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UN 
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Lai izveidotu sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūru un veicinātu 
tās attīstību Augšdaugavas 
novada teritorijā, īstenojot 
Latgales plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas (DI) 
plānā 2017. - 2020. g. paredzētos 
infrastruktūras risinājumus, 
Augšdaugavas novada dome kopš 
2020. gada 2. februāra īsteno 
specifi skā atbalsta mērķa 9.3.1.1 
“Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai 2. 
kārta” projektu „Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai Daugavpils novadā”, 
Nr.9.3.1.1/19/I/037.

Piesaistot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) 
fi nansējumu, ir izveidota 
infrastruktūra, lai nodrošinātu 
sabiedrībā balstītu pakalpojumu 
sniegšanu ārpus ģimenes aprūpē 
esošiem bērniem, bērniem ar 
funkcionālajiem traucējumiem 
(FT) un pieaugušām personām 
ar garīga rakstura traucējumiem 
(GRT), pirmām kārtām, 
kuri ir izvērtēti projekta 
“Deinstitucionalizācijas pasākumu 
īstenošana Latgales reģionā” 
ietvaros, Nr.9.2.2.1./15/I/005”.

Viena no projekta aktivitātēm 
bija grupu dzīvokļu un specializēto 
darbnīcu izveide personām ar GRT. 
Tās atklāja 5. oktobrī, klātesot 
viesiem no dažādām novada 
sociālajām iestādēm, domes 
vadībai, Nīcgales pagasta pārvaldes 
vadītājam, Latgales Plānošanas 
Reģionam un Labklājības ministrijas 
pārstāvjiem. “Deinstitucionalizācijas 
projekts tiek veidots īpašiem 
cilvēkiem. Augšdaugavas 
novads lepojas ar to, ka tika 
izveidoti šie divi sociālie 
pakalpojumi – grupu dzīvokļi un 
specializētās darbnīcas,” svinīgās 
lentītes pārgriešanas brīdī teic 
Augšdaugavas novada Sociālā 
dienesta vadītāja Anna Jegorova. 

Viņa arī atzīst, ka Augšdaugavas 
novada Sociālais dienests vienmēr 
jūt domes vadības atbalstu sociālo 
lietu sakārtošanai. Pēc A. Jegorovas 
vārdiem, Augšdaugavas novads ir 
vienīgais Latgalē, kurš ir īstenojis 
visus deinstitucionalizācijas 
projektā minētos pakalpojumus. 
Vēl vienu Dienas centra projektu 
Augšdaugavas novads īstenos 
Skrudalienā, kas ļaus aptvert visus 
novadā apzinātos klientus, un tas 
būs milzīgs sasniegums. “Patīkami 
redzēt tos darba augļus, kas ir tapuši 
divu gadu garumā. Pateicamies 
visām iesaistītajām pusēm par 
ieguldīto! Kādreiz mēs diskutējām, 
vai ir nepieciešams realizēt šāda 
veida projektus, bet tagad redzam, 
ka tas ir pilnībā attaisnojies,” teic 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja 1. vietnieks 
Aivars Rasčevskis. Labklājības 
ministrijas ES fondu departamenta 
direktore Sarmīte Uzuliņa: “Šis 
milzīgais deinstitucionalizācijas 
projekts ar četru pagastu iesaisti 
Augšdaugavas novadā ir īstenots 
bez ne vienas neatbilstības, kas 
ir ļoti uzteicams rādītājs. Jums ir 
pamats būt lepniem ar pašvaldības 
projektu koordinatoriem, jo viss 
ir realizēts absolūti atbilstoši 
noteikumiem.”

Projekta ietvaros izstrādāts 
būvprojekts “Skolas telpu grupu 
pārbūve par grupu dzīvokļiem un 
specializētām darbnīcām (divas 
kārtas) Skolas ielā 15, Nīcgalē, 
Nīcgales pag., Daugavpils nov.” un 
veikti būvdarbi grupu dzīvokļu 
un specializēto darbnīcu izveidei 
pieaugušām personām ar GRT ēkā 
Skolas ielā 15, Nīcgalē. Nīcgale par 
centra atrašanās vietu tika izvēlēta, 
jo tā ir ģeogrāfi ski izdevīga vieta ar 
labu satiksmi un infrastruktūru.

Specializētajās darbnīcās 
klientiem būs iespēja nodarboties 
ar kokapstrādi, keramiku, šūšanu 
un fi lcēšanu. Tam tika iegādātas 
visas nepieciešamās mēbeles un 
aprīkojums. Pasniedzēja Vitālija 
vadībā klienti jau bija iemēģinājuši 
darboties specializētajās darbnīcās. 
Vitālijs ir strādājis par mājturības 
skolotāju, tādēļ nozare viņam 
nav sveša: “Klienti izteica domu, 
ka varētu izveidot kaut ko tādu, 
kas noderētu centra vajadzībām, 
un iesāka ar griežamajiem 
dēlīšiem.” Blakus darbnīcām ir 
izvietota atpūtas telpa, lai kādu 
brīdi varētu atvilkt elpu vai ieturēt 
maltīti. Tajā pat stāvā atrodas 

sociālā darbinieka un rehabilitētāja 
kabinets. Šobrīd centrā ir deviņi 
klienti, bet maksimālais apjoms, 
kuru var uzņemt grupu dzīvokļos, 
ir 16, savukārt darbnīcās varēs 
darboties līdz 20 klientiem.

Objektā izveidota jauna, 
personām ar īpašām vajadzībām 
pielāgota ieeja specializētajās 
darbnīcās, izremontētas specializēto 
darbnīcu telpas. Uzstādīts pacēlājs 
uz ēkas otro stāvu, veikta logu un 
durvju nomaiņa, ēkas fasādes daļēja 
atjaunošana, ēkas jumta nomaiņa, 
veikta telpu pārplānošana, 
izbūvējot astoņus dzīvokļus, kur 
katrā iebūvēta virtuve un sanitārais 
mezgls, kā arī koplietošanas telpas: 
virtuve, sanitārie mezgli, dušas 
telpas un telpas darbiniekiem, 
arī labiekārtota teritorija pie 
jaunizveidotās ieejas. Dzīvokļiem 
iegādāts sadzīvei nepieciešamais 
aprīkojums: indukcijas plītis, 
ledusskapji, veļas mašīnas, 
virtuves trauki. Aprīkotas sociālo 
darbinieku un specializēto darbnīcu 
pasniedzēju darba vietas.

Kopējā projekta summa ir 
1 346 004,38 eiro, tai skaitā 
ERAF fi nansējums 971 059,39 
eiro jeb 72,14 %; valsts budžeta 
fi nansējums 42 093,09 eiro jeb 
3,13%; valsts budžeta dotācija 
pašvaldībām 49 951,49 eiro jeb 
3.71%; pašvaldības fi nansējums 
282 900,41 eiro jeb 21,02%.

Teksts: Dainis Bitiņš,
 Guna Smelcere

Foto: D. Bitiņš, I. Minova
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■ JUBILEJA

 LĪKSNAS 
KATOĻU DRAUDZE 

ATZĪMĒ 
110 PASTĀVĒŠANAS 

JUBILEJU
15. oktobrī Līksnā tika atzīmēti 

110 Vissvētās Jēzus Sirds Romas 
katoļu baznīcas gadi. Klātesošajiem 
bija iespēja noklausīties koncertu 
“Muzikālais dāvinājums par 
Dieva žēlastībām”, kurā uzstājās 
Katažina Dudareva (soprāns), 
Igors Ozuns (vijole) un Ilona 
Sajevska (klavieres). Vēlāk 
notika svinīgs dievkalpojums, 
kuru vadīja Daugavpils dekanāta 
dekāns, priesteris Mārtiņš Klušs. 
”Atcerēsimies, ka sekošana Jēzum 
nav tikai jūgs, bet gan spēks, kas dod 
dzīvību. Tas augšāmceļ no nāves. 
Kungs mūs uzlūko ar mīlestību,” 
sprediķī teic dekāns. Viņš arī 
uzsvēra, ka Līksnas baznīcas durvis 
ir atvērtas visiem, kas brauc garām, 
ienāk palūgties un pagodināt Jēzus 
sirdi. 

Kā dāvana Līksnas draudzei un 
ikvienam baznīcas apmeklētājam 
skaistajos svētkos ir tapis Jēzus 
Sirds dārzs, kas kalpos ne tikai 
kā vieta atelpai un lūgšanām, bet 
arī kā atgādinājums par Jēzus 
Sirds bezgalīgo žēlsirdību. Dārzs 
top, pateicoties Dieva svētībai 
un daudzu cilvēku gādībai, tādēļ 
svētās mises izskaņā tika izsniegti 
pateicības raksti:

- Vandai Kezikai par sniegto 
atbalstu daudzu gadu garumā;

- Nansijai Tamanei, Mārim 
Kapačam, Edgaram Stikānam, 
priesterim Andrim Ševelam MIC, 
dekānam Mārtiņam Klušam par 
aktīvu līdzdalību dārza izveidē.

Pateicības vārdi tika izteikti arī 
kādreizējiem Līksnas draudzes 
prāvestiem - Česlavam Mikšto, 
Aivaram Kursītim, Fēliksam 
Šneveļam, Jurim Zarānam, 
Jānim Smirnovam un Andžejam 
Lapinskim. 

Projektu “Jēzus Sirds dārza 
izveide Līksnā” pie Līksnas 

jaunbūvei tika slēgts līgums ar IK 
“MKD TRANS”. 

“Lūk, Sirds, kas tā mīlējusi 
cilvēkus, pilnīgi atdevusi sevi, lai 
apliecinātu viņiem savu mīlestību,” 
1675. gadā Jēzus sacīja māsai 
Margaritai Marijai, atklājot savas 
caurdurtās Sirds noslēpumu, deva 
viņai 12 apsolījumus, kas attiecas 
uz tiem, kuri godinās Jēzus Sirdi. 
Vissvētās Jēzus Sirds svētkus 
1765. gadā iedibināja pāvests 
Klements XIII, bet 1856. gadā 
tos sāka svinēt visā Romas katoļu 
Baznīcā, pateicoties pāvesta Pija 
IX iniciatīvai. Tāpēc Sirds dārza 
centrā ir krusts, dīķis sirds formā, 
kam apkārt ir pastaigu celiņi. Jau 
pavisam drīz tiks uzstādītas 12 
plāksnes ar apsolījumu tekstu, 
soliņi un tiltiņš. 

katoļu draudzes realizē Līksnas 
draudzes biedrība. Tas tika 
izstrādāts biedrības “Daugavpils 
un Ilūkstes novadu partnerība 
“Kaimiņi”” izsludinātā atklātā 
projektu konkursa Lauku atbalsta 
programmas ietvaros un iesniegts 
izvērtēšanai Lauku atbalsta 
dienesta Dienvidlatgales reģionālajā 

lauksaimniecības pārvaldē, 
kur 2022. gada 6. maijā tika 
apstiprināts. Projekta attiecināmās 
izmaksas ir 49 866,84 eiro, tai skaitā 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
līdzfi nansējums 10% apmērā. 
Jēzus Sirds dārza tehnisko projektu 
izstrādāja SIA “BRK PROJEKTI”, 
bet labiekārtošanas elementu 

Jēzus Sirds dārza labiekārtošanā 
piedalījās arī Līksnas draudzes 
brīvprātīgie. Ir notikušas divas 
talkas, kurās tika lasīti akmeņi, koku 
un krūmu saknes, lai sagatavotu 
laukumu zāles sēšanai, un iestādīti 
vairāk nekā 600 bārbeļu stādi. 

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

TIEK ĪSTENOTS 
PROJEKTS 
“LATGALES

 VIRTUVES GARŠA” 

Skrindu dzimtas muzejs šogad 
uzsācis īstenot jaunu projektu 
“Latgales virtuves garša”, apzinot 
saimnieces visā novadā, krājot 
viņu stāstus, pieredzi un arī 
receptes. Muzeja vadītāja Anna 
Lazdāne atzīst, ka cilvēkam vajag 
baudījumu ne tikai garam, bet 
arī miesai: “Latgalē vienmēr bija 
pieņemts pēc smaga darba ieturēt 
maltīti, kas tika pagatavota no 
vienkāršiem, laukos audzētiem 
un pieejamiem produktiem. 
Mūsdienās saimnieces bieži vien 
tradicionālās receptes papildina ar 
jaunām garšu niansēm, dažādojot 
no paaudzes paaudzē mantotās 
Latgales kulinārā mantojuma 
tradīcijas.”

Projekts guvis 1470 eiro 
fi nansējumu „Latvijas valsts 
mežu” un Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstītās “Latgales 
kultūras programmas 2022” 
projektu konkursā. Projekta 
ietvaros noorganizētas 3 

meistardarbnīcas, sadarbojoties 
ar šefpavāru Haraldu Saušu no 
Kalupes pagasta, godu saimnieci 
un īsto latvju saimnieci Viju 
Kudiņu no Aglonas un Ilzi 
Stabulnieci no Krāslavas pagasta, 
kuru vadībā tika gatavoti sen 
aizmirsti, Latgalei raksturīgi 
ēdieni. Ir veikts lauku pētījums 
gan jaunizveidotajā Augšdaugavas 
novadā, gan ārpus tā robežām, 
kur saimnieces rādīja un stāstīja 
par galda klāšanas kultūru, 
tradicionālajiem ēdieniem, to 
pagatavošanu un dalījās receptēm.

15. novembrī notiks projekta 
noslēguma pasākums, kura laikā 
godu saimniece Vija Kudiņa vadīs 
kulinārās meistardarbnīcas, kā arī 
tiks atklāta fotoizstāde “Latgales 
virtuves garša”, kurā būs 
apkopots 15 saimnieču kulinārais 
mantojums ar ēdieniem un to 
receptēm.

Viss apkopotais materiāls 
glabāsies Skrindu dzimtas muzejā 
un būs pieejams interesentiem 
pēc pieprasījuma.
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■DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI■ AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMI

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins

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

10.00-12.00 
14.00-18.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks Aivars Rasčevskis

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

10.00-12.00 
14.00-18.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieks Vitālijs Aizbalts
08.11. Višķu pagasta pārvalde 14.00-16.30
22.11. Bebrenes pagasta pārvalde 14.00-16.30

Maigurs Krievāns
01.11. Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 09.00-13.00

Jānis Belkovskis
07.11. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00
21.11. Tabores pagasta pārvalde 10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs
03.11. Skrudalienas pagasta pārvalde, c. Silene 15.30-17.00
10.11. Dubnas pagasta pārvalde 15.30-17.00
17.11. Tiešsaistes Zoom platformā 15.00-17.00

Pāvils Kveders
01.11. Tiešsaistes Zoom platformā 12.00-14.00

Reinis Līcis
01.11. Tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00
15.11. Ilūkstes pilsētas administrācija 13.00-17.00

Aleksejs Mackevičs
01.11. Tiešsaistes Zoom platformā 17.00-19.00
03.11. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.30-15.30
07.11. Biķernieku pamatskola 15.30-16.30
10.11. Demenes pagasta pārvalde 14.30-15.30
14.11. Biķernieku pamatskola 15.30-16.30
21.11. Skrudalienas pagasta pārvalde, c. Silene 14.30-15.30

Dainis Millers
02.11. Tiešsaistes Zoom platformā 10.00-12.00

Gunta Okmane
02.11. Subates kultūras nams 09.00-11.00
21.11. Subates kultūras nams 13.00-15.00

Dzintars Pabērzs
07.11. Tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00
21.11. Tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00

Deniss Sarafaņuks
 23.11. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00
 30.11. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs
08.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00

22.11. Sventes vidusskolas PĪV “Medumi”, 
Alejas iela 20, Medumi 15.30-17.30

Regīna Tamane
08.11. Sventes pagasta pārvalde 14.00-16.00
15.11. Maļinovas pagasta pārvalde 14.00-16.00

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

 “Pašvaldība”->”Domes deputāti”

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

2022. gada 29. septembrī sēdē 
pieņemti 42 lēmumi:

 Izdeva saistošos noteikumus 
„Nolikums licencētai 
makšķerēšanai un zemūdens 
medībām Sventes ezerā”.
 Precizēja Augšdaugavas 

novada pašvaldības domes 2022. 
gada 25. augusta saistošajos 
noteikumus Nr.60 “Nolikums 
licencētai makšķerēšanai Smiļģines 
ezerā”.
 Precizēja Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2022. gada 25. 
augusta saistošajos noteikumus 
Nr.61 “Nolikums 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 
31. marta saistošajos noteikumos 
Nr.41 “Par Augšdaugavas novada 
pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā””.
 Atļāva Valdai Namiņai savienot 

amatus.
 Noteica siltumenerģijas 

piegādes pakalpojumu sniedzēju 
Subates pilsētas teritorijā.
 Nolēma nodot mantu 

bezatlīdzības lietošanā Sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību 
“Ornaments”.
 Izsniedza bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju 
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
“Mežvidi Neo”.
 Apstiprināja Augšdaugavas 

novada pašvaldības izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām paredzētās 
mērķdotācijas sadali 2022. gada 
septembrim - decembrim.
 Apstiprināja Augšdaugavas 

novada pašvaldības izglītības 
iestāžu vadītāju darba slodzes un 
mēneša darba algas likmes.
 Apstiprināja Augšdaugavas 

novada pašvaldības izglītības 
iestāžu vadītāju vietnieku un 
pedagogu darba slodzes un mēneša 
darba algas likmes.
 Noteica direktoru, direktora 

vietnieku un  pedagogu darba 
samaksu  Augšdaugavas novada 
pašvaldības mūzikas un mākslas 
skolās.
 Apstiprināja Augšdaugavas 

novada pašvaldības izglītības 
iestāžu izglītojamo izmaksas 
savstarpējiem norēķiniem starp 
pašvaldībām.
 Piešķīra fi nansējumu no 

budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”.
 Nodeva dzīvojamās 

mājas Brīvības iela 2, Ilūkste, 
Augšdaugavas novads 
pārvaldīšanas tiesības.
 Nolēma atstāt 2022. gada 3. 

februāra Maksāšanas paziņojumu 
par nekustamā īpašuma nodokli 
Nr. 22-20601 bez izmaiņām.
 Noteica sociālā dzīvokļa 

statusu.
 Nolēma nodot atsavināšanai:

- nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuru 4460 003 0232, 
Kalkūnes pagasts,  Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību  ar kadastra 
apzīmējumu 4470 002 0237, 
“131”, Pavasaris, Maļinovas 
pagasts,  Augšdaugavas novads;

- zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu 4470 005 
0265, Maļinovas pagasts,  
Augšdaugavas novads;

- zemes vienību  ar kadastra 
apzīmējumu 4470 005 
0303, Maļinovas pagasts,  
Augšdaugavas novads;

- zemes vienību  ar kadastra 
apzīmējumu 4474 002 0361, 
Naujenes pagasts,  Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību  ar kadastra 
apzīmējumu 4474 002 0393, 
Naujenes pagasts,  Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību  ar kadastra 
apzīmējumu 4474 003 0114, 
Naujenes pagasts,  Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību  ar kadastra 
apzīmējumu 4474 003 0140, 
Naujenes pagasts,  Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību  ar kadastra 
apzīmējumu 4474 003 0194, 
Naujenes pagasts,  Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību  ar kadastra 
apzīmējumu 4474 004 0174, 
Naujenes pagasts,  Augšdaugavas 
novads;

- dzīvokļa īpašumu Nr.21, “1”, 
Višķu tehnikums, Višķu pagasts, 
Augšdaugavas novads.
 Atļāva atsavināt:

- nekustamo īpašumu “Medumi 
641” ar kadastra numuru 4472 
004 0238, Medumu pagasts, 
Augšdaugavas novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu  4474 006 0298, 
“53”, Vasarnīcas, Naujenes 
pagasts, Augšdaugavas novads;

- nekustamo īpašumu “Tēriņi” 
ar kadastra numuru 4486 004 
0207, Skrudalienas pagasts, 
Augšdaugavas novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu  4488 003 0251, 
Sventes pagasts, Augšdaugavas 
novads;

- nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuru 4488 005 
0819, Svente, Sventes pagasts, 
Augšdaugavas novads.
 Nolēma pārdot:

- nekustamo īpašumu “134”, 
Latgale, Līksnas pagasts, 
Augšdaugavas novads.
 Nolēma pārdot uz nomaksu:

- nekustamo īpašumu  Rīgas 
iela 14, Dubna, Dubnas pagasts, 
Augšdaugavas novads;

- nekustamo īpašumu  “345”, 
Pavasaris, Maļinovas pagasts, 
Augšdaugavas novads.
 Noteica samaksas 

samazinājumu izpērkot lietošanā 
piešķirto zemi “Mieži”, Pilskalnes 
pagasts, Augšdaugavas novads.
 Nolēma izbeigt  zemes 

lietošanas tiesības uz zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 4470 002 
0645.
 Atzina, ka rezerves zemes 

fondā ieskaitītā zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 4446 002 
0119 ir piekrītoša Augšdaugavas 
novada pašvaldībai un ierakstāma 
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas 
novada pašvaldības vārda. 
 Atzina, ka rezerves zemes 

fondā ieskaitītā zemes vienība  ar 
kadastra apzīmējumu 4470 002 
0237 ir piekrītoša Augšdaugavas 
novada pašvaldībai un ierakstāma 
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas 
novada pašvaldības vārda.  
 Atļāva nozāģēt kokus Višķu 

pagastā, Špoģos, Kalupes ielā 12.

 Nolēma par vides aizsardzības 
līdzekļu piešķiršanu.

2022. gada 6. oktobrī ārkārtas 
sēdē pieņemts 1 lēmums:
 Apstiprināja valsts budžeta 

līdzekļu sadali Augšdaugavas 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēm digitālo mācību līdzekļu 
iegādei 2022. gadā.

 2022. gada 13. oktobrī sēdē 
pieņemti 35 lēmumi:

 Izdeva noteikumus „Kārtība, 
kādā notiek fi nanšu līdzekļu vai 
mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšana un izlietošana 
Augšdaugavas novada pašvaldībā”.
 Aktualizēja Daugavpils 

valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada attīstības programmu                                
2022.-2027. gadam Augšdaugavas 
novada investīciju plāna 2022.-
2024. gadam.
 Atzina Augšdaugavas novada 

pašvaldības tiešās līdzdalības 
saglabāšanu pašvaldības Sabiedrībā 
ar ierobežotu atbildību “Veselības 
centrs Ilūkste”.
 Atzina Augšdaugavas novada 

pašvaldības tiešās līdzdalības 
saglabāšanu pašvaldības Sabiedrībā 
ar ierobežotu atbildību “Daugavpils 
reģionālā slimnīca”.
 Atzina Augšdaugavas novada 

pašvaldības tiešās līdzdalības 
saglabāšanu pašvaldības Sabiedrībā 
ar ierobežotu atbildību “Atkritumu 
apsaimniekošanas Dienvidlatgales 
starppašvaldību organizācija”.
 Atzina Augšdaugavas novada 

pašvaldības tiešās līdzdalības 
saglabāšanu pašvaldības Sabiedrībā 
ar ierobežotu atbildību “Grīvas 
poliklīnika”.
 Noteica siltumenerģijas tarifu 

Subates pilsētā.
 Apstiprināja iepirkuma 

procedūru Višķu pagasta Silavišķu 
grāmatu izsniegšanas punkta telpu 
remontam.
 Apstiprināja Augšdaugavas 

novada Sporta skolas maksas 
pakalpojumu cenrādi.
 Apstiprināja Augšdaugavas 

novada Sociālā dienesta Psihologa 
maksas pakalpojumu cenrādi.
 Apstiprināja Augšdaugavas 

novada Sociālā dienesta Specializētā 
autotransporta "Ford Tranzit" 
maksas pakalpojumu cenrādi.
 Grozīja Ilūkstes novada 

pašvaldības 2020. gada 29. oktobra 
domes lēmumu Nr.270 “Par dabas 
liegumā “Pilskalnes Siguldiņa” 
maksas pakalpojumu noteikšanu”.
 Izsniedza bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju 
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
“Mežvidi Neo”.
 Piešķīra pašvaldības stipendijas.
 Nolēma segt neparedzēto 

darbu izmaksas dzīvojamās 
mājas “4”, Pašuliene, Šēderes 
pagasts, Augšdaugavas novads, 
energoefektivitātes projekta 
izmaksām un īres maksas daļu par 
dzīvojamās telpas lietošanu. 
 Piešķīra vienreizējo pabalstu.
 Atcēla sociālā dzīvokļa statusu.
 Atļāva atsavināt:

- nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuru 4452 004 0023, 
Dubnas pagasts, Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4460 004 1760, 
“63”, Daugava, Kalkūnes 
pagasts, Augšdaugavas novads;



2022. gada 27. oktobris4 AUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS

■  PAŠVALDĪBA

■ PROJEKTA REALIZĀCIJA

■ AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMI

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4460 006 0208, 
Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem  4468 004 0161 un 
4468 005 0205, Līksnas pagasts, 
Augšdaugavas novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4468 006 0197, 
Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, 
Augšdaugavas novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4470 003 0072, 

“Strazdi”, Rubeniški, Maļinovas 
pagasts, Augšdaugavas novads;

- nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuru 4474 006 0064, 
Ziedu iela 15, Krauja, Naujenes 
pagasts, Augšdaugavas novads.
 Nolēma nodot atsavināšanai:

- dzīvokļa īpašumu Nr.2,  
“Baltā māja”, Kalniški, Līksnas 
pagasts,  Augšdaugavas novads.
 Nolēma pārdot uz nomaksu:

- dzīvokļa īpašumu Nr.41, 
Kalkūnes iela 14, Kalkūni, 
Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas 

novads;
- nekustamo īpašumu  ar 

kadastra numuru 4474 007 0089, 
Naujenes pagasts, Augšdaugavas 
novads.
 Nolēma izbeigt Augšdaugavas 

novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanas procesu.
 Apstiprināja:
- dzīvokļa īpašuma Nr.3, Skolas 

iela 11A, Nīcgale, Nīcgales pagasts, 
Augšdaugavas novads, atkārtotās 
izsoles rīkošanu un izsoles 
noteikumus;

- nekustamā īpašuma ar 
kadastra numuru 4488 004 0169, 
Sventes pagasts, Augšdaugavas 
novads, atkārtotās izsoles 
rīkošanu un izsoles noteikumus;

- dzīvokļa īpašuma Nr.7, 
“1”, Višķu tehnikums, Višķu 
pagasts, Augšdaugavas novads, 
atkārtotās izsoles rīkošanu un 
izsoles noteikumus.
 Apstiprināja publiskās 

apspriešanas rezultātus koku 
ciršanai Augšdaugavas novada 
Salienas pagastā.

 Atbalstīja projekta 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana Augšdaugavas 
novada pašvaldības publisko 
teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūra“ iesniegšanu.
 Nolēma īstenot pašvaldības 

attīstības programmas investīciju 
plāna projektu.

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

SKRUDALIENAS 
PAGASTĀ 

UZ CEĻA UZKLĀJ 
MELNO SEGUMU
 2,7 KM GARUMĀ

uzstādītas caurtekas, ceļazīmes, 
drošības barjeras, ieklātas šķembas, 
iesēts zāliens, kā arī veikta dubultā 
virsmas apstrāde. 

Būvdarbi tika iesākti pērn 
11. oktobrī, bet noslēgušies 24. 
augustā. 

Kopējās izmaksas ir 448 277, 32 
eiro, no tiem lielākā daļa jeb 70% ir 
aizņēmums valsts kasē, bet pārējo 
veido dažādi līdzfi nansējuma 
avoti: pašvaldībām piešķirtais 
valsts autoceļu fonda fi nansējums, 

pašvaldības līdzekļi un pašvaldības 
līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. 

Būvdarbu defekti, kas atklāsies 
trīs gadu laikā pēc objekta 
pieņemšanas ekspluatācijā, 
būvdarbu veicējam jānovērš par 
saviem līdzekļiem. 

Būvdarbus veicēa CBF SIA 
“Binders”, būvprojekta izstrādātājs 
ir SIA “VARG industries”. 

Teksts, foto: Dainis Bitiņš 

Augšdaugavas novada 
Skrudalienas pagastā tika realizēts 
ceļa pārbūves projekts. Ceļa posms 
“Vārpene – Ezerne - Saulkalni” 
tika pārbūvēts degradētās teritorijas 
revitalizācijas projekta ietvaros. 

2,7 km garā ceļa posmā tika 

AUGŠDAUGAVAS 
NOVADA

 STIPENDIJAS 
ŠOGAD PIEŠĶĪRA 

DIVIEM STUDĒJOŠIEM
Augšdaugavas novada pašvaldība 

turpina fi nansiāli atbalstīt novada 
studentus, kuri apgūst novadā 
pieprasītu speciālistu profesijas. 
Novada pašvaldības stipendiju 
piešķiršanas mērķis ir gādāt par 
iedzīvotāju izglītību un sekmēt 
studējošo intelektuālo spēju attīstību 
un tālāko izglītību, kā arī veicināt 
nepieciešamo kvalifi cētu speciālistu 
piesaisti Augšdaugavas novadā, kas 
ilgtermiņā ir nozīmīgi Augšdaugavas 
novada attīstībai. 

Lai saņemtu novada pašvaldības 
stipendiju, stipendiāta vidējām 
sekmēm ir jābūt vismaz 6 ballēm 
un pēc studijām vismaz 3 gadi ir 
jānostrādā novada uzņēmumā, ar 
kuru students ir noslēdzis vienošanos. 

Šajā gadā divi novada jaunieši ir 
ieguvuši kvalifi kāciju un uzsākuši 
darba attiecības saskaņā ar noslēgto 
vienošanos. Viens no stipendiātiem 
ir ieguvis ārsta diplomu un turpina 
studijas rezidentūrā, lai pēc tās uzsāktu 
darbu SIA “Daugavpils reģionālā 
slimnīca”. Sekmīgi studijas turpina vēl 
trīs studējošie, kā arī šajā studiju gadā 
pašvaldības stipendija tika piešķirta 
vēl diviem topošajiem novadā 
pieprasītiem speciālistiem. Abas 
studentes ir no Kalkūnes pagasta. 
Daugavpils Universitātē topošās 
speciālistes apgūst programmu 
“Māszinības” un kļūs par vispārējās 
aprūpes māsām. Pēc studiju 
pabeigšanas, saskaņā ar vienošanos, 
jaunajām speciālistēm tiks piedāvāts 
darbs Ilūkstes veselības centrā. 

Teksts: Dainis Bitiņš

 AUGŠDAUGAVAS 
NOVADA JAUNIEŠI 

STUDĒ 
AR VĪTOLU FONDA 

ADMINISTRĒTAJĀM 
STIPENDIJĀM

Latviešu ceļš uz pārticību un 
labklājību izsenis vedis caur izglītību. 
Tā Krišjānis Valdemārs jau pirms 
vairāk nekā simts gadiem teicis: 
“Visvairāk vajadzīgas zināšanas. 
Tās pievelk vēlāk arī vajadzīgo 
kapitālu, kā magnēts pievelk dzelzi.” 
Tomēr izglītība nav tikai fi nansiālais 
ieguvums, tas ir cilvēka pašapziņu 
izšķirošs faktors. Tikai esot droši 
un pārliecināti par pamatu, uz kura 
stāvam, varam tālāk dot savu artavu, 
veidojot Latviju par labāku vietu 
mums visiem. 

Pasaule mainās strauji, bet 
jau vairāk nekā divdesmit gadus 
nemainīga ir to labo cilvēku griba, 
kas caur Vītolu fondu gatavi palīdzēt 
jauniešiem iegūt augstāko izglītību. 
Katram ziedotājam ir sava motivācija 
un iekšējā pārliecība, bet cerības 
visiem vienas – ļaut izglītoties tiem, 
kas paši gatavi aktīvi līdzdarboties 
savu mērķu labā. Mūsu zelts – 
talantīgi jaunieši – ir izkaisīti pa visiem 
Latvijas reģioniem un novadiem, un 
ar ziedotāju gādību tiem ir iespēja 
augt un attīstīties, lai uzmirdzētu vēl 
spožāk. 

Jauno mācību gadu ar Vītolu 
fonda administrētajām stipendijām 
Latvijas augstskolās uzsāka 830 
studenti. No tiem aptuveni puse 
– pirmkursnieki, bet pārējie esošie 

stipendiāti, kuri studijas turpinās, 
saņemot fonda atbalstu. Pateicoties 
vairāk nekā 200 ziedotājiem no visas 
pasaules – Latvijas, Austrālijas, ASV, 
Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas 
un Zviedrijas –  gada laikā stipendijās 
būs iespējams izmaksāt aptuveni 1,6 
miljonus eiro.

2022./2023. mācību gadā 
ziedotāju stipendijas no 
Augšdaugavas novada saņem 22 
jaunieši: Elāna Gavrilova (Kornēlija 
Dinberga piemiņas stipendija), 
Tatjana Meinarte (Oskara un Irenes 
Dumpju piemiņas stipendija), Evelīna 
Ašķeļaņeca (Dulcie un Andreja 
Ozoliņu piemiņas stipendija), Daniela 
Rimeicāne (Anonīmās Austrālijas 
ziedotājas stipendija), Eva Evelīna 
Repkova (EY stipendija), Laura 
Jonāne (Gunāra un Ināras Reiņu 
stipendija), Selina Germane un Egija 
Tretjuka (Hugo un Mirdzas Karlsson 
piemiņas stipendija), Terēze Juškus 
(Gunāra Šūbiņa piemiņas stipendija), 
Laura Kukle («Puratos Latvia» 
stipendija), Anete Upīte (Saules 
stipendija), Diana Pluča (Asjas un 
Berndta Everts piemiņas stipendija), 
Ieva Isoda (Aleksandra un Austras 
Circeņu piemiņas stipendija), Alise 
Evelīna Irbe, Anastasija Kosoņa 
(Draugu stipendija), Emīls Linards 
(SIA «Kokpārstrāde 98» stipendija), 
Santa Bigāte, Artūrs Grāvītis, Gunta 
Vaidere, Diāna Brūvere, Sintija 
Sorokina un Mārtiņš Bruņenieks 
(Gunāra Šterna piemiņas stipendija).

Pieteikšanās Vītolu fonda 
administrētajām stipendijām 
nākamajam studiju gadam sāksies 
2023. gada 1. februāra un turpināsies 
līdz 1. martam. Vairāk informācijas: 
www.vitolufonds.lv. 

Dāvids Rubens, Vītolu fonds

JĀŅA RŪVALDA 
STIPENDIJU 

SAŅEM 
ANDREJS RUCKO 

NO AUGŠDAUGAVAS 
NOVADA

Jau četrpadsmito reizi svinīgā 
ceremonijā tika godināti Latvijas 
Biozinātņu un tehnoloģiju 
universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte - LLU) 
Attīstības fonda stipendiāti, kuri sevi 
pierādījuši kā mērķtiecīgus un sociāli 
aktīvus jauniešus. 2022./2023. gada 
rudens semestrī stipendiju apliecības 
tika pasniegtas 13 studējošajiem 12 
LBTU Attīstības fonda stipendiju 
programmās, tostarp Pārtikas 
tehnoloģijas fakultātes 2. līmeņa 
profesionālā studiju programmas 
“Pārtikas produktu tehnoloģija” 4. 
kursa students Andrejs Rucko no 
Augšdaugavas novada.

Stipendiātus uzrunāja LBTU 
studiju prorektors Aigars Laizāns: 
“Jūs esiet tie, kuru ieguldītais darbs ir 
ieguvis visaugstāko novērtējumu. Taču 
stipendijas uzliek dubultu pienākumu, 
kas virza nākotnes virzienā un pieprasa 
atbildību pret iepriekšējiem, kā arī 
nākamajiem stipendiātiem. Tagad 
jums ir laiks mazliet ievilkt elpu un 
atgūt ieguldītos spēkus jaunu mērķu 
sasniegšanai. Novēlu, lai šīs stipendijas 
sniedz jums atbalstu nākotnes plānu 
īstenošanā!”

Jāņa Rūvalda stipendijas mērķis 
ir atbalstīt studējošos, kuriem ir 
izcilas sekmes fi zikā, matemātikā vai 
ķīmijā. Un šogad par šīs stipendijas 
laureātu kļuva Andrejs Rucko, kurš 
turpmākos 10 mēnešus saņems 300 
eiro stipendiju. 

Viņš absolvējis Daugavpils 9. 
vidusskolu, kur regulāri piedalījās 

dažāda veida ķīmijas, bioloģijas, 
matemātikas, ģeogrāfi jas un fi zikas 
konkursos, olimpiādēs, semināros, 
pārstāvot savu skolu, pilsētu, kā ar 
novadu. Skolas laikā Andrejs mācības 
apvienoja ar aktīvu iesaistīšanos 
skolas dzīvē, darbojoties Skolēnu 
pašpārvaldē, arī kā tās vadītājs. Turklāt 
pētniecisko darbu izstrādāja par 
tēmu «Hidrobionti – Šūņezera ūdens 
kvalitātes bioindikatori”.

Andrejs studiju laikā ir uzrādījis 
ne tikai labus sasniegumus studiju 
procesā, bet arī aktīvi iesaistījies gan 
LBTU Konventā, fakultātes studējošo 
pašpārvaldē, LBTU Studējošo 
pašpārvaldes domē, bet arī attīsta sava 
novada kultūras un sociālo dzīvi. 

Andreju mācībspēki raksturo: 
“Andrejs studiju kursus apgūst ar 
izpratni, spēj saskatīt kopsakarības 
starp teoriju un praktisko pielietojumu. 
Viņš visus ieplānotos darbus veic 
godprātīgi un ar lielu atbildības 
sajūtu, kā arī vienmēr ir sagatavojies 
nodarbībai, tāpēc visi ieplānotie darbi 
tiek paveikti savlaicīgi un ar nopietnu 
attieksmi pret studijām. Students ir 
komunikabls, izpalīdzīgs, aizrautīgs un 
sabiedriski aktīvs jaunietis.” 

Avots: LBTU
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INFORMĀCIJA  ■

PROJEKTA REALIZĀCIJA  ■
MAĻINOVĀ 

UN RANDENĒ 
PABEIDZ 

APGAISMOJUMA 
UZLABOŠANAS 

DARBUS
Maļinovā Skolas, Alejas un 

Dārza ielā tika pabeigti LED 
apgaismojuma ierīkošanas darbi. 
Šajā ciemā būvdarbus veica SIA 
”Ošukalns celtniecība”, darbu 
kopējās izmaksas ir  49 777 eiro.

Randenes ciema Zemnieku un 
Vārpas ielas posmu izgaismošanā 
šogad ieguldīja 35 000 eiro. 
Būvdarbi ir noslēgušies. 

Dažos gados izgaismo
 vairākus ciemus

2021. gada 25. novembra 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes sēdē deputāti atbalstīja 
priekšlikumu par investīciju 

projekta ieceri apgaismojuma tīklu 
būvdarbiem Kraujā. Tika veikts 
iepirkums, un līgums noslēgts ar 
SIA “Ošukalns celtniecība” par 
summu 29 614 eiro. Rezultātā 
stabus ar LED apgaismojumu 
uzstādīja Pļavas, Ziedu un Alejas 
ielas posmos. Alejas iela Kraujas 

ciemā iet gar Naujenes pirmsskolas 
izglītības iestādi “Rūķītis”, 
bet Pļavas un Ziedu iela - gar 
dzīvojamajām mājām.

2021. gadā pašvaldība uzsāka 
īstenot vairākus apgaismojuma 
projektus. Tagad diennakts 
tumšajos brīžos Līksnā, Kalupē, 

Biķerniekos, Maļutkos, Laucesā 
un Silenē vairākos ielu posmos 
ir uzbūvēts moderns LED 
apgaismojums.

Apgaismojuma darbi Kalupē 
ir pabeigti 2021. gada nogalē. 
Būvniecības izmaksas – 120 933 
eiro, būvdarbu veicējs – SIA 
“RIO”.

Biķerniekos jaunā LED 
apgaismojuma izmaksas sastādīja 
gandrīz 100 000 eiro, būvdarbus 
veica SIA ”Ošukalns celtniecība”.

Apgaismojuma izveides darbi 
vēl 2021. gada jūlijā noslēgušies 
Laucesas ciemā, savukārt 
Laucesas pagasta Maļutku ciema 
Upes ielā pabeidza 2021. gada 
10. decembrī. Ari šeit būvdarbus 
veica SIA  “Ošukalns celtniecība”, 
līguma summa ir 20 937,39 eiro bez 
PVN.

Līksnā apgaismojuma 
izveidošanas darbi noslēdzās 2021. 
gada 21. oktobrī. Šajā ciemā jauno 
LED risinājumu izveidē ieguldīja 
16 480 eiro, darbus veica SIA 
”EnergoUP”.

Jaunie projekti
Šogad darbi pie apgaismojuma 

uzlabošanas ir iesākušies 
vairākās apdzīvotās vietās. Ielu 
apgaismojumu pārbūvēs Nīcgales 
ciemā (Skolas, Liepu un Daugavas 
ielā), Subatē (Kalna ielā), Ilūkstē 
(Zemnieku, Tirgus, Brīvības, 
Slimnīcas un Patversmes ielā), 
Kumbuļos (Dārzu, Līdumnieku un 
Upes ielā), Silenes ciemā (Ziedu, 
Skaista, Aizupes, Mazajā un Abiteļu 
ielā). 

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

ZEMNIEKI 
TIEK AICINĀTI 

SAUDZĒT CEĻUS

Laikā, kad notiek zemes 
apstrādes darbi, kā arī citos 
gadījumos, Augšdaugavas novada 
zemnieki tiek aicināti ievērot ceļu 
aizsardzības noteikumus.

Kas notiek?
Ignorējot ceļa zemes nodalījuma 

joslu, zemnieki mēdz uzart grāvjus 
pie ceļiem, kas noved pie ceļu 
stāvokļa būtiskas pasliktināšanās, 
jo šādā gadījumā ceļa nomalēs sāk 
krāties mitrums.

Tāpat atgādinām, ka, 
traktortehnikai izbraucot uz 
ceļa, riepas jānotīra no dažāda 
veida netīrumiem – zemes, māla, 
mēsliem, u.c. To neizdarot, no lauka 
pārnestais uzkrājas un sablīvējas uz 
ceļa, padarot to bīstamu cita veida 
transporta kustībai. Pa pašvaldības 
pagastu ceļiem pārvietojas arī 

skolēnu autobusi, un netīrais ceļš 
būtiski apdraud to pārvadājumus, 
jo ceļš paliek slidens.
Kāpēc nedrīkst bojāt autoceļu 

konstrukcijas?
- Tiek traucēta ūdens atvade, kā 

rezultātā tiek veicināta zemes 
klātnes kūkumošanās, rodas 
neprognozējami izskalojumi, 

iesēdumi (smilšu vannas), ceļu 
malas noslīdējumi;

- Samazinās vai pilnībā pazūd 
ceļa nestspēja, pavasaros un 
rudeņos ceļi nav izmantojami;

- Tiek bojātas meliorācijas sistē-
mas;

- Neatvadītiem nokrišņiem sa-
salstot, palielinās slīdamība;

- Tiek bojāti satiksmes organizā-
cijas līdzekļi, tiek uznesti dubļi 
no lauka, kā arī pēc mēslošanas 
– kūtsmēsli;

- Tiek sabojātas dažādas ceļu ze-
mes nodalījuma joslā iebūvētās 
inženierkomunikācijas (sakaru 
un elektrības kabeļi, balsti, sa-
dales kārbas vai akas).

Kā uzlabot situāciju?
- Zemnieki tiek aicināti ievērot 

ceļa zemes nodalījuma joslu;
- Izbraucot uz ceļa, jānotīra rie-

pas;
- Ilgstošas ceļa izmantoša-

nas gadījumā, kad paredzēta 
lielgabarīta smagās tehnikas 
braukšana, zemnieki var vēr-
sties pagasta pārvaldē trans-
porta kustības jautājumu sa-
skaņošanai;

- Izbraucot vai iebraucot laukā, 
aicinām zemniekus izmantot 
tikai tam speciāli izveidotās 
nobrauktuves, nevis ceļa no-
males.

Vai ir paredzēts sods?
Par pārkāpumiem ir 

paredzēts sods, ko par šā 
likuma 82. pantā minētajiem 
administratīvajiem pārkāpumiem 
līdz administratīvā pārkāpuma lietas 
izskatīšanai veic Valsts policija. 
Administratīvā pārkāpuma lietu 
izskata pašvaldības administratīvā 
komisija.

Ceļu satiksmes likuma 82. pantā 
ir noteikts, ka:

- Bojājot ceļu vai ceļu kom-
pleksā ietilpstošās būves, kā 
arī iznīcinot, piegružojot, pie-
sārņojot, aizsprostojot, uzarot 
ceļu nodalījuma joslu, bojājot 
ceļu satiksmes organizācijas 
tehniskos līdzekļus, var tikt 
piemērots sods, fiziskajai per-
sonai no 14 līdz 70 naudas 
soda vienībām, juridiskai – no 
140 līdz 500 naudas soda vie-
nībām (1 naudas soda vienība 
= 5 eiro).

Apkopoja: Dainis Bitiņš

ILŪKSTĒ
 PLĀNOTS BŪVĒT 

MĀCĪBU BĀZI 
VALSTS 

AIZSARDZĪBAS 
MĀCĪBAS UN 

JAUNSARDZES 
VAJADZĪBĀM

Ilūkstē plānots būvēt 
daudzfunkcionālu mācību bāzi 
valsts aizsardzības mācības (VAM) 
vajadzībām un Jaunsardzes 
audzēkņu apmācībai. Ņemot vērā, 
ka VAM ieviešana saistīta ar virzību 
uz visaptverošu aizsardzības
sistēmu, Aizsardzības ministrija 
ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt 
Ilūkstes Raiņa vidusskolas, 
Jaunsargu centra jaunsargu un 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
iniciatīvu par daudzfunkcionālas 
mācību bāzes izveidi, tādējādi 

Tā darbotos par atbalsta punktu 
apmācībām reģionā.

Īstenojot projektu, ir 
paredzēts veikt telpu remontu un 
pamatlīdzekļu iegādi, kā arī ierīkot 
klinšu kāpšanas sienu.

Daudzfunkcionālā mācību 

bāze atradīsies Augšdaugavas 
novada pašvaldībai piederošajā 
nekustamajā īpašumā Stadiona 
ielā 1.

Projekta kopējās izmaksas ir 61 
071 eiro.

Lai izveidotu daudzfunkcionālu 
mācību bāzi, Aizsardzības ministrijas 
plāno piešķirt pašvaldībai 
finansējumu 52 834 eiro apmērā. 
Tam gan nepieciešams valdības 
akcepts.

Līdz 2024. gadam VAM ir 
obligāti piedāvājamās izvēles 
priekšmets vispārējā vidējā 
izglītības standartā, savukārt 
no 2024. gada VAM būs viens 
no obligātajiem priekšmetiem 
vidējā izglītības saturā, līdzīgi kā 
matemātika vai latviešu valoda.

Avots: Sargs.lv

Ilūkstes Raiņa vidusskolā izveidojot 
VAM un Jaunsardzes vajadzībām 
nepieciešamo infrastruktūru.

Augšdaugavas novada 
pašvaldība plāno īstenot projektu 
un lūdza Aizsardzības ministrijas 
finansiālu atbalstu projekta 

realizēšanai.
Daudzfunkcionālā mācību bāze 

ir nepieciešama, lai organizētu 
un īstenotu VAM un Jaunsardzes 
dienas nodarbības, kvalitatīvas 
nometnes un sacensības 
Augšdaugavas novadā un Latgalē. 
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■ EZERU APSAIMNIEKOŠANA

IZSTRĀDĀTI 
ZIVSAIMNIECISKĀS 
EKSPLUATĀCIJAS 

NOTEIKUMI 
SEŠIEM 

AUGŠDAUGAVAS 
NOVADA EZERIEM

Īstenojot projektu ar Valsts 
Zivju fonda atbalstu, ir izstrādāti 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumi sešiem Augšdaugavas 
novada publiskajiem ezeriem – 
Medumu ezeram, Šarlotes ezeram, 
Marinovas ezeram, Lielajam 
Subates ezeram, Mazajam Subates 
ezeram un Galiņu ezeram. 

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumi nepieciešami, lai 
plānotu ezeru apsaimniekošanu, 
nodrošinātu zivju resursu 
aizsardzību un atražošanu, uzlabotu 
ezeru ekoloģisko stāvokli. 

Augšdaugavas novadā atrodas 
38 publiskie ezeri, daļēji divas upes 
– Daugava un Dubna, kā arī 11 
ezeri, kuros zvejas tiesības pieder 
valstij. Lai saprātīgi un ilgtspējīgi 
apsaimniekotu Augšdaugavas 

novada bagātīgos ūdeņu resursus, 
ir nepieciešams regulāri rūpēties 
par zivju resursu aizsardzību un 
atražošanu, apkarot maluzveju. 
Lai pamatotu jebkādas darbības 
tādā jutīgā un sarežģītā ekosistēmā 
kā ezeri, nepieciešama zinātniskā 
izpēte. Daļai Augšdaugavas novada 
ezeru ir sagatavoti zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumi. Daļai 
Augšdaugavas novada ezeru 
noteikumi jau izstrādāti atkārtoti. 
Šarlotes ezeram, Marinovas ezeram, 
Lielajam Subates ezeram, Mazajam 

Subates ezeram un Galiņu ezeram 
- Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumi sagatavoti pirmo reizi, 
Medumu ezeram - izstrādāti 
atkārtoti. Ir veikta šo ezeru izpēte, 
kas dos būtisku ieguldījumu zivju 
resursu aizsardzības un atražošanas 
pasākumu plānošanai un legālās 
makšķerēšanas veicināšanai. 
Zinātniski pamatota plānošana 
novada ūdeņos ļaus ilgtermiņā 
rūpēties par zivju resursu 
optimālu saglabāšanu, kā rezultātā 
pašvaldībai nākotnē nāksies mazāk 

tērēt fi nansiālos līdzekļus zivju 
resursu pavairošanai.

Tiešie ieguvēji ir makšķernieki un 
zvejnieki, kas pēc ezeru saprātīgas 
plānošanas un apsaimniekošanas 
iegūs lielākus lomus. Pašlaik 
Augšdaugavas novadā kā tūrisma 
objekti tiek popularizētas arī atpūtas 
vietas pie ūdens, ko izmanto ne 
tikai makšķernieki, bet arī citi dabas 
mīļotāji un ceļotāji. Tādēļ ieguvēji 
būs arī atpūtnieki un piegulošo 
teritoriju zemju īpašnieki. 

Projekta kopējās izmaksas ir 

10187,52 eiro, no kuriem 9066,89 
eiro ir Zivju fonda atbalsts, bet 
1120,63 eiro - Augšdaugavas novada 
pašvaldības līdzfi nansējums.

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumus var atrast pašvaldības 
mājaslapā sadaļā “Vide un daba”. 

Apkopoja: Inese Minova

PIE NOVADA EZERIEM 
UZSTĀDĪTI 

26 INFORMATĪVIE 
STENDI

Ir noslēdzies projekts 
“Sabiedrības informēšanas 
pasākumu nodrošināšana par zivju 
resursu aizsardzību Augšdaugavas 
novadā”, kas īstenots ar Valsts zivju 
fonda atbalstu. 

Projektā tika izgatavoti 26 
informatīvie stendi, kas uzstādīti 
Augšdaugavas novada ezeru 
krastos un Daugavas upes krastā 
ar labākajām piekļuves iespējām 
makšķerniekiem, medniekiem un 
atpūtniekiem.

Augšdaugavas novadā katru 
gadu tiek izstrādāti zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumi par 
dažādām ūdenstilpnēm, ir 
uzkrāta informācija par esošiem 
zivju resursiem ūdeņos. Stendos 
iekļauta informācija par biežāk 
sastopamām zivju sugām 
konkrētajā ūdenstilpnē, izvietota 

informācija par vispārīgajiem 
makšķerēšanas un licencētās 
makšķerēšanas un zemūdens 
medību noteikumiem, informācija 
par licenču iegādes nepieciešamību, 
licencētās makšķerēšanas 
organizētāju u.c. svarīga 
informācija. Diemžēl cilvēki mēdz 
piebraukt ļoti tuvu ūdenstilpēm ar 
transportlīdzekļiem, piesārņojot 

pludmali, par ko pašvaldība jau ir 
saņēmusi aizrādījumus no Valsts 
vides dienesta. Tāpēc uz stendiem 
izvietota arī informācija par 
noteikumiem, kas attiecas uz katru 
konkrēto ūdenstilpi.

Projekta rezultātā uzstādīti 
stendi Mazā Kolupa ezera, Sila 
ezera, Koša ezera, Medumu ezera, 
Bruņu ezera, Lielā Subates ezera, 

Mazā Subates ezera, Baltmuižas 
ezera, Lielā Ilgas ezera, Daugavas 
upes, Briģenes ezera, Dervanišķu 
ezera, Čerņavas ezera, Riču ezera, 
Demenes ezera, Višķu ezera 
krastos. Pie dažiem ezeriem 
uzstādīti vairāki stendi. 

Projekta izmaksas ir  8966,10 
eiro, no kuriem 7979,83 ir Zivju 
fonda atbalsts, bet 986,27 ir 

Augšdaugavas novada pašvaldības 
ieguldījums. 

Līdzīgu projektu pašvaldība 
īstenoja arī pērn, uzstādot 12 
informatīvos stendus pie Sventes 
ezera, Smiļģinu ezera, Višķu ezera, 
Luknas ezera, Baltezera un  Dubnas 
upes posmā Višķu pagastā. 

Teksts: Inese Minova

JAUNI 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

LICENCĒTAI 
MAKŠĶERĒŠANAI

 12 NOVADA EZEROS 
Saistošie noteikumi Nr. 61 

par licencēto makšķerēšanu 
Augšdaugavas novada ezeros 
stāsies spēkā 1. novembrī un 
darbosies līdz 2027. gada beigām. 
Tie attiecas uz Boltazaru, 
Briģenes, Bruņu, Čerņavas, 
Dārza, Koša, Lielā Ilgas, Mazā 
Ilgas, Mazā Kolupa, Meduma, 
Sila un Škirstiņu ezeru. 

Licenču veidi
Licencēto makšķerēšanu 

minētajos ezeros organizē 
Augšdaugavas novada pašvaldības 

centrālās administrācijas Dabas 
resursu nodaļa. Lai makšķerētu 
tajos, jāiegādājas kāda no licencēm:

- Gada licence, no 1.01. līdz 
31.12., makšķerēšanai no 
krasta, laivas, ledus, 25 eiro;

- Mēneša licence, norādītajā 
mēnesī, makšķerēsanai no 
krasta, laivas, 5 eiro;

- Bezmaksas gada licence*, 
makšķerēšanai no krasta, 
laivas, ledus;

- Vasaras – rudens licence, no 
1.05. līdz 31.10., makšķerēšanai 
no krasta, laivas, 15 eiro;

- Ziemas – pavasara licence, 
1.11. – 30.04., makšķerēšanai 
no krasta, laivas, ledus, 10 eiro;

- Vienas dienas licence, 
norādītajā dienā, 1,50 eiro. 

*Saņem personas ar invaliditāti, 
politiski represētie, bērnu vai 
pusaudži līdz 16 g., vecāki par 65 
g.. Jāuzrāda personu apliecinošs 
dokuments, juridisku statusu 
apliecinošs dokuments vai arī 
Latvijas Goda ģimenes apliecība. 
Bezmaksas licences var saņemt 
novada pagastos un VPVKAC, 
kas atrodas Ilūkstē, Brīvības ielā 
7. Bebrenes, Dvietes, Eglaines, 
Pilskalnes, Šēderes, Prodes pagastā, 
kā arī Subates pilsētā liceneces 
izņemt nevar.

Kur tās var iegādāties?
Elektroniskās licences var 

iegādāties Licenču tirdzniecības 
mobilajā lietotnē “Mana cope” 
vai mājaslapā manacope.lv, sadaļā 

“Copes kartes un licences” 
(manacope.lv/products). Sistēma 
darbojas 24/7 režīmā. 

Maksas licenču iegāde 
klātienē netiek īstenota!

Vienai personai var būt ne vairāk 
kā divas licences.

Papildus ierobežojumi
- Ledus bīstamības periodā ir 

aizliegts makšķerēt no ledus;
- Bruņu, Čerņavas, Dārza, Koša, 

Lielajā Ilgas, Mazajā Ilgas, 
Meduma, Sila un Šķirstiņu 
ezerā ir aizliegtas zemūdens 
medības;

- Boltazarā, Briģenes, Bruņu, 
Čerņavas, Dārza, Koša, 
Lielajā Ilgas, Mazajā Ilgas, 
Mazajā Kolupa, Meduma, 
Sila, Šķirstiņu ezerā ir aizliegta 
vēžošana.

Kur tiek izmantota 
licencēs iekasētā nauda?

Reizi pusgadā 20% no summas 
tiek pārskaitīts Zovju fonda 
dotāciju veidošanai, bet atlikušie 
80% paliek Augšdaugavas novada 
rīcībā, kurš šos līdzekļus izmanto 
zivju krājumu pavairošanai, vides un 
zivju aizsardzībai, kā arī licencētās 
makšķerēšanas nodrošināšanai.

Vairāk informācijas par licenču 
iegādes vietām, kā arī saistošos 
noteikumus atradīsiet mājaslapā 
augsdaugavasnovads.lv, sadaļā 
“Licencētā makšķerēšana un 
zemūdens medības”. 

 Apkopoja: Dainis Bitiņš
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 UZŅĒMĒJDARBĪBA  ■
UZŅĒMĒJDARBĪBU 

BŪVĒ 
UZ UZTICĒŠANĀS 

UN GODĪGUMA 
PAMATIEM

Pirms pieciem gadiem atgriezies 
savā dzimtajā pusē, Aivis Ruļuks 
kopā ar dzīvesbiedri Kristīni beidzot 
pievērsās uzņēmējdarbībai, par ko 
jau sen abi esot prātojuši. Izpētot 
tirgu un izsverot visus par un 
pret, sāka veidot veļas mazgātavu, 
pamazām piesaistot arvien vairāk 
klientu. Uzsituši pirmos punus un 
pārdzīvojuši pandēmijas izraisītās 
sekas, abi nav nolaiduši rokas, gluži 
pretēji – ir pārliecības pilni attīstīt 
uzņēmumu. Darba telpā goda 
vietā plauktā novietots krucifikss. 
“Esam kristieši, dzīvojam paļāvībā 
uz Dievu,” teic Kristīne. 

Dzimtās puses
 pievilkšanas spēks

Aivis ir dzimis Bebrenē, Kristīne 
– Jelgavā. Kādu laiku ģimenes 
dzīvesvieta bija Olaine. Būdama 
pēc izglītības finanšu menedžere, 
Kristīne guvusi darba pieredzi 
bankā, vēlāk darbojās ES projektu 
uzraudzības jomā, bija projektu 
vadītāja Olaines novada pašvaldības 
Attīstības nodaļā.

Aivis dabūjis pastrādāt 
par bārmeni, menedžeri un 
pārdevēju, kas devis lielu pieredzi 
komunikācijā ar klientiem. 
Ieguvis galdnieka arodu Bebrenes 
tehnikumā, absolvējis augstskolu 
kā sporta skolotājs un 12 gadus 
nostrādājis par sporta skolotāju 
Olainē. “Tas ir mans aicinājums, 
ļoti patīk strādāt ar jauniešiem. 
Joprojām ikreiz 1. septembrī sirds 
iesāpas, ka neesmu skolā. Bet 
varbūt viss dzīvē sakārtosies tā, 
ka varēšu atgriezties darbā skolā, 
jo mūsu uzņēmumam ir sezonāls 
raksturs – visvairāk darba ir tieši 
vasarā, kad skolā ir brīvlaiks,” 
stāsta Aivis. Lai arī Olainē abiem 
bija darbs, Aivis vienmēr sapņojis 
atgriezties savā dzimtajā pusē, 
tuvāk pie zemes. “Varbūt tas bija  
savas dzimtās vietas patriotisms, 
vēlme šeit veidot uzņēmējdarbību. 
Jau pusaudžu gados sapņoju par 
savu uzņēmējdarbību, tāpēc tā 
doma tieši šajā pusē ir izauklēta.”

Tieši veļas mazgātava šķitusi 
tā niša, kas te vēl ir brīva un arī 
nepieciešama. Lielu pieredzi un 
zināšanas abi smēlušies uzņēmumā, 
kas apkalpo viesnīcas “Hotel Roma” 
un “Latvija”. “Mēs nokļuvām 
profesionālā veļas mazgātavā, viņi 
mūs apmācīja, neuzskatot par 
konkurentiem. Toreiz bija sajūta, 
ka vispār neprotam veļu mazgāt, jo 
tas ir pavisam citādi nekā mazgāt 
mājās,” saka Kristīne. Sākumā 
apguvuši visas zināšanas paši, tad 
apmācīja divas darbinieces, kas 
pašlaik strādā viņu veļas mazgātavā 
“Pērle”. 

Telpu meklējumos jau vairākkārt 
piedzīvojuši jurģus. Aivis atzīst, 
ka brīvas telpas uzņēmējdarbībai 
Ilūkstes pusē esot deficīts. Pašlaik 
veļas mazgātava apmetusies bijušā 
veikala telpās Pašulienas ciematā. 
Telpas gan jau vairākus gadus 

nebija apsaimniekotas, tāpēc 
ģimenei jāiegulda daudz pūliņu, 
lai tās daudz maz savestu kārtībā. 
“Mums ir nākotnes vīzija un sapnis 
par savām telpām tepat Ilūkstē, 
plānojam iegādāties zemi un 
uzcelt angāra tipa būvi, kur varēs 
strādāt. Skatāmies vietu, kur labāka 

infrastruktūra, ir pieejams ūdens un 
pietiekama strāva,” saka Aivis.  

Soli pa solim uz priekšu
2017. gadā tika izmazgāta 

veļa pirmajam klientam. Tobrīd 
bija iegādātas tikai dažas veļas 
mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas, 
mazie ruļļu gludekļi. Ieguldījuši pašu 

ģimenes iekrājumus. “Centāmies 
piedāvāt lielu pakalpojumu klāstu 
bez milzīgiem ieguldījumiem. 
Sākumā veicām rūpīgu tirgus 
izpēti, apzvanījām tuvāko novadu 
viesu mājas, lai saprastu, vai ir 
interese pēc pakalpojuma, kādas ir 
cenas, sākām kalkulēt, vai ir jēga, 
tāpēc sākumā bija maz iekārtu,” 
saka Aivis. Pamazām uzņēmums 
auga un arī pieprasījums kļuva 
lielāks. Šogad ģimene īstenojusi 
LEADER projektu un iegādājās 
lielu ruļļu gludekli, kas gludināšanas 
procesu padara daudz raitāku un 
kvalitatīvāku. “Sākumā mazgājām 
galdautus un veļu restorāniem, 
viesnīcām un viesu mājām, 
redzējām, ka ļoti labu kvalitāti 
var sasniegt, izmantojot divus 
gludekļus, kas aizņem daudz 
laika un darba, arī dārgi izmaksā. 
Ar Lauku atbalsta dienesta un 
partnerības “Kaimiņi” atbalstu tika 
īstenots projekts, tagad galdautu 
var izlaist cauri jaunajam gludeklim, 
un ir perfekta kvalitāte,” saka Aivis 
un nodemonstrē jauno iekārtu, kas 
ļoti ātri izgludina milzīgu palagu. 
Svarīgi, ka tā ir droša un novērš 
iespējamību satraumēt rokas.

Piecu gadu laikā izveidojies plašs 
klientu loks gan Augšdaugavas 
novadā, gan kaimiņu novados – 
Preiļos, Jēkabpilī un pat Zarasos 
Lietuvā, turklāt leišu partneriem ir 
apjomīgi pasūtījumi. 

“Mēs neraušam pēc iespējas 
vairāk klientu, bet ejam uz kvalitāti. 
Klientam jāzina, par ko viņš maksā. 
Man patīk pašai saņemt kvalitatīvu 
pakalpojumu. Arī es negribētu 
gulēt uz pleķainas veļas. Tāpēc 
mūsu klienti saņemt tīru, kvalitatīvi 
izgludinātu veļu, ko var uzreiz klāt 
uz galda vai gultas,” saka Kristīne.  

Ceļš līdz šādai kvalitātei nav 
bijis viegls. Kādu klientu nācies 
zaudēt, jo, mazgājot galdautus 
ar profesionāliem līdzekļiem, 
parādījušies neizmazgājami 
melni traipi. “Mūsu sadarbības 
partneris iedeva savu profesionālo 
tehnologu, kurš paskaidroja, ka 
iepriekš galdauti mazgāti ar sliktiem 
līdzekļiem, kas traipus nevis 
izmazgāja, bet paslēpa. Tie jau bija 

sen iededzināti, bet profesionālie 
līdzekļi tos izvilka laukā. Diemžēl 
galdauti bija sabojāti, toties gūta 
liela pieredze,” stāsta Kristīne. 
Ģimeniskums mājās un darbā

Uzņēmēji uzsver, ka viņu darba 
pamatā ir savstarpēja uzticēšanās 
un godīgums. “Mūsu klienti ir arī 
mūsu draugi. Satiekoties daudz 
komunicējam, kā liela ģimene, 
pārrunājam priekus un bēdas, 
darba procesa problēmas. Viss ir 
izrunājams,” saka Aivis. 

Arī savus darbiniekus uzņēmēji 
uztver kā ģimenes locekļus, uz 
kuriem var pilnībā paļauties. 

Visaktīvākais darba laiks esot 
vasarā, kad ir daudz pasūtījumu 
no viesu namiem. Ziemā tūrisms 
nav tik aktīvs, tāpēc atliek valsts 
iestādes, bērnudārzi un pansionāti. 
“Sapelnām vasarā naudu un no tās 
uzturam uzņēmumu visu ziemas 
periodu. Smagāk bija pandēmijas 
laikā, jo par apkuri bija jāmaksā, 
arī citi izdevumi, izveidojās parādi, 
bet tūlīt jau no mīnusiem tiksim 
laukā. Tas bija smags periods, 
bet neesam vienīgie, kas cieta,” 
stāsta Aivis. Protams, uzņēmēji 
ar bažām raugās uz iespējamo 
vīrusa uzliesmojumu un kārtējiem 
ierobežojumiem, taču negrasās 
atteikties no saviem plāniem, jo 
ieguldījuši daudz pūliņu. “Dažreiz 
domājam - varbūt beidzam cīnīties? 
Bet tad padomājam, cik ir ieguldīts 
un nozagts laika saviem bērniem. Ja 
mums ir darbs, tas nozīmē, ka arī 
viesnīcām un viesu mājām ir darbs. 
Mums ar viņiem veidojas tandēms. 
Lai nezaudētu klientus, jāstrādā, 
lai var uz mums paļauties. Mūsu 
klientu darba instruments ir tīra 
veļa. Mums jānodrošina, lai viņu 
instruments būtu funkcionāls,” 
teic uzņēmēji. Šovasar dubultojies 
elektrības rēķins, nācies celt 
pakalpojuma izmaksas, taču klienti 
izturējās saprotoši un neviens 
neaizgāja pie konkurentiem. Tas 
devis spēku turpināt darbu.  

Pašlaik saimnieki plāno 
labiekārtot esošās telpas Pašulienā, 
lai ir ērtāk strādāt un būtu vairāk 
vietas. Kristīnei vēl ir papildus 
darbs par projektu vadītāju biedrībā 
“Daugavpils un Ilūkstes novadu 
partnerība “Kaimiņi””. 

Ruļuku ģimenē aug trīs braši 
puikas. Sava uzņēmuma izveide 
ir laupījusi daudz laika bērniem, 
tāpēc tagad ģimene cenšas vairāk 
laika pavadīt kopā. “Svētdiena 
mums ir ģimenes diena, kad pēc 
dievkalpojuma dodamies kaut ko 
apskatīt. Varam ātri sataisīties un 
doties ceļā. Ļoti patīk ar bērniem 
gulēt teltīs, braukt ar riteņiem, 
apmeklējam teātri, koncertus 
un muzejus,” stāsta Kristīne. 
Vēl ģimenei ir sapnis iegādāties 
zemi Bebrenē un uzbūvēt nelielu 
ģimenes māju. Brīva laika esot ļoti 
maz, tāpēc tiek tverts ikviens brīvs 
brīdis, ko pavadīt kopā.  

Teksts, foto: Inese Minova
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 BET VARU 
SARUNĀTIES 

AR AUGIEM
Ciemos pie Ilūkstes Kultūras 

un mākslas centra vadītājas Indras 
Madarnieces uz mirkli var ievilkt 
elpu un atstāt ikdienas steigu aiz 
ārdurvīm. Malkojot gardu kafiju 
un vērojot viņu rosāmies virtuvē, 
rodas silta mājīguma sajūta. 
Indra ir lieliska saimniece, par 
ko jau drīzumā var pārliecināties, 
nobaudot viņas gatavoto cienastu. 
Mēs pārrunājam receptes, kas viņai 
palikušas pūrā no vecmāmiņām. 
Un ne tikai tās. No vecmāmiņām 
Indra uzsūkusi visas iespējamās 
dzīves gudrības, kas allaž ir pa rokai 
katrā dzīves situācijā. Lai arī liktenis 
Indru nemaz nav lutinājis, viņa ir 
pateicīga par to, ko Dievs ir devis, 
un tas neesot tik maz.     

No spēcīgo sieviešu dzimtas
Indra kopš dzimšanas laika, 

paļaujoties uz dievpalīgu, cīnās 
par savu dzīvi un vietu zem saules, 
piedzīvojusi smagus brīžus, bet 
ne uz mirkli nav padevusies, gluži 
otrādi – cenšas tvert no dzīves visu 
iespējamo.   

“Esmu pēc pirmās izglītības 
agronoms. Kādreiz “Lazdukalns” 
bija ļoti bagāta padomju 
saimniecība, kas vāca jaunos 
speciālistus un deva dzīvokļus, tā 
es tur nonācu no Rugājiem,” par 
savu pirmo darba pieredzi stāsta 
Indra. Tur nostrādājusi gan par 
agronomu, gan par siena miltu 
ceha priekšnieci, apprecējās un 
laida pasaulē trīs dēlus. Diemžēl 
ģimenes dzīve neizdevās. 
Piedzīvojusi ģimenē vardarbību, 
Indra ar bērniem nolēma doties 
prom. “Ar cirkuli kartē apvilku 
apli 200 km rādiusā, visur sūtīju 
savu CV,” atceras Indra. Saņēmusi 
darba piedāvājumu gan Ogrē, 
gan Valmierā, gan Daugavpilī, bet 
lēmusi par labu Ilūkstes novadam, 
kas meklēja uz laiku Attīstības 
un plānošanas nodaļas vadītāju. 
Vēlāk atradās darbs komunālajā 
saimniecībā, kādu laiku Indra 
rūpējās par Ilūkstes pilsētas zaļo un 
ziedošo rotu. “Kopš tā laika jutu, ka 
mani sargā kāds eņģelis, atradu šo 
māju, izpirku, kopā ar dēliem naktīs 
likām grīdu un griestus. Kad aiziešu 
pensijā, izdošu nu jau uzrakstītu 
romānu par savas dzimtas stiprajām 
sievietēm, jo katra vilka savu jūgu. 
Mana babiņa pēc kara paņēma 
audzināt mirušās māsas trīs bērnus, 
kaut pašai savi bija astoņi. Un tad 
vēl arī mani. Bet dzīve nav tik 
draņķīga, kā mēs dažreiz domājam, 
jo nav tā, ka Dievs visu atņēmis. 
Man iedeva brīnišķīgus dēlus, 
vīratēvu, babiņu, vecmammu un 
vectēvu,” saka Indra. Pašlaik viņas 
dēli ir stiprais plecs, uz kura var 
balstīties un vienmēr paļauties. 
Gatava jauniem izaicinājumiem

Šoziem Indra pieņēma jaunu 
izaicinājumu – uzņēmās veidot 
kultūras dzīvi Ilūkstē. Darbs nav 
no vieglajiem, visiem pa prātam un 

spalvai nekad nesanāk, taču – suņi 
rej, karavāna iet uz priekšu. Pa šo 
laiku notikuši dažādi interesanti 
pasākumi, aicināti viesmākslinieki, 
lai vietējie ļaudis var baudīt 
daudzveidību. “Daudzi aiziet no 
kultūras jomas, jo neiztur spriedzi. 
Es labi uztveru kritiku. Nekad 
nebūs tā, ka pasākums patiks pilnīgi 
visiem, turklāt visbiežāk kritizē tie, 
kas pasākumu pat nav apmeklējuši. 
Kopā ar kolēģiem plānojot 
pasākumus, mēs cenšamies aptvert 
visas vecumu grupas – bērnus, 
vidējo paaudzi un seniorus,” savu 
darbu īsumā ieskicē Indra. Šajā 
jomā viņai ir daudz ideju, ko arī 
cenšas ieviest dzīvē. Turklāt arī 
pati ir aktīva pašdarbniece un vada 
vietējo amatierteātri “Tādi esam”. 

“Visu savu apzinīgo mūžu 
esmu darbojusies pašdarbībā, 
jau bērnudārza laikā kaut ko 
deklamēju, dziedāju, dejoju. 
Mana atnākšana šurp nebija no 
jautrākajām. Lai vakaros neslīgtu 
grūtsirdībā, gribējās kaut ko priekš 
sevis. Ja nav sava partnera, deju 
kolektīvā nav ko darīt. Iepriekš jau 
spēlēju teātrī Jelgavā pie režisores 
Māras Zaļaiskalns. Ilūkstes teātrī 
atceros savu pirmo izrādi “Trīs ar 
pus atraitnes”,” tā savu izvēli par 

labu teātrim skaidro Indra.  
Teātris Ilūkstē pastāv jau sen. 

Indra aizstāja iepriekšējo teātra 
vadītāju Jāni Čamānu, apmeklēja 
kursus, un tā lieta aizgāja. Indra pati 
ir gan režisore, gan scenārija autore 
un aktrise. Teātrī iestudē arī viņas 
rakstītās lugas, piemēram, izrāde 
“Vasaras svētki Geidānkalnā” 
balstās uz Indras vecvecāku 
stāstījumu par Latgales cilvēkiem, 
viņu ikdienas dzīvi, strīdiem un 
mīlas stāstiem pagājušā gadsimta 
sākumā. Šogad viņa atjaunoja 
tradīciju rīkot uz Vasaras svētkiem 
teatrālu uzvedumu, iesaistot tajā 
arī citus kolektīvus. “Aktieri ir no 
malu malām – Ilūkste, Subate, 
Pilskalne, Dviete, Daugavpils. Ir 
gan pedagogi, gan grāmatveži un 
skolotāji. Man ir viegli iestudēt, 
jo piedāvāju lomas atbilstoši katra 
raksturam,” saka Indra. Šovasar 
skatītāji izrādi uzņēmuši ar sajūsmu, 
lūdza turpināt, kas esot vislabākais 
kompliments. “Ja kāda izrāde šķiet 
par īsu un cilvēki grib turpinājumu, 
tātad nebija garlaicīgi, skatītāji 
smējās, aplaudēja cēliena vidū.”

Pats teātris piedzīvojis 
dažādas pārmaiņas. Vēl pirms 
administratīvās reformas 
bijušajā Ilūkstes novadā no 19 

amatierkolektīviem tika paturēti 
vien deviņi, pārējos atstājot 
darboties pēc pašu iniciatīvas un 
iespējām. To vidū bija arī teātris, 
kurš savā 30. pastāvēšanas gadā 
izrādījās nevajadzīgs. “Bijām 
iesākuši mēģināt daudzcēlienu 
lugu “Lakstīgalu līcī”. Teicu – 
spēlēsim brīvā dabā. Divu nedēļu 
laikā uzrakstīju jaunu scenāriju un 
rīkojām pirmizrādi „Kad pogo 
lakstīgalas” tieši Vasaras svētkos 
manā dārzā. Tur, zem ābelēm, 
mums bija parters, balkoni. Mums 
bija viss pa īstam. Kaimiņi ļoti 
palīdzēja, nesa meijas rotāšanai, 
solus. Pēc pirmizrādes visi 
dziedājām un spēlējām akordeonu. 
Pustrijos sākās izrāde, pēdējais 
skatītājs aizgāja pirms pusnakts. Tā 
mēs nosvinējām savu gadadienu un 
to, ka mūsu vairs nav,” ar rūgtumu 
atceras Indra. Taču nedz viņa, 
nedz aktieri nenolaida rokas un 
turpināja darboties uz savu galvu 
kā neatkarīgs teātris, iestudēja 
izrādes un braukāja apkārt, vācot 
ziedojumus teātra pastāvēšanai. 
Mēģinājumi notika Indras mājā, 
kur saimniece saviem aktieriem 
cēla galdā pašas gatavotus labumus. 
Cilvēki turpināja nākt un spēlē teātri 
joprojām, tagad jau ar pašvaldības 
atbalstu. 

Ar Zemes mātes svētību
Indras mājas kļuvušas par 

vietēja mēroga sabiedrisko centru, 
kas drīzumā varētu piesaistīt vēl 
vairāk, jo Indra iecerējusi nelielajā 
saimniecības ēkā ierīkot pirti 
ar atpūtas istabu, terasi un trim 
guļamistabām otrā stāvā. Materiāli 
jau iegādāti, atliek vien ķerties pie 
darba. Indra pabeigusi Pirts skolu 
un ieguvusi pirtnieces diplomu, 
taču savas zināšanas vēlas izmantot 
nevis komercijai, bet tuvu cilvēku 
labsajūtas radīšanai, liekot lietā 
latvisko dzīvesziņu. “Pirts nav 
“sit un mērcē”, tā ir garīgā atpūta. 
Uzņemšu cilvēkus, kas paguruši 
no ikdienas skrējiena. Būs telpas 
nodarbībām un semināriem. 
Draugiem rīkošu pirts rituālus,” 
savos plānos un sapņos dalās Indra. 

Ceļš uz pirts gudrībām nācis 
no abām vecmammām. Bērnībā 
iešana pirtī Indrai bijušas īstas 
mokas, izciešot lielo karstumu un 
beršanu ar grīšļu suku, kas gluži 
vai plēsa nost ādu. Pusaudžu gados 
ieklausījusies vecmammas stāstītajā 
par pirts rituāliem, kas saistīti 
ar kāzām un bērnu dzimšanu. 
“Vecmamma teica, ka pirtī jāiet ar 
smaidu. Stāstīja, ka pie pirts apiņus 
audzēja, lai raganas sapinas un 
netiek iekšā, jo pirts bija svētnīca. 
Tā sāku mācīties pirts gudrības, 
iepazinu ārstniecības augus. 
Man bija ļoti dzīvesgudras abas 
vecmammas, kuras mani pierakstīja 
kā burtnīcu. Kad man piedzima 
bērni, visi teica, ka es pirtī buros. 
Es stundām ņēmos pa pirti, taisīju 
slotas, vācu un kaltēju ārstniecības 
augus. Sapratu, ka melnā pirts ir 
mana dievība. Man atvērās cita 
pasaule. Neesmu no raganām, bet 
varu sarunāties ar augiem. Man ir 
Zemes mātes svētība, jo divreiz pa 
dzīvi man ir  iekodusi odze. No 

čūskām man tā arī nav bail, varu 
tās ņemt arī rokās. Lasot sēnes 
vai ogas mežā, ar tām parunājos,” 
stāsta Indra. Apgūstot pirts lietas, 
sadraudzējusies ar vecu zintnieci 
Igaunijā un viesojusies viņas 
melnajā pirtī. Zintniece aicinājusi 
savus viesus pirtī uzdziedāt, un 
Indra latgaļu mēlē nodziedājusi 
“Pie Dieviņa gari galdi”. Dziesmas 
skanējumā klausoties, raudājuši 
visi klātesošie, kaut arī lielākā daļa 
bija cittautieši un vārdus nesaprata. 
Vēlāk zintniece teikusi, ka pats 
pirts gariņš apsēdies uz lāvas un 
klausījies. 

Dzīve ar krāsām un garšu
“Varu teikt, ka pēc 50 dzīve tikai 

sākas, ar citu garšu un krāsām,” 
jautri teic Indra, kura pašlaik 
apgūst pavāres arodu Bebrenes 
vispārizglītojošajā un profesionālajā 
vidusskolā un jau drīzumā saņems 
diplomu. Tas pat nepārsteidz, 
jo rosīšanās virtuvē Indrai ir 
gluži vai asinīs. Kulinārajiem 
eksperimentiem virtuvē ļāvusies 
jau bērnībā. “Atceros savu pirmo 
uzvārīto zupu un kļūdas, kuras 
centos labot. Agrāk laukos sivēnus 
turēja līdz pusotram gadam, lai lieli 
izaug, tāpēc gaļa bija jāvāra ilgāk, 
bet es to gudrību neiedomāju. Bija 
siena talka, sabraukuši talcinieki, 
babiņa saka – savāri zupu. Man bija 
kādi 7 gadi, pratu jau kartupeļus 
uzvārīt. Uz malkas plīts uzliku 
vārīties katlā gaļu, zināju, ka 
jāpasteidzas, tāpēc uzreiz liku klāt 
kartupeļus un burkānus. Protams, 
tie ātri izžļurga, bet gaļa cieta. Es 
tik vāru un mizoju vēl, līdz sanāca 
putra. Iejaucu vēl aukstā ūdenī 
mannu un piešāvu klāt. Nu bija īsts 
biezenis,” smejas Indra.  

Vēl bērnībā vērojusi vectēvu 
vārām alu, bet īstais skolotājs bijis 
vīratēvs, ar kuru kopā vārījusi 
alu dažādiem godiem – kāzām 
un bērēm. “Lazdukalnā bija tāds 
teiciens - ja jums ir problēmas ar alu, 
nieki, atrisinās firma Madarnieki,” 
smejas Indra. No mazām dienām 
uzsūkusi sevī dažādas zināšanas un 
prasmes, piemēram, prot pareizi 
iejūgt zirgu pajūgā, kaut pati no 
zirgiem bīstas. Arī receptes pūrā 
iekrājušās gana daudz no abām 
vecmāmiņām, turklāt Indra netur 
sveci zem pūra, bet velk receptes 
dienasgaismā un labprāt dalās ar 
citiem šajās zināšanās.   

Pērn Indra visus pārsteidza 
Mājas kafejnīcu dienās Subatē ar 
saviem našķiem – Purva buča, 
Ubagu pirksti un Žīdu cepurītes. 

Viens no galvenajiem ēdieniem 
viņas mājās ikdienā ir auzu ķīselis, 
ko gatavo visu dzīvi, jo ēdiens 
ir ne vien gards, bet arī veselīgs, 
palīdz atveseļoties pēc smagām 
saslimšanām. Bērnībā tādu 
vecmamma vārījusi tieši gavēņa 
laikā. Indra uzskata, ka ir svarīgi 
stāstīt citiem, rādīt un dalīties, lai 
senās zināšanas un dzīves gudrības 
rod turpinājumu nākamajās 
paaudzēs. 

Teksts, foto: Inese Minova
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UZŅĒMĒJDARBĪBA  ■
PAVĀRU 

DINASTIJA
 DVIETĒ

Jau pavisam drīz Ilūkstē 
durvis vērs jauna kafejnīca “Šefa 
uzkodas”. Telpas jau izremontētas, 
atliek vien daži sīkumi līdz brīdim, 
kad gan vietējie, gan pilsētas viesi 
varēs baudīt siltas pusdienas, 
gardu kafiju un kūkas, ko piedāvās 
pavārs Ēriks Aleksejevs. Viņa 
gatavotie gardumi novadā jau 
pazīstami labu laiku un rotā galdus 
dažādos pasākumos. Guvis lielu 
darba pieredzi prestižos Rīgas 
un Londonas restorānos, Ēriks 
nolēma atgriezties dzimtajā novadā 
un veidot uzņēmējdarbību tepat. 
Viņa padomdevējs un palīgs ir 
mamma Dace, kura kopš jaunības 
ir godu saimniece un visdrīzāk 
nāks talkā arī jaunajā kafejnīcā.

Sapņus īsteno mājās
Ēriks atklāj, ka pusaudža gados 

interesējies par militāro karjeru, 
taču tolaik trūcis informācijas. 
“Uzzināju, ka Latvijā no militārā 
ir tikai trīs tanki un nodomāju – 
nē, pa mežiem es neskraidīšu. Tā 
es aizgāju uz pavāriem,” par savu 
izvēli jautri teic Ēriks. Izmācījies 
Daugavpils Tirdzniecības skolā 
par pavāru, Ēriks guva darba 
pieredzi Rīgas restorānos, līdz 
radās iespēja smelties pieredzi 
Londonā. Sākumā bija doma 
aizbraukt uz gadu, bet laiks ievilkās 
uz četriem gadiem. Strādājis pat 
par šefpavāra palīgu, taču ne mirkli 
nebijis domas par palikšanu tur, 
māju sajūta izrādījās spēcīgāka. 
Pēc atgriešanās neilgi pastrādājis 
Rīgā par šefpavāru Kurši Hotel 
un Mogotel restorānos, kopā 
ar kolēģiem piedalījās Roberto 
Meloni kulinārijas šovā, līdz 
nolēma atgriezties dzimtajā pusē. 
“Gribējās ko savu un mierīgāku 
vidi,” teic Ēriks. Abi ar sievu Elīnu 
nopirkuši māju iepretim dzimtajai 
vecāku sētai, sākuši to restaurēt, lai 
būtu mājīga vide arī abiem puikām 
Emīlam un Jēkabam. 

Jautāts, kas motivēja atgriezties 
Ilūkstes pusē, Ēriks teic, ka te ir 
daudz draugu un paziņu, vieglāk 
uzsākt savu uzņēmējdarbību, jo 
vietējie cilvēki viņu jau pazīst. 
Pieticis ar nelielu reklāmu, lai 
nāktu pasūtījumi. “Mājas ir mājas, 
velk. Arī draugi, kas palikuši 
Rīgā, gribētu atgriezties, bet tas 
ir izšķirošs solis, jāmeklē sava 
niša. Taču arī šeit ir iespēja attīstīt 
uzņēmējdarbību,” pārliecināts 
Ēriks. Sākotnēji viņš nāca 
klajā ar piedāvājumu apkalpot 
dažādus pasākumus, klāt galdus 
izbraukumā. Pasūtījumu esot 
daudz, pat nācies mērot ceļu uz 
Rīgas apkaimi, taču lielākoties 
tie esot Latgales klienti. Visa 
gatavošana notiek topošās 
kafejnīcas telpās Ilūkstē. Paralēli 
vecāku mājās Ēriks izveidojis 
kūpinātavu, kur klientiem kūpina 
visdažādākos gardumus – gaļu, 
vistu, desas un zivis.  

Pašlaik visa uzmanība ir 
jaunās kafejnīcas ierīkošanai. 
Te apmeklētāji varēs nobaudīt 

kafiju ar dažādām kūciņām un 
kompleksās pusdienas. “Gribu, 
lai nav dārgs, bet vienkāršs, skaisti 
pasniegts ēdiens, ne tā kā ēdnīcā,” 
saka Ēriks. Pagaidām lielie palīgi 
būs mamma un sieva, kas darbojas 
portālā cv.lv, palīdzot cilvēkiem 

atrast darbu. Iespējams, ar laiku 
būs nepieciešamas vēl kādas 
darba rokas. Kāda būs kafejnīcas 
ēdienkarte, Ēriks pagaidām 
neatklāj, vien piebilst, ka savu 
piedāvājumu pielāgo gadalaikam 
vai noskaņojumam: “Citreiz uznāk 

vēlme pēc ceptiem kartupeļiem, 
citreiz - pēc sēnēm vai gaļas.” 
Ēriks ir atradis savu sirdsdarbu un 
nesteidzoties iet uz savu mērķu 
īstenošanu. “Ja dara ar patiku, viss 
izdodas un ir labs noskaņojums,” 
teic puisis.  

Galdu klāšana – 
vaļasprieks kopš jaunības

Ar Ēriku satikāmies viņa 
vecāku mājās, dodoties apciemot 
puiša mammu Daci, lai aprunātos 
par godu saimnieces pieredzi. 
“Kad man kādreiz skolā vecāku 
sapulcē skolotājs pateica, ka Ēriks 
grib kļūt par pavāru, nodomāju – 
visi puiši kā puiši, bet mans par 
pavāru,” smejas Dace un atzīst, 
ka arī jaunākajam dēlam Imantam 
patīk gatavot, tomēr viņš izvēlējies 
medicīnas jomu.  

Dace ir uzklājusi īstu kāzu 
galdu, aicinot nobaudīt ikdienā 
neredzētus gardumus. “Virtuvē 
jūtos kā zivs ūdenī, visu apguvu 
pašmācības ceļā,” par savu 
vaļasprieku teic saimniece. Lai 
arī Dacei nav pavāres diploma, 
toties ir milzu dzīves pieredze, 
ko sākusi smelties jau jaunībā. 
Pirmā darba pieredze gūta bijušā 
Dvietes kolhoza ēdnīcā par trauku 
mazgātāju, vēlāk turpat sāka 
strādāt par pavāri. Tolaik modē 
bijušas tā saucamās “uguntiņas”, 
kad vietējā kafejnīcā pulcējās 
atsevišķu profesiju pārstāvji pie 
bagātīgi klātiem galdiem, lai kārtīgi 
izlustētos. Tur arī aizsākusies 
pieredze galdu klāšanā. Daudz 
zināšanu Dace aizguvusi no 
vecajām saimniecēm, dodoties 
talkā klāt kāzu galdus. Darba 
bijis daudz, taču to veikusi viegli, 
ar prieku, jo nodarbe patiesi 
patīk. Arī Daces mamma Alīde 
Butkeviča savulaik gājusi par 
palīgu klāt kāzu galdus, pratusi 
gatavot daudz ēdienu un savas 
zināšanas nodevusi meitai.  

Dace atzīst, ka jau agrā bērnībā, 
pavadot laiku pie vecvecākiem, 
sākušies eksperimenti virtuvē. 
Vērojot vecmāmiņas rosīšanos, arī 
viņa mēģinājusi visu ko likt burkās 
un “marinēt”. “Man bija kādi 
seši gadi, taisīju visādus biezeņus. 

Patika iet dārzā, kur auga dažādi 
dārzeņi. Reiz dabūju kārtīgas 
sukas, jo burkānus izraustīju, 
katrā degustējot iegrauzu. Vectēvs 
brīnījās, kāpēc burkāni vīst, 
bet izrādījās, ka es katram galu 
nograuzusi un burkānu iespraudusi 
atpakaļ. Arī kāpostu galviņas bija 
apgrauztas,” smejas Dace.  

Šis eksperimentētāja gars 
pārauga īstā interesē par gatavošanu 
un gāja plašumā. Sākumā Dace 
gāja līdzi citām saimniecēm par 
palīgu, līdz viņa tika uzrunāta 
pati saklāt kāzu galdu. “Biju ļoti 
nobijusies, centos atrunāties, 
ka esmu tikai palīgs, bet cilvēki 
tomēr izlūdzās. Bail bija, bet viss 
izdevās, ieliku sevi visu tajā darbā. 
Agrāk kāzās galdus klāja četras 
saimnieces, ēdienu bija daudz, 
ar sarežģītiem garnējumiem, 
gatavojām vismaz četras dienas. 
Tagad pietiek ar vienu vai divām 
saimniecēm, jo viss ir nedaudz 
vienkāršāk, daudz ko var nopirkt 
gatavu,” stāsta saimniece. Dace 
lēš, ka dzīves laikā uzklājusi galdus 
vismaz 200 pasākumos – kāzās, 
bērēs, kristībās. No kāzām iekrātas 
medaļas, galda kartes un kāzu 
avīzes.  

Dace apmācījusi arī citas 
saimnieces, labprāt dalās savā 
pieredzē. Ēdienu gatavošana esot 
gluži kā mutvārdu folklora, kas iet 
no mutes mutē, lai gan ne visas 
saimnieces labprāt daloties savos 
noslēpumos. Katrai saimniecei 
esot arī savs rokraksts, piemēram, 
Dace mazāk vērības pievērš 
dekorēšanai, dodot priekšroku 
vienkāršībai.

Visas receptes Dace zina no 
galvas, vienīgi konservējot gan 
ieskatās pierakstos. Receptes atrod 
arī internetā, kaut ko piefantazē 
klāt. Saimniece uzskata, ka īstā 
Sēlijas garša ir štovēti kāposti, 
kartupeļu biezenis, gaļas irbītes, 
pildīta līdaka, gaļas pīrādziņi, 
žāvēts speķis un desas, kas vienmēr 
tiek celti galdā kādos godos. No 
saldajiem populāri ir riekstiņi un 
eļļā vārītās rozītes. 

Dace joprojām iet par kāzu 
saimnieci, bet ikdienā strādā 
selekcionāra Paula Sukatnieka 
piemiņas muzejā “Apsītes” par 
apzaļumotāju, ravē puķes, kopj 
vīnogulājus, arī uzņem tūristus. 
Muzeja vadītāja Vanda Gronska 
iemācījusi visus dārzniecības 
stiķus, pieredzi Dace smeļas arī no 
rožu un vīnogu audzētājiem, kas 
atbrauc ciemos. Arī savā piemājas 
dārzā Dace audzē dažādus 
dārzeņus un arī vīnogas, kas īpaši 
gardas esot līdz ar pirmajām 
salnām. 

Neskatoties uz piesātināto 
ikdienu, Dace jau kopš 1996. 
gada piedalās vietējā amatierteātrī 
“Nebēdnieki”. “Tādi patraki mēs 
esam, vajag vienmēr ko jautru 
izdomāt. Braucam ar izrādēm 
apkārt. Kolektīvs ir jautrs, visiem 
patīk, tā laikam arī jādzīvo,” saka 
Dace Aleksejeva. 

Teksts, foto: Inese Minova
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■ IZGLĪTĪBA

SUMINĀTI 
AUGŠDAUGAVAS 

NOVADA
 SKOLOTĀJI

6. oktobrī notika Skolotāju 
dienai veltīts pasākums, kurā tika 
sumināti Augšdaugavas novada 
pedagogi. Par savu nesavtīgo un 
smago darbu pedagogi saņēma 
daudz pateicības vārdu un arī 
nelielas piemiņas balvas. 

Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins, sveicot skolotājus, 
uzsvēra, ka skolotāji, bērni, vecāki 
un pašvaldība ir viena liela ģimene. 
Ja skolotāji jūtas labi, tad labi 
jūtas arī pārējie. “Pateicoties jums, 
bērni kaut ko sasniedz dzīvē, un 
jūs pēc tam lepojaties, ka tas ir 
jūsu skolnieks, kas izgājis lielajā 
dzīvē, daudz sasniedzis, bet jūs 
esat atraduši viņam pieeju ar savu 
entuziasmu un zināšanām, esat 
pieslīpējuši šo briljantiņu tos gadus, 
kamēr viņš bijis jūsu redzeslokā. 
Paldies par jūsu darbu, lai ir laba 
veselība, prieks atnākt uz darbu 
un lai mājās jūs gaida,” vēlēja 
pašvaldības vadītājs.    

Arvīds Kucins pasniedza 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
Pateicības rakstu par izcilu darbu 
Latvijas jauniešu patriotisma 
audzināšanā un ieguldījumu valsts 
aizsardzības mācības nometņu 
organizēšanā Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas direktorei Veltai Šternai 
un kolektīvam, kā arī Bebrenes 
vispārizglītojošās un profesionālās 
vidusskolas direktorei Ērikai 
Šaršunei un kolektīvam.

Turpinot vairāku gadu tradīciju, 
Augšdaugavas novada pašvaldība 
piešķir pedagogiem darba kvalitātes 
stimulēšanas balvu, to šogad 
saņēma 65 novada skolotāji.

Apsveikuma vārdus skolotājiem 
veltīja Augšdaugavas novada 
pašvaldības izpilddirektora 
pienākumu izpildītāja Ināra 
Natarova, vēlot spēku, jo skolēnu 
vajag ne tikai izmācīt, bet par 
viņu arī pacīnīties, pierādīt skolas 
pastāvēšanas nepieciešamību. 
“Lai jums pietiek spēka un pēc 
tam novērtē bērni, vecāki un arī 
pašvaldība.” 

Balstoties uz skolēnu un vecāku 
vērtējumu, šogad tika pasniegta 
balva “Lieliskākais pedagogs”, 
ko saņēma 18 pedagogi - Ilūkstes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zvaniņš” skolotāja Ona Lapa, 
Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķītis” skolotāja Alla 
Bondare, Nīcgales pirmsskolas 
izglītības iestādes “Rūķītis” 
skolotāja Ingrīda Mickeviča,  
Biķernieku pamatskolas skolotājs 
Boriss Jastrebovs, Kalupes 
pamatskolas skolotāja Sanita 
Cirse, Laucesas pamatskolas 
skolotāja Tatjana Terentjeva, Lāču 
pamatskolas skolotāja Skaidrīte 
Kardele, Naujenes pamatskolas 
skolotāja Zinaīda Pauliņa, Randenes 
pamatskolas skolotāja Nonna 
Stepanko, Silenes pamatskolas 
skolotāja Aļona Rižakova, 
Bebrenes vispārizglītojošās un 

profesionālās vidusskolas skolotāja 
Ilona Jegorova, Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas skolotāja Vita Vizule, 
Salienas vidusskolas skolotāja 
Liāna Korabļova, Sventes 
vidusskolas skolotāja Aina Sukāne, 
Špoģu vidusskolas skolotāja Iveta 
Lazareva,  V a b o l e s 
vidusskolas skolotāja Veneranda 
Kucina, Zemgales vidusskolas 
skolotāja Santa Kulakova, 
Augšdaugavas novada Sporta skolas 
treneris Andrejs Andrijanovs.

Pirmo reizi tika pasniegtas 
balvas piecās “Gada skolotājs” 
nominācijās. 

Nominācijā “Veiksmīgākā debija 
pedagoga darbā” balvu saņēma 
Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķītis” logopēde Dace 
Bogomola.

Nominācijā “Par inovatīvu pieeju 
izglītības procesa organizēšanā” 
balvu saņēma Silenes pamatskolas 
pirmsskolas un sākumskolas 
skolotāja Tatjana Domuļeva.

Nominācijā “Par ieguldījumu 
talantīgo bērnu radošā potenciāla 
attīstībā” balvu saņēma 
Sventes vidusskolas vispārējās 
pamatizglītības un interešu 
izglītības skolotāja Aija Saveļjeva.

Nominācijā “Par prasmīgu 
klasvadību” balvu saņēma Naujenes 
pamatskolas sākumskolas un krievu 
valodas skolotāja Alita Kokina.

Nominācijā “Par kvalitatīvu, 
atbildīgu darbu un aktīvu līdzdalību 
izglītības iestādes sabiedriskajā 
dzīvē” balvu saņēma Ilūkstes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zvaniņš” pirmsskolas un 
angļu valodas skolotāja Natālija 
Besprozvannaja. 

Pasākumā tika sumināti arī 
divi nopelniem bagāti skolotāji, 
kas nu ir devušies pelnītā atpūtā, 
- Medumu speciālā pamatskolas 
skolotājs Sergejs Bogdanovs un 
Salienas vidusskolas skolotāja Faina 
Semjonova. 

Klātesošos svētkos sveica 
arī Augšdaugavas novada 
arodorganizācijas vadītāja Vita 
Vanagele. “Pārmaiņu laiks ir 
sarežģīts un mēs tajā nejūtamies 
droši un pasargāti. Tāpēc, ja 
ne valdība, tad viens pret otru 
centīsimies būt pretimnākoši 
un saprotoši. Psiholoģijā pastāv 
mūžsens un konstantu patiesību 
saturošs teiciens – viss atkarīgs 
no attieksmes. Jebkuru situāciju 
varam aplūkot no visdažādākajām 
perspektīvām. Un atkarībā no tā, 
kuru no tām akcentējam, veidojas 
atšķirīgi vienas un tās pašas 
situācijas redzējumi. Lai jums 
izdodas saskatīt skaisto un noderīgo 
it visur,” vēlēja Vita Vanagele.   

Pasākumā koncertu sniedza 
mūziķi Roberto Meloni un Rodrigo 
Manfrinatti, kuri priekšnesumā 
iesaistīja arī pašus pedagogus, 
izveidojot nelielu orķestri. 

Teksts, foto: Inese Minova
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VALSTS AIZSARDZĪBA  ■
PAMATS 

VALSTS DROŠĪBAI 
UN BALSTS 

TURPMĀKAJAI DZĪVEI

Ilūkstes Raiņa vidusskola ir 
starp pirmrindniekiem mūsu valstī 
Valsts aizsardzības priekšmeta 
īstenošanā. To vada instruktors 
Kaspars Kancāns, kuram ir liela 
pieredze aizsardzības jomā, jo 
savulaik K. Kancāns bija viens no 
Zemessardzes veidotājiem, kur 
arī dienējis. Vēlāk dzīves līkloči 
aizveda uz darbu policijā, kur tika 
strādāts vairākos amatos, tostarp 
Nepilngadīgo lietu inspekcijā. 
Daugavpils Universitātē, kas ir 
K. Kancāna jau ceturtā mācību 
augstākās izglītības iestāde, 
tiek iegūts sporta un sociālo 
zinību skolotāja diploms. Visas 
augstskolas, pēc paša instruktora 
vārdiem, viņš ir pabeidzis ar 
izcilību. “Man patīk darbs ar 
jaunatni. Apzinos, ka jākalpo par 
piemēru viņiem, tādēļ formai jābūt 
vienmēr kārtībā, arī zābakiem 
nospodrinātiem tā, lai varētu redzēt 
savu atspulgu.” Ja kādreiz Ilūkstes 
jauniešiem vajadzēja atgādināt 
par sava tēla savešanu pienācīgā 
kārtībā, tad ar laiku viņu disciplīna 
uzlabojās. K. Kancāns šādu pašu 
priekšmetu vada arī Bebrenes 
vispārziglītojošā un profesionālajā 
vidusskolā. 

Priekšmeta mērķis – 
attīstīts sabiedrības loceklis
Valsts aizsardzības mācības 

jeb VAM mērķis ir lojāls, aktīvs, 
rīkoties spējīgs sabiedrības loceklis, 
kurš grib un spēj aizstāvēt sevi, 
līdzcilvēkus un Latviju krīzes 
gadījumā – jebkādas krīzes 
gadījumā – pandēmijas, kiberkrīzes, 
ugunsgrēka, dabas stihiju izraisītas 
krīzes u.c. Viss, ko jaunietis apgūs 
VAM, neļaus apjukt neierastā 
situācijā, jo viņš tam būs sagatavots. 
Šobrīd valsts aizsardzības mācība 
tiek pasniegta 170 skolās Latvijā. 
Izglītības iestāžu skaits, kurās varēs 
apgūt valsts aizsardzības mācību, 
katru gadu tiks kāpināts, lai, sākot 
ar 2024./2025. mācību gadu, VAM 
varētu apgūt visās vidējās mācību 
iestādēs Latvijā. Papildus vasaras 
brīvlaikā jauniešiem tiek piedāvāts 
piedalīties brīvprātīgās praktisko 
iemaņu nometnēs, kurām ir interešu 
izglītības statuss. Praktisko iemaņu 
nometnes tiek organizētas pēc katra 
mācību gada un ilgst 11 dienas. Lai 
tiktu šajās nometnēs, jauniešiem ir 
jāsasniedz noteikts izcilības rādītājs. 
Nometnē viņi padziļināti apgūst 
ieroču lietošanu, kaujas lauka 
iemaņas, ierindas mācību, pirmās 
medicīniskās palīdzības kursus, 
iegūstot arī apliecību. Pirmajā gadā 
uz nometni no Ilūkstes devās divi 
jaunieši, no kuriem viens tika atzīts 
par labāko Latvijā. 

Apgūstot plānotos skolēnam 
sasniedzamos rezultātus Veselības, 
drošības un fiziskās aktivitātes 
mācību jomā un Sociālo un 
pilsonisko mācību jomā, VAM 
attīsta dažādas kompetences - 
pilsoniskās apziņas veidošanos 
un pilsonisko patriotismu, valsts 

aizsardzības prasmju attīstīšanu, 
līderības un saliedētības attīstīšanu, 
veselīga dzīvesveida popularizēšanu 
un fizisko spēju uzturēšanu. 
Mācību gada ietvaros skolēni 
apgūst dažādas militārās prasmes 
(ierindas mācību, šaušanas un 
lauka kaujas iemaņas), padziļinātas 
zināšanas par Latvijas vēsturi, 
orientēšanos, pirmās palīdzības 
sniegšanas prasmes, kā arī trenējas 
darboties grupās un, pildot dažādus 
interesantus uzdevumus, nostiprina 
un izkopj līderības iemaņas. 

Četri pamatmoduļi
Specializētā kursa programmas 

moduļi ir četri:
1. Pilsoniskā aktivitāte valsts 

drošības kontekstā
Moduļa apguves mērķis 

– iepazīstoties, analizējot un 
diskutējot par dažādām pilsoniskās 
aktivitātes formām no valsts 
apdraudējuma skatu punkta, 
veidot un nostiprināt izpratni par 
valsts attīstības un aizsardzības 
pamatprincipiem un individuālās 
pilsoniskās atbildības nozīmi, radot 
gribu aizsargāt Latviju. Attīstīt un 
stiprināt uz pilsoniskām vērtībām 
un apziņu balstītu Latvijai piederīgu 
personību, kura aktīvi līdzdarbojas 
politiskajā un sabiedriskajā dzīvē 
kā vietējā, tā reģionālā un nacionālā 
līmenī. Šeit ļoti būtiski temati ir 
dalība vēlēšanās un korupcijas 
novēršana. 

2. Noturība krīzes situācijās 
un vadība

Moduļa apguves mērķis – 
iepazīstoties ar visaptverošas 
valsts aizsardzības sistēmu, veidot 
izpratni par indivīda lomu valsts 
drošības stiprināšanā un sadarbības 
efektivitāti sociālpolitisko procesu 
ietekmēšanā. Dzīvē nepieciešamās 
iemaņas un rīcība krīzes situācijā 
veidos valsts aizsardzības prasmju 
stūrakmeņus. Uzsvars tiks likts uz 
rīcību krīzes situācijā, jo tieši šīs 
prasmes ir nepieciešamas valsts 
visaptverošās aizsardzības koncepta 
ietvaros. Diskutējot, analizējot un 
modelējot dažādus līderības un 
vadības modeļus, praktiskā darbībā 
gūt pieredzi un attīstīt publiskas 
uzstāšanās un vadības prasmes, 
radot pamatu izglītības turpināšanai 
un savas karjeras veidošanai.

3. Valsts aizsardzības 

iemaņas
Moduļa apguves mērķis – 

veidot un attīstīt rīcībai krīzes 
situācijā un valsts aizsardzībai 
noderīgas prasmes, veicināt 
mērķtiecīgu izglītošanos valsts 
aizsardzības jomā, biedriskuma, 
līderības, drošsirdības, disciplīnas 
veidošanā un patstāvīgā fizisko 
spēju pilnveidošanā, rosināt interesi 
izglītības turpināšanai, un karjeras 
veidošanai visaptverošas valsts 
aizsardzības sistēmas ietvaros.

4. Fiziskā sagatavotība un 
kritiskā domāšana kā caurviju 
prasmes 

Piemēram, orientēšanās apvidū, 
ierindas mācība vai lauka kaujas 
iemaņu realizācija iespējama tikai 
ar fizisko aktivitāšu palīdzību, 
kā arī kritiskā domāšana VAM 
ietvaros tiek attīstīta caur visiem 
apgūstamajiem tematiem.

Jau drīz visās skolās
Līdz 2024. gadam VAM ir 

izvēles priekšmets, pēc tam jau 
tas kļūs par obligātu mācību 
priekšmetu visās izglītību iestādēs 
Latvijā. Vidējā izglītības pakāpē 
VAM specializēto kursu apgūs 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
10. un 11. klases skolēni kā arī  1., 
2. vai 3. kursa audzēkņi izglītības 
iestādēs, kurās īsteno profesionālās 
ievirzes programmas un arodskolās. 
Mācību process VAM kursa 
apguvei organizējams divu secīgu 
mācību gadu ietvaros, katrā mēnesī 
VAM nodarbībām atvēlot vienu 
pilnu mācību dienu. Lielākā daļa no 
gada priekšmeta notiks ārā, svaigā 
gaisā apgūstot zināšanas praktiskā 
veidā ar fizisku aktivitāti, nevis 
sēžot skolas solā. Ja jaunietis kādu 
iemeslu dēļ nepiedalās nodarbībās, 
tad ir sagatavoti arī alternatīvie 
temati, kurus varēs apgūt 
padziļināti, ja jaunieša, piemēram, 
reliģiskā vai filozofiskā pārliecība 
neļaus pieskarties pneimatiskajam 
ierocim. Alternatīvie temati 
paredzēs padziļinātu civilo 
aizsardzību, pirmo palīdzību utt.

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālās 
aizsardzības akadēmijas vadošo 
pētnieci dr.sc.pol. Ievu Bērziņu 
Jaunsardzes centrs izstrādāja 
atsevišķas VAM nodarbības, lai 
veicinātu patriotisma jēdziena 
izpratni jauniešu vidū. Īpaši aktuāls 

šis temats ir novembra un decembra 
mēnešos, lai sasaistītu nodarbības 
tēmas ar Latvijas svētkiem un 
atceres dienām. 

Labas atsauksmes no 
jauniešiem 

Valsts aizsardzības mācības 
nodarbību un vasaras nometņu 
dalībnieku skaita pieaugums 
apliecina šī mācību priekšmeta 
popularitāti. Jaunsardzes centrs 
saņēmis labas atsauksmes no 
jauniešiem, kuri uzsver iegūto 
zināšanu noderīgumu turpmākajā 
dzīvē. 2021./2022. mācību 
gada beigās Jaunsardzes centrs 
veica aptauju, kur 1408 skolēni 
atbildēja, ka augsti novērtē VAM 
nodarbības un uzskata nodarbības 
par vajadzīgām. Arī situācija 
pasaulē veicinājusi jauniešu interesi 
par savu un līdzcilvēku drošības 
jautājumiem. 

Darboties kā komanda
Pēc Covid pandēmijas 

instruktors K. Kancāns kopā ar 
izglītojamajiem devās pārgājienā 
no Raiņa vidusskolas uz Pilskalnes 
Siguldiņu. 7. - 8. klases jaunieši 
soļoja 8 km līdz galamērķim, un 
bija arī tādi, kuriem šis bija grūti 
veicams uzdevums. Bet pārējie 
jaunieši viņus uzmundrināja, 
palīdzēja, un visi tika galamērķī. 
“Ir svarīgi, lai mēs darbojamies 
kā kopīga vienība, nevis katrs 
pats par sevi,” teic instruktors. 
Viņa skatījumā jaunieši ir fiziski 
izturīgi un pietiekoši sagatavoti. 
Nebija arī tādu gadījumu, kad 
kāds pilnībā nevarētu izpildīt 
kādu no uzdevumiem. Valsts 
aizsardzības priekšmets drīzāk 
ir dzīves skola, kurā tiek likts 
uzsvars uz pilsonisko apziņu, 
ieroču salikšanu un izjaukšanu, un 
pārējo lietu apgūšanu, kas neprasa 
milzīgus fiziskos pūliņus, bet drīzāk 
domāšanu un lēmumu pieņemšanu.  

Ieguvums gan valstij, 
gan jaunatnei

Pēc K. Kancāna teiktā, galvenais 
ieguvums ir tas, ka tādējādi tiek 
nodrošināta “primārā dzīves 
skola.” Priekšmeti, kas tiek iekļauti 
programmā, ir daudzpusīgi un skar 
gan pilsoniskās apziņas veidošanos, 
gan praktiskās iemaņas krīzes 
gadījumos. Viena no Latvijas 
kompānijām ir izgatavojusi spēli 

par Pirmo pasaules karu, kura 
nesen tika piegādāta skolā, kas 
izklaidējošā formātā sekmēs 
jauniešu iesaisti vēstures apguvē. 
Turpina K. Kancāns: “Priekšmeti 
savā starpā caurvijas. Robotikas 
pulciņā jaunieši paši sagatavoja 
daudzfunkcionālās šautuves 
maketu, kas pēc nedaudz vairāk 
kā gada Ilūkstē tiks arī realizēts. 
Projekta ietvaros atjaunos veco 
šautuvi, izveidos klinšu sienu, būs 
iespēja nodarboties ar orientēšanos. 
Ierīkos arī interaktīvo klasi, kur 
apgūt medijpratību.” Jauniešu 
veidotais projekts savulaik tika 
prezentēts gan pašvaldībā, gan 
Aizsardzības ministrijā, kur tas 
tika apstiprināts realizācijai. 
Šādu projektu īstenošana iemāca 
izglītojamos būt par patstāvīgiem 
un aktīviem pilsoņiem, jo tikai 
darbojoties, nevis gaidot kādu 
citu kaut ko izdarām, var sasniegt 
mērķus. Līdzīga projekta ietvaros 
jaunieši bija realizējuši ideju par 
ūdens tvertnes uzstādīšanu skolā, 
kuras iepriekš izglītības iestādē 
nebija. 

Daudziem jauniešiem 
darbošanās VAM priekšmetā 
palīdz izprast virzienu, kurā 
doties pēc skolas pabeigšanas. 
Viens no jauniešiem, kā stāsta K. 
Kancāns, pēc aktīvas darbošanās 
aizsardzības mācībā, tomēr saprata, 
ka kādreiz sapņotā dienēšana 
robežsardzē nebūs viņa turpmākā 
dzīves nodarbe. Citiem tieši otrādi 
nostiprinās apziņa, ka viņi vēlas 
veidot karjeru VUGD, NBS vai 
kādā citā iestādē, jo tieši VAM 
priekšmetā viņi apzināja un attīstīja 
savas spējas. 

VAM priekšmetā nepastāv 
sadalījuma starp zēniem un  
meitenēm, visi nodarbojas kopā, 
un, kā atzīst pats instruktors, viņa 
stundu apmeklētība ir tuvu 100%. 
Intervijas laikā izglītojamie ne vienu 
vien reizi klauvēja pie durvīm, lai 
pakavētos VAM kabinetā, ar mērķi 
tur pavadīt laiku. Kā stāsta K. 
Kancāns, viņa vadītā vienība pēc 
savas iniciatīvas pat bija sacerējusi 
dziesmu soļošanai. Tāpat Ilūkstes 
jaunieši Jūras flotes simtgades 
konkursa ietvaros bija ieguvuši 1. 
vietu un devās uz jūras kara flotes 
bāzi Bolderājā, kur apskatīja kuģu 
ekipējumu, kā arī ar eskadras kuģi 
devās jūrā. 

Skolas saņem
 pašvaldības apbalvojumu
6. oktobrī Skolotāju dienai 

veltītajā pasākumā Augšdaugavas 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Arvīds Kucins 
pasniedza Izglītības un zinātnes 
ministrijas Pateicības rakstu par 
izcilu darbu Latvijas jauniešu 
patriotisma audzināšanā un 
ieguldījumu valsts aizsardzības 
mācības nometņu organizēšanā 
Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
direktorei Veltai Šternai un 
kolektīvam, kā arī Bebrenes 
vispārizglītojošās un profesionālās 
vidusskolas direktorei Ērikai 
Šaršunei un kolektīvam.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš
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■ ZĪMĒJUMU KONKURSS

■ PANĀKUMI

“SĒLIJAS SUDRABA” 
BALVAS 

ATCEĻO ARĪ UZ 
AUGŠDAUGAVAS 

NOVADU

14. oktobrī Sēlijas nevalstisko 
organizāciju forumā notika 
konkursa “Sēlijas sudrabs” 
apbalvošanas ceremonija, godinot 
ļaudis, kuri ar savu darbu, vārdu 
vai dzīvesveidu ikdienā spodrina 
Sēlijas vēsturisko zemi. Konkursa 
trīs galvenās balvas aizceļoja uz 
Bebreni, Subati un Sunāksti.

Konkursā, kas šogad norisinājās 
pirmo reizi, kopumā tika saņemti 
divdesmit pieteikumi no visas 
Sēlijas. Tos vērtēja žūrijas komisija 
piecu cilvēku sastāvā. Neierasti 
citiem cilvēku un labo darbu 
cildināšanas sarīkojumiem, 
konkursā “Sēlijas sudrabs” balvas 
saņēma ne vien pieteiktās personas, 
bet arī pieteikuma sagatavotāji. 
Tādējādi tiek novērtēta arī 
līdzcilvēku spēja pamanīt labos 
darbus sev apkārt.

Trīs konkursa laureāti saņēma 
līdzvērtīgu galveno balvu – sudraba 
rotadatu ar vilka siluetu, bet viņu 
pieteicēji sudraba piespraudi ar 
vilka pēdas nospiedumu. Tāpat 
sudraba vilka pēdu saņēma arī visi 
konkursam pieteiktie cilvēki un 
šo pieteikumu rakstītāji. Sudraba 
balvai šajā gadā tika pieteikti cilvēki 

no Aknīstes, Ancenes, Asares, 
Bebrenes, Cīruļiem, Ērberģes, 
Gārsenes, Gricgales, Ilzes, 
Kalkūniem, Lielzalves, Medumiem,  
Prodes, Rubeņiem, Subates, 
Sunākstes un Zasas.

Vienu no trim galvenajām 
balvām saņēma Malaševsku 
ģimene no Bebrenes pagasta. 
Malaševsku ģimene – dēls Guntis, 
tētis Viktors un mamma Valentīna 
– nesavtīgi veic sudraba spozmes 
cienīgus darbus jau vairāk nekā 50 
gadus. Kopš 1969. gada Viktors 
Malaševskis ar savu fotokameru 
ir iemūžinājis Bebrenes ainavas 
un notikumus. Viss fotoarhīvs 
atrodams Bebrenes mājaslapā, kas 
ik nedēļu tiek papildināts ar jaunām 
Viktora bildēm. Valentīna piepilda 
mājaslapu ar vietējo notikumu 

reportāžām un intervijām, bet pašu 
kopienas mājaslapas 2010. gadā 
izveidojis un joprojām brīvprātīgi 
uztur dēls Guntis. Viņu labo 
darbu novērtēja Līga Pauļuka, kas 
iesniedza pieteikumu konkursā, un 
arī saņēma balvu.

Galveno balvu saņēma arī Inga 
Krekele no Subates – biedrības 
“Prodes mantinieki” aktīviste, 
Daugavpils un Ilūkstes partnerības 
“Kaimiņi” koordinatore. Kā 
pieteikumā rakstījusi Indra 
Madarniece, “Inga ir mūsu visu 
ieguvums, jo viņas neizsīkstošā 
enerģija darboties, redzēt un baudīt 
ļāvusi mums ieraudzīt Sēliju no 
visām pusēm – gan no iekšmalas, 
gan ārmalas. Par viņu mēs droši 
varam teikt, ka Inga ir dzīvs 
sudrabs!” Žūrijas komisija īpaši 

novērtēja Ingas veiksmīgo Sēlijas 
austrumu kopienu iesaistīšanu, kas 
agrāk reti iesaistījās visas Sēlijas 
kopīgajās norisēs.

Galveno balvu – sudraba vilka 
rotadatu – saņēma arī Andris Šinke 
no Sunākstes pagasta. Jau vairāku 
gadu garumā viņš pēta Sunākstes un 
Sēlijas vēsturi, apmeklējot dažādus 
arhīvus, muzejus, bibliotēkas. Ar 
viņa zināšanām veidotas vairākas 
Sunākstes vēsturei veltītas izstādes 
un brīvprātīgi tiek sagaidīti ceļotāji 
Sunākstes baznīcā no visas Latvijas. 
Kā atzīst paši sunākstieši, tieši 
Andris esot pamudinājis iesaistīties 
Sēlijas kopienu sadarbības tīklā, kas 
vainagojies ar Sunākstes kopienas 
identitātes zīmes saņemšanu.

Konkurss dod iespēju teikt 
paldies līdzcilvēkiem, kuri ar savu 

darbu, vārdu vai dzīvesveidu ikdienā 
spodrina Sēlijas vēsturisko zemi, 
kā arī piešķir sudraba mirdzumu 
ierastām lietām un mazām vietām. 
Konkursu organizē kopienu 
sadarbības tīkls „Sēlijas salas” 
un vadošā Sēlijas salu nevalstiskā 
organizācija “Ūdenszīmes” 
projekta “Kopienas izaugsmes 
katalizators. Empātija” ietvaros. 
Tā norisi finansiāli atbalstījis 
Sabiedrības integrācijas fonds no 
Kultūras ministrijas piešķirtajiem 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:                  
Jānis Dzimtais,

kopienu sadarbības tīkla
 “Sēlijas salas”

sabiedrisko attiecību un tūrisma 
speciālists

NOVADA JAUNIEŠI 
PIEDALĀS 
IZSTĀDĒ 

“VĒRTĪBU ZĪMES”
Atzīmējot Latvijas Bankas 

simtgadi, no 2022. gada 22. 
februāra līdz 10. maijam Latvijas 
Nacionālais mākslas muzejs un 
Latvijas Banka aicināja ikvienu 
Latvijas mākslas skolu izglītojamo 
piedalīties zīmējumu konkursā 
“Mūsu pasaule, mūsu nākotne”. 
Zīmējumu konkursa vadmotīvs - 
aicinājums domāt par mūsdienu 
cilvēkam būtisko nākotnes 
kontekstā.

Latvijas mākslas skolu 
izglītojamo uzdevums bija ietērpt 
savas pārdomas par personīgām 
un Latvijas vērtībām vizuālos 
mākslas darbos atbilstoši tēmai 
un norādītajai tehnikai. Dalībnieki 
konkursā varēja iesniegt vienu 
radošo divdimensiju kompozīciju, 
kas izpildīta dažādās grafikas 
tehnikās. Dizaina piedāvājumā bija 
iespējams iekļaut tekstu – dzejoli, 
uzrakstu, saukli utt. 

Izstādes “Vērtību zīmes” norises 
laikā no 2022. gada 9. oktobra līdz 
2023. gada 15. janvārim pie Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja galvenās 
ēkas ieejas redzama latviešu 
mākslinieka un dizainera Artūra 
Analta radīta instalācija.

Lai instalācija taptu, tika 
saņemti vairāk nekā 900 darbi no 
bērniem un jauniešiem vecumā 
no 7 līdz 17 gadiem, kuri pārstāv 

60 Latvijas mākslas skolas. Artūra 
Analta veidotajā instalācijā 
“MŪSU SAULE” ir redzami 369 
interesantākie zīmējumi. Vides 
objekts atspoguļo mūsu valsts 
nākotnes paaudzes pasaules 
redzējumu un pamatvērtības 
– ģimeni, draugus, mīlestību, 
dzimteni, dabu, planētas 
ekosistēmu, mieru. Zeltītā diska 
forma asociējas gan ar monētu, gan 
sauli – cerības, dzīvības, mūžīgas 
kustības, iedvesmas un garīguma 
simbolu.

Mums liels prieks, ka arī 
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu 13 darbi (Daniels 
Bitenieks, Dāvids Ļaļins, Einārs 
Juhņevičs, Jekaterina Laskina, 
Katrīna Ašķeļaņeca, Laura 
Mickeviča, Markuss Miglāns,  
Mihails Rakickis, Nikolajs 
Obrazcovs, Renārs Matisāns, 
Rodrigo Jaudzems, Valerija 
Trofimova, Viktorija Davidoviča) 
tika atzinīgi novērtēti un iekļauti 
vērienīgajā vides objektā. Audzēkņi  
darbos atspoguļoja savu redzējumu, 
savas un Latvijas nākotnes vērtības.

Pēc izstādes beigām katra 
zeltītā ciļņa plāksne, atgriezīsies 
pie tā zīmējuma autora, atgādinot 
par izstādi “Vērtību zīmes” un 
simboliski noslēdzot šo notikumu 
ciklu.

Diennakts tumšajā laikā notiks 
arī mākslas objekta izgaismošana 
noteiktos laikos: plkst. 6.30 - 8.00 
un plkst. 18.00 - 22.30.
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PANĀKUMI KONKURSĀ  ■

PROJEKTA REALIZĀCIJA   ■

GODALGAS
VIZUĀLĀS MĀKSLAS 

KONKURSĀ 
“PRIEKULES IKARS 

2022”

U ZSĀKTA 
MAZUTA GLABĀTAVAS 

SANĀCIJA 
VIŠĶOS

Augšdaugavas novada 
pašvaldība īsteno Norvēģijas 
fi nanšu instrumenta 2014. – 
2021. gada perioda programmas 
“Klimata pārmaiņu mazināšana, 
pielāgošanās tām un vide” 
projektu Nr. NFI/AK/01 
“Vēsturiski piesārņotās vietas 
“Višķu profesionālās vidusskolas 
mazuta glabātava” sanācija Višķu 
pagastā, Augšdaugavas novadā”. 
Jau drīzumā objektā tiks uzsākti 
būvdarbi, ko veiks iepirkumā 
uzvarējusī fi rma – AS “BAO”.

28. septembrī Višķu pagastā 
piesārņotās vietas teritorijā tikās 
pašvaldības vadība ar projekta 
partneriem - biedrību “Višķu 
attīstībai”, “Henric Johansson 
Konsult”, sanācijas veikšanas 
uzņēmuma AS “BAO” pārstāvi 
Andi Šonmani un mediju 
pārstāvjiem, lai iepazītos ar projekta 
gaitu un tuvākajiem plāniem.

Augšdaugavas novada 
pašvaldības Attīstības pārvaldes 
projektu vadītāja Juta Valaine 
pastāstīja, ka pagājis jau gads kopš 
projekta uzsākšanas un šajā laikā ir 
paveikts daudz, lai informētu un 
izglītotu sabiedrību par projekta 
nepieciešamību. Beidzot arī 
noslēdzies iepirkums un ir noslēgts 
līgums par sanācijas pakalpojumu 
sniegšanu ar būvniecības 
uzņēmumu AS “BAO”. 

Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins uzsvēra, ka šis 
projekts ir ļoti nozīmīgs novadam. 
Viņš vērtē, ka padomju laikos tika 
veikti ļoti kvalitatīvi būvdarbi, 
veidojot pamatni mazuta glabātavai, 
pateicoties kam, mazuts joprojām 
nav iekļuvis gruntsūdeņos, tomēr 

nekas neesot mūžīgs.
Višķu pagasta pārvaldes vadītājs, 

biedrības “Višķu attīstībai” 
pārstāvis Jānis Proms pastāstīja, ka 
mazuta glabātava netiek izmantota 
jau vismaz 30 gadus. Šī vieta radusies 
pagājušā gadsimta sešdesmitajos 
gados, kad mazuts tika izmantots 
skolas, Višķu tehnikuma un ciema 
apkurei. Vēlāk,  kad apkurē sāka 
izmantot akmeņogles un vēlāk arī 
dabai draudzīgo šķeldu, mazuta 
tvertnes palika novārtā. Lai arī tās 
jau bija uz to laiku iztukšotas un 
mazuts saglabājies vien tvertņu pašā 
apakšā, tomēr piesārņojums ir liels. 
Līdz šim ir veicies, ka naftas atliekas 
nav nonākušas gruntsūdeņos, taču 
tas varot notikt jebkurā brīdī, un tad 
tiks piesārņotas gan apkārtesošās 
ūdenstilpes, gan iedzīvotāju akas.

Kopš 2005. gada šī vieta ir 
iekļauta Latvijas Vides ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra piesārņoto 
vietu reģistrā. Pirms pieciem 
gadiem tika konstatēti nelegāli šo 
mazuta tvertņu bojājumi. Mazuta 
noplūšana tika novērsta un 
teritorija iežogota. Pašvaldībā tika 
pieņemts lēmums veikt šīs vietas 
izpēti, lai apzinātos iespējamo 
vides apdraudējumu. Šī izpēte ļāva 
arī pretendēt uz Norvēģu fi nanšu 
instrumenta atbalstu. “Beidzot šis 
process ir uzsākts un es ceru, ka 
mēs to kopīgi paveiksim, šī vieta 
tiks sakārtota un nākotnei tiks 
atstāta zaļa un sakopta vide,” teica 

J. Proms.
Līdz 2024. gada pavasarim 

Augšdaugavas novada pašvaldība 
sadarbībā ar projekta Norvēģijas 
partneri  – “Henric Johansson 
Konsult” un projekta Latvijas 
partneri – biedrību “Višķu 
attīstībai” īstenos sanācijas 
projektu vēsturiski piesārņotā vietā 
– Višķu profesionālās vidusskolas 
mazuta glabātavā. Projekta mērķis 
ir piesārņotās vietas attīrīšana, 
lai panāktu augsnes un grunts 
kvalitātes uzlabošanu, tādējādi 
novēršot apdraudējumu iedzīvotāju 
veselībai un videi. Projekta ietvaros 
ir paredzēts likvidēt piesārņojuma 
avotus – atbrīvot/attīrīt tvertnes 
un dīķi, kas izveidojies vēsturisku 
naftas produktu noplūžu 
rezultātā, pazemes un virszemes 
infrastruktūru un grunti no naftas 
produktiem, veikt sanācijas darbus 
un revitalizēt piesārņojuma areālu, 
kā arī demontēt tvertnes, iekārtas un 
degradējošos infrastruktūru. Liela 
uzmanība veltīta tieši sabiedrības 
informēšanai un izglītošanai, 
paaugstinot sabiedrības izpratni 
par aktuāliem vides un klimata 
jautājumiem.

“Henric Johansson Konsult” 
projektu vadītāja Ieva Johansson 
atzina, ka, pirmo reizi ieraugot 
objektu dabā, Norvēģijas pārstāvji 
bijuši šokā, ka tāds piesārņojums 
mūsdienās ir iespējams. “Norvēģi ir 
soli priekšā savas vides sakārtošanā, 

tāpēc ir labi, ka var no viņiem 
mācīties. Ir apsveicami, ka arī mēs 
sākam domāt par savu nākotni un 
bērniem, jo tā ir visu mūsu vide,” 
teica Ieva Johansson.

Projekta Norvēģijas partneris 
“Henric Johansson Konsult” 
vadītājs Henriks Johansson 
piedalījās pasākumā attālināti un 
pauda gandarījumu par iespēju 
piedalīties šajā projektā. “Vizītes 
laikā redzot šo vietu, tā mūs 
šokēja. Tāpēc ir ļoti svarīgi izglītot 
sabiedrību, jo īpaši bērnus un 
jaunatni, un darīt to tieši tagad. 
Ceram, ka tas ir tikai sākums 
mūsu turpmākai sadarbībai, ko 
varam attīstīt izglītošanas jomā, 
varam izglītot arī par aizrautību 
ar dabu, vidi, turpinot šāda veida 
pasākumus arī nākotnē. Mūsu 
kultūras atšķiras un iespējas ir 
dažādas, bet, izveidojot pieredzes 
apmaiņas platformas un sākot darīt 
kaut ko kopā, tas ir sākums kam 
lielākam. Ceru, ka nākamajā vizītes 
reizē šī vieta jau būs sakopta, jo tā 
ir pelnījusi būt labāka, tīrāka,” teica 
Henriks Johansson.

Projekta ietvaros ir noticis 
bērnu vizuālās mākslas konkurss 
par klimata pārmaiņu tēmu, iesūtīti 
62 darbi dažādās tehnikās. Višķu 
estrādē notika klimata pārmaiņu 
pikniks, izglītojot novada skolu 
jauniešus par klimata pārmaiņu 
tēmu un rīkojot aizraujošas 
radošās darbnīcas, kurās bērni 

apguva dažādus vides aizsardzības 
jautājumus, piemēram, par 
nepieciešamību šķirot atkritumus, 
saudzēt vidi.

Beidzot uzsākti arī paši sanācijas 
darbi. AS “BAO” jau ir pieredze 
līdzīgu objektu sakārtošanā, pirms 
gada likvidēta līdzīga mazuta 
glabātava Valmierā. Uzņēmuma 
“BAO”  pārstāvis Andis Šonmanis 
uzskata, ka objekts nav sarežģīts, 
vienīgi būvdarbu laikā var atklāties 
dažādas pazemes komunikācijas un 
lokālas noplūdes, ar ko jārēķinās. 
“Mēs esam pārliecināti, ka 
paveiksim to, ko esam uzņēmušies, 
un rezultātā šī būs sakārtota un 
skaista vieta,” teica A. Šonmanis. Ar 
Valsts vides dienestu ir saskaņota 
sanācijas programma, un objektā 
jau sākušies būvdarbi.   Sākumā 
tiks savākts izlijušais mazuts, kas 
tiks nodots attiecīgam operatoram 
utilizācijai, tālāk sekos grunts 
tīrīšana, rezervuāru demontāža un 
teritorijas sakopšana.  

Projekta īstenošanai kopējās 
attiecināmās izmaksas ir 1 682 189,00 
eiro, tai skaitā programmas fi nansējums 
1 429 861,00 eiro, saņēmēja 
līdzfi nansējums 252 328,00 eiro.

Teksts: Inese Minova
Foto: Dainis Bitiņš

Jauno mācību gadu Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolas mākslas 
nodaļa iesāka ar panākumiem 
konkursā “Priekules Ikars 2022”. 
Šī gada tēma bija “Balva lidotājam” 
(kādai, tavuprāt, jāizskatās balvai 
par pirmo lidojumu?). Konkursu 
rīkoja Priekules Mūzikas un  
mākslas skola jau 9 reizi, un šoreiz 
konkursā tika iesniegti 326 darbi. 
Visaktīvākie bija bērni vecuma 
posmā no 10 – 13 gadiem. 
Konkurss notika attālināti, 
tāpēc tajā varēja piedalīties visi 
interesenti, kuri  izdomājuši 
un radījuši vizuālo tēlu balvai, 
kāda pienāktos Ikaram, par 
lielo uzdrīkstēšanos – pacelties 

spārnos un lidot kā putnam. 
Dalībnieki bija aicināti gan 
zīmēt ar dažādiem grafiskiem 
rīkiem, gan gleznot dažādās 
tehnikās pēc saviem ieskatiem. 
Konkursā bija iespēja piedalīties 
datorgrafikas audzēkņiem, 
lai parādītu savas prasmes un 

digitālās iespējas, veidojot 
darbus. Protams, rīkotāji gaidīja 
arī telpiski veidotus darbus. 

Tieši trīsdimensiju formātā 
Špoģu Mūzikas un mākslas 
audzēkņi sagatavoja 12 darbus 
konkursam. 

Pēc konkursa žūrijas 

vērtējuma vecuma grupā 
14–16 gadi godalgotas vietas 
ieguva skolotāja Valda Grebeža 
audzēknes - 1. vietu ieguva 
Diana Ņikitina (ŠMMS 7. klases 
audzēkne) un 2. vietu ieguva 
Angelīna Gatiņa (ŠMMS 8.  
klases audzēkne). 

Apsveicam māksliniekus 
ar augstiem rezultātiem un 
novēlam spilgtus panākumus 
konkursos arī turpmāk! 
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 ■ JAUNATNE

 ■ ENERGOEFEKTIVITĀTE

SADRAUDZĪBAS 
VAKARS

 “TIKTOK NIGHT”
30. septembrī Višķu pagasta 

sabiedriskajā centrā norisinājās 
sadraudzības vakars Augšdaugavas 
novada jauniešiem “TikTok 
night”, ko organizēja Višķu 
pagasta jauniešu centra jaunieši. 
Ar spilgtiem TikTok trendiem 
piepildītu deju Višķu jauniešu 
centra brīvprātīgās meitenes 
atklāja pasākumu. Pasākuma laikā 
jauniešu komandas prezentēja 
savus paveiktos mājasdarbus, 5 
TikTok video, un paveica dažādas 
aktivitātes, kurās varēja izpaust 
savas zīmēšanas un atjautības 

prasmes un arī interaktīvā veidā, 
Kahoot platformā, pārbaudīt savu 
erudīciju par TikToku. Tādā veidā 
jaunieši uzzināja dažādus faktus 
par TikToku, piemēram, kādā valstī 
tika dibināts TikToks, cik lietotāju 
ir reģistrēti TikTokā, un vēl citus 
interesantus faktus.

Kā arī jauniešiem bija iespēja 
jautri pavadīt savu laiku lieliskā 
kompānijā, iepazīstoties ar citiem 
Augšdaugavas novada jauniešiem. 
Pasākumā piedalījās jaunieši 
no Višķu, Dubnas, Maļinovas, 
Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, 
Kalupes, Vaboles, Līksnas, 

Demenes un Laucesas pagastiem - 
kopumā vairāk nekā 70 dalībnieki.

Pasākuma beigās,  pēc 
mājasdarbu prezentēšanas un 
aktivitāšu paveikšanas, sekoja 
pasākuma dalībnieku apbalvošana. 
Jauniešu komandas saņēma 
nelielas piemiņu dāvanas par 
dalību pasākumā, un par to cītīgi 
filmētajiem video. Tā kā jaunieši 
safilmēja daudz dažādu un 
interesantu video, notika balsošana 
par video, kuri bija vislabākie. 
Pēc skatītāju balsojuma uzvarēja 
komanda “Ratatui” no Vaboles 
jauniešu centra.

Višķu pagasta jauniešu centrs 
izsaka lielu pateicību Višķu 
pagasta pārvaldei, Višķu pagasta 

sabiedriskajam centram, Latgales 
Industriālajam tehnikumam,  
Špoģu vidusskolai un personīgi 
J. Briškam, pasākuma vadītājiem 
Kristīnei, Jurim, Evelīnai un 
Kristai par spilgto priekšnesumu, 
Vadimam un Edijam par 
pasākuma apskaņošanu, visiem 
brīvprātīgajiem, kas iesaistījās 
sadraudzības vakara organizēšanā, 
un jauniešu komandām, kuras 
piedalījās pasākumā un pavadīja 
laiku kopā ar mums!

Informāciju sagatavoja: 
Višķu pagasta jauniešu centra 

brīvprātīgā
Kristīne Grigorjeva

Foto: Višķu pagasta jauniešu 
centra brīvprātīgās

 Evelīna Kalēja
 un Maija - Kristiāna Biteniece

SADRAUDZĪBAS 
VAKARS 

“KAS? KUR? KAD?”

7. oktobrī Demenes kultūras 
namā norisinājās sadraudzības 
vakars Augšdaugavas novada 
jauniešiem “Kas? Kur? Kad?”, kuru 
organizēja Demenes un Laucesas 
jauniešu centra jaunieši. Uz šo 
pasākumu sabrauca vairāk nekā 
80 jaunieši no Kalupes, Vaboles, 
Nīcgales, Līksnas, Višķu, Ambeļu, 
Maļinovas, Dubnas, Skrudalienas, 
Salienas, Tabores, Laucesas un 

izmantot loģiku un uzmanību, 
kā arī savas filmu un mūzikas 
zināšanas. 

1. vietu izcīnīja komanda 
“Tabore” (24 punkti), 2. vieta 
komandai “Bebri” (23 punkti) un 
3. vietu ieguva divas komandas 
ar vienādu punktu skaitu (21 
punkts) “Vienotība” un “Saliena”. 
Apbalvošanas laikā visas jauniešu 
komandas saņēma piemiņas 
dāvanas un diplomus par dalību 
pasākumā.

Demenes un Laucesas pagasta 
jauniešu centrs izsaka pateicību 
Augšdaugavas novada domei, 

Demenes pagasta pārvaldei, 
pasākuma vadītājiem un visiem 
brīvprātīgajiem, kas iesaistījās 
sadraudzības vakara organizēšanā, 
Natālijai un Valerijai par 
priekšnesumu, Aleksejam par 
pasākuma atskaņošanu, jaunatnes 
lietu speciālistiem Zanei, Līgai, 
Vladam un Inārai, jauniešu 
komandām, kuras piedalījās 
pasākumā un pavadīja laiku kopā ar 
mums!

Informāciju sagatavoja 
jaunatnes lietu speciāliste 

Jolanta Morozova

Demenes pagastiem. Prieks, ka 
arī šogad Demenē pulcējās tikpat 
daudz jauniešu, cik iepriekšējos 
gados! 

Šajā vakarā jauniešus gaidīja 
aizraujoša intelektuāla spēle, kura 
sastāvēja no 3 daļām, kopumā no 
27 jautājumiem, kurās vajadzēja 

KALKŪNES
 JAUNIEŠU CENTRĀ

 TIEK REALIZĒTS 
EIROPAS 

SOLIDARITĀTES 
KORPUSA PROJEKTS 

“KOPĀ”
No 2022. gada jūnija 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, sniedzot 
jauniešiem līdzvērtīgas iespējas 
attīstīt sevi un pilnveidot savas 
prasmes. Projekta galvenā ideja 
balstās uz sadarbības veicināšanu 
starp Medumu, Sventes un 
Kalkūnes pagastu jauniešiem. 
Pateicoties projekta aktivitātēm, 
jauniešiem no trim pagastiem ir 

iespēja iepazīties vienam ar otru, 
sadarboties, piedaloties projekta 
aktivitātēs, kopā mācīties un apgūt 
jaunas prasmes, kas kopsummā 
palīdz izveidot labu un stipru 
sadarbību jauniešu starpā.

Projektā tiek aicināti piedalīties 
jaunieši vecumā no 13 līdz 25 
gadiem, kas dzīvo Augšdaugavas 
novada Sventes, Medumu un 
Kalkūnes pagastā. Projekta ilgums 
ir 8 mēneši - no 2022. gada jūnija 

līdz 2023. gada februārim.
Projekta laikā Kalkūnes, 

Medumu un Sventes pagastu 
jauniešiem jau tika sniegta iespēja 
piedalīties sekojošās aktivitātes: 
četru dienu neformālās saliedēšanās 
apmācības “Kopā garšīgāk”, 
pārgājienu ciklā “Zaļā ekspedīcija”, 
ko veidoja trīs pārgājieni Sventes, 
Kalkūnes un Medumu pagastā, 
piedalīties trīs interesantās un 
izzinošās kvesta spēlēs “Ar 

saknēm...”, kas palīdzēja jauniešiem 
labāk iepazīt katru pagastu. 

Vēl jauniešiem ir iespēja 
projekta laikā piedalīties tādās 
aktivitātēs, kā tikšanās ar Eiropas 
brīvprātīgajiem aktivitātē “Es 
un Eiropa”, kas ļaus iepazīt 
brīvprātīgos no dažādām Eiropas 
valstīm, kā arī tuvāk iepazīt Eiropas 
brīvprātīgo darbu. Tiks organizētas 
fotografēšanas nodarbības 
“Fokuss”, kas ļaus jauniešiem 
apgūt jaunas zināšanas un prasmes, 
darbojoties ar fotogrāfiju, kā arī 
norisināsies neformālās tikšanās 
ar internātpamatskolas jauniešiem 
“Mūsu kopīgie Ziemassvētki” 
un projekta izvērtēšanas gala 
apmācības “Pārdomu spārnos”.

Projekta laikā ikvienam projekta 
dalībniekam ir iespēja neformālā 
veidā pilnveidot savas kompetences 
un gūt jaunas zināšanas, apgūt 
jaunas prasmes un pilnveidot jau 
esošās, iepazīties ar citu pagastu 
jauniešiem un gūt jaunus draugus, 

lietderīgi un interesanti pavadīt 
savu brīvo laiku. Lai piedalītos 
projektā, aicinām Sventes, Medumu 
un Kalkūnes pagasta jauniešus 
reģistrēties un aizpildīt pieteikuma 
anketu: ieej.lv/KOPA_KJC.

Sīkāka informācija par projektu 
“KOPĀ” ir pieejama pie Kalkūnes 
jauniešu centra Jaunatnes lietu 
speciālistiem pa e-pastu: natalija.
polovaja@augsdaugavasnovads.lv 
vai tālruni +371 27122115. Jaunieti, 
nepalaid garām iespēju, piedalies!

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.

Sagatavoja: Kalkūnes jaunatnes 
lietu speciāliste

 Natālija Polovaja

KĀ SAMAZINĀT 
APKURES

 RĒĶINUS?
Iestājoties apkures sezonai, 

aktualizējas jautājumi par 
siltumenerģijas maksu jeb naudas 
apjomu, kuru ir jāsamaksā dzīvokļa 
īpašniekam par patērēto siltumu 
uz katru kvadrātmetru. Pirms 
vairākiem gadu desmitiem celtos 
mājokļos ar sliktu tehnisko stāvokli 
to iedzīvotāji zaudē naudu kopā 

ar siltumu – tā burtiski ”izkūp 
gaisā” caur ēkas sienām, pagrabiem, 
ieejas durvīm un bēniņiem.

Siltuma gala cenu ietekmē gan 
konkrētās mājas energoefektivitāte, 
gan tas, kā siltums tiek saražots, 
un ar kādām izejvielām. Kādas 
noteiktas vienas gala cenas 
visām pašvaldībām un mājām 
nepastāv, piemēram, siltums var 
būt lētāks gadījumos, kad tiek 
izmantots vietējais kurināmais. 

Tāpat tarifs ir atkarīgs no 
izvēlētiem siltumapgādes sistēmas 
tehnoloģiskiem risinājumiem, 
siltumapgādes sistēmas 
kompaktuma, tehniskā stāvokļa, 
kā arī katras apdzīvotās vietas 
ģeogrāfiskās u.c. īpatnības (reljefs, 
apbūves blīvums, siltumapgādes 
lietotāju daudzums utt.).

Ja aplūkojam ēkas ar centralizēto 
apkures sistēmu, Augšdaugavas 
novadā gala maksa par 1m2 dažādās 

vietās mēdz atšķirties diezgan 
būtiski. Šo faktoru ietekmē patērētā 
siltuma daudzums.

Kāds varētu būt risinājums?
Jādomā par ēku nosiltināšanas jeb 

energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumiem.

Kā atšķiras maksājumi 
nosiltinātajās mājās?

Tie ir daudz zemāki.
Ja aplūkojam Lociku ciemu, 

viszemākais siltuma maksājums 

(dati par 2022. gada aprīli) ir 
dzīvojamajā mājā Vienības ielā 
8, kur maksa par 1m2 sastādīja 
0,49 eiro par m2 ar kopējo mājas 
siltumenerģijas patēriņu 25 MWh. 
Šī ēka tika nosiltināta 2012. gadā. 
Taču tajā pašā ciemā blakus esošā 
mājā Vienības ielā 6 (dati par 
analogo mēnesi) maksa sastādīja 
0,92 eiro par 1m2, ar kopējo 
mājas siltuma patēriņu 46 MWh. 
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Arī pārejās apkārt esošajās 
nenosiltinātajās daudzdzīvokļu 
mājās tarifi ir līdzīgi augsti. 
Nosiltinātajā ēkā maksa ir 
praktiski divas reizes zemāka nekā 
nenosiltinātajā daudzdzīvokļu 
mājā. Krietni mazāks ir arī kopējais 
ēkas patērētais apjoms. 

Naujenē Vecpils ielā 3 
nosiltinātajā daudzdzīvokļu ēkā 
siltumenerģijas maksa 2022. gada 
aprīlī sastādīja 0,46 eiro /m2, kas ir 
praktiski divreiz mazāks tarifs nekā 
blakus esošajā daudzdzīvokļu ēkā 
Vecpils ielā 6, kur tas sastāda jau 
0,95 eiro /m2. Daudzdzīvokļu ēkās 
patēriņš sastāda 9,8 un 19,8 MWh. 
Nosiltinātajā ēkā tas ir divas reizes 
zemāks.  

Kalkūnes ielā 14 un 16, 
kur savulaik veica novecojušās 
apkures sistēmas demontāžu, 
situācija arī būtiski atšķiras no 
citām daudzdzīvokļu ēkām šajā 
ciemā. Kalkūnes ielā 14 maksa par 
1m2 aprīlī sastādīja 0,30 eiro, un 
mājā nr.16 - 0,43 eiro/m2. Abās 
ēkās remontdarbu ietvaros tika 
nomainīta ne tikai apkures sistēma, 
bet arī uzstādīta individuāla 
siltuma uzskaite katram klientam 
(dzīvoklī), izvietojot siltuma 
uzskaites ierīci, kura caur speciālo 
uztvērēju uzskaita individuālo 
siltuma patēriņu. Dzīvokļos ir 
iespēja kontrolēt un mainīt patērētā 
siltuma daudzumu, kas būtiski 

samazina rēķinus. Savukārt citviet 
maksa mēdz būt pat četras reizes 
lielāka. Augstākā maksa Kalkūnos 
ir daudzdzīvokļu mājai Kalkūnes 
ielā 9, kas sastāda 1,34 eiro/ m2.

Kādu palīdzību sniedz 
pašvaldība?

Laika posmā no 2013. – 
2020. gadam Daugavpils novada 
pašvaldība līdzfinansējusi 30 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
projektus, bet Augšdaugavas 
novada ietvaros jau tika atbalstīti 
divi energoefektivitātes projekti. 
Lielākoties tie bija jumta seguma 

nomaiņas darbi ar bēniņu 
siltināšanu, dažādi apkures sistēmas 
renovācijas darbi, gala sienu 
siltināšana. Atkarībā no veicamo 
darbu apjoma un specifikas, 
pašvaldība iedzīvotājiem sniedz 
līdzfinansējumu ap 50% apmērā 
no veicamā darbu apjoma, taču 
dažādos objektos tas sasniedz arī 
daudz lielākus procentus.

Pašvaldība piešķir 
līdzfinansējumu:

- 100 % apmērā – dzīvojamās 
mājas energoaudita pārskata 
sagatavošanai un termogrāfijas 

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

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

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

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

- mājas ārējo sienu siltināšanai:
- visu ārējo sienu siltināšanai 

- 75% apmērā no faktiskajām 
izmaksām, bet ne vairāk kā 
20000 euro;

- tikai gala sienu 
siltināšanai- 50% apmērā no 
faktiskajām izmaksām.

Vairāk informācijas par 
līdzfinansējuma procesu meklējiet 
pašvaldības mājaslapā: www.
a u g s d a u g a v a s n o v a d s . l v /
pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-
m a j o k l i / d a u d z d z i v o k l u -

dzivojamo-maju-energoefektivitate. 
Kontakti uzziņām: Viktorija 

Kesareva, speciāliste mājokļu 
jautājumos, viktorija.kesareva@
augsdaugavasnovads.lv, tālrunis - 
65422281.

Atbalsts no valsts
 un ES fondiem

Kopš 2016. gada rudens 
mājokļa renovācijai ir 
pieejama īpaša valsts atbalsta 
programma daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes uzlabošanai, 
kuru realizē Attīstības finanšu 
institūcija ALTUM.

Šis atbalsts izpaužas vairākos 
veidos:

- bezmaksas konsultācijas par 
renovācijas projekta izstrādi;

- dāvinājums jeb grants līdz 
50% apmērā no projekta 
attiecināmajām izmaksām no 
Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda līdzekļiem;

- ALTUM garantija līdz 80% 
no aizdevuma, lai nodrošinātu 
aizdevumu kredītiestādē;

- ALTUM aizdevums, 
ja komercbanka atsaka 
finansējumu.

Vairāk uzziniet: www.altum.lv/
lv/jaunumi/daudzdzivoklu-majas-
siltinasana-isais-ricibas-plans.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

LAI SAMAZINĀTU 
RĒĶINUS 

PAR ATKRITUMIEM – 
TIE IR JĀŠĶIRO!

Atkritumu šķirošana ir 
neatņemama zaļa un mūsdienīga 
dzīvesveida sastāvdaļa. Un tā nav 
sarežģīta – to spēj darīt ikviens arī 
bez īpašām priekšzināšanām.

Kādēļ man jāšķiro atkritumi?
Katru dienu pasaulē un arī 

Latvijā tiek saražots liels daudzums 
preču un to iepakojuma, kas nonāk 
veikalu plauktos, bet vēlāk arī mūsu 
mājās. Šo preču ražošanai tiek tērēti 
resursi – ūdens, koks, metāls, nafta, 
gāze, u.c. Resursu apjoms uz zemes 
arvien sarūk, bet to patēriņš ar 
katru gadu tikai pieaug. 

Ir vairāki iemesli, kādēļ 
atkritumi būtu jāšķiro. Pirmkārt, ir 
jāuzņemas atbildība par apkārtējo 
vidi, kurā dzīvojam. Lielāko 
daļu no atkritumiem, kurus mēs 
radām, iespējams pārstrādāt. 
Šķirotie atkritumi tiek nogādāti uz 
atkritumu pārstrādes uzņēmumiem, 
un pārstrādes rezultātā tiek iegūti 
izejmateriāli jaunu, noderīgu lietu 
un materiālu ražošanai, ietaupot 
vērtīgos dabas resursus, ko citādi 
būtu jāražo no nulles. Otrkārt, 
šķirojot, mēs atkritumus atgriežam 
atkārtotā apritē, samazinās poligonā 
apglabāto atkritumu apjoms, līdz ar 
to apkārtējā vide kļūst sakoptāka. 

Atceries, ka pārstrāde ļaus 
ietaupīt enerģiju un dabas 
resursus, kā arī samazināt 
atkritumu izvešanas rēķinus, 

jo šķirotos atkritumus, pie 
nosacījuma, ka tie tiek savākti 
pareizi, bez piemaisījumiem un 
cita veida atkritumiem, izved 
bez maksas. 

Ņemams vērā, ka Latvija 
kopā ar citām Eiropas valstīm 
līdz 2035. gadam ir uzstādījusi 
mērķi un uzņēmusies sasitības – 
nodrošināt, ka poligonos apglabāto 
sadzīves atkritumu īpatsvars tiek 
samazināts līdz 10% no kopējā 
radīto sadzīves atkritumu daudzuma 
(pašlaik tie ir aptuveni 60%). Lai 
sasniegtu šo izaicinošo mērķi, gan 
valsts un pašvaldību institūciju, 
gan atkritumu apsaimniekotāju, 
gan ikkatra iedzīvotāja pienākums 
ir veikt rīcības, kas vērstas uz 
iepriekšminētā mērķa sasniegšanu.

Palīdzi samazināt poligonos 
apglabāto atkritumu apjomus – 
šķiro un ietaupi!

Kā šķirot pareizi?
Lai atkritumi nonāktu otrreizējā 

pārstrādē un jaunu izejvielu 
ražošanā, atkritumi jāšķiro pa 
veidiem – stikla tara, PET un 
plastmasas iepakojums, metāla 
iepakojums, papīrs un kartons 
jāmet atsevišķajos konteineros. 
Svarīgs nosacījums šķirojot un 
metot atkritumus šķiroto atkritumu 
konteineros – katram atkritumu 
veidam ir jābūt tīram, bez pārtikas 
vai citiem atlikumiem, un tas 
nedrīkst būt sajaukts ar cita veida 
atkritumiem. 

Ja stiklu iespējams pārstrādāt 
neierobežotu skaitu reižu, tad 
plastmasas iepakojumu, kurā 

uzglabātas bīstamas ķīmiskas vielas 
(krāsas, līmes, sķīdinātāji, u.c.) 
otrreizējai parstrādei neder. Papīru 
ar kartonu, savukārt, iespējams 
pārstrādāt tikai līdz septiņām 
reizēm, jo katru reizi to darot, 
pasliktinās materiāla izturība. 

Ja atkritumu šķirošana vēl nav 
kļuvusi par ikdienas paradumu, 
vieglāk būs sākt ar viena atkritumu 
veida šķirošanu, piemēram, stikla, 
kas ir vienkāršākais šķirošanā. Kad 
būs izveidojies pieradums šķirot 
stiklu, tam noteikti pievienosies arī 
pārējie atkritumu veidi.

Šobrīd arvien aktuālāka  kļūst 
bioloģiski noārdāmo atkritumu, 
kas veido vairāk nekā 40 procentus 
no kopējās sadzīves atkritumu 
masas,  šķirošana. Bioloģiskie 
atkritumi ir bioloģiski noārdāmi 
dārzu vai parku atkritumi, 
mājsaimniecību, ēdināšanas iestāžu 

un mazumtirdzniecības telpu 
pārtikas un virtuves atkritumi 
un citi tiem pielīdzināmi pārtikas 
ražošanas atkritumi. Piemēram, 
virtuves pārtikas atkritumi, dārzeņu 
un augļu atkritumi, tējas, kafijas 
biezumi, veci augi, puķes, nopļauta 
zāle, koka lapas, zariņi.

Atbilstoši normatīvajam 
regulējuma  no 2024. gada 
bioloģiski noārdāmie atkritumu 
šķirošana būs obligāta. 
To, ka bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanas – šķirošanas 
ieviešana norit gausi, atzīst 
arī atkritumu apsaimniekotāji. 
Viens no iemesliem, kāpēc 
cilvēki pārtikas atliekas nešķiro 
– tam gluži vienkārši nav 
piemērotu konteineru. Atkritumu 
apsaimniekotājam sadarbībā ar 
pašvaldību būs jārod risinājums, 
lai panāktu bioloģisko atkritumu 

dalītu vākšanu. 
Lai veicinātu bioloģisko 

atkritumu pārstrādi, SIA 
“Atkritumu apsaimniekošanas 
Dienvidlatgales starppašvaldību 
organizācija”  ir uzsākusi 
projekta “Bioloģiski noārdāmo 
atkritumu pārstrādes iekārtu 
izveide poligonā “Cinīši”” 
īstenošanu. Šī projekta ietvaros 
tiks veikta bioloģiski noārdāmo 
atkritumu anaerobās fermentācijas 
pārstrādes iekārtas izveide sadzīves 
atkritumu apglabāšanas poligonā 
“Cinīši”, kas nodrošinās bioloģiski 
noārdāmo atkritumu pārstrādi 
gala produkta izmantošanai 
lauksaimniecībā, labiekārtošanas 
darbos, inženiertehniskām 
vajadzībām un ainavu veidošanā, 
kā arī biogāzes ieguvi un enerģijas 
ražošanu no pārstrādes procesā 
iegūtās biogāzes.
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Kāpēc šķirot, ja visus 
atkritumus tāpat sajauc kopā 

un tie nonāk vienā vietā?
Bieži šķirotos atkritumus 

savāc tas pats spectransports, kas 
nešķirotus sadzīves atkritumus, 
liekot domāt, ka visi atkritumi 
neatkarīgi no tā, vai tie ir šķiroti vai 
nešķiroti  tiek sajaukti kopā un tie 
nonāk atkritumu poligonā. Patiesībā 
sašķirotie atkritumi tiek savākti 
atsevišķā reisā. Visi atkritumi tiešām 
nonāk atkritumu poligonā, un arī 
dalīti savāktie atkritumi atkārtoti 
tiek pāršķiroti, lai pārliecinātos, 
ka tālākai apsaimniekošanai tiks 
nodoti pārstrādei derīgi atkritumi. 
Tomēr vērts atcerēties, jo rūpīgāk 
ikkatrs ņems vērā šķirošanai 
noteiktās prasības, jo mazāk 
resursu turpmāk tiks ieguldīti, lai 

sagatavotu atkritumus pārstrādei, 
jo lielāks atkritumu daudzums tiks 
pārstrādāts.  

Kur var nodot
 šķirotos atkritumus?

Lai iedzīvotājiem  nodrošinātu 
ērti pieejamu informāciju par 
atkritumu dalītās vākšanas iespējām 
visā Latvijas teritorijā, Valsts 
vides dienests sadarbībā ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju un Valsts reģionālās 
attīstības aģentūru ir izveidojuši 
vienotu tīmekļvietni skiroviegli.lv. 

“Šķiro viegli” ļauj iedzīvotājiem 
ērti atrast sev tuvākās atkritumu 
dalītas vākšanas vietas (šķiroto 
atkritumu savākšanas punktus, 
depozīta sistēmas savākšanas 
vietas, šķiroto atkritumu savākšanas 
laukumus), saņemt nepieciešamo 

informāciju par atkritumu veidiem, 
kas attiecīgajā vietā tiek pieņemti. 
Izmanto šo iespēju!

Šķiroto atkritumu savākšanas 
punktos (konteineros) var izmest 
metālu, papīru, plastmasu, 
stiklu. Visos depozīta punktos 
var nodot derīgu depozīta 
iepakojumu neatkarīgu no tā, 
kurā vietā tas ir iegādāts. Derīgs 
depozīta iepakojums ir iztukšots, 
nesaplacināts un nesasists, 
tam ir etiķete ar skaidri 
nolasāmu depozīta 
zīmi un svītrkodu.

SIA “Atkritumu 
apsaimniekošanas Dienvidlatgales 
starppašvaldību organizācija” 
nodrošina divu šķiroto atkritumu 
savākšanas laukumu darbību: 
Liģinišķu ielas rajonā, Daugavpilī; 

Sadzīves atkritumu poligonā 
“Cinīši”, Demenes pagastā, 
Augšdaugavas novadā. Laukumos 
fi ziskas personas var nodot 
tikai mājsaimniecībās radītos 
šķirotos atkritumus: apgaismes 
iekārtas un spuldzes, baterijas 
un akumulatorus, elektriskās un 
elektroniskās iekārtas, eļļas fi ltrus, 
izlietotas motoreļļas, pārnesumu un 
citas eļļas, koku, koka iepakojumu, 
lielgabarīta atkritumus, metālu, 
nolietotās riepas, papīru, plastmasu, 
stiklu, tekstilu. Papildus norādāms, 
ka šķiroto atkritumu savākšanas 
laukumos nolietotās automobīļu 
riepas drīkst nodot gada laikā vienu 
komplektu (četras riepas) no vienas 
automašīnas, uzrādot automobiļa 
tehnisko pasi. 

Poligona “Cinīši” darba laiks: 

katru dienu no  09:00 līdz 21:00
Laukuma Liģinišķu ielas rajonā, 

Daugavpilī darba laiks: katru dienu 
no  09:00 līdz 19:00

Noderīgi!
Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas kārtība 
Augšdaugavas novada 
pašvaldības teritorijā, 
teritorijas dalījums sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
zonās un prasības atkritumu 
savākšanai, kā arī atkritumu 
apsaimniekošanas maksas 
noteikšanas kārtība un atbildība 
noteikta Augšdaugavas novada 
saistošajos noteikumos Nr. 31, 
likumi.lv/ta/id/330648.  

Teksts: Dainis Bitiņš,
 Guna Novika 
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NOVADĀ 
PIEEJAMI 10 

TAROMĀTI 
UN 13 MANUĀLIE 

DEPOZĪTA PUNKTI

Valsts vides dienests atgādina, 
ka kopš 2022. gada februāra 
Latvijā darbojas depozīta sistēma. 
Augšdaugavas novadā pieejami 10 
taromāti un 13 manuālie depozīta 
punkti.

Depozīta sistēma ir praktisks 
solis ceļā uz tīrāku Latviju gan 
mums, gan nākamajām paaudzēm, 
un tā palīdzēs virzīt dzērienu 
ražotāju, tirgotāju un sabiedrības 
rīcību klimatam draudzīgā 
virzienā, vienlaikus sniedzot 
iespēju pilnvērtīgi apsaimniekot 
dabā visbiežāk sastopamos 
dzērienu iepakojumus. Ieviešot 
ilgtspējīgu, mūsdienīgu un ērtu 
dzērienu iepakojumu šķirošanas 
un pārstrādes sistēmu, mums ir 
iespēja nostiprināt videi draudzīgus 
paradumus sabiedrības ikdienā 
un padarīt mūsu valsti sakoptāku 
un tīrāku! Depozīta sistēmu 
Latvijā pārvalda SIA “Depozīta 
Iepakojuma Operators” (DIO), 
kurā apvienojušies gan vietējie, gan 

Baltijas mēroga vadošie dzērienu 
ražotāji un mazumtirgotāji.

Depozīta maksa noteikta 10 
centu apmērā par iepakojuma 
vienību. To iespējams saņemt, 
ja uz nododamā iepakojuma 
nolasāma speciālā atpazīstamības 
zīme, svītrkods vai kvadrātkods un 
iepakojums būs iztukšots.

Saņemot izlietoto dzērienu 
depozīta iepakojumu, iedzīvotājam 
atmaksās depozīta maksu 
bezskaidras naudas norēķinu veidā 
vai izsniegs čeku par atbilstošu 
summu. Vietās, kur depozīta 
iepakojumu pieņems manuāli, 
depozīta maksu varēs iegūt skaidrā 
naudā.

Depozīta sistēmā 

iespējams nodot stikla, plastmasas 
(PET) un metāla (skārdenes) 
dzēriena iepakojuma:

• stikla pudeles ar tilpumu no 0,1 
līdz 3 litriem (neieskaitot); 

• stikla pudeles citiem 
fermentētiem produktiem ar 
alkohola saturu līdz 6 % no 0,1 
līdz 0,75 litriem (neieskaitot);

• plastmasas (PET materiālu 
grupa) pudeles ar tilpumu no 
0,1 līdz 3 litriem (neieskaitot);

• plastmasas pudeles alum 
un citiem fermentētiem 
produktiem ar alkohola saturu 
līdz 6 % no 0,1 līdz 0,5 vai 1 
litram un skārdenes ar tilpumu 
no 0,2 līdz 1 litram.

VUGD ATGĀDINA:
 LAI PAVASARĪ 

NEDEGTU KŪLA, 
RUDENĪ 

JĀSAKOPJ
 SAVS ĪPAŠUMS!

Lai pasargātu sevi, 
līdzcilvēkus un īpašumus, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) aicina 
iedzīvotājus un pašvaldības šogad 
vēl reizi nopļaut zāli un sakopt 
sev piederošās teritorijas, lai 
pavasarī nebūtu kūlas, kura varētu 
degt! Katru pavasari ugunsdzēsēji 
glābēji ik dienas steidzas dzēst 
kūlas ugunsgrēkus, kuros ne tikai 
nodeg vairāki tūkstoši hektāru 
Latvijas teritorijas, bet arī cieš un 
pat iet bojā cilvēki. 

VUGD apkopotā statistika 
liecina, ka, salīdzinot ar 2021. 
gadu, kūlas ugunsgrēku skaits 
Latvijā šogad palielinājās – 
reģistrēti 1532 kūlas ugunsgrēki 
(2021.gadā - 1196), no kuriem 
1454 gadījumos dega tikai 
sausā zāle. Kūlas ugunsgrēkos 
iznīcinātas 47 ēkas/būves. 
Kopumā izdeguši vairāk nekā 
1060 hektāri zemes (pērn par 53 
hektāriem mazāk). Šogad kūlas 
ugunsgrēkos gāja bojā divi cilvēki, 
bet vēl divi cieta. 

Visvairāk kūlas ugunsgrēku – 
392 reģistrēti Latgales reģionā, 
otrā vietā ar 354 ugunsgrēkiem 
ierindojas Zemgale. Vienīgais 
reģions, kurā kūlas ugunsgrēku 
skaits samazinājās, ir Vidzeme. 
Starp novadiem visvairāk kūlas 
ugunsgrēki dzēsti Augšdaugavas 
novadā, savukārt Varakļānu 
novadā pērn nav reģistrēts 
neviens kūlas ugunsgrēks. No 
valstpilsētām kūlas ugunsgrēku 
skaits palielinājās Daugavpilī, 
Jelgavā, Ogrē, Rēzeknē, Rīgā 
un Ventspilī, bet samazinājās 
Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā. 
Valmierā pēdējos divos 
gados reģistrēts vienāds kūlas 
ugunsgrēku skaits. 

Latgalē šogad kūlas 
ugunsgrēku skaits pieaudzis 
piecos novados, salīdzinot ar 
2021.gada datiem. Pieaugums 
novērots Augšdaugavas, 
Rēzeknes, Krāslavas, Līvānu un 
Preiļu novadā, savukārt kūlas 

ugunsgrēku skaits samazinājies 
Balvu un Ludzas novadā. Savukārt 
izdegušās platības ziņā pieaugums 
šogad novērots Augšdaugavas, 
Krāslavas, Preiļu un Rēzeknes 
novadā, kā arī Rēzeknes pilsētā, 
bet samazinājums Balvu, Līvānu 
un Ludzas novadā, kā arī 
Daugavpilī. 

VUGD novērojumi liecina, 
ka kūlas ugunsgrēki ir jau cīņa 
ar sekām, jo, ja rudenī lauki, 
piemājas teritorijas un ceļa malas 
ir sakoptas un zāle nopļauta, 
tad pavasarī neveidojas kūla, 
kurai degt! Tādēļ arī šajā rudenī 
VUGD aicina sakopt vidi savai 
un apkārtējo drošībai. Taču 
arī sakopšanas laikā ir jāievēro 
drošības noteikumi, jo zāles, 
koku lapu un zaru dedzināšana 
var izraisīt ugunsgrēku. Nereti 
neuzmanība, nepareiza ugunskura 
vietas izvēle, laikapstākļu 
neizvērtēšana un ugunskura 
atstāšana bez uzraudzības 
izraisa plašākus ugunsgrēkus, 
kuru rezultātā nodeg ēkas un 
transportlīdzekļi.

Pirms ugunskura kurināšanas 
ir jāpārliecinās vai konkrētās 
pašvaldības saistošie noteikumi 
atļauj kurināt ugunskurus – 
ja tas ir aizliegts, tad par to 
var tikt piemērots sods. Īpaša 
piesardzība jāievēro vējainā laikā, 
jo vējš dzirksteles var aiznest 
lielā attālumā. Tām nokļūstot 
degtspējīgos materiālos, var 
notikt aizdegšanās. Ja ugunskuru 
tomēr nepieciešams dedzināt, tad 
attālums līdz ēkām, kokiem un 
transportlīdzekļiem ir jāizvēlas 
vairākas reizes lielāks nekā 
bezvēja un lēna vēja gadījumā.

Ministru kabineta 2016. gada 
19. aprīļa noteikumi Nr.238 
„Ugunsdrošības noteikumi” 
nosaka, ka ikvienas personas 
pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka 
izcelšanos vai darbības, kas var 
izraisīt ugunsgrēku. Noteikumu 
28. punkts paredz, ka atbildīgajai 
personai ir jāveic pasākumi, lai 
teritorijā nenotiktu kūlas vai zāles 
degšana. 

VUGD aicina – sakopsim 
savus īpašumus, ievērojot 
drošības nosacījumus!

Avots: VUGD  
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  ■ IZSOLES  APKURES TARIFI ■

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem!

Mūžībā aizgājuši  no 23.09.2022.

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

-  2022. gada 8. novembrī 
plkst. 09:00 zemes vienību 
(starpgabalu) ar kadastra 
apzīmējumu 4476 002 0203 
0.4067 ha platībā, kura ietilpst 
nekustamā īpašumā ar kadastra 
numuru 4476 002 0203, un 
atrodas Nīcgales pagastā, 
Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 
1030 eiro.

-  2022. gada 8. novembrī 
plkst. 09:30 nekustamo īpašumu 
“Laumiņas” ar kadastra numuru 
4476 002 0157, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4476 002 0157 1.11 
ha platībā, un atrodas Nīcgales 
pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 
2330 eiro.

- 2022. gada 8. novembrī 
plkst. 10:00 nekustamo īpašumu 
ar kadastra numuru 4462 007 
0210, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
4462 007 0187 9100 m2 platībā, 
un atrodas Kalupes pagastā, 
Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 
2030 eiro.

- 2022. gada 8. novembrī 
plkst. 10:30 dzīvokļa īpašumu 
Nr.2, “Dzelzceļa māja 192.
km”, Bundišķi, Sventes pagastā, 
Augšdaugavas novadā, ar 
kadastra numuru 4488 900 
0221 un dzīvokļa īpašumā 
ietilpstošā kopīpašuma 
438/1206 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
ar kadastra apzīmējumu 4488 
005 0717 001, būves ar kadastra 
apzīmējumu 4488 005 0717 
002 un no zemes ar kadastra 
apzīmējumu 4488 005 0717.

Objekta sākotnējā cena – 470 
eiro.

-  2022. gada 8. novembrī 
plkst. 11:00 nekustamo īpašumu 
“Tīrumi” ar kadastra numuru 
4492 005 0077, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4492 005 0077 0.37 
ha platībā, un atrodas Tabores 
pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 800 
eiro.

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

Samaksa par objektiem 
veicama saskaņā ar izsoles 
noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties un saņemt 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
centrālās administrācijā, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. 
kabinetā vai elektroniski 
pašvaldības tīmekļvietnē: 
www.augsdaugavasnovads. lv/
pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-
ma jok l i/ i z so les/nekus tama-
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 
4.novembrim, 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 
LV 3 7 T R E L 9 8 0 7 2 8 0 4 4 0 2 0 0 , 
Valsts kases kods: TRELLV22.  

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

Demenes pagasts
Aleksandrs Sokolovs (06.12.1952. - 22.10.2022.)

Irina Stepanova (03.08.1965. - 19.10.2022.)
Dubnas pagasts

Jakovs Grigorjevs (06.11.1947. - 16.10.2022.)
Ilūkste

Nadežda Kūliņa (15.05.1939. - 14.10.2022.)
Jānis Levāns (01.11.1944. - 17.10.2022.)
Olga Stunža (29.11.1929. - 05.10.2022.)

Anna Šaršūne (23.10.1934. - 17.10.2022.)
Kalkūnes pagasts 

Reinholds Balgalvis (14.09.1943. - 16.10.2022.)
Diāna Mališeva (27.07.1992. - 30.09.2022.)

Aleksandrs Peščerovs (13.11.1951. - 11.10.2022.)
Aldona Pupina (30.06.1932. - 01.10.2022.)

Jeļena Safronova (17.07.1996. - 18.10.2022.)
Vladislavs Stepanko (09.12.1941. - 28.09.2022.)

Kalupes pagasts
Marija Puziņa (09.02.1928. - 16.10.2022.)

Laucesas pagasts
Afanasija Meļņika (07.03.1952. - 16.10.2022.)

Maļinovas pagasts
Lidija Straume (12.10.1978. - 30.09.2022.) 

Medumu pagasts
Jadviga Jeļcova (26.01.1940. - 27.09.2022.)

Naujenes pagasts
Genādijs Karmadonovs (11.04.1960. - 11.10.2022.)

Ivans Kosjuks (11.01.1949. - 11.10.2022.)
Monika Osmane (17.05.1930. - 21.10.2022.)

Jevgēnijs Simanovičs (25.10.1981. - 29.09.2022.)
Viktors Stols (05.06.1969. - 27.09.2022.)

Pilskalnes pagasts
Valentīna Kuņicka (15.12.1933. - 27.09.2022.)
Anatolijs Ucāns (30.08.1942. - 30.09.2022.)

Skrudalienas pagasts
Alīna Duboreza (01.01.1939. - 10.10.2022.)

Zigmunds Petkevičs (13.07.1962. - 30.09.2022.) 
Sventes pagasts

Sergejs Vasiļjevs (28.09.1964. - 07.10.2022.) 
Tabores pagasts

Vitālijs Palijs (01.03.1951. - 23.09.2022.) 
Pēteris Pilinovičs (08.04.1937. - 15.10.2022.) 

Jānis Tukāns (29.01.1962. - 05.10.2022.) 
Vaboles pagasts 

Vilis Vingris (15.01.1948. - 13.10.2022.)
Višķu pagasts

Jānis Proms (17.12.1944. - 06.10.2022.) 

 APKURES TARIFU 
PIEAUGUMS

 IR NEIZBĒGAMS

Šogad visā valstī vērojams 
siltumenerģijas apgādes 
pakalpojuma tarifu pieaugums, 
kas saistīts ar energoresursu 
sadārdzinājumu. Tarifu pieaugums 
notiks arī Augšdaugavas novadā. 
Kā skaidro novada pašvaldības 
tehniskais direktors Valērijs Ļaksa, 
80% no apkures tarifa veido tieši 
energoresursu un elektroenerģijas 
izmaksas, kas ir ievērojami 
pieaugušas. Daudzviet novadā jaunie 
tarifi  spēkā jau no 1. oktobra, citviet 
mainīsies no novembra, decembra 
vai nākamā gada janvāra. Kopumā 
tarifu pieaugums nebūs tik liels kā 
pilsētās, kur apkurē tiek izmantota 
dabasgāze. 

Augšdaugavas novadā 
centralizētas siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu nodrošina četras 
organizācijas – SIA “Naujenes 
pakalpojumu serviss”, SIA 
“Ornaments”, privātuzņēmums SIA 
“ECO Heat Latvia” un pašvaldības 
aģentūra “Višķi”. 

SIA “Naujenes pakalpojumu 
serviss” līdz šim tarifs bija 56,16 eiro 
par MWh, bet pašlaik Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijā 
tiks iesniegts jaunais aprēķins, kas 
paredz tarifa pieaugumu par 30-40% 
par MWh. Aģentūra “Višķi” līdz 
gada beigām saglabās esošo tarifu 
59,06 eiro par MWh, jo pagaidām 
ir pieejams šķeldas uzkrājums, taču 
no jaunā gada tarifs visticamāk 
pieaugs. Ilūkstes pilsētā Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisija 
apstiprinājusi tarifu 89,91 eiro 
par MWh, bet Ilūkstes apkaimes 
pagastos tarifs būs atšķirīgs: Subates 
pilsētā 68,06 eiro par MWh (bez 
PVN), Šēderes ciemā 65,63 eiro par 
MWh (bez PVN), Sventes ciemā 
91,07 eiro par MWh (bez PVN), 
Dvietes ciemā 97,93 eiro par MWh 
(bez PVN), Pašulienes ciemā 80,13 
eiro par MWh (bez PVN).   

Lielākoties Augšdaugavas 
novadā apkurē tiek izmantota 
šķelda, atsevišķas iestādes pagastos 
tiek apkurinātas ar kokskaidu 
granulām un malku. V. Ļaksa atzīst, 

ka energoresursu cenas ir krietni 
pieaugušas, arī pieejamība kļuvusi 
ierobežota. 

Ar šķeldas iegādi pagaidām 
problēmu nav, ir noslēgti piegādes 
līgumi, cena ir ap 30 eiro par 
kubikmetru vai 45 eiro par 
megavatstundu. Vietējie ražotāji spēj 
piegādāt nepieciešamos apjomus, kā 
arī tiek izmantoti savi resursi šķeldas 
ieguvei.  

Sarežģītāk ir ar malkas 
iegādi. Ir veikti divi iepirkumi 
uz nepieciešamo apjomu, bet 
diemžēl neviens pretendents 
nav pieteicies. Pašvaldība radusi 
izeju, izmantojot pašu resursus, 
proti, ir saņemtas ciršanas atļaujas 
novadam piederošajos mežos, 
veikts iepirkums uz meža izstrādi, 
malkas piegāde jau uzsākta. Šobrīd 
malkas izmaksas ir 28-29 eiro par 
kubikmetru, kas ir izdevīga cena, jo 
tirgus vērtība jau vietumis sasniegusi 
100 eiro, atzīst V. Ļaksa. 

Veikts arī granulu iepirkums, 

taču no vietējā ražotāja saņemts 
piedāvājums ar neadekvāti augstiem 
izcenojumiem - 760 eiro par tonnu 
bez PVN, kas kopumā izmaksās pāri 
900 eiro par tonnu. Viszemāko cenu, 
460 eiro (bez PVN), piedāvājuši 
Kurzemes ražotāji, ar kuriem arī tiks 
noslēgts piegādes līgums. 

Komersanti, kuriem SPRK 
piešķirta atļauja pašiem noteikt 
tarifus (ja mainās kurināmā cena, 
iepirktās siltumenerģijas izmaksas 
vai pārdotās elektroenerģijas cena) 
var iesniegt SPRK izvērtēšanai tarifu 
projektu vairākkārtīgi. Līdz ar to 
gada laikā tarifi  vienam komersantam 
var mainīties vairākas reizes - gan 
pieaugt, gan samazināties. Vienlaikus 
piešķirtā atļauja nozīmē to, ka 
tiklīdz kurināmā cena vai iepirktā 
siltumenerģijas izmaksas ir zemākas 
par piemērotajā tarifā iekļautajām, 
komersantam ir pienākums noteikt 
zemāku tarifu. 

Teksts: Inese Minova
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SPORTS  ■■  SABIEDRĪBA

NORISINĀJĀS 
TRADICIONĀLAIS 

MOTOKROSS 
“SĒLIJAS KAUSS”

15. oktobrī Pilskalnes pagasta 
mototrasē “Celmi” notika 
motokrosa sacensības “Sēlijas 
kauss”, kurās startēja 120 
motosportisti no Latvijas un 
Lietuvas. Motokross notiek jau 18 
gadus, vienīgi pērn izpalika Covid 
pandēmijas dēļ.  

Sacensības norisinājās vairākās 
kategorijās. 

50 kubikcentimetri (bērni)
1.vieta Darians Smagars (Ilūkste);
2. vieta Damirs Haimins; 
3.vieta Rinalds Ančupāns. 

65 kubikcentimetri
1.vieta Artūrs Bluks;
2.vieta Ēvydas Bartusēvičius;
3.vieta Dominiks Sēlis.

85 kubikcentimetri
1.vieta Ugnius Vyšniauskas;
2. vieta Greg Laguta;
3.vieta Kristiāns Baltus.

Blakusvāģi
1.vieta Liutauras Variakojis & 
Martins Antons;
2. vieta Tomas Baltusis & Tadas 
Natka;
3. vieta Irmantas Seputis & 
Remigijus Namikis.

MX N (iesācēji)
1.vieta Oļegs Mihailovs;
2.vieta Raivis Ragainis;
3.vieta Edgaras Steponenas.

MX C
1.vieta Deividas Broga;
2. vieta Marius Pelanis;
3. vieta Simonas Gražulis.

MX2 C
1.vieta Jonas Dilys;
2.vieta Dominykas Ignas Dreseris;
3.vieta Daniels Smirnovs.

MX1 B 
1.vieta Arvils Strauss;
2.vieta Kristers Millers (Ilūkste);
3. vieta Māris Miligs.

MX2 B
1.vieta Gatis Bizūns;
2.vieta Gustas Kligys;
3.vieta Armantas Dudoras.

Open
1.vieta Grigorijs Laguta;
2.vieta Dominykas Sugintas;
3.vieta Valters Logins.

Kvadracikli
1.vieta Laurynas Mikalauskas;
2.vieta Karlis Lizanders;
3.vieta Atis Breds.

Paldies Ilūkstes biedrībai 
“Moto Ilūkste” un personiski 
Vitālijam Kurmim par kvalitatīvu 
trases sagatavošanu un sacensību 
organizēšanu, kā arī Augšdaugavas 
novada pašvaldībai par finansiālu 
atbalstu. 

Foto: Viktorija Smagare 

PANĀKUMI 
SVARBUMBU 

CELŠANĀ
1. oktobrī Daugavpilī 

norisinājās Latvijas atklātais 
čempionāts svarbumbu celšanā 
vingrinājumā “garais cikls”. 
Augšdaugavas novada apvienotā 
komanda ieguva pirmās vietas 
visās trīs vecuma grupās.

Labus rezultātus uzrādījušas 
sportistes Aleksandra Jegorova, 
Anastasija Želtkova, Solvita 
Saratova, Viktorija Cvetkova, 
Anastasija Frolova, Ludmila 
Ivanova, Diāna Bulaša. Jāpiebilst, 
ka šajās sacensībās Latvijas 
rekordu uzstādīja Diāna Bulaša, 
paceļot divas 16 kg smagas 
svarbumbas 61 reizi, bet Ludmila 
Ivanova stafetē un individuālajā 
ieskaitē cēla 24 kg smagas 
svarbumbas, uzrādot ļoti labu 
rezultātu.

Labus rezultātus uzrādījuši 
sportisti Vladimirs Vaņkovs, 
Raivis Vocels, Dairis Pastars, 
Deniss Sokolovs, Georgijs 
Obodņikovs, Romāns Caunītis, 
Maksims Kononovs, Pāvels 
Grigorjevs, Rihards Azarevičs, 
Dainis Šilčikovs, Genādijs 
Petrovs, Pāvels Krasovskis, 
Deniss Morgunovs, Aigars 
Aleškevičs.

Kopumā sportisti izcīnīja 13 
zelta, 16 sudraba un 17 bronzas 
medaļas.

Papildus nopelnītajām balvām 

Veterāni 40+
1.vieta Jānis Gražulis;
2.vieta Kaspars Stupelis;
3.vieta Vadims Jegorovs.

Veterāni 50+
1.vieta Jānis Mironovs;
2.vieta Didzis Romanovs;
3.vieta Egidius Mačiunas.

Retro klase
1.vieta Gatis Zolmanis;
2.vieta Rimvydas Sulnius;
3.vieta Ronaldas Sulnius.

sportisti saņēma neaizmirstamas 
piemiņas balvas no sacensību 
organizatoriem.

Visas sportistu pelnītās 
balvas tika saņemtas, pateicoties 
trenera Ivana Gaļaša centībai un 
mērķtiecībai. Sportisti viņam no 

sirds pateicīgi par visu paveikto 
darbu un rūpēm treniņu procesā!

Nākamās sacensības tiks 
aizvadītas decembrī disciplīnā 
«armijas raušana». Novēlam 
sportistiem veiksmi un 
panākumus!

INVALĪDU BIEDRĪBAS 
“ILDRA” 

DALĪBNIEKI 
IZRĀDA SAVAS 

KOLEKCIJAS

25. oktobrī dienas aprūpes 
centra “Fēnikss” telpās notika 
Augšdaugavas novada invalīdu 
biedrības “Ildra” kolekcionāru 
tikšanās.  

Vairāki biedrības dalībnieki jau 
gadiem ilgi krāj dažādus priekšmetus 
– monētas, pastmarkas, krūzītes, 
krūšu nozīmītes, pastkartes un 
pulksteņus, ko beidzot parādījuši 
arī citiem, lai dalītos savā pieredzē 
un iedvesmotu. 

Tikšanās iniciatore, biedrības 
dalībniece Ligita Liepiņa atzīst, ka 
piedzimstot vai dzīves laikā iegūta 
invaliditāte nav iemesls, lai cilvēks 
sēdētu ieslēgts četrās sienās. Daudzi 
invalīdi ir gana radoši cilvēki un arī 
aizrautīgi kolekcionāri. Pirms gada 
radusies doma iesaistīt invalīdus 
radošās nodarbībās, kur viņi mācījās 
darboties ar dabas materiāliem, 
veidoja keramiku, dzejoja un 
fotografēja. Kā turpinājums šim 
radošajam ciklam ir kolekcionāru 
tikšanās, lai cilvēki var dalīties savā 
vaļaspriekā ar citiem un smelties 
idejas brīvā laika pavadīšanai. 
Biedrībā ir vismaz deviņi aktīvi 
kolekcionāri, kas jau gadiem 
krāj dažādas lietas. “Invaliditāte 
neizslēdz cilvēku no dzīves, bet 
dod jaunas iespējas,” teic Ligita, 
kura arī pati kolekcionē krūzītes no 
dažādām valstīm. Pirmo krūzi Ligita 
savulaik atvedusi no Zviedrijas, 
kurp bija devusies projekta ietvaros 
kā Latvijas Nieru slimnieku 
asociācijas valdes locekle. Savukārt 
nesen atgriezusies no Grieķijas, kur 
piedalījās Eiropas Nieru slimnieku 
federācijas asamblejā un no 
kurienes atvedusi vēl vienu krūzīti 
savai kolekcijai. Pirms daudziem 
gadiem Ligitai veikta nieru 
transplantācija, un kopš tā laika 
viņa cenšas palīdzēt citiem nieru 
slimniekiem. “Kad mani pieslēdza 
mākslīgās nieres aparātam, domāju, 
ka dzīve beigusies un es nekad 
nekur neaizbraukšu. Bet tieši tas 
deva iespēju braukt vairāk nekā 
spēju iedomāties,” saka Ligita, 
kura apmeklējusi 36 valstis, tieši 
pateicoties dažādiem projektiem un 
sabiedriskajam darbam. No katras 
valsts mājās pārvedusi kādu īpašu 
krūzīti. “Tās nav tikai krūzītes, es 
krāju iespaidus un emocijas.” Viena 
no mīļākajām krūzītēm atceļojusi 
no Dienvidkorejas, kurp Ligita bija 

kas krāti 15 gadu garumā. Pirmo 
krūzīti saņēmusi no Francijas, un 
ar to sākusies kolekcija. Krūzītes 
no ceļojumiem pārved gan Ilzes 
paziņas, gan viņa pati, piemēram, 
no saviem ceļojumiem uz Spāniju, 
Medžugorje un Horvātiju. Vistālāk 
ceļojusi krūze no Uzbekistānas, bet 
vismīļākā Ilzes krūzīte ir ar uzrakstu 
“Lidija”, kas palikusi par piemiņu 
no vecmāmiņas. Ilze aizraujas arī 
ar citām radošām lietām, viņai patīk 
liet sveces, darināt šalles tapošanas 
tehnikā un gleznot.

Diviem biedrības dalībniekiem 
ir plaša pastmarku kolekcija. Oļegs 
Kovaļevskis kolekciju mantojis 
no tēva un turpina to papildināt. 
Kolekcijā esot daudz vērtīgu un 
retu pastmarku, ko savulaik savācis 
tēvs, vecākā esot no 19. gadsimta 
beigām. Savukārt Jurija Fjodorova 
kolekcijā ir pāri 800 pastmarkām, 
lielākoties tās krājis pagājušā 
gadsimta septiņdesmitajos gados.  

Valentīna Rjazge vairāku gadu 
desmitu garumā krāj pastkartes. 
Tās krājas lielās kastēs mājās, bet 
uz tikšanos viņa atnesusi vien 
trīsdesmito daļu savas kolekcijas. 
Pastkartes viņa galvenokārt 
saņēmusi dāvinājumā no citiem, 
daudzas nopirkusi. Kolekcijā ir 
dažādu laikmetu pastkartes, arī no 
pagājušā gadsimta sākuma, dažādas 
vēsturiskas ainas, ko ir interesanti 
aplūkot. Pašai visvairāk patīk 
krāsainās pastkartes ar ainavām un 
ziediem. 

Diāna Strazdiņa kopā ar savu 
vīru Kasparu kolekcionē monētas, 
papīra naudu, pastmarkas un sporta 
medaļas. Kolekcijā ir daudz dažādu 
retu eksemplāru, piemēram, Ķīnas 
nauda, ko Diānai no tālās zemes 
atvedis tētis. Arī Diānas tēvs esot 
kolekcionārs, krāj pastmarkas un 
dažādas porcelāna figūriņas. Pati 
Diāna aizraujas arī ar gleznošanu, 
kuras pamatus savulaik apguvusi 
mākslas skolā.  

Savukārt Ivo Balais sakrājis 
dažādus laikrāžus un lepni teic: 
“Manā kolekcijā ir 46 pulksteņi un 
viens uz rokas.” Eksponātu vidū 
ir dažādi rokas pulksteņi un arī 
modinātāji, daži no tiem vēl pareizi 
rāda laiku.  

Teksts, foto: Inese Minova

devusies ekskursijā. Pašlaik viņas 
kolekcijā ir ap 40 dažādām īpašām 
krūzītēm. 

Ar krūzīšu kolekcionēšanu 
aizraujas arī Ilze Grāvere, kuras 
kolekcijā ir vismaz 100 eksemplāri, 
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Oktobrī  Augšdaugavas novada dzimtsarakstu 
nodaļā laulību noslēdza 8 pāri,

 3 pāros ir novada iedzīvotāji.

 No 2022. gada 20. septembra Augšdaugavas 
novada iedzīvotāju ģimenēs dzimuši 

6 bērniņi - 2 meitenes un 4 zēni.

VEIKSMĪGI 
UZSĀKTA JAUNĀ 

OPTIBET ČEMPIONĀTA 
SEZONA

Ir uzsākta 2022.-2023. 
gada sezona Latvijas Optibet 
čempionāta Nacionālajā volejbola 
līgā. Arī šogad turnīrā piedalās 
Augšdaugavas novada volejbola 
klubs “Augšdaugava”. Mūsu 
komanda pirmo spēli aizvadīja 9. 
oktobrī Jelgavā, mērojoties spēkiem 
ar  VK “Jelgava”. Diemžēl tika 
piedzīvots zaudējums ar rezultātu 

0:3. 16. oktobrī aizvadīta pirmā 
mājas spēle, kurā tika uzņemti viesi 
no Kurzemes VK “Ventspils”. 
Aizraujošā un spraigā cīņā uzvaru 
guva Augšdaugavas komanda ar 
rezultātu 3:2. 

Nākamā spēle notiks 29. 
oktobrī, kad tiks uzņemts VK 
“Vecumnieki”. 

Gan iepriekšējos gados, 
gan pašlaik volejbola kluba 
“Augšdaugava” galvenais treneris ir 
Edgars Savickis. Šajā sezonā Aldis 
Rokjāns debitēja kā trenera palīgs.  

NEIZDZĒS DZĪVĪBU!

Roka, kas pieradina, var 
dzīvību izdzēst!

Kad redzam savvaļas dzīvnieku 
mazuli, sirdsbalss aicina to glāstīt, 
barot, celt gaisā un mājās nest. 
Diemžēl šajos gadījumos līdzjūtība 
ņem virsroku pār veselo saprātu 
un mūsu rokas kļūst par ieroci, 
kas, labu gribot, var nodarīt pāri 
un dzēst dzīvību. Zini, kā rīkoties 
dabā, sastopot savvaļas dzīvnieku 
mazuli!

Pirms iejaukties, pārliecinies, vai 
dzīvniekam patiešām ir vajadzīga 
palīdzība. 95 % situāciju ir pilnīgi 
dabiski, ka dzīvnieku mazuļi ir 
vieni paši.

Savvaļā ir ierasts, ka mātes atstāj 
savus mazuļus bez uzraudzības 
vairāku stundu garumā dažādu 
iemeslu dēļ. Pieauguša dzīvnieka 
pastāvīga klātbūtne piesaista plēsēju 
uzmanību, tādēļ, lai pasargātu 
mazuļus, tie lielākoties ir vieni. 
Daba to tā ir iekārtojusi. “Glābjot” 
dzīvnieku, kam glābšana nav 
nepieciešama, patiesībā samazinās 

tā izdzīvošanas iespējas. Tāpēc 
labākais risinājums, kā palīdzēt, ir 
netuvoties un atstāt to savā vaļā.

“Neaizsargātie” savvaļas 
dzīvnieku mazuļi

Vairumā gadījumu savvaļas 
dzīvnieku mazuļi ir neaizsargāti 
nevis pret nezināmiem draudiem, 
bet tieši pret neapdomīgu cilvēka 
rīcību. Atceries – savvaļas 
dzīvniekam vislabākā dzīve ir savā 
vaļā un savā ierastajā vidē!

Kā rīkoties, sastopot savvaļas 
dzīvnieka mazuli?

Savvaļai piemīt mistērija, un tā 
ir burvīga. Cienīsim tās privātumu 
un dzīvību. Ir visdažādākie veidi, 
kā savvaļu vienot ar mums tik 
pazīstamo urbanizācijas pasauli, 
tādēļ zini, ko darīt un ko nē, lai visi 
būtu ieguvēji. Savvaļu varam mīlēt 
prātīgi un cieņpilni! Lai dzīvnieku 
mazuli saudzētu:

-  netuvojies un neaiztiec to, kā 
arī nebaro un nenes uz mājām;

- turi suni pavadā! Nepieskatīti 
suņi bieži sakož savvaļas dzīvnieku 
mazuļus, radot tiem dzīvībai 
bīstamus savainojumus.

Kā palīdzēt?
Ja dzīvnieks izskatās veselīgs, 

atstāj to mierā, tas nav pamests 
viens!

Turpretim, ja mazulim redzamas 
brūces, asiņošana, vemšana, spēcīga 
trīcēšana, tam ir nepieciešama 
palīdzība.

Pirms steigt palīgā, vispirms 
konsultējies ar veterinārārstu vai 
ziņo par savainotajiem vai ļoti 
savārgušajiem dzīvniekiem Dabas 
aizsardzības pārvaldei: +371 273 
13 200.

Dabas aizsardzības pārvalde arī 
aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju 
iespēju robežās izvairīties no 
savvaļas dzīvnieku un mazuļu 
traucēšanas. Tomēr gadījumos, ja 
dzīvnieks nonācis dzīvībai bīstamā 
situācijā, no kuras pats nevar izkļūt, 
piemēram, ir iestrēdzis vai iekritis, 
iesaka zvanīt uz vienoto ārkārtas 
palīdzības izsaukumu tālruņa 
numuru 112.

Avots: Dabas aizsardzības 
pārvaldes izveidotā lapa - 

www.neizdzesdzivibu.lv.


