dzīvokļa īpašumu Nr.3, Skolas iela 11A,
Nīcgale, Nīcgales pagastā, Augšdaugavas
novadā, ar kadastra numuru 4476 900 0082
un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma
666/8911 domājamās daļas no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
4476 005 0428 001 un no zemes ar kadastra
apzīmējumu 4476 005 0428.
Objekta sākotnējā cena – 3150 eiro.
- 2022. gada 20. septembrī plkst.
10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
4474 006 0387, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4474 006 0387 0.0693 ha
platībā, un atrodas “149”, Vasarnīcas, Naujenes
pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 1800 eiro.
- 2022. gada 20. septembrī plkst.
11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra
apzīmējumu 4470 002 0570 1.147 ha platībā,
kura ietilpst nekustamā īpašumā “Viduči” ar
kadastra numuru 4470 002 0570, un atrodas
Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena – 4100 eiro.

Kalupes pagasts
Jānis Onckulis (24.05.1953. - 15.08.2022.)
Laucesas pagasts
Jevgeņijs Ivanovs (17.06.1967. - 29.07.2022.)
Zinaīda Lazareva (20.07.1946. - 18.08.2022.)
Pjotrs Rodčenko (08.07.1969. - 26.07.2022.)
Līksnas pagasts
Ēvalds Klodāns (06.09.1949. - 28.07.2022.)
Valentīna Piskunova (09.08.1937. - 29.07.2022.)
Silvija Voiņa (07.04.1959. - 15.08.2022.)
Medumu pagasts
Vitālijs Badrovs (15.07.1948. - 23.07.2022.)
Naujenes pagasts
Antons Bunderis-Evorts (19.04.1941. - 25.08.2022.)
Vladimirs Jazevs (16.03.1950. - 22.07.2022.)
Pēteris Lociks (10.06.1942. - 29.07.2022.)
Nīcgales pagasts
Ženija Frēliha (08.03.1933. - 23.07.2022.)
Regīna Vingre (11.03.1953. - 05.08.2022.)
Skrudalienas pagasts
Ļubova Kovaļova (24.09.1950. - 25.08.2022.)
Juzefs Miļevičs (19.03.1936. - 02.08.2022.)

vidusskolas mazuta glabātava”
sanācija
Višķu
pagastā,
Augšdaugavas novadā” mērķis ir
Višķu profesionālās vidusskolas
mazuta
glabātavas
sanācija,
likvidējot piesārņojuma avotus un
revitalizējot piesārņojuma areālu.
Projekta ilgums: 01.08.2021 30.04.2024
Projekta realizācijas ieguvēji būs
19 639 bijušā Daugavpils novada
iedzīvotāji, kas gūs labums no
vides piesārņojuma samazinājuma
un saņems informāciju par šāda
piesārņojuma iespējamo ietekmi
uz vidi un cilvēka veselību un
iespējamu ietekmes pastiprināšanos
klimata pārmaiņu faktoru rezultātā.
Projekta īstenošanai kopējās
attiecināmās izmaksas ir 1 682
189,00 EUR, t. sk. programmas
finansējums 1 429 861,00 EUR,
saņēmēja līdzfinansējums 252
328,00 EUR.
Teksts, foto: Juta Valaine

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-pardosanas-izsoles/.
Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada
pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā
(darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš
pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma
publicēšanas līdz 2022.gada 9.septembrim,
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.

Subate
Emilians Barkans (18.05.1939. - 26.07.2022.)
Marija Lošaka (27.08.1940. - 27.08.2022.)
Juris Meškovskis (23.02.1989. - 10.08.2022.)
Sventes pagasts
Viktors Purvinskis (25.11.1938. - 08.08.2022.)
Šēderes pagasts
Juris Butkevičs (11.04.1962. - 29.08.2022.)
Edgars Pučka (05.05.1989. - 01.08.2022.)
Serafima Ribicka (18.07.1936. - 20.08.2022.)
Vaboles pagasts
Imants Kučinskis (03.06.1965. - 25.08.2022.)
Višķu pagasts
Valentīns Meļnickis (02.03.1945. - 29.07.2022.)
Praskovja Petrova (03.02.1933. - 24.07.2022.)
Nadežda Pipiņa (23.11.1968. - 18.08.2022.)
Viktors Pitkevičs (02.02.1955. - 11.08.2022.)

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem!

AUGŠDAUGAVAS novada vēstis
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BEBRENES VĒSTURE

■

RAIDĪJUMS
“TAS NOTIKA ŠEIT”
MEKLĒJA
VĒSTURISKUS
ATKLĀJUMUS
BEBRENĒ
Jau nākamā gada sākumā pie
skatītājiem Latvijas Televīzijas
ēterā atgriezīsies raidījums “Tas
notika šeit” ar nu jau 4. sezonu.
Šovasar dokumentālā raidījuma
komanda devās uz pieciem
Latvijas pagastiem, savu filmēšanas
un izpētes ceļojumu noslēdzot
Bebrenē.
Vēsturnieki
Inna
Gīle, Gatis Krūmiņš un Edgars
Plētiens kopā ar žurnālistu Dāvidu
Ernštreitu trīs dienas meklēja un
pētīja unikālus stāstus, cilvēkus,
notikumus, meklējot pierādījumus
tam, ka Bebrenē dažādos laikos
ir risinājušies ievērības cienīgi
un vēsturiski nozīmīgi notikumi.
Vēsturnieki izsekoja sarežģītiem
notikumiem un likteņiem, kas gadu
gaitā pārvērtušies par leģendām un
mītiem.
“Mēs cenšamies, lai katrs
raidījums
būtu
īpašs
un
pārsteidzošs. Mums pašiem tā
ir motivācija darboties, lai būtu
interesanti. Nevaru teikt, ka šajā
būs kaut kas ļoti kardināli atšķirīgs
no iepriekšējam sezonām, bet, katrā
vietā ierodoties, mēs cenšamies
atrast kaut ko īpašu. Mums ir bijuši
forši atradumi, kas uzdzen zosādu
pašiem. Kad vietējie stāsta savu
stāstu, var redzēt, ka vēsturnieks
pats ir uztraucies kā skolnieks
klases priekšā,” dalās pieredzē
žurnālists Dāvids Ernštreits
Viņš atzīst, ka filmēšanas grupa
cenšas vienmēr braukt visur,
neatstājot novārtā nevienu novadu,
taču Sēlijā ieradušies pirmo reizi.
“Manuprāt Sēlija pēdējos gados
visiem ir uz mēles, arī Latvijas
mērogā. Kad runājam par
vēsturiskajam zemēm, tad beidzot
tā Sēlija ir kārtīgi uzlikta uz kartes.
Kā mēs te savā starpā runājam, mēs
tagad arī esam modernie, mēs esam
Sēlijā!”
Arī pati Bebrene žurnālistu
un vēsturniekus ļoti patīkami
pārsteigusi un iedvesmojusi, liekot
aizmirst nieka 20 kilometrus
putekļaina grants posma ceļā no
Rīgas, jo uzmanību piesaistījuši

skaistie kalni, lejas un pati vasara
pilnbriedā.
“Ļoti skaista vieta. Savā ziņā
šī vieta ir pretrunā ar mūsu
uzstādījumu, jo parasti ierodamies
vietā, kur ir sajūta, ka tur nekad
nekas nav bijis. Bet šeit ir citādāk,
cita vide, ir baznīca, saglabājušās
muižas ēkas. Manuprāt šis
komplekss uzreiz vēsturniekus
mudina domāt un galvā šķetināt,
kas te varētu būt bijis. Tā ir ļoti
rosinoša vide,” saka Dāvids.
Viņš ir patīkami pārsteigts par
vietējo cilvēku atsaucību, kuri
labprāt apstājas un aprunājas,
jo šajos gados pieredze ir bijusi
dažāda. “Parasti tos pirmos cilvēkus
satiekam pie veikala, autobusu
pieturā vai pie dīķa makšķerējot.
Un šī nav no tām vietām, kur
cilvēki saka – neko nezinu. Katrs
otrais tev sāk stāstīt savus stāstus –
par muižu, kur vectēvs bijis beķeris,
par to, kā muižkungs braucis pa
kādu ieleju. Katram ir stāsti un
leģendas, kas, protams, jāpārbauda,
bet tie pavedieni ir uzreiz, maz ir
cilvēku, kas saka – atšujies, es neko
nezinu. Tas pat ir pretrunā ar mūsu

konceptu, jo mums patīk ierasties
vietās, kur visi saka – te nekā nav,”
smejas žurnālists.
Vēsturniekus vietējie pārsteiguši
ar stāstiem par Napoleona
armijas
kādreizējo
klātbūtni
Bebrenē, aizraujoši esot arī vietējo
kapeņu stāstiņi. Pašu žurnālistu
pārsteidzis kāda veca vīra stāsts
par nošautajiem mežabrāļiem 1945.
gadā, kuri tika atvesti un izlikti
apskatei vietējiem par biedinājumu,
aicinot padoties padomju varai.
Pētniekus
ieinteresēja
skolas
loma šīs vides izveidē pēdējo 90
gadu laikā un patīkami pārsteidzis
tas, ka skola darbojas joprojām,
jo daudzviet Latvijā skolas ir
slēgtas vai pielāgotas pansionāta
vajadzībām.
Liepājas muzeja vēsturniece
Inna Gīle, ierodoties Bebrenē,
sajutusi aristokrātisku piesitienu, ko
radījusi negaidīti skaistā un sakoptā
vide: “Te ir skaista muiža, baznīca,
viss ir sakopts, zāle visur nopļauta,
skaisti apstādījumi. Protams, man
ir interesanti jebkurā Latvijas vietā,
kur ir kaut kas noticis. Ne visur ir
saglabājušies dokumenti, materiāli

un liecības, bet šeit, Bebrenē, tas
noteikti ir. Man ir interesanti, ka
daudzi iedzīvotāji atceras, kas ir
stāstīts dzimtā. Un tas mans stāsts
šoreiz arī būs par to, vai tas ir
patiess vai nav.”
Ierodoties
kādā
vietā,
vēsturnieki izklīst, meklējot sev
sarunu biedrus. Iedzīvotāji tiek
aicināti arī nākt paši ar saviem
stāstiem. Dzirdēto vēsturnieki
apkopo un katrs veido savu stāstu,
kas noslēguma pasākumā tiek
izstāstīti vietējiem iedzīvotājiem,
aicinot balsot par viņuprāt labāko.
Pēc vietējo balsojuma labākā stāsta
nosaukums tiks dots kādai īpašai
vietai šajā ciematā, šoreiz tas būs
parks līdzās. Tieši labākā stāsta
vārdā tiks nosaukts parks līdzās
Bebrenes vispārizglītojošajai un
profesionālajai vidusskolai.
Žurnālists Dāvids Ernštreits
to uzskata par lielu godu:
“Skola ir celta vēl ulmaņlaikos,
tā vieta ir simboliska, tāpēc ir
diezgan liela atbildība atrast labu
stāstu. Cilvēkiem ir svarīgs arī
labs nosaukums stāstam, tāpēc
vēsturniekiem
vienmēr
kūp

galvas, lai parkam būtu labskanīgs
nosaukums.”
Inna Gīle uzsver, ka vēsturnieki
veic izpēti mēnešiem un pat gadiem,
bet trīs dienas ir liels izaicinājums.
Taču no svara esot darbs komandā,
kur ikviens palīdz saviem kolēģiem
ar padomu vai paša zināšanām.
Viņasprāt vēstures priekšmets
skolās ir sarežģīts, skolēniem ir
grūts uzdevums saprast Latvijas
vēsturi, kas bijusi notikumiem
piesātināta, turklāt arī katrai vietai
ir sava vēsture. “Diemžēl padomju
laikos daudz kas ir aizgājis bojā, gan
liecības, gan arī atmiņa ir padzisusi.
Mums kā
vēsturniekiem ir
uzdevums atbraukt uz šīm Latvijas
vietām un pētīt, mums pašiem
ir interesanti, jo uzzinām daudz
jauna, bieži vien rodas arī negaidīti
atklājumi,” saka Inna Gīle.
Ko vēsturniekiem izdevies atklāt
Bebrenē, uzzināsim jau pavisam
drīz – nākamā gada februārī
raidījumā “Tas notika šeit” Latvijas
Televīzijas ēterā.
Teksts, foto: Inese Minova

SPORTA SKOLA

Sportiskā garā
aizvadīts Sporta
skolas izlaidums
Augusta izskaņā, kad dārzos un
tīrumos ir ražas laiks, arī sporta
skolā noslēdzas mācību gads, kad
apkopo mācību gadā sasniegto un
sumina absolventus.
Šogad izlaidums tika svinēts
28.augustā, un tas bija pirmais
Augšdaugavas novada sporta
skolas izlaidums. Apliecības par
profesionālās ievirzes izglītību
šogad ieguva 22 sporta skolas
izglītojamie. 30V profesionālās
izglītības programmu apguvuši 7

augstākās sporta meistarības grupas
audzēkņi, futbolisti, kuri absolvē
skolu. Apliecības par profesionālās

ievirzes izglītības 20V programmas
apguvi saņēma 9 futbolisti un 6
vieglatlēti, kuri turpinās izglītoties

augstāka līmeņa programmā –
trenēties un aizstāvēt skolas godu
sacensībās. Izlaidumā tika sumināti
arī
2021./2022.m.g.
labākie
sportisti, viņi saņēma Pateicības
rakstus un piemiņas balvas par
augstiem sasniegumiem sacensībās
un skolas popularizēšanu.
Pasākums noritēja sportiskā
gara un sirsnīgu apsveikumu
noskaņā. Absolventus un visus
klātesošos uzrunāja un sveica
skolas direktors Dzintars Pabērzs,
ar sirsnīgiem apsveikuma vārdiem
sportistu vecāki sveica savus
bērnus un pateicās gan treneriem,
gan skolas vadībai, gan pašvaldībai

■

par ieguldījumu skolas attīstībā.
Ar skaistām dziesmām priecēja
Ilūkstes dziedošās meitenes Dana
Viviāna un Evelīna, un ar ritmiskām
dejām izklaidēja deju kluba “Vivat”
dejotāji. Pasākuma vadītājs Artūrs
Lapa uzjundīja sportisku garu
un noslēgumā visus vienoja viņa
tradicionāli dziedātā dziesma ar
vārdiem: “Sarauj, Ilūkste! “

Direktora vietniece
izglītības jomā
Dagnija Jemeļjanova

2022. gada 1. septembris
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■

■

AUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS

DZEJAS DIENAS

APSVEIKUMS

■

ZELTA SIETIŅŠ

■

PAZIŅOJUMS

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Augšdaugavas
novada Bebrenes pagastā no 29. septembra tiek mainīts Bebrenes
pasta nodaļas darbības modelis, atrašanās vieta un darbalaiks,
pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Bebrenē
visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst. 11.00 līdz 12.00 tiks
nodrošināti Pagastmājā vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt
pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju
nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:
- trīs liepas Kalupes ielā 12, Špoģos, Višķu pagastā.
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta
pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 5. līdz 9. septembrim.
Publiskā apspriešana notiks 12. septembrī plkst. 9.30 Kalupes ielā
12, Špoģu ciemā.

No 2022. gada 20. jūlija Augšdaugavas novada
iedzīvotāju ģimenēs dzimuši 9 bērniņi,
no tiem 5 meitenes un 4 puikas.
Augustā Augšdaugavas novada
dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza
45 pāri, 15 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!

